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Statsrevisorernes bemærkning

BERETNING OM EFFEKTIV KONTROL
Formet med sttsge myndgheders kontro f vrksomheder er t øge vrksomhedernes regeefterevese og bdrge t hø skkerhed p det kontroerede omrde.
Det er vrksomhedernes nsvr t sætte sg nd  og hode sg our med gædende
reger. Beretnngen hnder om, hvordn Arbedstsynet, Fødevrestyresen, Erhvervsstyresen, Trfk-, Bygge- og Bogstyresen og Styresen for Ptentskkerhed kontroerer vrksomheder nden for 7 kontroordnnger.
Sttsrevsorerne konstterer, t e de undersøgte sttsge myndgheder kn
bve bedre t t udføre kontro f vrksomheder.

STATSREVISORERNE,
den 25. pr 2017
Peder Lrsen
Henrk Thorup
Kus Frndsen
Søren Gde
Henrk Sss Lrsen*)
Vum Chrstensen
*) Sttsrevsor Henrk Sss Lrsen

Sttsrevsorerne bemærker:

hr kke detget ved behndngen
f denne sg p grund f nhbtet.

•

At fere f myndghederne bør f et bedre kendskb t de vrksomheder, som de

•

kontroerer, og dermed et bedre grundg for t tretteægge en effektv kontro.
At fere f myndghederne kke hr udrbedet systemtske og dokumenterede
rskovurdernger, som gør, t kontroen fokuseres p de vrksomheder, hvor der
er størst rsko for regebrud.

•

At myndghederne kke ved, om kontroen medfører øget regeefterevese, eer
om snktonerne medfører ændret dfærd hos vrksomhederne. Arbedet med t
evuere kontroens effekt og med t fstsætte kort- og ngsgtede m bør derfor styrkes.

•

At myndghederne med forde kn smrbede om kontroen p tværs, d myndghederne str over for en række ensrtede probemstnger  forbndese med
t tretteægge en effektv kontro.
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Rgsrevsonen hr sev tget nttv t denne undersøgese og fgver derfor beretnngen t Sttsrevsorerne  henhod t § 17, stk. 2,  rgsrevsoroven, f. ovbekendtgørese nr. 101 f 19. nur 2012.
Rgsrevsonen hr revderet regnskberne efter § 2, stk. 1, nr. 1, f. § 3  rgsrevsoroven.
Beretnngen vedrører fnnsovens § 8. Erhvervsmnsteret, § 16. Sundheds- og Ædremnsteret,
§ 17. Beskæftgesesmnsteret, § 24. Mø- og Fødevremnsteret og § 28. Trnsport-, Bygnngsog Bogmnsteret.
 undersøgesesperoden hr der været føgende mnstre:
Erhvervsmnsteret:
Henrk Sss Lrsen: ugust 2013 - un 2015
Troes Lund Pousen: un 2015 - november 2016
Brn Mkkesen: november 2016 Sundheds- og Ædremnsteret:
Nck Hækkerup: februr 2014 - un 2015
Sophe Løhde: un 2015 - november 2016
Een Trne Nørby: november 2016 Beskæftgesesmnsteret:
Henrk Dm Krstensen: oktober 2014 - un 2015
ørn Neergrd Lrsen: un 2015 - november 2016
Troes Lund Pousen: november 2016 Mø- og Fødevremnsteret:
Dn ørgensen: december 2013 - un 2015
Ev Ker Hnsen: un 2015 - februr 2016
Esben Lunde Lrsen: februr 2016 Trnsport-, Bygnngs- og Bogmnsteret:
Mgnus Heuncke: februr 2014 - un 2015
Hns Chrstn Schmdt: un 2015 - november 2016
Oe Brk Oesen: november 2016 Beretnngen hr  udkst været foregt Erhvervsmnsteret, Sundheds- og Ædremnsteret, Beskæftgesesmnsteret, Mø- og Fødevremnsteret og Trnsport-, Bygnngs- og Bogmnsteret, hvs
bemærknnger er fspeet  beretnngen.

NTRODUKTON OG KONKLUSON

1

1. Introduktion og
konklusion
1.1.

FORMÅL OG KONKLUSION

1. Denne beretnng hnder om en række sttsge myndgheders kontro f vrksomheder.

 denne beretnng nvender v

Rgsrevsonen hr sev tget nttv  t beretnngen  ugust 2016 med henbk p t ndsme og formde vden om tretteæggesen f en effektv kontro f vrksomheder. V

kontro og tsyn synonymt.

hr gennemget og smmengnet 5 sttsge myndgheders kontro f vrksomheder nden for 7 kontroordnnger. Det dreer sg om kontroordnnger under Beskæftgesesmn-

MYNDIGHEDER OG

steret, Erhvervsmnsteret, Mø- og Fødevremnsteret, Sundheds- og Ædremnsteret og Trnsport-, Bygnngs- og Bogmnsteret.
2. Dnske vrksomheder er undergt en omfttende og forhodsvs deteret reguerng,
der b.. omftter forbrugerskkerhed, sundhed, rbedsmø og regnskbsmæssg troværdghed. Reguerngen vretges f en række myndgheder, der typsk hr nsvret for den
smede myndghedsudøvese nden for de enkete omrder. Myndghedsudøvese omftter en række opgver, der b.. nkuderer ovforberedende rbede, mnsterbetenng, ud-

KONTROLORDNINGER
Arbedstsynet under
Beskæftgesesmnsteret
• rbedsmøkontroen
(det rskobserede tsyn)
• ndstsen mod soc dumpng.
Erhvervsstyresen under
Erhvervsmnsteret
• regnskbskontroen

stedese f reger, veednng, fgøreser og kontro. Denne undersøgese omhnder den
de f myndghedsudøvesen, som omftter kontro. Det er vrksomhedernes nsvr t sæt-

• kontroen f fondsregn-

te sg nd  og føge de gædende ove og reger, men myndghedernes kontro kn medvrke t t øge regeefterevesen og dermed bdrge t t skre hø skkerhed p det gæ-

Fødevrestyresen under

dende omrde. Formet med kontro er derfor t f fest muge vrksomheder t t føge
regerne.

• fødevrekontroen.

skber.

Mø- og Fødevremnsteret

Styresen for Ptentskkerhed
under Sundheds-og Ædremn-

3. Kontro f vrksomheder udgør en væsentg opgve for mnge sttsge myndgheder,

steret

og der nvendes mnge resurser p pnægnng og gennemførese f smt opføgnng p
kontro. Det er derfor vgtgt, t myndghederne fpsser kontrondstserne efter rsko,

• orgnstonstsynet.

s kontroen gver størst mug effekt med færrest muge resurser.  denne undersøgese
defnerer v rsko som en fvenng f væsentgheden f et regebrud og sndsyngheden

sen under Trnsport-, Bygnngs-

for, t regebruddet ndtræffer. At kontrondstserne fpsses efter rsko, betyder sedes, t kontroen mrettes de omrder, hvor konsekvensen ved regebrud er mest vorg, og hvor der er størst sndsynghed for regebrud.  Dnmrk foregger der kke en utorttv veednng , hvordn myndghederne sk tretteægge kontroen, og det er derfor
 vd udstræknng op t de enkete myndgheder t tretteægge en effektv kontro. Tsvrende er der kke fstst rmmer, der understøtter, t myndghederne  mugt omfng
smrbeder om kontroen med henbk p t reducere omkostnnger for myndgheder og
vrksomheder smt effektvsere kontroen.

Trfk-, Bygge- og Bogstyreog Bogmnsteret
• ernbnetsynet.
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4. Det er myndghedernes nsvr t skre en effektv kontro nden for de ovgvnngs- og
resursemæssge rmmer. Myndghederne hr smtdg et nsvr for t føge udvkngen
p kontroomrdet, b.. for t skre, t regeefterevesen er tfredsstende. Hvs myndghedernes overvgnng f regeefterevesen vser, t omrdet er nde  en negtv udvkng,
er det myndghedernes nsvr t mødeg de konstterede probemer. Hvs kke det er mugt t fhæpe en uhedg udvkng ved usternger  myndghedsndstsen nden for de
ovgvnngs- og resursemæssge rmmer, er det myndghedens nsvr t foreægge probemerne for mnsteren og eventuet for Foketnget.
En potsk fte er en tekst,

5. De kontroordnnger, Rgsrevsonen hr gennemget, er  vrerende grd regueret  o-

som prter er bevet enge om.

ve og  noge tfæde f EU-bestemmeser. Derudover kn kontroen være beskrevet  potske fter, som fere prter hr ndget. Udgngspunktet for vores undersøgese er

Som rege er det regerngen og
ét eer fere prter, som str
bg potske fter. Potske
fter er kke en de f den formee ovgvnngsproces, og der-

mdertd, t der er en række fæestræk for tretteæggesen f en effektv kontro f vrksomheder. Ved en effektv kontro forstr v, t myndgheden fremmer hø regeefterevese p et gvent kontroomrde nden for de orgnstorske og resursemæssge rmmer.

for reguerer fterne kke mynMyndghederne v dog ofte 

Sev om kontroordnngerne er forskege, fx hvd ngr ovgrundg, kontroformer og nt vrksomheder, der er omfttet f kontroen, er det Rgsrevsonens vurderng, t føgen-

prkss eftereve de potske

de eementer er en forudsætnng for t kunne tretteægge en effektv kontro:

dghedernes kontrorbede.

fter.

•
•

Myndghederne hr et tstrækkegt grundg for t tretteægge en effektv kontro.
Myndghederne udvæger de vrksomheder t kontro, som hr størst rsko for rege-

•

brud.
Myndghederne hr kendskb t, hvken effekt kontroen hr p vrksomhedernes re-

•

geefterevese.
Myndghederne smrbeder om kontroen p tværs f myndghederne.

6. Formet med undersøgesen er t vurdere udvgte myndgheders tretteæggese f
kontro f vrksomheder. V besvrer føgende spørgsm  beretnngen:
•
•

Hr myndghederne trettegt en effektv kontro?
Hr myndghederne smrbedet med ndre myndgheder  forbndese med kontro f
vrksomhederne?

NTRODUKTON OG KONKLUSON

KONKLUSION
Undersøgesen vser, t ngen f de undersøgte kontroordnnger fudt ud ever op t e de
opstede forudsætnnger for t kunne tretteægge en effektv kontro. Endvdere vser
undersøgesen, t myndghederne hovedsgegt smrbeder om kontroen p fgrænsede omrder.
Undersøgesen f grundget for t kunne tretteægge en effektv kontro vser, t for 4
f kontroordnngerne hvde myndghederne et tstrækkegt grundg for t tretteægge en effektv kontro, mens myndghederne for de øvrge 3 kontroordnnger kke hvde et
tstrækkegt grundg herfor.
Undersøgesen f myndghedernes udvægese f vrksomheder t kontro vser, t for 2 f
kontroordnngerne bev vrksomhederne udvgt p bggrund f en systemtsk og dokumenteret rskovurderng f de vrksomheder, der er omfttet f kontroen, mens myndghederne for 4 f kontroordnngerne hvde udvgt vrksomhederne t kontro p bggrund
f en mndre veudbygget rskovurderng. For den sdste kontroordnng vr udvægesen
f vrksomheder t kontro kun  beskedent omfng rskobseret. Myndghederne hr for
de feste kontroordnnger skret, t e vrksomheder hr hft en vs sndsynghed for t
bve udtget t kontro.
Myndghedernes kendskb t kontroens effekt er mngefud for de feste kontroordnnger. Myndghederne hr fstst ferrge mbre effektm for 2 f kontroordnngerne,
mens de hr fstst 1-rge m for 6 f kontroordnngerne. Smtdg vser undersøgesen,
t myndghederne  de senere r ene hr evueret kontroens effekt for 3 f kontroordnngerne, mens myndghederne kke hr evueret de øvrge kontroordnnger. Derfor ved
myndghederne kke, om kontroen medfører en øget regeefterevese. Tsvrende vser
undersøgesen, t de feste myndgheder kke hr kendskb t snktonernes vrknng p
vrksomhedernes dfærd.
Endeg vser undersøgesen, t de udvgte myndgheder  et vst omfng hr etberet
smrbeder om kontroen, men Rgsrevsonen vurderer, t smrbederne  overveende
grd hr krkter f enketstende nttver p fgrænsede omrder.
Det er Rgsrevsonens vurderng, t de enkete myndgheder str over for en række ensrtede probemstnger  forbndese med t tretteægge en effektv kontro. Fæes for de
kontroerende myndgheder er, t de nden for kontroordnngernes ovgvnngsmæssge og
økonomske rmmer øbende sk tge stng t, hvket grundg det er nødvendgt t hve for t kunne tretteægge kontroen, hvordn de sk udvæge vrksomheder t kontro,
og hvordn de skrer det fornødne kendskb t kontroens effekt. Hert kommer, t myndghederne bør smrbede p e de omrder, hvor det gver merværd for vrksomhederne og myndghederne, bde med henbk p t beste vrksomhederne mndst mugt og
mndske resurseforbruget p kontro.
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Det er Rgsrevsonens vurderng, t der bør udrbedes et fæes nsprtonsmtere, som
kn veede og understøtte de enkete myndgheders rbede med t effektvsere kontroen f vrksomheder. Det er endvdere Rgsrevsonens vurderng, t dtudveksng meem
myndghederne og/eer smordnng f kontroen v kunne styrke kontroens effektvtet
og reducere kontroens bestnng for vrksomhederne. Rgsrevsonen sk derfor nbefe, t der, fx  reg f et tværmnsteret forum, tges hnd om en sdn udvkngs- og koordnerngsopgve.

1.2.

BAGGRUND

Statslig kontrol af virksomheder

7. En ng række sttsge myndgheder er nvoveret  myndghedsudøvese over for vrksomheder. Særgt nden for Erhvervsmnsteret, Beskæftgesesmnsteret, Mø- og Fødevremnsteret, Trnsport-, Bygnngs- og Bogmnsteret og Skttemnsteret fndes
en række myndgheder, hvor myndghedsudøvese over for vrksomheder udgør en væsentg de f opgveporteføen.
De sttsge myndgheder udfører en række opgver  forhod t myndghedsudøvesen. En
væsentg opgve bestr  t føre kontro med, t de gædende reger bver overhodt f
vrksomhederne, s ntentonerne med regerne føres ud  vet, gesom vrksomhederne
p de respektve omrder stes ens.
8. Myndghedernes kontro beror td p en prorterng f ndstsen.  de feste tfæde er
det hverken mugt eer ønskegt t foretge en fudstændg kontro f e vrksomheders
overhodese f regerne. Kontro er resursekrævende for sve myndgheder som for vrksomheder, og myndghederne bør derfor nøe overvee, hvordn de tretteægger kontroen. D det kke er hensgtsmæssgt t nvende den smme ndsts over for e vrksomheder, bør myndghederne desuden dfferentere kontroen  forhod t rskoen for vorge regebrud, dvs. kontroen bør være rskobseret.
9. Kontro kræver td hemme  ov, men der kn være betydeg forske , hvor deteret
kontroen er fstgt  ovgvnngen og beskrevet  eventuee tknyttede potske fter.
For noge kontroordnnger er udvægese f vrksomheder t kontro, kontroomfng m.m.
fstgt  ove og/eer beskrevet  tknyttede potske fter. Dette gæder særgt for de
kontroordnnger, der hr en stor offentg og potsk nteresse. For de kontroordnnger, der
ndgr  denne undersøgese, dreer det sg særgt om rbedsmøkontroen, fødevrekontroen, orgnstonstsynet og ndstsen mod soc dumpng. Andre kontroordnnger
som fx ernbnetsynet og kontroen f fondsregnskber er  ngt mndre omfng undergt et deteret ovgrundg eer beskrevet  potske fter.

De udvalgte myndigheder og kontrolordninger

V hr vgt t fokusere p 5 myndgheder under hvert deres mnsteromrde, der e hr
betydege kontroopgver over for vrksomheder. V hr udvgt 7 kontroordnnger nden
for de vgte myndgheders ressortomrder. Tbe 1 vser de udvgte kontroordnnger og
myndgheder, kontroordnngens størrese og en kort beskrvese f ordnngerne.

NTRODUKTON OG KONKLUSON

TABEL 1

DE UDVALGTE KONTROLORDNNGER
Kontroordnng

Myndghed

Vrksomheder omfttet f kontroen

Ansede omkostnnger  2016

Beskrvese f kontroordnng

Arbedsmøkontroen

Arbedstsynet

C. 149.000 produk-

C. 131 mo. kr.1)

Med rbedsmøkontroen forsts

under Beskæftgeses-

tonsenheder med

her Arbedstsynets rskobserede

mnsteret

mn. 1 nst.

kontro, der bev ndført  2012 som
føge f den potske fte En strteg for rbedsmøndstsen frem
t 2020. Hovedprten f kontroen
er mrettet de vrksomheder, som
Arbedstsynet forventer hr størst
probemer med rbedsmøet.

ndstsen mod

Arbedstsynet

soc dumpng

under Beskæftgesesmnsteret

Devst ukendt.

C. 48 mo. kr.

Arbedstsynet kontroerer som en
de f ndstsen mod soc dumpng
rbedsmøet og overhodesen f
nmedesespgten t Regsteret
for Udenndske Tenesteydere (RUT)
hos udenndske vrksomheder, der
udfører rbede  Dnmrk. ndstsen omftter b.. fæes ktoner
med potet og SKAT, gesom styresen kontroerer udenndske vrksomheder, der er nmedt t RUT.
Herudover fører styresen tsyn med
større nfrstrukturproekter, som
udenndske vrksomheder detger
 (SD-tsynet).

Regnskbskontroen

Erhvervsstyresen

C. 140 børsnoterede

C. 9,5 mo. kr., hvorf

Erhvervsstyresens regnskbskon-

under Erhvervs-

vrksomheder og c.

kontroen udgør c.

tro er en kontro f vrksomheders

mnsteret

220.000 kke-børsnote-

6,3 mo. kr. (2,9 mo. kr.

regnskber. Kontroen er opdet 

rede vrksomheder.

for børsnoterede vrksomheder og 3,4 mo.

kontro f børsnoterede (kke-fnnsee) vrksomheder og kke-børsno-

kr. for kke-børsnoterede vrksomheder).

terede vrksomheder.

Kontroen f fonds-

Erhvervsstyresen

C. 1.350 erhvervs-

C. 6,3 mo. kr. t det

Erhvervsstyresen fører et egtets-

regnskber

under Erhvervs-

drvende fonde.

smede fondstsyn.

tsyn med erhvervsdrvende fonde,

Herf udgør den efterføgende regnskbs-

hvor styresen kontroerer, t fondene edes forsvrgt og  overens-

kontro f fonde c. 0,4
mo. kr.

stemmese med ovgvnng og fondsvedtægter. Styresen foretger som

mnsteret

et suppement t styresens fondsmyndghed en efterføgende stkprøvevs kontro f fondenes rsrpporter, vedtægter og regstrerede opysnnger. Det er den efterføgende
stkprøvevse kontro, som denne
undersøgese vedrører.
1)

Beøbet omftter det reserede forbrug t besøg hos vrksomheder  2016. Beøbet omftter kke frpporterng, forberedese mv., d
Arbedstsynet kke opgør dsse omkostnnger p de enkete kontroordnnger.
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Kontroordnng

Myndghed

Vrksomheder
omfttet f

Ansede omkostnnger  2016

Beskrvese f kontroordnng

C. 65 mo. kr.

Fødevrestyresens fødevrekontro

kontroen
Fødevrekontroen

Fødevrestyresen

C. 57.000 fødevre-

under Mø- og

vrksomheder.

bestr f 3 overordnede kontrond-

Fødevremnsteret

stser, hvorf den største er den ordnære frekvenskontro, som er en
udvægesesmetode t t udtge
vrksomheder med størst rsko for
t beg regebrud.

Orgnstonstsynet

Styresen for Ptent-

C. 11.400 behnd-

skkerhed under

ngssteder.

C. 10,8 mo. kr.

Styresen for Ptentskkerhed fører
tsyn med utorserede sundheds-

Sundheds- og Ædre-

orgnstoner, hvor der udøves

mnsteret

sundhedsfgg vrksomhed. Styresen hr  vores undersøgesesperode
ført et ovbestemt frekvenstsyn
med peehem, kosmetske behndngssteder og prvte behndngssteder og et rektvt tsyn med de
øvrge behndngssteder, der b..
omftter men prkss og sygehuse. Frekvenstsynet hr gt besg p hovedprten f de nvendte
resurser, det styresen hr nvendt
25 ud f 27 rsværk p det.

ernbnetsynet

Trfk-, Bygge- og
Bogstyresen under

13 vrksomheder.

Trnsport-, Bygnngsog Bogmnsteret

C. 29,9 mo. kr., hvorf
seve tsynet udgør c.

Trfk-, Bygge- og Bogstyresens
tsyn bestr prmært f udts, som

5,8 mo. kr.

er en tsynsform, hvor styresen øbende kontroerer, t vrksomheder
med skkerhedscertfkt eer -godkendese efterever et eget beskrevet skkerhedsedesessystem. Derudover foretger styresen nspektoner, der tger udgngspunkt  ktuee rsc p ernbneomrdet.

Note: For de mndre kontroordnnger foretges kontro og øvrg myndghedsudøvese ofte f de smme medrbedere. For dsse kontroordnnger brnger v derfor bde de drekte kontroomkostnnger og de smede omkostnnger t myndghedsudøvesen.
Kde: Rgsrevsonen p bggrund f opysnnger fr de undersøgte myndgheder.
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REVISIONSKRITERIER, METODE OG AFGRÆNSNING

Revisionskriterier

10. Udgngspunktet for vores undersøgese f kontroordnngerne er, t unset hvor forskegt de enkete kontroordnnger er regueret  ove og beskrevet  potske fter, s
er der en række fæes krterer, som myndghederne bør eve op t.
11. D der kke foregger en utorttv veednng om kontro, hr v ved fstæggesen f
revsonskrterer b.. tget udgngspunkt  Fnnsmnsterets veednnger om god øko-

Hndhævese er et bredere be-

nomstyrng smt en række nterntone veednnger og stndrder for hndhævese og
kontro. V hr b.. nddrget nbefnger fr OECD og stndrder fr Storbrtnnen for

ftter ud over kontro b.. for-

myndghedernes hndhævesesrbede, herunder kontro. Nr v henter nsprton  de nterntone veednnger og stndrder, skydes det ogs, t de efter vores vurderng n-

greb end kontro. Begrebet ommdng f reger, forebyggende
ndstser og veednng.

dehoder fornuftge betrgtnnger og gode bud p, hvordn hndhævesesndstsen kn
optmeres t gvn for bde myndgheder og dem, der sk kontroeres. Hert kommer, t
v  ndre undersøgeser hr gt hovedprncpperne fr de nterntone veednnger og
stndrder t grund, nr v hr vurderet sttsge myndgheders kontrondstser.
V hr endvdere nddrget erfrngerne fr et tværmnsteret udvg (Hndhævesesud-

 Hndhævesesudvget de-

vget), der  2011 fgv veednngen Optmeret og mrettet hndhævese f erhvervsreguerngen, som dog drg bev mpementeret. Veednngen ndehodt en række prn-

tog Beskæftgesesmnsteret,

cpper og nbefnger, som en række mnsterer vr net t enghed om, og som v ogs
hr det ndg  opstngen f de revsonskrterer, som v hr vurderet kontroordnngerne efter.

Fødevremnsteret, usttsmnsteret, Mømnsteret, Skttemnsteret og Erhvervs- og
Vækstmnsteret. Udvgets
rbede mundede ud  16 nbefnger og prncpper for myn-

Fæes for de veednnger og nbefnger, v hr fundet nsprton , er, t reguerng bredt,
herunder kontro, bør bseres p obektve og dokumenterede rskonyser og koordnere-

dgheders kontro og snktonerng.

de kontrondstser p tværs f myndghederne. Obektve og dokumenterede rskonyser sk skre, t kontro f vrksomheder, der bde vser ve og evne t t overhode regerne, og hvor væsentgheden f regebrud er e, mnmeres. At rskonyserne sk være
obektve og dokumenterede, sk modvrke, t tsynsmedrbedernes subektve vurdernger f rsc bver bestemmende for den endege rskovurderng. Derudover bør myndghederne koordnere deres kontrondstser, s der kke opstr overp, gesom myndghederne kke bør ndsme de smme opysnnger hos vrksomhederne fere gnge.

BERETNINGER OM
SKATS KONTROLARBEJDE

• Beretnng nr. 21/2013 om
SKATs ndsts p trnsfer

12. V undersøger kke SKATs kontrorbede, sev om SKAT er en ”stor sper” nden for kontro. Dette skydes, t Rgsrevsonen  en række beretnnger hr behndet SKATs kontrondsts p udvgte omrder.  tdgere beretnnger p Skttemnsterets omrde hr v
b.. gt t grund, t grundget for kontroen strter med, t myndgheden hr et godt
kendskb t de vrksomheder, der sk kontroeres, t udvægesen t kontro sk ske rskobseret, t e vrksomheder sk hve en vs sndsynghed for t bve udtget t kontro, og t myndgheden bør hve kendskb t effekten f kontroen.

prcng-omrdet
• Beretnng nr. 6/2015 om
SKATs kontrondsts over
for sm og meemstore
vrksomheder
• Beretnng nr. 07/2016 om
SKATs kontro med udbetng f negtv moms.
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13. V undersøger udvgte myndgheders tretteæggese f kontro f vrksomheder. Vores undersøgese tger udgngspunkt  føgende emner og revsonskrterer:
1. Grundget for tretteæggese f kontroen
•

Myndghederne hr et godt kendskb t den gruppe vrksomheder, som de hr nsvret for t kontroere.

2. Mode for udvægese f vrksomheder t kontro
•

Myndghederne udvæger vrksomheder t kontro p bggrund f en rskovurderng,
dvs. udvægesen er rskobseret.

•

Myndghederne hr skret, t e vrksomheder hr hft en vs sndsynghed for t
bve udtget t kontro.

3. Kendskb t kontroens effekt
•
•

Myndghederne hr fstst ng- og kortsgtede m for kontroen.
Myndghederne hr kendskb t ndeen f kontroer, hvor myndgheden hr konst-

•

teret regebrud (træfprocent).
Myndghederne hr evueret kontroens effekt.

•

Myndghederne hr kendskb t snktonernes vrknng p vrksomhedernes dfærd.

4. Smrbede om kontro p tværs f myndghederne
• Myndghederne hr etberet smrbeder om kontroen p omrder, hvor smrbede bdrger t t effektvsere kontroen.
Efter Rgsrevsonens vurderng bør de opstede emner og revsonskrterer ndg  myndghedernes tretteæggese f kontroen under hensyn t, t gædende ovgvnng p noge omrder kn ste bestemte krv t, hvordn kontroen gennemføres. Endvdere bør kontroordnngernes størrese tges  betrgtnng.
14. Kpte 2 hnder om, hvorvdt myndghederne hr trettegt en effektv kontro og tger udgngspunkt  revsonskrtererne 1-3.
 kpte 2 undersøger v, om myndghederne hr et tstrækkegt grundg for t tretteægge en effektv kontro. V hr gt t grund, t et tstrækkegt grundg ndebærer, t
myndghederne hr et godt kendskb t de vrksomheder, der er omfttet f kontroen.
Rgsrevsonen vurderer, t kendskb t vrksomhederne er en fgørende forudsætnng for
t kunne tretteægge en effektv kontro, dvs. udtge de vrksomheder t kontro, som
myndgheden vurderer hr størst rsko for regebrud.
 kpte 2 undersøger v endvdere, hvordn myndghederne hr udvgt vrksomhederne
t kontro. V hr gt t grund, t myndghederne bør udtge vrksomheder t kontro p
bggrund f en systemtsk og dokumenteret rskovurderng f e de vrksomheder, der
er omfttet f kontroen, og t myndghederne smtdg bør skre, t e vrksomheder hr
hft en vs sndsynghed for t bve udtget t kontro.
Endeg undersøger v  kptet, om myndghederne hr kendskb t kontroens effekt.

NTRODUKTON OG KONKLUSON

V hr først gennemget de m, myndghederne hr opstet for kontroen, og undersøgt,
 hvket omfng myndghederne hr ndfret mene. V hr gt t grund, t myndghederne bør opste ferrge effektm, som de bør fstsætte som kvntttve effektm eer
terntvt som kvttve msætnnger, de efterføgende kn efterprøve. Derudover hr
v gt t grund, t myndghederne bør hve fstst 1-rge m for kontroen, som konkretserer, hvd myndghederne p kortere sgt sk opn for t resere de ferrge effektm. V hr endvdere undersøgt, om myndghederne opgør kontroens træfprocent, det
træfprocenten gver myndghederne en ndkton p udvkngen  regeefterevesen, gesom træfprocenten gver vden om, hvorvdt de metoder, myndghederne nvender t t udtge vrksomheder t kontro, er effektve. Endeg hr v undersøgt, om myndghederne 
de senere r hr evueret kontroens effekt, og om de kender snktonernes vrknng p
vrksomhedernes dfærd. V hr her gt t grund, t det er vgtgt, t kontroen og snktonerngen bygger p en dokumenteret vden om effekt. Myndghederne kn nvende evuernger t t vurdere, om regeefterevesen er tfredsstende, gesom de kn f vden
om, hvke ndstser der skrer den høeste regeefterevese. Kendskbet t snktonernes
vrknng kn myndghederne nvende t t f vden om, hvorvdt de nvendte snktoner
fremmer regeefterevesen og skrer, t det kke kn bete sg for vrksomhederne t overtræde regerne.
15.  kpte 3 undersøger v,  hvket omfng myndghederne smrbeder om kontroen.
Kptet tger udgngspunkt  revsonskrtere 4. Udgngspunktet for denne de f undersøgesen er, t smrbede om b.. kontroer og dtudveksng meem myndghederne
kn medvrke t t effektvsere kontroen.

Metode og afgrænsning

16. Undersøgesen er bseret p møder, en spørgeskemundersøgese og en gennemgng
f det skrftge mtere, v hr modtget fr myndghederne.
17. Revsonen er udført  overensstemmese med stndrderne for offentg revson, f.
bg 1.
18. Myndghedsudøvese omftter en bred vfte f opgver, der b.. kn omftte ovforberedende rbede, regeudstedese, veednng, sgsbehndng og kontro. V fokuserer udeukkende p myndghedernes kontrorbede vevdende, t kontro kun udgør et deeement
f den smede myndghedsudøvese. V defnerer kontro som en efterføgende undersøgese eer overvgnng f nogen eer noget for t skre, t der kke foregr/er foreget noget uønsket eer uovgt.
Undersøgesen omftter en række centre nedsgspunkter  kontrorbedet. De punkter,
v hr udvgt, er kke udtømmende for det smede kontrorbede, fx hr v kun  beskedent omfng undersøgt myndghedernes nterne procedurer for pnægnng og gennemførese f kontrorbedet.
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Undersøgesen omftter en gennemgng f kontrosystemer og nyser. V hr kke undersøgt udføresen f den konkrete kontro, som myndghederne hr gennemført, gesom v
kke hr efterprøvet dtkvteten  de t-systemer mv., der understøtter myndghedernes
kontro. Undersøgesen er fgrænset t 2015 og 2016, hvorfor de frpporterede resutter
vedrører denne perode. Fødevrestyresen og Styresen for Ptentskkerhed hr fr 2017
gennemført ændrnger  tretteæggesen f fødevrekontroen og orgnstonstsynet.
Sundheds- og Ædremnsteret hr  den forbndese nført, t en række uhensgtsmæssgheder, der   den nu ophørte kontroordnng, vr grundget for, t styresen tog nttv
t t omægge tsynet pr. 1. nur 2017 t en rskobseret kontro med e behndngssteder p sundhedsomrdet.
19. Bg 1 beskrver undersøgesens metodske tgng, herunder de udvgte krterer og
deres grundg. Bg 2 ndehoder en ordste, der forkrer udvgte ord og begreber.

MYNDGHEDERNES TLRETTELÆGGELSE AF KONTROLLEN

2. Myndighedernes tilrettelæggelse af kontrollen
DELKONKLUSION
Der er betydeg forske , hvordn myndghederne tretteægger kontroen. Rgsrevsonen
kn dog konsttere, t ngen f myndghederne fudt ud ever op t e forudsætnngerne
for t kunne tretteægge en effektv kontro.
Det grundg, myndghederne hr bseret kontroen p, er f vrerende krkter. Undersøgesen vser, t myndghederne for rbedsmøkontroen, fødevrekontroen, regnskbskontroen og ernbnetsynet hr et godt kendskb t de vrksomheder, der er omfttet
f deres kontro, mens myndghederne for de øvrge kontroordnnger kke hr et tsvrende kendskb t vrksomhederne. En de f de konstterede forskee  kendskbet t vrksomhederne er begrundet  kontroordnngernes rmmevkr.
De feste myndgheder rbeder med rskovurdernger  et eer ndet omfng. Arbedstsynet og Fødevrestyresen udvæger de vrksomheder, der er omfttet f rbedsmøkontroen og fødevrekontroen p bggrund f en systemtsk og dokumenteret rskovurderng f vrksomhederne. For de øvrge ordnnger udvæger myndghederne kke vrksomheder t kontro p grundg f en systemtsk rskovurderng. Erhvervsstyresen er kommet ngt, men kn endnu kke fudt ud udvæge vrksomheder t kontro p bggrund f
en systemtsk rskovurderng. For ndstsen mod soc dumpng, kontroen f fondsregnskber og ernbnetsynet udtger myndghederne vrksomheder t kontro p bggrund
f særge krkterstk, som føge myndghederne ndkerer forhøet rsko for regebrud.
For orgnstonstsynet hr Styresen for Ptentskkerhed kke udtget behndngssteder p bggrund f en rskovurderng, men p bggrund f stkprøve eer ud fr fste stndrdfrekvenser for tsyn. P de feste kontroordnnger hr e vrksomheder hft en vs
sndsynghed for t bve udtget t kontro.
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Undersøgesen vser, t for hovedprten f de undersøgte kontroordnnger hr myndghederne et mngefudt kendskb t kontroens effekt. For rbedsmøkontroen og ernbnetsynet er der fstst ferrge mbre effektm, mens der for fødevrekontroen er
fstst ferrge mbre effektm for dee f kontroen og en ferrg msætnng, der
kke er mbr. Myndghederne kke hr fstst ferrge mbre m for de øvrge kontroordnnger. Myndghederne hr fstst 1-rge m for kontroen  form f effektm eer
ktvtetsm for de feste f kontroordnngerne. Undersøgesen vser endvdere, t myndghederne hr opgort kontroens træfprocent p 5 f kontroordnngerne, og t myndghederne  de senere r hr evueret effekten f rbedsmøkontroen, fødevrekontroen og orgnstonstsynet. For de øvrge kontroordnnger er effekten f kontroen kke
bevet evueret, og myndghederne hr dermed kke vden om, hvorvdt kontroen hr den
ønskede effekt p regeefterevesen. Endeg vser undersøgesen, t de feste myndgheder kke hr kendskb t snktonernes vrknng p vrksomhedernes dfærd.
20. Dette kpte hnder om, hvorvdt myndghederne hr trettegt en effektv kontro.
V hr gt t grund, t myndghederne hr trettegt kontroen, s de nden for de resurse- og ovgvnngsmæssge rmmer mretter og optmerer kontroen, s fest muge vrksomheder efterever de gædende reger.

2.1. GRUNDLAGET FOR TILRETTELÆGGELSE AF KONTROLLEN
21. V hr undersøgt, om myndghederne hr et tstrækkegt grundg for t tretteægge en effektv kontro. V hr gt t grund, t et tstrækkegt grundg for kontroen kræver et godt kendskb t gruppen f vrksomheder, som myndgheden hr nsvret for t
kontroere.

Kendskab til den gruppe af virksomheder, der er omfattet af kontrollen

22. For t kunne udføre en effektv og mrettet kontro er det vgtgt, t myndghederne
hr et godt kendskb t de vrksomheder, der er omfttet f kontroen. For t vurdere myndghedernes kendskb t vrksomhederne hr v gt t grund, t myndghederne som mnmum hr:
REGELBRUD

Regebrud er overtrædese f

•
•

dt om de vrksomheder, der er omfttet f kontroen
segmenteret vrksomhederne efter rsko for regebrud eer kortgt og rskovurderet

•

fetyper
kendskb t det generee omfng f regebrud.

de reger, der er fstst for kontroomrdet. P rbedsmøomrdet kn regebrud fx være
et drgt psyksk rbedsmø,
mens det p fødevreomrdet
kn være brud p hygeneregerne.

For t myndghederne kn foretge en rskobseret udvægese f vrksomhederne, dvs.
udvæge de vrksomheder, der hr størst sndsynghed for t beg vorge regebrud, sk
myndghederne hve dt om de vrksomheder, der er omfttet f kontroen.
Endvdere bør myndghederne ud fr et smet skøn segmentere vrksomhederne  forhod
t rskoen for regebrud eer kortægge og rskovurdere fetyper med det form t prortere udvægesen f vrksomheder t kontro.
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Endeg bør myndghederne hve kendskb t det generee omfng f regebrud bndt de
vrksomheder, der er omfttet f kontroen. Myndghederne kn opn vden om det generee omfng f regebrud ved t udtge en de f vrksomhederne t kontro p bggrund
f en tfædg stkprøve. De kn ogs opn kendskb t omfnget f regebrud, hvs de
kontroerer e vrksomhederne med ævne meemrum. Myndghederne bør nvende vden om det generee omfng f regebrud t t tretteægge den rskobserede kontro
ud fr.
Tbe 2 vser resuttet f gennemgngen f myndghedernes kendskb t gruppen f de
vrksomheder, der er omfttet f kontroen.

TABEL 2

KENDSKAB TL DEN GRUPPE AF VRKSOMHEDER, DER ER OMFATTET AF
KONTROLLEN
Arbedstsynet

Arbedsmøkontroen



ndstsen mod soc dumpng



Fødevrestyresen

Fødevrekontroen



Erhvervsstyresen

Regnskbskontroen



Kontroen f fondsregnskber



Trfk-, Bygge- og Bogstyresen

ernbnetsynet



Styresen for Ptentskkerhed

Orgnstonstsynet





Myndghederne hr opfydt 1 eer 2 krterer.



Myndghederne hr opfydt e 3 krterer.

Som det fremgr f tbe 2, hr de nsvrge myndgheder for rbedsmøkontroen, fødevrekontroen, regnskbskontroen og ernbnetsynet opfydt de 3 opstede krterer.
For de øvrge kontroordnnger hr myndghederne opfydt 1 eer 2 f krtererne.
23. Arbedstsynets rbedsmøkontro er bseret p, t styresen hr dgng t regsterdt over e dnske vrksomheder, gesom styresen hr dt om vrksomhederne fr tdgere kontrobesøg. Styresen nvender dsse dt t t segmentere vrksomhederne efter rsko for probemer med rbedsmøet. Arbedsmøkontroen er beskrevet  2 potske fter, f. boks 1.
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BOKS 1

ARBEDSMLØKONTROLLEN
Arbedstsynets rbedsmøkontro er beskrevet  2 potske fter. En strteg for rbedsmøndstsen frem t 2020 fr mrts 2011 bev ndget meem den dværende VK-regerng,
Socdemokrterne, Dnsk Fokeprt og Det Rdke Venstre. En styrket møndsts – Ae
hr ret t et skkert og sundt rbedsmø fr mrts 2015 bev ndget meem den dværende SR-regerng, Venstre, Dnsk Fokeprt og Det Konservtve Fokeprt.
De potske fter bev ved ændrnger f rbedsmøoven  2011 og 2015 ndrbedet  rbedsmøoven, og prncpperne for rbedsmøkontroen bev beskrevet  deter  ovforsgene. De potske fter beskrver b.., t Arbedstsynet sk:
• foretge 27.000 kortroer (t og med 2015)
• nvende en rskobseret tgng t kontroen (ndeksmodeen)
• hve fokus p rbedsuykker, psyksk rbedsmø smt muske- og skeetbesvær
(de 3 prorterede omrder).

Arbedstsynet segmenterer vrksomhederne ved hæp f styresens skdte ndeksmode, hvor e vrksomheder tdees pont efter, hvor stor rsko vrksomheden hr for rbedsmøprobemer.  ndeksmodeen bver e vrksomheder med ét eer fere rsværk
vurderet p bggrund f deres brnchetknytnng og p bggrund f ndvduee dt om
vrksomheden.  2015 bev vrksomheder med under 2 rsværk dog ene vurderet p bggrund f brnchetknytnng. Prncppet  ndeksmodeen er beskrevet  boks 2.

BOKS 2

ARBEDSTLSYNETS NDEKSMODEL
ndeksmodeen ndehoder ndvduee og brnchereterede prmetre, som Arbedstsynet
nvender t t vurdere vrksomhedernes rsko for rbedsmøprobemer. For hvert prmeter
tdeer Arbedstsynet vrksomhederne en score fr 0 t et mksmt pontnt. Nedenfor
er vst eksemper p ndeksmodeens ndvduee og brnchereterede prmetre og en ngvese f, hvor mnge pont Arbedstsynet mksmt kn tdee vrksomhederne for hvert
prmeter.
Eksemper p ndvduee vrksomhedsprmetre
Mtere fgørese ved sdste besøg (50), veednng om psyksk rbedsmø (50), pbud vedrørende egenndsts (2), vrksomhedens størrese (8), nystrtet vrksomhed (3) og nmedte
uykker p vrksomheden (5).
Eksemper p brncheprmetre
Psyksk rbedsmø (4), rbedsuykker (4), ergonomsk rbedsmø (4) og stø og ndekm (2).
De ndvduee vrksomhedsprmetre kn smet gve mks. 69 pont og veer betydegt tungere  vurderngen f vrksomhederne end brncheprmetrene, der smet kn gve mks. 27
pont.

MYNDGHEDERNES TLRETTELÆGGELSE AF KONTROLLEN

15

Arbedstsynet udtger  forbndese med rbedsmøkontroen den største de f vrksomhederne p grundg f den segmenterng, styresen foretger  ndeksmodeen. Som suppement hert udtger styresen en de f vrksomhederne p grundg f en stkprøve. Arbedstsynet nvender b.. stkprøven t t vurdere, om ndeksmodeen er effektv, dvs.
om modeen udtger de vrksomheder t kontro, der hr den største rsko for rbedsmøprobemer. Arbedstsynet supperer sn vden om omfnget f rbedsmøprobemer
med dt fr Ntont Forsknngscenter for Arbedsmø (NFA). Rgsrevsonen vurderer,
t Arbedstsynets tsynsdt og dt fr NFA tsmmen gver Arbedstsynet en god vden om det generee omfng f regebrud bndt vrksomhederne.
Smet vurderer Rgsrevsonen, t Arbedstsynet hr et godt kendskb t de vrksomheder, der er omfttet f rbedsmøkontroen.
24. Fødevrestyresen sk regstrere e fødevrevrksomheder, og regstrerngerne gver styresen en vden om de vrksomheder, der er omfttet f fødevrekontroen. Derudover fr Fødevrestyresen vden om vrksomhederne gennem den ordnære frekvenskontro, som styresen foretger efter fste frekvenser, og som styresen fsutter med en kontrorpport.
Fødevrestyresen segmenterer fødevrevrksomhederne ved hæp f et pontsystem, der
bygger p en rskonyse f 160 fødevrebrncher. Pontsystemet bestr f 7 rskofktorer, der b.. omftter mkroboogske rsc og kemske rsc. For hver rskofktor tdeer styresen den enkete brnche et pontt, som er bestemmende for, hvor hø en tsynsfrekvens brnchen fr. Fødevrestyresen hr opyst, t styresen fr 2017 er begyndt t
tdee vrksomhederne pont p bggrund f en rskonyse f den enkete vrksomhed 
stedet for en rskonyse f de 160 fødevrebrncher.
Fødevrestyresen udtger e fødevrevrksomheder t kontro med regemæssge meemrum og p bggrund f pontsystemet. Fødevrevrksomheder, der gger  ”særg hørsko-gruppen”, modtger typsk 5 besøg om ret, mens fødevrevrksomheder, der gger
 ”v-rsko-gruppen”, modtger besøg hvert 2. r. Fødevrestyresen hr opyst, t styresen  2016 hr nvendt dee f kontroen t t gennemføre stkprøvemæssg kontro med
de fødevrevrksomheder, der gger  ”utr v-rsko-gruppen”, der kke hr hft kontro
det seneste r. Rgsrevsonen vurderer p denne bggrund, t styresen hr et godt kendskb t det generee omfng f regebrud  gruppen f vrksomheder, der er omfttet f
kontroen.
Smet vurderer Rgsrevsonen, t Fødevrestyresen hr et godt kendskb t de vrksomheder, der er omfttet f fødevrekontroen.

DEN ORDINÆRE
FREKVENSKONTROL

Fødevrestyresens ordnære
frekvenskontro er en udvægesesmetode t t udtge vrksomheder med størst rsko for
t beg regebrud. Fødevrestyresen udtger vrksomheder t
ordnær frekvenskontro p bggrund f et rskobseret pontsystem.
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SIKKERHEDSLEDELSESSYSTEM

25. Trfk-, Bygge- og Bogstyresens ernbnetsyn er kendetegnet ved, t gruppen f vrksomheder kun omftter 13, som styresen e hr dt om. Styresen segmenterer vrksom-

den orgnston og de syste-

hederne  forbndese med pnægnngen f kontroen. Segmenterngen bestr , t styresen rskovurderer de enkete vrksomheder ud fr udvgte fktorer, gesom styresen

mer, vrksomhederne etberer

modenhedsvurderer vrksomhedernes skkerhedsedesessystemer, f. boks 3.

Et skkerhedsedesessystem er

for t opn en skker edese. 
henhod t ovbekendtgørese
nr. 13 f 4. nur 2007 om skkerhedsgodkendese f ernbnenfrstrukturforvtere og
ovbekendtgørese nr. 14 f 4.
nur 2007 om skkerhedscertfkt t ernbnevrksomheder er det et krv, t ernbnenfrstrukturforvtere, der forvter og drver ernbnevrksomhed  Dnmrk, og ernbnevrksomheder, der udfører
ernbnetrnsport  Dnmrk,
sk kunne dokumentere og
vedgehode et skkerhedsedesessystem.

BOKS 3

TRAFK-, BYGGE- OG BOLGSTYRELSENS RSKOVURDERNG
Trfk-, Bygge- og Bogstyresen rskovurderer vrksomhederne med udgngspunkt  en grovsorterng ud fr nt togkometer og en række efterføgende fktorer. Vurderngen foretges
f en gruppe f tsynsmedrbedere, som kommer med et første bud p nt tsynsdge hos
vrksomheden. Styresen opyser, t der er te om erfrngsbserede vurdernger, og t vurderngerne kke er dokumenteret  deter.
Trfk-, Bygge- og Bogstyresen modenhedsvurderer vrksomhedernes skkerhedsedesessystemer p bggrund f en række prmetre. Styresen vurderer b.., om vrksomhederne hr
fstst dokumenterede og restske m, som de hr udrbedet hndngspner for, og om
de hr mpementeret dokumenterede procedurer for ntern revson. Styresen nvender resutterne f den seneste modenhedsvurderng t t fokusere og prortere næste rs tsynsktvteter, s styresen prorterer de omrder, vrksomhederne hr vnskegt ved t mpementere.

D Trfk-, Bygge- og Bogstyresen fører kontro med e 13 vrksomheder hvert r, vurderer Rgsrevsonen, t styresen hr tstrækkeg vden om det generee omfng f regebrud  gruppen f vrksomheder.
Smet vurderer Rgsrevsonen, t Trfk-, Bygge- og Bogstyresen hr et godt kendskb
t de vrksomheder, der er omfttet f ernbnetsynet.
26. ndstsen mod soc dumpng er kendetegnet ved t omftte udenndske vrksomheder, der  kortere eer ængere peroder rbeder  Dnmrk. Arbedstsynet hr dt om
de vrksomheder, der er nmedt t Regstret for Udenndske Tenesteydere (RUT), og de
vrksomheder, der er omfttet f styresens ndsts mod soc dumpng  større nfrstrukturproekter (SD-tsynet). En de f de udenndske vrksomheder, der rbeder  Dnmrk,
er mdertd kke nmedt t RUT, sev om de burde være det. Derfor nvender Arbedstsynet en betydeg de f kontroens resurser p t opsøge de vrksomheder, der burde være nmedt. D ndstsen mod soc dumpng omftter udenndske vrksomheder, som 
mnge tfæde kun er  Dnmrk  korte peroder, og ford en de f dem kke nmeder sg
t RUT, kn Arbedstsynet kke ndsme e de nødvendge dt om vrksomhederne.
Arbedstsynet segmenterer de vrksomheder, som styresen hr dt for. Arbedstsynet
segmenterer de vrksomheder, der er nmedt t RUT, p bggrund f brnchetknytnng
og p bggrund f styresens kendskb t de enkete vrksomheder.  forbndese med SDtsynet segmenterer styresen nfrstrukturproekterne p bggrund f en screenng, som
foretges p bggrund f møder med bygherrer og deres rdgvere.
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Arbedstsynet hr kke kendskb t det generee omfng f regebrud bndt de vrksomheder, der er omfttet f ndstsen mod soc dumpng.
D Arbedstsynet kke kn ndsme e de nødvendge dt om de berørte vrksomheder,
ford noge vrksomheder kke nmeder sg t RUT, og d styresen kke hr kendskb t
det generee omfng f regebrud, vurderer Rgsrevsonen, t styresens kendskb t de
vrksomheder, der er omfttet f kontroen, er ufudstændgt.
27. Erhvervsstyresen fører et regster over e vrksomheders grunddt, og styresens
regstrernger er fgørende for, t b.. sttsge myndgheder kn øse deres forvtnngsopgver over for vrksomhederne effektvt. Styresen hr dermed regsterdt for e vrksomheder og fonde, der er omfttet f henhodsvs regnskbskontroen og kontroen f
fondsregnskber.
Undersøgesen vser, t Erhvervsstyresen hr segmenteret de kke-børsnoterede vrksomheder, der er omfttet f regnskbskontroen, p grundg f en kortægnng og rskovurderng f fetyper, og t styresen hr segmenteret de børsnoterede vrksomheder  forbndese med en rg gennemgng f rsrpporterne. Hvd ngr kontroen f fondsregnskber hr styresen hverken segmenteret fondene eer fetyper.
For bde regnskbskontroen og kontroen f fondsregnskber udtger Erhvervsstyresen vrksomheder og fonde t kontro p grundg f en stkprøve, hvket betyder, t styresen hr kendskb t det generee omfng f regebrud bndt vrksomheder og fonde,
der er omfttet f henhodsvs regnskbskontroen og kontroen f fondsregnskber.
D Erhvervsstyresen kke hr segmenteret fonde, der er omfttet f kontroen f fondsregnskber, eer kortgt og rskovurderet fetyper p fondsomrdet, vurderer Rgsrevsonen, t styresens kendskb t de fonde, der er omfttet f kontroen, er ufudstændgt. Styresen hr dermod kendskb t de vrksomheder, der er omfttet f regnskbskontroen.
28. Styresen for Ptentskkerhed hr dt om de behndngssteder, der ndgr  det ovbestemte frekvensbserede orgnstonstsyn, som omftter peehem, kosmetske behndngssteder og prvte behndngssteder. Styresen segmenterer dsse behndngssteder ud fr de nmærknnger, styresen tdgere hr gvet  forbndese med kontroen.
Styresen hr for denne gruppe f behndngssteder kendskb t det generee omfng
f regebrud.
Orgnstonstsynet omftter ud over frekvenstsynet et rektvt tsyn med de øvrge
behndngssteder, der b.. omftter men prkss og sygehuse. Undersøgesen vser, t
Styresen for Ptentskkerhed kke hr dt om denne gruppe f behndngssteder, gesom styresen hverken segmenterer ud fr nmærknnger eer hr kendskb t det generee omfng f regebrud bndt dsse behndngssteder.
D Styresen for Ptentskkerhed kke hr kendskb t de behndngssteder, der er omfttet f det rektve tsyn, vurderer Rgsrevsonen, t styresens kendskb t de behndngssteder, der er omfttet f kontroen, er ufudstændgt.
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RESULTATER
Undersøgesen vser, t de nsvrge myndgheder hr et godt kendskb t de vrksomheder, der er omfttet f ernbnetsynet, fødevrekontroen, regnskbskontroen og rbedsmøkontroen, og t myndghederne dermed hr et tstrækkegt grundg for t tretteægge en effektv kontro p dsse omrder. De nsvrge myndgheder hr p grund f
b.. kontroordnngernes rmmevkr dermod kke fudstændgt kendskb t de vrksomheder, fonde og behndngssteder, der er omfttet f ndstsen mod soc dumpng, kontroen f fondsregnskber og orgnstonstsynet. Derfor hr dsse myndgheder kke hft
et tstrækkegt grundg for t kunne tretteægge en effektv kontro  den perode, v
hr undersøgt.

2.2. MODEL FOR UDVÆLGELSE AF VIRKSOMHEDER TIL
KONTROL
29. V hr undersøgt, hvordn myndghederne udvæger vrksomheder t kontro. V hr gt
t grund, t myndghederne bør udtge vrksomheder t kontro p bggrund f rsko for
regebrud. Konkret hr v undersøgt, om myndghederne udvæger vrksomheder p bggrund f en rskovurderng. Herudover hr v undersøgt, om myndghederne hr skret, t
e vrksomheder hr hft en vs sndsynghed for t bve udtget t kontro.

Udvælgelse af virksomheder på grundlag af en risikovurdering

30. Det er væsentgt, t myndghederne kke nvender den smme kontrondsts over for
e vrksomheder, det myndghederne bør fokusere ndstsen p de vrksomheder, hvor
der er størst rsko for regebrud. Nr myndghederne udtger vrksomhederne p bggrund
f rsko, kn myndghederne mrette resurserne mod de omrder og vrksomheder, hvor
kontrondstsen hr størst effekt  forhod t resurseforbrug og met om øget regeefterevese. En rskobseret udvægese f vrksomheder t kontro kn gennemføres p 2 mder: Myndghederne kn udvæge vrksomhederne t kontro ud fr en vurderng f vrksomhedernes rsko for fe eer ud fr en rskovurderng f e reevnte fetyper. Den sdstnævnte tgng kræver mdertd, t myndgheden kn dentfcere e fetyper uden t
kende de enkete vrksomheder.
31.  vores gennemgng f, om myndghederne udvæger vrksomheder t kontro p bggrund f en rskovurderng, hr v opdet den udvægese, som myndghederne nvender, 
3 hovedktegorer:
•

Udvægese f vrksomheder uden rskovurderng:  denne ktegor er vrksomhederne
kke udvgt t kontro p bggrund f en rskovurderng. Vrksomhederne kn dermod
være udvgt p bggrund f stkprøve, eer de kn modtge kontro med fste meemrum (frekvenstsyn) (rød  tbe 3).

•

Udvægese f vrksomheder med særge krkterstk:  denne ktegor er vrksomhederne kke udvgt t kontro p bggrund f en egentg rskovurderng f e vrksomheder eer fetyper, men p bggrund f særge krkterstk, som føge myndghederne ndkerer en forhøet rsko for regebrud (gu  tbe 3).
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•

Udvægese f vrksomheder t kontro p bggrund f en systemtsk og dokumenteret rskovurderng f e vrksomheder eer e reevnte fetyper:  denne ktegor
er vrksomhederne udvgt t kontro p bggrund f en rskovurderng f e vrksomheder eer e reevnte fetyper. Udvægese er sedes sket p bggrund f rsko
for regebrud. Hvs myndghederne udvæger vrksomheder p bggrund f en rskovurderng f e reevnte fetyper, er det en forudsætnng, t vrksomhederne kn udsøges p bggrund f fetyper (grøn  tbe 3).

Tbe 3 vser resuttet f gennemgngen f myndghedernes udvægese f vrksomheder t kontro.

TABEL 3

UDVÆLGELSE AF VRKSOMHEDER TL KONTROL
Arbedstsynet

Arbedsmøkontroen



ndstsen mod soc dumpng



Fødevrestyresen

Fødevrekontroen



Erhvervsstyresen

Regnskbskontroen



Kontroen f fondsregnskber



Trfk-, Bygge- og Bogstyresen

ernbnetsynet



Styresen for Ptentskkerhed

Orgnstonstsynet





Myndghederne hr udvgt vrksomheder t kontro p bggrund f stkprøve, eer myndghederne
kontroerer vrksomhederne med fste meemrum.




Myndghederne hr udvgt vrksomheder t kontro p bggrund f særge krkterstk.
Myndghederne hr udvgt vrksomheder t kontro p bggrund f en rskovurderng f de vrksomheder, der er omfttet f kontroen. Denne ktegor kræver, t hovedprten f de vrksomheder, der
kontroeres, er udvgt p grundg f en rskovurderng.

Det fremgr f tbe 3, t myndghederne hr udtget de vrksomheder, der er omfttet f
rbedsmøkontroen og fødevrekontroen, t kontro p bggrund f en systemtsk
og dokumenteret rskovurderng. Endvdere fremgr det, t myndghederne hr udtget
de vrksomheder, der er omfttet f ndstsen mod soc dumpng, regnskbskontroen,
fondskontroen og ernbnetsynet, p bggrund f særge krkterstk, som føge myndghederne ndkerer forhøet rsko for regebrud. Endeg fremgr det f tbeen, t Ptentskkerhedsstyresen hr udtget de behndngssteder, der er omfttet f kontroen,
p bggrund f fste kontrofrekvenser. Orgnstonstsynet er dog, f. pkt. 18, efter en
ovændrng overget t et rskobseret tsyn pr. 1. nur 2017.
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32. Arbedstsynet hr frem t og med 2015 rgt udtget c. 27.000 vrksomheder t rbedsmøkontroen. Styresen hr udtget 24.500 vrksomheder med 2 eer fere nstte, hvorf c. 55 % bev udtget p bggrund f ndeksmodeen, mens de resterende vrksomheder bev udtget ved stkprøve. Styresen hr udtget de resterende 2.500 vrksomheder med 1-2 nstte p bggrund f en smpe brnchereteret rskomode. Fr 2016
er ntet f udtgne vrksomheder reduceret t c. 22.000, hvorf Arbedstsynet udvæger 80 % p bggrund f ndeksmodeen. Fordengen meem vrksomheder udtget ved
ndeksmodeen og ved stkprøve er fstst  de potske fter for rbedsmøkontroen.
Arbedstsynet nvender ndeksmodeen t t foretge en systemtsk og dokumenteret
rskovurderng f e de vrksomheder, der er omfttet f rbedsmøkontroen.  forbndese med ndeksmodeens rskovurderng tdeer Arbedstsynet vrksomhederne et nt pont, som er fgørende for sndsyngheden for t bve udtget t kontro, det Arbedstsynet udtger de vrksomheder t kontro, der hr fet fest pont.
33. Hovedprten f de vrksomheder, der bver udtget t fødevrekontroen, bver udtget p bggrund f den ordnære frekvenskontro. Den ordnære frekvenskontro bestr f
et systemtsk og dokumenteret pontsystem, der bygger p en rskonyse f 160 fødevrebrncher. Fødevrekontroen er regueret  EU’s kontroforordnng og beskrevet  potske forg, f. boks 4.

BOKS 4

FØDEVAREKONTROLLEN
 henhod t EU’s kontroforordnng om fødevrekontro (nr. 882/2004 f 29. pr 2004), rtke
3, stk. 1, sk medemsstterne skre, t offentg kontro foretges regemæssgt p bggrund
f en rskovurderng og med pssende hyppghed.
Fødevrestyresens nuværende kontrokoncept, herunder den ordnære frekvenskontro, bev
fstst  Fødevreforg 1 fr 31. m 2007. Konceptet er bevet vdereført og udvket  de efterføgende fødevreforg fr 2010 og 2015.

Som et suppement t den ordnære frekvenskontro udtger Fødevrestyresen vrksomheder t kontro p bggrund f de 2 kontroformer: den prorterede kontro og kmpgnekontroen, hvor kontroen er mrettet brncher, okteter og kontroobekter, som Fødevrestyresen vurderer hr øget behov for kontro. Den prorterede kontro og kmpgnekontroen udgør dog mndre end 20 % f den smede fødevrekontro, som Fødevrestyresen gennemfører. Fødevrestyresen hr opyst, t denne procentsts ændres betydegt pr. 1. nur 2017.
34. Erhvervsstyresens regnskbskontro omftter som tdgere nævnt kontro med børsnoterede vrksomheder og kontro med kke-børsnoterede vrksomheder.
Erhvervsstyresen udvæger rgt 20-30 børsnoterede vrksomheder t kontro p bggrund
f en rskovurderng, hvor styresen gennemgr vrksomhedernes rsrpporter ud fr en
screenngsste med 33 spørgsm, der b.. omftter edeses-, revsons- og regnskbsmæssge forhod.
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Erhvervsstyresens kontro f kke-børsnoterede vrksomheder bestr f 2 trn. Styresen
strter med t gennemg e kke-børsnoterede vrksomheders regnskber ved hæp f
en dgt regnskbskontro. Styresen foretger som ed  den dgte regnskbskontro
en utomtsk gennemgng f e ndberettede rsrpporter p bggrund f 47 opstede udsøgnngsreger.  2015 resuterede kontroen , t c. 8.300 fe og mnger bev konstteret og efterføgende korrgeret.
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Regnskbskontroen omftter
børsnoterede vrksomheder (c.
140 vrksomheder) og kke-børsnoterede vrksomheder (c.
220.000 vrksomheder). Kontroen bestr prmært f en

 forængese f den dgte regnskbskontro udtger Erhvervsstyresen regnskber fr

gennemgng f ndsendte rs-

kke-børsnoterede vrksomheder t en mere grundg kontro ud fr forskege krkterstk, som føge styresens erfrng ndkerer en forhøet rsko for fe. Styresen hr fx 

rpporter med henbk p t

2015 udtget regnskber t kontro, hvor der vr større kpteern (der vr efter dgædende reger forbud mod dsse n), og vsse regnskber, hvor revsor hr tget forbe-

hoder reevnte reger nden

hod for regnskbet. Herudover hr styresen  et mere begrænset omfng foretget kontro p bggrund f ndre fktorer.  2016 hr styresen udvdet ntet f krkterstk,
s styresen udtger vrksomhedernes regnskber t kontro, hvs de ndehoder uovge
erkærnger fr en kke-godkendt revsor eer sger med supperende opysnnger fr revsor om mngende overhodese f bogførngsoven.
Erhvervsstyresen hr nført, t styresen v den dgte ndberetnng f rsrpporter kn
udsøge en række fe og overtrædeser, der kn konstteres umddebrt ud fr rsrpporten. Det dreer sg fx om tfædet med uovge kpteern. En række f dsse søgbre
fe vurderes som væsentge, hvket ogs hr været bggrunden for, t uovge kpteern hr været et særgt fokusomrde for styresens regnskbskontro. Styresen nser det for yderst effektvt, nr der dgtt kn udsøges regnskber, hvor det drekte kn
konstteres, t der er fe. Rgsrevsonen vurderer, t styresens udvægesesmetode er effektv t t udsøge regnskber med fe, men m smtdg konsttere, t den dgte udvægese p nuværende tdspunkt kke kn dentfcere e fetyper. Rgsrevsonen hr
derfor ktegorseret styresens udvægese f vrksomheder som værende bseret p særge krkterstk.
35. Trfk-, Bygge- og Bogstyresen fører hvert r tsyn med e 13 vrksomheder, der udøver ernbnedrft. Styresen fstægger ntet f tsynsdge for den enkete vrksomhed p bggrund f en rskovurderng f vrksomhederne. Styresen hr kke  deter dokumenteret rskovurderngen f vrksomhederne. D der kke foregger en dokumenteret
rskovurderng f vrksomhederne, hr Rgsrevsonen ktegorseret styresens udvægese f vrksomheder som værende bseret p særge krkterstk.
36. Arbedstsynets ndsts mod soc dumpng bestr f en række forskege kontrotyper. Det gæder generet for denne kontroordnng, t det som tdgere nævnt kke er mugt t f dt for e vrksomheder, der er omfttet f kontroen, og t styresen derfor
kke kn udvæge vrksomheder t kontro p bggrund f en systemtsk rskovurderng
f e de vrksomheder, der er omfttet f kontroen. Styresen udvæger derfor  vd udstræknng vrksomhederne t kontro p bggrund f særge krkterstk, som føge styresens erfrng ndkerer en forhøet rsko for regebrud.

skre, t vrksomhederne overfor rsregnskbsoven, bogførngsoven, seskbsoven og
værdpprhndesoven.
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Ved de ndsdækkende og regone ktoner  forbndese med ndstsen mod soc dumpng fokuserer Arbedstsynet, potet og SKAT ofte p særge brncher, hvor der erfrngsmæssgt er probemer med regeefterevesen. Udvægesen sker b.. p bggrund f de
nformtoner, som hver myndghed hr om det gvne okomrde nden for forudbestemte fokusbrncher.
Arbedstsynet kontroerer endvdere vrksomheder, der er nmedt t RUT, gesom styresen ved hæp f opsøgende kørse (fx p bggrund f nmedeser) besøger vrksomheder, der kke er nmedt t RUT, det dsse vrksomheder erfrngsmæssgt fr væsentgt
fere fgøreser end vrksomheder, som er nmedt t RUT. Arbedstsynet hr ndført en
rskobseret tgng t kontroen ved t foretge en stkprøvebseret udvægese f vrksomheder t kontro, hvs de pgædende vrksomheder rbeder  brncher, hvor der erfrngsmæssgt er færre rbedsmøprobemer, og hvor vrksomhederne generet nmeder
sg t RUT  overensstemmese med regerne. Derudover bver vrksomheder, hvor styresen tdgere hr konstteret, t regerne overhodes, undtget fr nye tsyn  ét r. Vrksomheder  rskobrncher, og som styresen kke kender  forveen, fr e ét kontrobesøg.
SD-tsynet er den eneste de f Arbedstsynets ndsts mod soc dumpng, der er bseret p en smet systemtsk og dokumenteret rskovurderng. ndstsen omftter nfrstrukturproekter med en smet nægssum p mndst 1 m. kr. Arbedstsynet screener dsse proekter med henbk p vsterng t skærpet tsyn. Arbedstsynet foretger
screenngen p bggrund f b.. møder med bygherrer og deres rdgvere. Hvs Arbedstsynet udtger et proekt t skærpet tsyn, v styresen føge proektet gennem dogmøder med bygherren mf. og ved kontrobesøg p byggeret.
37. Erhvervsstyresens kontro f fondsregnskber hr  2015 og 2016  et vst omfng været bseret p en rskobseret udvægese. Styresen udvæger først og fremmest fondsregnskber med henbk p t opn et repræsenttvt udsnt opdet efter størrese og regnskbsperode. Styresen hr dog udvgt en mndre de f fondsregnskberne p bggrund
f rskoprmetre. Lgesom for regnskbskontroen f kke-børsnoterede vrksomheder
kn Erhvervsstyresen  forbndese med regnskbskontroen f erhvervsdrvende fonde udsøge en række fe og overtrædeser v den dgte ndberetnng f rsrpporter.  2016
hr styresen som ed  et potproekt udvgt 50 fondsregnskber t kontro ud fr rsko
og 150 ved tfædg udvægese. D styresen hr udvgt hovedprten f fondsregnskberne p bggrund f tfædg udvægese, hr Rgsrevsonen ktegorseret styresens
udvægese f fondsregnskber som værende bseret p særge krkterstk. Erhvervsstyresen hr opyst, t den rskobserede tgng v bve udvdet  2017.
38. Styresen for Ptentskkerhed hr  den perode, v hr undersøgt, kke udtget de behndngssteder, der er omfttet f orgnstonstsynet, p bggrund f en rskovurderng. Orgnstonstsynet hr været omfttet f et ovbestemt frekvenstsyn, hvor styresen som udgngspunkt hr kontroeret peehem én gng rgt. Hvs tdgere tsyn hr
vst f eer ngen væsentge fe, kn styresen dog reducere tsynsfrekvensen for peehem t hvert 2. r. Herudover hr styresen gennemført frekvenstsyn med kosmetske
behndngssteder og prvte behndngssteder c. hvert 3. r.
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Endeg omftter orgnstonstsynet et rektvt tsyn med de øvrge behndngssteder,
der b.. omftter men prkss og sygehuse. Styresen for Ptentskkerhed gennemfører
rektve tsyn p bggrund f opysnnger om eventuee probemer, der kn udgøre en fre for ptentskkerheden.
Styresen for Ptentskkerhed hr opyst, t styresen fr den 1. nur 2017 er overget
t et rskobseret tsyn, hvor e behndngssteder v ndg  en smet rskovurderng.
Styresen forventer, t de behndngssteder, der  peroden for vores undersøgese hr været omfttet f frekvenstsynet, som udgngspunkt v modtge færre tsyn efter omægnngen, mens de øvrge behndngssteder som udgngspunkt v modtge fere tsyn.

Kontrolsandsynlighed

39. D kontro bør hve en præventv vrknng  forhod t vrksomhedernes nctment t
t bryde de gædende reger, bør myndghederne skre, t e vrksomheder hr en sndsynghed for t bve udtget t kontro. Der bør derfor kke være grupper f vrksomheder,
som  ængere peroder er undtget fr t bve udtget t kontro. V hr undersøgt, om
myndghederne hr skret, t e vrksomheder hr hft en vs sndsynghed for t bve
udtget t kontro. Tbe 4 vser resuttet f undersøgesen.

TABEL 4

KONTROLSANDSYNLGHED
Arbedstsynet

Arbedsmøkontroen



ndstsen mod soc dumpng



Fødevrestyresen

Fødevrekontroen



Erhvervsstyresen

Regnskbskontroen



Kontroen f fondsregnskber



Trfk-, Bygge- og Bogstyresen

ernbnetsynet



Styresen for Ptentskkerhed

Orgnstonstsynet





Myndghederne hr kke skret, t e vrksomheder hr hft en vs sndsynghed for t bve udtget
t kontro.



Myndghederne hr skret, t e vrksomheder hr hft en vs sndsynghed for t bve udtget t
kontro.

Det fremgr f tbe 4, t e vrksomheder under de forskege kontroordnnger, med undtgese f orgnstonstsynet, hr hft en vs sndsynghed for t bve udtget t kontro.
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Styresen for Ptentskkerheds orgnstonstsyn omftter prmært peehem, kosmetske behndngssteder og prvte behndngssteder, der e er omfttet t frekvenstsynet, men styresen hr ogs tsynsforpgtese over for de øvrge behndngssteder. Tsynsforpgtesen ndebærer føge styresen en forpgtese t t føge sundhedsforhodene, b.. ved t ndhente opysnnger og foretge undersøgeser, herunder nspektoner. 
prkss kontroerer styresen dog kun behndngssteder, der er omfttet f det rektve
tsyn, hvs styresen er  besddese f opysnnger om eventuee probemer, der udgør en
fre for ptentskkerheden, herunder bekymrngshenvendeser vedrørende et bestemt behndngssted. Dette hr hft som konsekvens, t kke e behndngssteder hr hft en
sndsynghed for t bve udtget t kontro  den perode, v hr undersøgt.

RESULTATER
Undersøgesen vser, t myndghederne generet rbeder med t udvke en rskobseret
tgng t kontroen. Arbedstsynet og Fødevrestyresen udvæger vrksomheder, der er
omfttet f rbedsmøkontroen og fødevrekontroen p bggrund f en smet, systemtsk og dokumenteret rskovurderng. Erhvervsstyresens udvægese f de børsnoterede vrksomheder t regnskbskontro er bseret p en systemtsk rskovurderng f vrksomhederne. Tsvrende hr Erhvervsstyresen tget en række nttver med henbk p
t foretge en dgt udvægese f de kke-børsnoterede vrksomheder p bggrund f
en rskovurderng f e reevnte fetyper. Styresen kn mdertd endnu kke udsøge
de kke-børsnoterede vrksomheder p bggrund f e reevnte fetyper. For kontroordnngerne soc dumpng og ernbnetsynet hr myndghederne udtget vrksomheder t
kontro p bggrund f særge krkterstk, som føge myndghederne ndkerer en forhøet rsko for regebrud. D Erhvervsstyresen kun hr udvgt en mndre de f fondsregnskberne p bggrund f en rskovurderng, hr Rgsrevsonen ktegorseret styresens udvægese som værende bseret p særge krkterstk. Styresen for Ptentskkerhed
hr kke nvendt en rskobseret tgng, nr styresen hr udvgt behndngssteder t
kontro, men hr dermod kontroeret udvgte behndngssteder med fste meemrum.
Styresen for Ptentskkerhed hr dog opyst, t styresen fr 2017 hr omgt orgnstonstsynet, s styresen fremover udvæger behndngsstederne p bggrund f rsko
for regebrud. Erhvervsstyresen hr geedes opyst, t den rskobserede tgng v bve udvdet  2017.
Undersøgesen vser endeg, t for kontroordnngerne gæder det generet, t e vrksomheder hr hft en vs sndsynghed for t bve udtget t kontro. Undtget er dog de behndngssteder, der er omfttet f orgnstonstsynet.
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2.3.

KENDSKAB TIL KONTROLLENS EFFEKT

40. V hr undersøgt, om myndghederne hr kendskb t kontroens effekt. V hr gt t
grund, t myndghederne bør fstsætte kort- og ngsgtede m for kontroen, og t myndghederne bør vde, om kontroen hr den ønskede effekt. Konkret hr v undersøgt, om
myndghederne hr opstet ferrge effektm og 1-rge m for kontroen  2015. V behnder udeukkende eksternt rettede m, der enten vedrører kontroens effekt, kontroens output  forhod t vrksomhederne eer vedrører ktvteter. Herudover hr v undersøgt, om myndghederne hr opgort kontroens træfprocent, om de nden for de seneste
r hr evueret effekten f kontroen, og om de kender snktonernes vrknng p vrksomhedernes dfærd.

Flerårige effektmål

41. V hr undersøgt, om myndghederne hr fstst ferrge effektm for kontroen. V
hr gt t grund, t en god styrng er udgngspunktet for en mrettet kontro. Myndghederne kn skre en god styrng ved t gøre sg det krt, hvke konkrete ngsgtede effekter kontroen sk hve, og p den bggrund fstsætte ferrge effektm. De ferrge effektm bør fstsættes som kvntttve effektm eer terntvt som kvttve msætnnger, der efterføgende kn efterprøves. Herudover bør fstæggese f ferrge effektm ogs gve myndghederne nednng t t tge stng t, hvornr det generee
omfng f regebrud gger p et cceptbet nveu. Tbe 5 vser resuttet f vores undersøgese f, om myndghederne hr fstst ferrge effektm.

TABEL 5

FLERÅRGE EFFEKTMÅL
Arbedstsynet

Arbedsmøkontroen



ndstsen mod soc dumpng



Fødevrestyresen

Fødevrekontroen



Erhvervsstyresen

Regnskbskontroen



Kontroen f fondsregnskber



Trfk-, Bygge- og Bogstyresen

ernbnetsynet



Styresen for Ptentskkerhed

Orgnstonstsynet





Myndghederne hr kke fstst ferrge effektm.



Myndghederne hr fstst ferrge effektm, der kke er mbre, og/eer myndghederne hr fstst ferrge mbre effektm for dee f kontroen.



Myndghederne hr fstst ferrge effektm, der er mbre.

Myndghederne hr fstst ferrge mbre effektm for rbedsmøkontroen og ernbnetsynet. Fødevrestyresen hr for fødevrekontroen fstst ét ferrgt effektm,
der kke umddebrt er mbrt, men ogs ferrge mbre effektm for dee f kontroen. For de øvrge kontroordnnger hr myndghederne kke fstst ferrge effektm.
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42. Tbe 6 vser de ferrge effektm, der er fstst for hver f de 7 kontroordnnger.

TABEL 6

FLERÅRGE EFFEKTMÅL FOR KONTROLLEN
Myndghed

Kontroordnng

Ferrge effektm for kontroen

Arbedstsynet

Arbedsmøkontroen

M for rbedsmøet  2020:
• Antet f vorge rbedsuykker er reduceret med 25 %.
• Andeen f beskæftgede, der er psyksk overbestede, er
reduceret med 20 %.
• Andeen f beskæftgede, der hr muske- og skeetbesvær er
reduceret med 20 %.

Arbedstsynet

ndstsen mod soc dumpng

ngen ferrge effektm for kontroen.

Erhvervsstyresen

Regnskbskontroen

ngen ferrge effektm for kontroen.

Erhvervsstyresen

Kontroen f fondsregnskber

ngen ferrge effektm for kontroen.

Fødevrestyresen

Fødevrekontroen

Overordnet m  Fødevreforg 3
(dækker peroden medo 2015 - 2018):
• Dnmrk sk gennem forgsperodens 4 r fsthode sn poston som everndør f skre fødevrer.
Derudover hr Fødevrestyresen et m om, t færre bver syge f
mden. Dette m ndgr specfkt  Hndngspn for cmpyobcter  sgtekynger, fødevrer og det omgvende mø – 2013-2016,
som ndgr  Fødevreforg 2. Det overordnede m med hndngspnen for cmpyobcter er t opn en mbr redukton  ntet
f humne sygdomstfæde forrsget f cmpyobcter. Hndngspnen ndehoder 2 mbre reduktonsm:
• Der sk ske en øbende redukton  hndngspnens perode p
mndst 20 %  forekomsten f cmpyobcterpostve sgtekyngefokke.
• Der sk ske en redukton  forekomsten og/eer ntet f cmpyobcter  dnsk kyngekød. Met er, t den retve rsko
ved udgngen f 2016 er fdet t 0,50  forhod t den retve
rsko p 1  2012 (redukton p 50 %).

Trfk-, Bygge- og
Bogstyresen

ernbnetsynet

Lngsgtet effektm: Trfk-, Bygge- og Bogstyresen hr et m
om, t ntet f vorge uykker kke m overstge nveuet 
2004, hvor ntet vr 0,3 vorge uykker pr. mo. togkometer.
M for vrksomhedernes skkerhedsedesessystemer: Vrksomhedernes skkerhedsedesessystemer sk hve et modenhedsnveu
p mn. 3.

Styresen for
Ptentskkerhed

Orgnstonstsynet

ngen ferrge effektm for kontroen.

Kde: Rgsrevsonen p bggrund f opysnnger fr de undersøgte myndgheder.
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43. Arbedstsynet hr  forhod t rbedsmøkontroen fstst 3 ferrge mbre effektm om t opn en redukton  rbedsuykker, psyksk overbestede og muske- og
skeetbesvær  2020. Dsse m er hentet drekte fr de potske fter for omrdet fr
2011 og 2015.
44. Trfk-, Bygge- og Bogstyresens overordnede msætnng for ernbnetsynet er, t

Trfk-, Bygge- og Bogstyre-

kontroen sk bdrge t t fsthode det høe skkerhedsnveu p ernbnen. Styresen
hr kvntfceret dette m gennem et ferrgt effektm om, t ntet f vorge uyk-

sen opgør vorge uykker som

ker kke m overstge nveuet  2004, hvor ntet vr 0,3 vorge uykker pr. mo. togkometer. Rgsrevsonen kn konsttere, t Trfk-, Bygge- og Bogstyresen hr net det

veet med ntet f vorgt

ferrge effektm e rene sden 2004, hvor det bev st. Styresen hr opyst, t tsynsktvteterne sk medvrke t t bevre og kke nødvendgvs sænke det  forveen ve
nt f vorge uykker.
Som tdgere nævnt bestr Trfk-, Bygge- og Bogstyresens ernbnetsyn prmært f
udts, som er en tsynsform, hvor styresen kontroerer, t vrksomhederne efterever et
eget beskrevet skkerhedsedesessystem. Styresen hr fstst et effektm om, t vrksomhedernes skkerhedsedesessystemer sk hve et modenhedsnveu p mn. 3, hvket betyder, t vrksomheden hr mpementeret en systemtsk og dokumenteret skkerhedsedese. føge Trfk-, Bygge- og Bogstyresen bdrger gode skkerhedsedesessystemer t t fsthode det høe skkerhedsnveu p ernbnen, og styresen hr gennem
noge r mt modenheden f vrksomhedernes skkerhedsedesessystemer. Trfk-, Bygge- og Bogstyresen hr kke net met  2015, det den smede modenhedsscore  2015
 p 2,9.
45.  Fødevreforg 3 er der fstst et ferrgt m for fødevrekontroen om, t Dnmrk
sk fsthode sn poston som everndør f skre fødevrer – et m, som styresen dog
kke hr gort mbrt. Fødevrestyresen hr opyst, t det kke er mugt t opste et mbrt m, det der kke fndes nterntone smmengnnger meem ndene.
Mø- og Fødevremnsteret fststte  Hndngspn for cmpyobcter  sgtekynger, fødevre og det omgvende mø – 2013-2016 ferrge mbre effektm for den de
f kontroen, der vedrører styresens ndsts mod cmpyobcter. Fødevrestyresen hr
opyst, t der ved udgngen f 2016 vr sket en redukton p 20,8 %  ntet f smttede sgtekyngefokke, hvket betyder, t met om en redukton p 20 % er net. Styresen hr, f. pkt. 53, fstst 1-rge m for nt tfæde f cmpyobcter for t understøtte den smede redukton f tfæde  peroden. Styresen hr vdere opyst, t der er sket
en redukton p 37 %  forekomsten og/eer ntet f cmpyobcter  dnsk kyngekød
ved udgngen f 2016, hvket betyder, t met om, t den retve rsko ved udgngen
f 2016 er fdet 50 %  forhod t 2012, kke er net.
46. Arbedstsynet, Erhvervsstyresen og Styresen for Ptentskkerhed hr kke fstst
ferrge effektm for ndstsen mod soc dumpng, regnskbskontroen, kontroen f
fondsregnskber og orgnstonstsynet.

ntet f dødsfd smmensrede. Antet mes som et
gennemsnt over 5 r for t udævne udsvng.
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1-årige mål for kontrollen i 2015

47. V hr undersøgt, om myndghederne hr fstst 1-rge m for kontroen  2015, og
om myndghederne hr ndfret mene. V gt t grund, t myndghederne bør fstsætte
1-rge m for kontroen, der understøtter de ferrge effektm. Mene omftter bde
eksterne resuttkrv, som er frpporteret  rsrpporter, og nterne m, som typsk ndgr  myndghedernes edesesnformton. Tbe 7 vser resuttet f vores undersøgese
f, om myndghederne hr fstst 1-rge m for kontroen  2015.

TABEL 7

1-ÅRGE MÅL FOR KONTROLLEN  2015
Arbedstsynet

Arbedsmøkontroen



ndstsen mod soc dumpng



Fødevrestyresen

Fødevrekontroen



Erhvervsstyresen

Regnskbskontroen



Kontroen f fondsregnskber



Trfk-, Bygge- og Bogstyresen

ernbnetsynet



Styresen for Ptentskkerhed

Orgnstonstsynet





Myndghederne hr kke fstst 1-rge m for kontroen.



Myndghederne hr fstst 1-rge m for kontroen.

Det fremgr f tbe 7, t e myndgheder, med undtgese f Styresen for Ptentskkerhed, hr fstst 1-rge m for kontrorbedet.
48. Tbe 8 vser de 1-rge m, som myndghederne hr fstst for kontroordnngerne,
og om myndghederne hr ndfret mene.
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TABEL 8

MÅL OG MÅLOPFYLDELSE FOR 2015
1-rge m for kontroordnngerne

Opfydt

Arbedstsynet – m for rbedsmøkontroen
• Redukton p 4 % f nmedte vorge rbedsuykker p udvgte omrder (rk1))2)
• Muske- og skeetbesvær – redukton p 4 %  nmedte uykker p udvgte omrder (rk)


2)

• Psyksk rbedsmø – redukton p 4 %  nmedte rbedsuykker p udvgte omrder (rk)2)
• Kontro hos 27.000 vrksomhedsbesøg (rk)



3)

Arbedstsynet – m for ndstsen mod soc dumpng
• Ant fæes myndghedsktoner: 8 ndsdækkende og 38 regone (rk)



• 92 % og 98 % f dmnstrtve bøder for RUT-overtrædeser sk sendes nden for 8 og 14 dge (rk)



• Vrksomhedstmer vedrørende udenndske vrksomheder: 26.100 tmer (m4))



• Vrksomhedstmer vedrørende nfrstrukturproekter: 2.600 tmer (m)



• 98 % f RUT-vrksomhederne sk besøges nden for 14 dge efter ydesesperodens strt (m)



• 98 % f RUT-vrksomhederne sk besøges nden for 2 hverdge efter nmedese (m)



Erhvervsstyresen – m for regnskbskontroen
• Styrket kontrondsts over for uovge ktonærn over 100.000 kr. og f mn. 1.200 regnskber med revsorforbehod (rk)



• Antet f fe  regnskbskontroen, der kræver omgende bergtgese, sk være fdet med 25 % (rk)



• Børskontro: 10-15 tfædge kontroer og 10 rskobserede kontroer (m)



• Revsorforbehod: 1.200 screennger og 350-500 kontroer (m)



• Uovge kpteern: Ae (nset c. 1.200) (m)



• Tfædg stkprøve: 1.000 (m)



Erhvervsstyresen – m for kontroen f fondsregnskber
Kontro f 260 fondes regnskber (m)



Fødevrestyresen – m for fødevrekontroen
• Færre bver syge f mden:
• Mks. 1.130 smonetfæde (rk)



• Mks. 3.500 cmpyobctertfæde (rk)



• Effektv fødevrekontro:
• Mks. 0,9 % brodne kr5) hos kontroobekterne (rk)



• Styresen sk n 100 % f de pngte kontrobesøg  2015, f. kontrofrekvensveednngen (42.385 detkontroer og
6.507 engroskontroer) (rk)



• 5.800 prorterede kontroer (Fødevreforg 2)



Trfk-, Bygge- og Bogstyresen – m for ernbnetsynet
• 120 udtdge (m)



• 1.400 tmers nspektoner (m)



Styresen for Ptentskkerhed – m for orgnstonstsynet
ngen m, men ovbestemt krv om frekvenstsyn  peroden for Rgsrevsonens undersøgese.
1)

–

Resuttkrv frpporteret  rsrpporten for 2015. Dt vedrørende resuttkrv er hentet  myndghedernes rsrpporter.

2)

Met vedrører Arbedstsynets smede ndsts, hvor rbedsmøkontroen udgør det væsentgste kontroomrde.

3)

 revson f sttsregnskbet for 2014 fndt Rgsrevsonen det utfredsstende, t Arbedstsynet kke  rsrpporten hvde frpporteret krt og retvsende om opfydesen f det fststte m. Arbedstsynet skue  henhod t den potske fte fr 2011 rgt gennemføre  t 27.000 rskobserede besøg.  rsrpporten for 2014
ngv styresen, t msætnngen vr opfydt, det der vr gennemført godt 27.000 besøg  dette r.  c. 5.200 tfæde vr der dog te om forsøgte besøg, der kke
bev gennemført. Styresen hvde derfor reet gennemført 82 % f de ftte besøg. Beskæftgesesmnsteren opyste  sn redegørese t beretnngen om revsonen
f sttsregnskbet for 2014, t spørgsmet om opgøresen f tsyn ve bve drøftet med forgskredsen for den potske fte. Rgsrevsonen kn konsttere, t
spørgsmet endnu kke er drøftet med forgskredsen, og t der endnu kke er kommet en endeg fkrng p, hvordn gennemførte tsynsbesøg sk opgøres.

4)

nternt m. Dt vedrørende nterne m er opyst f myndghederne.

5)

Brodne kr er defneret som kontroobekter med mn. 3 nmærknnger p de 4 seneste kontrobesøg.

Kde:

Rgsrevsonen p bggrund f opysnnger fr de undersøgte myndgheder.
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Tbe 8 vser de 1-rge m, som myndghederne hr opstet for kontroordnngerne. For
ngen f kontroordnngerne hr der været fud mopfydese  2015.
49. Arbedstsynet hr for rbedsmøkontroen udmøntet de 3 ferrge effektm for vorge rbedsuykker, psyksk rbedsmø og muske- og skeetbesvær  rge resuttkrv.  udmøntnngen f de rge resuttkrv hr styresen fgrænset msætnngerne
t udvgte uykkes-/skdestyper og udvgte brncher. Det fremgr vdere f den potske fte, t Arbedstsynet sk udføre kontro hos 27.000 vrksomheder  forbndese
med rbedsmøkontroen.
Arbedstsynet hr kke opfydt 3 ud f de 4 resuttkrv for rbedsmøkontroen.  rsrpporten hr styresen ngvet, t met om t besøge 27.000 vrksomheder er opfydt,
det styresen hr besøgt 27.079 vrksomheder  2015. Rgsrevsonen hr  tbe 8 kke mrkeret resuttkrvet som opfydt. Rgsrevsonen behndede spørgsmet om vrksomhedsbesøg  beretnngen om revsonen f sttsregnskbet for 2014, hvor Rgsrevsonen fndt
det utfredsstende, t Arbedstsynet  rsrpporten kke hr frpporteret krt og retvsende om opfydese f fststte m. Arbedstsynet opyste efterføgende, t styresen fremdrettet v ustere opgøresen f det rskobserede tsyn, s det fremgr, hvor
mnge tsyn der er gennemført, og hvor mnge tsyn der er forsøgt gennemført. Rgsrevsonen kn konsttere, t der endnu kke er kommet en endeg fkrng p, hvordn gennemførte tsynsbesøg sk opgøres.
50. Arbedstsynets 1-rge m for ndstsen mod soc dumpng vedrører enten omfnget f styresens ktvteter eer kvtetsm  form f stndrder for rektonstder ved
b.. udstedese f bøder. Det fremgr f tbeen, t Arbedstsynet hr opfydt begge resuttkrv for 2015 og 3 ud f 4 nterne m.
51. Erhvervsstyresen hr fstst 2 resuttkrv og 4 nterne m for regnskbskontroen.
Styresen hr fstst et effektm for rets kontro om en redukton p 25 %  ntet f
fe  regnskbskontroen, der kræver omgende bergtgese, mens de øvrge m vedrører styresens ktvteter. Erhvervsstyresen opfydte e ktvtetsmene, mens det kke ykkedes t opfyde effektmet, det ntet f konstterede fe, der krævede omgende bergtgese, vr uændret  forhod t tdgere r.
52. Erhvervsstyresen hr for 2015 fstst ét ktvtetsm for kontroen f fondsregnskber. For 2015 hvde styresen et m om t gennemføre kontro f 260 fondes regnskber.
Styresen opfydte kke met, det styresen kontroerede c. 200 fondes regnskber  2015.
53. Fødevrestyresens hr fstst 2 ktvtetsm og 3 effektm for fødevrekontroen.
Styresen hr  2015 opfydt begge ktvtetsm, mens fødevrestyresen nede 2 ud f 3
effektm. Mene vedrørende tfæde f smone og ndeen f brodne kr bev net,
mens met vedrørende tfæde f cmpyobcter dermod kke bev net, det der vr
4.347 tfæde f cmpyobcter  2015. Af Fødevrestyresens rsrpport for 2015 fremgr det, t Sttens Serum nsttut over for styresen hr opyst, t regstrerngen f sygdomstfæde forrsget f cmpyobcter vr bevet forbedret. Styresen bev dog først
opyst herom, efter t mtet vr fstst, og den forbedrede regstrerng medførte en
stgnng  regstrerede sygdomstfæde.  rsrpporten nfører Fødevrestyresen, t mtet er st p et forkert grundg, og t resuttet er bedre end forventet.
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54. Trfk-, Bygge- og Bogstyresen hr fstst 2 ktvtetsm for nt udtdge og tmer nvendt t nspektoner  2015 p mndst 120 dge og mndst 1.400 tmer. Styresen
gennemførte 127 udtdge og nvendte 743 tmer p nspektoner  2015. Dermed hr
Trfk-, Bygge- og Bogstyresen net met for nt udtdge, men kke for tmer nvendt
t nspektoner. Styresen hr dog opyst, t der kke er en kr grænse meem udts og nspektoner. det styresen hr gennemført fere udtdge end pngt, fnder styresen, t
det smede m omkrng tsynsktvteten er opfydt.
55. Styresen for Ptentskkerhed hr hverken fstst effekt- eer ktvtetsm for orgnstonstsynet. Der vr dog gennem ovgvnngen fstst m om, t e peehem – 
den perode, v hr undersøgt – skue hve tsyn rgt. Det rge tsyn kunne dog unddes det føgende r, hvs der ved et tsynsbesøg kke bev konstteret fe eer mnger
ved de sundhedsmæssge forhod, eer hvs der kun bev konstteret f fe eer mnger,
som efter styresens skøn kke hvde ptentskkerhedsmæssge konsekvenser.  henhod
t ovbemærknngerne skue prvte behndngssteder og kosmetske behndngssteder
være genstnd for tsyn hvert 3. r, hvorfor Sundheds- og Ædremnsteret  gennemsnt
rgt skue føre tsyn p hvert 3. behndngssted.

Opgørelse af træfprocent

56. V hr undersøgt, om myndghederne hr opgort træfprocenten for kontroen  2015.
Med træfprocent forstr v ndeen f kontroer, hvor myndgheden hr konstteret regebrud. Det er vgtgt, t myndghederne opgør træfprocenten, d træfprocenten kn gve
myndghederne en ndkton p udvkngen  regeefterevesen og en ndkton p, om
de metoder, myndghederne nvender t t udtge vrksomheder t kontro, er effektve.
Tbe 9 vser resuttet f vores undersøgese f, om myndghederne hr opgort træfprocenten for kontroen  2015.

TABEL 9

OPGØRELSE AF TRÆFPROCENTEN  2015
Arbedstsynet

Arbedsmøkontroen



ndstsen mod soc dumpng



Fødevrestyresen

Fødevrekontroen



Erhvervsstyresen

Regnskbskontroen



Kontroen f fondsregnskber



Trfk-, Bygge- og Bogstyresen

ernbnetsynet



Styresen for Ptentskkerhed

Orgnstonstsynet





Myndghederne hr kke opgort træfprocenten.



Myndghederne hr devst opgort træfprocenten.



Myndghederne hr opgort træfprocenten.

Det fremgr f tbe 9, t Arbedstsynet, Fødevrestyresen og Erhvervsstyresen hr opgort træfprocenten for rbedsmøkontroen, ndstsen mod soc dumpng, fødevrekontroen, regnskbskontroen og kontroen f fondsregnskber.

31

32

MYNDGHEDERNES TLRETTELÆGGELSE AF KONTROLLEN

For orgnstonstsynet hr Styresen for Ptentskkerhed kun devst opgort træfprocenten. Styresen for Ptentskkerhed hr for 2015 opgort træfprocenten for kontroen med
peehem og prvte behndngssteder, men kke for kontroen med kosmetske behndngssteder og de behndngssteder, der er omfttet f det rektve tsyn, herunder b..
men prkss og sygehuse.
Trfk-, Bygge- og Bogstyresen hr kke opgort træfprocenten for ernbnetsynet og fnder det kke retvsende t opgøre, d styresens udts kke er bseret p en kontro f, t
entydge reger eftereves, men p en vurderng f fren for ernbneskkerheden ud fr,
hvordn vrksomheden sev hr trettegt sne skkerhedsforhodsreger. Tsynet er derfor først og fremmest bseret p en vurderng f, om vrksomhederne hr efterevet et eget
beskrevet skkerhedsedesessystem, og kke en kontro f, om vrksomhederne hr beget egentge regebrud.

Evaluering af kontrollens effekt

57. V hr undersøgt, om myndghederne nden for de seneste r hr evueret effekten f
kontroen. V hr  et vst omfng medtget evuernger, der er gennemført uden for den
perode, v undersøger, d evuernger som rege gennemføres med noge rs meemrum.
58. Det er myndghedernes nsvr t skre, t kontroen er effektv. Myndghederne kn opn vden om, hvke ndstser der skrer hø regeefterevese, og om, hvordn forskege
ndstser pvrker vrksomhedernes regeefterevese ved t evuere kontroen med ævne meemrum. Rgsrevsonen hr derfor gt t grund, t myndghederne med pssende
meemrum bør evuere kontroen for t ndsme vden om, hvorvdt kontroen er effektv. Ved evuerng forstr v nyser f kontroens effekt – dvs. nyser, der dokumenterer den effekt, kontroen hr p regeefterevesen, og som kn sndsynggøre, om den
tsgtede ændrng er en drekte eer ndrekte føge f ndstsen. Myndghedernes øbende opsmng f vden om kontroens omfng og f fx ntet og krkteren f fe er nødvendg vden, men opfttes  denne forbndese kke som en evuerng. Myndghederne
hr ogs et nsvr for t føge udvkngen p kontroomrdet, b.. for t skre, t regeefterevesen er tfredsstende. Hvs en evuerng vser, t omrdet er nde  en negtv udvkng, er det myndghedernes nsvr t mødeg de konstterede probemer. Hvs kke
det er mugt t fhæpe en uhedg udvkng ved usternger  myndghedsndstsen, er
det myndghedens nsvr t foreægge probemerne for mnsteren og eventuet for Foketnget.
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Tbe 10 vser resuttet f undersøgesen f, om myndghederne hr evueret kontroernes effekt.

TABEL 10

EVALUERNG AF KONTROLLENS EFFEKT
Arbedstsynet

Arbedsmøkontroen



ndstsen mod soc dumpng



Fødevrestyresen

Fødevrekontroen



Erhvervsstyresen

Regnskbskontroen



Kontroen f fondsregnskber



Trfk-, Bygge- og Bogstyresen

ernbnetsynet



Styresen for Ptentskkerhed

Orgnstonstsynet






Myndghederne hr kke evueret kontroen nden for de seneste r.
Myndghederne hr gennemført større undersøgeser, der kn bdrge t t forbedre kontroens metoder, men der er kke te om egentge evuernger.



Myndghederne hr evueret kontroen nden for de seneste r.

Det fremgr f tbe 10, t myndghederne  de seneste r hr evueret rbedsmøkontroen, fødevrekontroen og orgnstonstsynet, mens de øvrge 4 kontroordnnger
kke hr været evueret nden for de seneste r.
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59. Arbedsmøkontroen hr været genstnd for dskge evuernger, sden kontroen bev ndført  2011. Boks 5 vser de gennemførte evuernger fr 2014 t 2016.

BOKS 5

EVALUERNGER AF ARBEDSTLSYNETS ARBEDSMLØKONTROL
Evuerng f dog  det rskobserede tsyn (december 2014)
Evuerngen vste, t nvendese f dog som vrkemdde  tsynet skber et tsyn, som vrksomhederne  ngt de feste tfæde vurderer postvt. Formodnngen om, t dogkonceptet
fører t effekter hos vrksomhederne kort td efter tsynet, m dog devst fkræftes.
Mdtvesevuerng f mopfydesen  2020-strtegen (mrts 2015)
Evuerngen konkuderede, t vorge rbedsuykker er reduceret med 4 %, bestnngsndekset for psyksk rbedsmø er steget med 4,5 % (kke sgnfknt), og bestnngsndekset
for muske- og skeetbesvær er fdet med 11,8 %.
Årge brugerundersøgeser, her særgt undersøgesen fr 2015 (december 2015)
Hovedkonkusonen vr, t hovedprten f de dnske vrksomheder, der hr modtget besøg,
er postve og godt tfredse med tsynet.
Evuerng f effekten f det rskobserede tsyn p meemngt sgt, dvs. 2 r (nur
2016)
Hovedkonkusonen vr, t ngt de feste vrksomheder hr øst de probemer, som fgøreserne ngk. Dette gdt dog  mndre grd de vrksomheder, hvor probemet vr det psykske rbedsmø. Løsnngen bev fsthodt  2 r efter tsynsbesøget, men færre vrksomheder med
fgøreser om psyksk rbedsmø eer muske- og skeetbesvær fsthodt øsnngen.
Hvrge nyser
Arbedstsynet smmengner hvrgt ndeen f de vrksomheder, som modtger fgøreser om rbedsmøprobemer, der er udtget ved henhodsvs ndeksmodeen og stkprøve.
Styresen nvender smmengnngen t t vurdere, om ndeksmodeen vrker efter hensgten – dvs. om ndeksmodeen ykkes med t udtrække vrksomheder med en forhøet rskoprof.

Det fremgr f boks 5, t Arbedstsynet hr gennemført en række evuernger f rbedsmøkontroen, herunder rge brugerundersøgeser, hvor Arbedstsynet kortægger vrksomhedernes vurderng f styresen. Derudover opgør styresen hvrgt træfprocenten
for ndeksmodeen og for stkprøven. Som ed  den potske fte En strteg for rbedsmøndstsen frem t 2020 bev der  2015 gennemført en mdtvesevuerng f mopfydesen for de 3 prorterede omrder, nemg rbedsuykker, psyksk rbedsmø og muske- og skeetbesvær. Anysen dækkede 2011 og 2012.
60. Det er Rgsrevsonens vurderng, t Arbedstsynets hvrge opgøreser f træfprocenten for ndeksmodeen og for stkprøven gver styresen et godt redskb t t vurdere
ndeksmodeens træfskkerhed. Forskeen meem træfprocenterne er  et vst omfng et
udtryk for, hvor effektv ndeksmodeen er t t udsøge de vrksomheder, der bryder regerne,  forhod t hvd Arbedstsynet fnder ved en tfædg udsøgnng f vrksomheder
t kontro. Tbe 11 vser træfprocenten fordet p de 2 udvægesesmetoder for 2014, 2015
og for 1. hvr 2016.

MYNDGHEDERNES TLRETTELÆGGELSE AF KONTROLLEN

TABEL 11

TRÆFPROCENTEN FOR ARBEDSTLSYNETS ARBEDSMLØKONTROL
Udtræksmetode

2014

2015

1. hvr 2016

ndeksmode

24,3 %

20,9 %

22,9 %

Stkprøve

10,8 %

11,3 %

15,2 %

Forske

13,5 %

9,6 %

7,7 %

Kde: Rgsrevsonen p bggrund f opysnnger fr de undersøgte myndgheder.

Det fremgr f tbe 11, t forskeen meem træfprocenten for ndeksmodeen og stkprøven er fdet fr 13,5 %  2014 t 7,7 %  1. hvr 2016. At forskeen meem træfprocenten for de 2 udvægesesmetoder er bevet mndre, skydes, t ndeksmodeens træfprocent fdt med 1,4 procentpont fr 2014 t 1. hvr 2016, mens stkprøvens træfprocent
steg  smme perode. Hert sk bemærkes, t stkprøven udtges bndt de tbgeværende vrksomheder, efter t ndeksmodeen hr udtget de vrksomheder, der hr størst
rsko for t beg regebrud. Det betyder, t stkprøven underestmerer det generee fenveu  gruppen f vrksomheder. Arbedstsynet kn kke entydgt forkre udvkngen
over rene, men hr opyst, t en de f udvkngen kn forkres ved forskee  smmensætnngen f brncher og vrksomhedsstørreser.
61. Fødevrestyresen hr gennemført en række evuernger f fødevrekontroen, f.
boks 6.

BOKS 6

EVALUERNGER AF FØDEVAREKONTROLLEN
Fødevrestyresen gennemførte  2013 en mdtvesevuerng f Fødevreforg 2. Evuerngen ndehoder styresens egne nyser f kontroen og brnchernes bemærknnger t nyserne.  evuerngen vurderer Fødevrestyresen kontroens effekt forstet som vrksomhedernes regeefterevese. Udvgte konkusoner fr mdtvesevuerngen omhnder effekten f forsøget med t gennemføre færre, men mere fokuserede og dybdegende kontroer
hos det- og engrosvrksomhederne. Bndt detvrksomhederne kn Fødevrestyresen
kke spore en forske  udvkngen  regeefterevesen meem brncher med reduceret stndrdfrekvens for bsskontro  forhod t de brncher, hvor stndrdfrekvensen kke bev reduceret. Smmenhængen ndkerer, t en hø regeefterevese kke ene er betnget f ntet f kontroer, men  hø grd ogs f kontroens struktur og ndhod – dvs. t den mde,
hvorp Fødevrestyresen gennemfører kontroen, hr betydnng for vrksomhedernes regeefterevese.
Fødevrestyresen hr ogs evueret effekterne f de rge kontroforsøg, som styresen nvender t t udvke kontrondstserne, gesom styresen vurderer effekten f tdgere kontrokmpgner.  mdtvesevuerngen konkuderer Fødevrestyresen, t forsøg med nye kontrometoder hr gvet styresen vgtge nformtoner om kontrondstsernes vrknng og effekt.
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Boks 6 vser, t Fødevrestyresen hr gennemført evuernger f fødevrekontroen. Styresen hr opyst, t de ændrnger, der bev ndført med Fødevreforg 3, vr et resutt
f mdtvesevuerngen fr 2013. Rgsrevsonen fnder det hensgtsmæssgt, t Fødevrestyresen nvender mdtvesevuerngen f Fødevreforg 2  forberedesen f Fødevreforg 3, s styresen skrer, t erfrnger fr Fødevreforg 2 nvendes t t forbedre og
mrette den fremtdge kontro.
62.  2013 evuerede den Europæske Tsynssmmensutnng Styresen for Ptentskkerheds orgnstonstsyn p bggrund f en nmodnng fr Sundheds- og Ædremnsteret.
Evuerngsrpporten bev offentggort  un 2014 og ndehodt nbefnger t en række
forbedrnger  forhod t bedste prkss. Mnsteret nmodede p bggrund f evuerngsrpporten Styresen for Ptentskkerhed om t føge op p rpportens nbefnger. P
bggrund f mnsterets nmodnng offentggorde styresen  september 2014 en hndngspn med de ndstser, styresen hvde værkst og pngde t værksætte p bggrund f evuerngsrpportens nbefnger og konkusoner.  forbndese med udrbedesen f hndngspnen fhodt styresen  2015 en række workshops med medrbedere fr e tsynsførende enheder. Dsse workshops bev fhodt for t evuere den dværende prkss og for t komme med forsg t t styrke det fremtdge tsyn. Et fæestræk
ved erfrngerne vr, t styresen kke nvendte tsynsresurserne der, hvor der vr størst
fre for ptentskkerheden. Styresen for Ptentskkerhed hr opyst t Rgsrevsonen, t
evuerngsrpporten vr medvrkende t, t styresen foresog ovændrnger, s styresen
pr. 1. nur 2017 hr kunnet omægge tsynet t et rskobseret tsyn, der omftter e
behndngssteder. Rgsrevsonen fnder, t styresens nttv er hensgtsmæssgt.
63. Erhvervsstyresen hr kke gennemført egentge evuernger f regnskbskontroens
effekt p regeefterevesen. Styresen hr mdertd  2014 foretget en nyse f de hyppgst forekomne fe for t øge forstesen f, hvorfor dsse fe opstr. Anysen er foretget med henbk p t styrke og mrette kontrondstsen, øfte kvteten og nedbrnge
ntet f fe  rsrpporter. Styresen hr geedes  2014 foretget en ferrg nyse
f udvkngen  fe  vsse vrksomheders rsrpporter.
64. Arbedstsynet, Trfk-, Bygge- og Bogstyresen og Erhvervsstyresen hr kke evueret effekten f ndstsen mod soc dumpng, ernbnetsynet og kontroen f fondsregnskber. Arbedstsynet hr dog som ed  Beskæftgesesmnsterets evdensstrteg udrbedet et udkst t en rpport om soc dumpng, der endnu kke er offentggort.

SANKTIONER

Snktoner hr t form t skbe en dfærdsændrng hos overtræderen, bde ved t strffe
konkrete regebrud og ved t
gve vrksomhederne nctment
t t overhode regerne.

Kendskab til sanktionernes virkning på virksomhedernes adfærd

65. Snktoner er et redskb, myndghederne  pssende omfng kn nvende t t strffe
og forebygge overtrædeser f de gædende reger for t fremme regeefterevesen bndt
vrksomhederne. Eksemper p snktoner er ndskærpese f gædende reger, udstedese
f pbud eer forbud, bøder og  grovere tfæde strffesger.  denne undersøgese ser v
dog ene p strffefornsttnnger, dvs. snktoner  form f bøder og strffesger. Snktonerne bør skre, t det kke kn bete sg for vrksomhederne t overtræde de fststte reger. V hr gt t grund, t myndghederne bør gennemføre en smet evuerng f,
om de snktonsmugheder, der er tknyttet kontroordnngen, er tstrækkege t generet t pvrke vrksomhedernes dfærd, herunder særgt om snktonerne forebygger overtrædeser og fe. Det er ts kke nok, t myndghederne kender vrknngen f den enkete snkton, som er udstedt t berørte vrksomheder.
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Tbe 12 vser resuttet f vores gennemgng f myndghedernes evuerng f snktonernes vrknng p vrksomhedernes dfærd.

TABEL 12

EVALUERNG AF SANKTONERNES VRKNNG PÅ VRKSOMHEDERNES
ADFÆRD
Arbedstsynet

Arbedsmøkontroen



ndstsen mod soc dumpng



Fødevrestyresen

Fødevrekontroen



Erhvervsstyresen

Regnskbskontroen



Kontroen f fondsregnskber



Trfk-, Bygge- og Bogstyresen

ernbnetsynet



Styresen for Ptentskkerhed

Orgnstonstsynet





Myndghederne hr kke undersøgt snktonernes vrknng p vrksomhedens dfærd.



Myndghederne hr undersøgt snktonernes vrknng p vrksomhedernes dfærd.

Det fremgr f tbe 12, t det kun er Fødevrestyresen, der hr evueret snktonernes
vrknng p vrksomhedernes dfærd. Vores undersøgese hr dog vst, t Erhvervsstyresen hr tget konkrete nttver t t f undersøgt snktonernes vrknng.
66. Fødevrestyresen hr  februr 2017 evueret sn snktonsprkss  fødevrekontroen. Evuerngen omftter des en urdsk vurderng f styresens retnngsner og snktonsprkss, des en nyse f effekten f snktoner og veednng f vrksomhederne.
Evuerngen vste, t styresens snktonsprkss vr p rette spor, men evuerngen gv
smtdg nednng t en række nbefnger om kommunktonsttg over for vrksomhederne og forsg t, hvordn dee f styresens retnngsner kn præcseres og forbedres.
67. Erhvervsstyresen hr opyst, t styresen eder et koncernproekt om dtdrevet og effektfokuseret tsyn. Af proektbeskrvesen fremgr det, t styresen b.. sk udvke metoder t effektv snktonerng. Dette proekt v komme t t pvrke bde regnskbskontroen og kontroen f fondsregnskber.
68. Arbedstsynet hr opyst, t ndstsen mod soc dumpng er et retvt nyt ndstsomrde, og t styresen rbeder p bedre t kunne me effekten f snktonsmughederne fremdrettet.
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RESULTATER
Undersøgesen vser, t myndghederne hr et mngefudt kendskb t kontroens effekt
for hovedprten f de undersøgte kontroordnnger.
Arbedstsynet og Trfk-, Bygge- og Bogstyresen hr fstst ferrge mbre effektm
for rbedsmøkontroen og ernbnetsynet, mens Fødevrestyresen hr fstst ferrge mbre effektm for dee f fødevrekontroen og én ferrg msætnng, som styresen kke hr gort mbr. Myndghederne hr kke fstst ferrge effektm for kontroen for de øvrge 4 kontroordnnger.
Rgsrevsonen kn konsttere, t myndghederne for 6 ud f de 7 kontroordnnger hr fstst 1-rge m for kontroen  2015  form f ktvtets-, kvtets- eer effektm. Undersøgesen vser, t for de 3 kontroordnnger, hvor myndghederne hr fstst ferrge effektm, hr myndghederne skret smmenhæng meem de ferrge effektm og de
1-rge m for 2 f kontroordnngerne. For ngen f kontroordnngerne er der mdertd
te om fud mopfydese.
Undersøgesen vser, t myndghederne hr opgort træfprocenten for rbedsmøkontroen, ndstsen mod soc dumpng, fødevrekontroen, regnskbskontroen og kontroen
f fondsregnskber. For kontroordnngen orgnstonstsynet hr myndgheden opgort
træfprocenten for dee f de omfttede vrksomheder. Trfk-, Bygge- og Bogstyresen hr
kke opgort træfprocenten for ernbnetsynet.
Undersøgesen vser vdere, t myndghederne nden for de seneste r ene hr evueret
rbedsmøkontroen, fødevrekontroen og orgnstonstsynet. Erhvervsstyresen hr
kke gennemført egentge evuernger f regnskbskontroens effekt p regeefterevesen, men styresen hr foretget en nyse f de hyppgst forekomne fe med henbk p
t styrke og mrette ndstsen. De øvrge ordnnger hr kke været genstnd for en evuerng f kontroens effekt.
Endeg vser undersøgesen, t kun én f myndghederne hr evueret snktonernes vrknng p vrksomhedernes dfærd. Erhvervsstyresen hr dog gngst nyser f styresens snktonsprkss, der endnu kke er fsuttet.

SAMARBEDE OM KONTROL PÅ TVÆRS AF MYNDGHEDERNE

3. Samarbejde om kontrol
på tværs af myndighederne
DELKONKLUSION
Undersøgesen vser, t kontromyndghederne smrbeder om kontroen  en eer nden
form for de feste kontroordnnger. De smrbedsretoner, som myndghederne hr ndget med ndre myndgheder, hr dog prmært krkter f enketstende nttver p fgrænsede omrder. Undtget herfr er Arbedstsynets ndsts mod soc dumpng, som
 vd udstræknng er bseret p smrbede med ndre myndgheder.
For 2 f kontroordnngerne gennemfører myndghederne fæes kontro, og for 2 f kontroordnnger fører myndghederne kontro med ovomrder, der hører under ndre myndgheders ressort. Fere f myndghederne hr ndget fter om t foretge ndberetnnger, hvs
de  forbndese med kontroen konstterer forhod, der kn gve mstnke om overtrædese f ndre myndgheders reger, gesom myndghederne  vsse tfæde smrbeder om
t udsøge vrksomheder, der bryder regerne  forhod t b.. betng f sktter og fgfter.
Rgsrevsonen vurderer, t smrbede kn medføre en mere effektv kontrondsts, b..
ved t den enkete myndghed fr endnu større vden om de konkrete vrksomheder, gesom det kn undgs, t myndghederne ndhenter de smme opysnnger fr vrksomhederne mere end én gng.
Rgsrevsonen vurderer, t der bør udrbedes fæes nsprtonsmtere, som kn veede og understøtte de enkete myndgheders rbede med t effektvsere kontroen. Det
er endvdere Rgsrevsonens vurderng, t dtudveksng meem myndghederne og/eer smordnng f kontroen v kunne styrke kontroens effektvtet og reducere kontroens bestnng for vrksomhederne. Rgsrevsonen sk derfor nbefe, t der, fx  reg f
et tværmnsteret forum, tges hnd om en sdn udvkngs- og koordnerngsopgve.
69. Dette kpte hnder om myndghedernes smrbede  forbndese med kontro f vrksomheder. Kptet behnder smrbedet meem de myndgheder, der er nvoveret  kontro f vrksomheder. Herudover omftter kptet fsutnngsvst en mere genere vurderng f, om der er behov for et tværmnsteret forum for udvkng og koordnerng f kontrorbedet.
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3.1. SAMARBEJDE MELLEM DE ENKELTE MYNDIGHEDER, DER VARETAGER KONTROL AF VIRKSOMHEDER
70. Dnske vrksomheder er undergt reguerng p en ng række omrder, hvor forskege myndgheder b.. hr dgng t t ndhente opysnnger og foretge kontro f, om
vrksomhederne overhoder de fststte reger. De sttsge myndgheder er formet og reet sevstændge forvtnngsenheder, der hver hr nsvr for t hndhæve bestemte fgrænsede ovgvnngsomrder. Denne opdeng skrer en entydg nsvrs- og kompetencepcerng for de enkete ovomrder, men kn smtdg være hæmmende for t etbere
smrbede p tværs f myndgheder og mnsteromrder. Ved t myndghederne  høere
grd smrbeder om fx t ndhente opysnnger fr vrksomhederne, dee ekssterende vden og koordnere kontroen, v der være mughed for t begrænse vrksomhedernes omkostnnger forbundet med kontroen, gesom smrbedet kn medvrke t t effektvsere kontrondstsen for myndghederne.
71. Som nævnt er der  Dnmrk kke udrbedet en utorttv veednng om kontro og om
myndghedernes smrbede om kontroen.  veednngen Optmeret og mrettet hndhævese f erhvervsreguerngen fr november 2011, som drg bev mpementeret, nbefede Hndhævesesudvget b.., t myndghederne bør smordne kontroen og udvekse dt  det omfng, det er hensgtsmæssgt og mugt. Formet med t smordne
kontroen og udvekse dt er t effektvsere kontroen og ette vrksomhedernes dmnstrtve byrder ved eventuet t skue ndrpportere smme opysnnger fere gnge.
Det ndgr ogs som et centrt eement  b.. OECD’s nbefnger for hndhævese og
kontro, t de nsvrge myndgheder bør smrbede og koordnere ndstsen p tværs
f ressortomrder, fx udrbede fæes potkker for compnce og hndhævese, herunder kontro.
72. Vores undersøgese f myndghedernes smrbedsretoner vser, t smrbedsformerne kn opdees  3 hovedktegorer. For det første fører enkete myndgheder kontro
p ndre myndgheders ovomrder. Kontro p ndre myndgheders ovomrder kræver
hemme  ov og udgør smet set en beskeden de f de kontroordnnger, v hr undersøgt.
For det ndet udfører enkete myndgheder fæeskontro med ndre myndgheder, hvor
de enten udfører kontroen  fæesskb eer koordnerer kontrondstsen. For det trede
udvekser e 5 myndgheder  et vst omfng dt med ndre myndgheder, som dermed
er den mest nvendte smrbedsform bndt de undersøgte myndgheder.

Kontrol på andre myndigheders lovområder

73. Vores gennemgng f kontroordnngerne vser, t Arbedstsynet fører kontro med
ovomrder, der hører under ndre myndgheders ressort.
Erhvervsstyresen er nsvrg

En væsentg de f Arbedstsynets ndsts mod soc dumpng bestr  t føre tsyn med

for drften f RUT, men det er

RUT-nmedte vrksomheder, herunder om vrksomhederne ngver de rgtge opysnnger
 regstret. Arbedstsynet fører tsyn med de RUT-nmedte vrksomheder p vegne f Er-

Arbedstsynets nsvr t kontroere de opysnnger, vrksomhederne ngver  systemet.

hvervsstyresen, der er nsvrg for drften f RUT.  forbndese med Arbedstsynets ndsts mod soc dumpng og rbedsmøkontro hndhæver styresen endvdere ov om
røgfre møer for Sundheds- og Ædremnsteret. Denne kontro udgør dog kun en ubetydeg de f styresens ndsts under de 2 kontroordnnger.
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Herudover fører Erhvervsstyresen som en de f regnskbskontroen tsyn med børsnoterede vrksomheder. Det ovgrundg, som styresen kontroerer de børsnoterede vrksomheder efter, er en de f styresens ressort, men  forbndese med kontroen f børsnoterede vrksomheder træder Erhvervsstyresen  Fnnstsynets sted. Det er sedes Fnnstsynets bestyrese, der træffer fgørese  konkrete sger, og som kn kræve ændrnger
 kontroen.

Fælleskontrol

74. Fæeskontro betyder, t myndghederne hr mughed for t effektvsere pnægnngen og gennemføresen f kontroen, særgt ved t de  fæesskb bdrger t rskonysen f de vrksomheder, der er omfttet f kontroen. Fæeskontro betyder endvdere,
t ntet f kontrobesøg hos de enkete vrksomheder kn reduceres.
75. Arbedstsynets ndsts mod soc dumpng er den eneste f de undersøgte kontroordnnger, som  vd udstræknng gennemføres som fæeskontro med ndre myndgheder.
Som ed  ndstsen mod soc dumpng gennemfører Arbedstsynet sedes fæes kontroktoner med SKAT og potet p ntont og regont pn. De 3 myndgheder gennemfører 8 ndsdækkende ktoner pr. r, og myndghederne hr etberet en nton koordnerngsgruppe, som omftter Arbedstsynet, SKAT og Rgspotet. Den ntone koordnerngsgruppe prorterer, pnægger og koordnerer de ndsdækkende fæesktoner,
mens 3 regone pnægnngsgrupper pnægger den præcse gennemførese f bde
de ndsdækkende og de regone ktoner.  2015 gennemførte myndghederne 38 regone fæesktoner, som vr fordet p de 3 regone omrder  Arbedstsynet. Myndghedernes detgese  de regone fæesktoner kn enten ske ved fyssk tstedeværese under den konkrete kton, ved udsøgnng f reevnte kontrosteder t ktonen eer
efter nærmere fte t være t rdghed for tkd. Styresen for nternton Rekrutterng og ntegrton detger  noge f de ndsdækkende og regone fæesktoner for
t bst potet med kontro f tredendssttsborgeres ret t ophod og rbede  Dnmrk.
Fødevrestyresen hr  mndre omfng gennemført fæeskontro. Fødevrestyresen hr
oprettet et resehod, der er en ssstnceenhed t den øvrge fødevrekontro, og som udfører forskege former for kontro  hee ndet. Fødevrestyresen hr et m om, t 5 %
f resehodets kontroer sk gennemføres smmen med en nden myndghed.  2014 og
2015 foregk 9,3 % og 7,7 % f resehodets kontroer smmen med en nden myndghed,
nvng SKAT og potet.
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Udveksling af data

76. Vores undersøgese vser, t myndghederne p forskege fgrænsede omrder udvekser dt, f. tbe 13.

TABEL 13

UDVEKSLNG AF DATA MELLEM MYNDGHEDERNE
Arbedstsynet

Arbedsmøkontroen

• Udvekser dt med SKAT, Skkerhedsstyresen, Trfk-, Byggeog Bogstyresen, Styresen for Arbedsmrked og Rekrutterng,
Arbedsmrkeds Erhvervsskrng og Dnmrks Sttstk.

Arbedstsynet

ndstsen mod soc dumpng

• Udvekser dt med SKAT og potet og  mndre omfng Styresen for nternton Rekrutterng og ntegrton  forbndese
med den fæes ndsts over for soc dumpng.
• Modtger og fgver ndberetnnger t b.. SKAT, Skkerhedsstyresen og Trfk-, Bygge- og Bogstyresen, hvs tsyn gver
mstnke om overtrædese f ndre myndgheders reger.

Erhvervsstyresen

Regnskbskontroen

• Udvekser dt og smrbeder med potet og Sttsdvokten
for Særg Økonomsk og nternton Krmntet (SØK) om en
gruppe f vrksomheder, der gentgne gnge ndsender regnskber med fe eer overtrædeser, og som kke udvser ve t t
overhode regerne.
• Erhvervsstyresen hr et formseret smrbede med SKAT, der
b.. vedrører uovge kpteern, hvor Erhvervsstyresen øbende og systemtsk orenterer SKAT om fsuttede sger.

Fødevrestyresen

Fødevrekontroen

• Underretter reevnte myndgheder ved mstnke om overtrædeser p ndre myndghedsomrder.
• Leverer med fste meemrum dt t Skkerhedsstyresen, der
rbeder p t gøre kontroen dtunderstøttet og rskobseret.
• Detger  en tværmnstere rbedsgruppe med b.. SKAT om
bekæmpese f orgnseret svnde med moms og fgfter.

Styresen for
Ptentskkerhed

Orgnstonstsynet

• ndhenter opysnnger fr forskege myndgheder og fgorgnstoner som fx Sundhedsstyresen og Lægemddestyresen 
forbndese med pnægnng og gennemførese f kontroen.

Trfk-, Bygge- og
Bogstyresen

ernbnetsynet

• Modtger og fgver ndberetnnger med b.. Arbedstsynet,
SKAT og Skkerhedsstyresen, hvs tsyn gver mstnke om overtrædese f ndre myndgheders reger.

Kde: Rgsrevsonen p bggrund f opysnnger fr de undersøgte myndgheder.

Tbe 13 vser myndghedernes udveksng f dt  forbndese med dmnstrtonen f
kontroordnngerne. Fæes for hovedprten f kontroordnngerne er, t dtudveksngen
prmært hr krkter f enketstende nttver p fgrænsede omrder. Undtget er dog
Arbedstsynets ndsts mod soc dumpng, hvor styresen  forbndese med pnægnng og gennemførese f fæesktoner udvekser dt med potet og SKAT. Myndghedernes udveksng f dt hr prmært t form t effektvsere kontroen, mens smrbedet  mndre omfng medvrker t t reducere bestnngen for vrksomhederne.
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Fere f myndghederne hr ndget fter om t foretge ndberetnnger, hvs de  forbndese med en kontro konstterer forhod, der kn gve mstnke om overtrædese f ndre
myndgheders reger. Fx hr Arbedstsynet, Styresen for nternton Rekrutterng og ntegrton, Skkerhedsstyresen, Trfk-, Bygge- og Bogstyresen og SKAT ndget en fte om t ndberette muge overtrædeser t ndre myndgheder. Fødevrestyresen nmeder tsvrende overtrædeser t ndre myndgheder, gesom Fødevrestyresen modtger nmedeser fr ndre myndgheder. Bde Arbedstsynet og Fødevrestyresen hr
udrbedet nstrukser med veedende retnngsner, som de tsynsførende kn nvende,
nr de sk vurdere, om der er nednng t t underrette en nden myndghed  en konkret
stuton.
 forbndese med kontro f prvte behndngssteder ndhenter Styresen for Ptentskkerhed opysnnger om ordntonsmønstre fr Sundhedsdtstyresen, gesom styresen
 forhod t det rektve tsyn f b.. sygehuse og men prkss ndhenter opysnnger fr
b.. Sundhedsstyresen, Lægemddestyresen, potet, regoner og kommuner.
Fødevrestyresen hr en fte med Skkerhedsstyresen om, t Fødevrestyresen kvrtsvst sk evere dt t et proekt  Skkerhedsstyresen vedrørende opbygnng f en dtunderstøttet og rskobseret kontroøsnng. Fødevrestyresen everede de første dt t Skkerhedsstyresen  februr 2016.
77. Erhvervsstyresen hr smmen med potet og SØK etberet et smrbede, herunder
særgt om dtudveksng om en gruppe vrksomheder, der gentgne gnge ndsender regnskber med fe eer overtrædeser, og som kke udvser ve t t overhode regerne. Smrbedet hr t form t skre en koordneret snktonerng f overtrædeserne og sk
ses  yset f, t vrksomhederne ofte overtræder fere ove, herunder sktte- og fgftsovene. Erhvervsstyresen hr opyst, t styresen endvdere hr et formseret smrbede
med SKAT, der b.. vedrører uovge kpteern, hvor styresen øbende og systemtsk
orenterer SKAT om fsuttede sger.
78.  2016 ndgk Fødevrestyresen  en tværmnstere rbedsgruppe med en række myndgheder med det form t gennemføre et eftersyn f det ekssterende smrbede meem myndghederne omkrng bekæmpese f orgnseret svnde med moms og fgfter.
Styresen hr opyst, t rbedsgruppen sk fokusere p smrbedsfder  den opertonee ndsts meem de nvoverede myndgheder, herunder vurdere øsnnger  forhod t
øget vden- og dtdeng p tværs f myndghederne med henbk p en mere mrettet
og tdgere dentfcerng f svndevrksomheder.  forbndese med et smrbede med
Lndbrugs- og Fskerstyresen ster Fødevrestyresen og Lndbrugs- og Fskerstyresen
endvdere gensdgt dgng t kontroresutterne t rdghed for hnnden  det omfng
og  den form, det er mugt.

43

44

SAMARBEDE OM KONTROL PÅ TVÆRS AF MYNDGHEDERNE

RESULTATER
Myndghederne hr for 6 f de 7 kontroordnngerne etberet smrbeder om kontroen,
men smrbedsretonerne hr prmært krkter f enketstende nttver p fgrænsede omrder. Arbedstsynets ndsts mod soc dumpng er den eneste kontroordnng,
der  vd udstræknng er bseret p smrbede med ndre myndgheder.
Den mest udbredte form for smrbede om kontroen er udveksng f dt, som e 5 myndgheder nvender. Fere f myndghederne hr sedes ndget fter om t foretge ndberetnnger, hvs de  forbndese med kontroen konstterer forhod, der kn gve mstnke om overtrædese f ndre myndgheders reger. Derudover gennemfører enkete myndgheder fæes kontro med ndre myndgheder eer fører kontro med ovomrder, der hører under ndre myndgheders ressort.
ndstsen mod soc dumpng og  mndre omfng fødevrekontroen omftter fæeskontro, hvor Arbedstsynet og Fødevrestyresen smrbeder med ndre myndgheder om
pnægnng og gennemførese f kontroen. Fæeskontro kn medvrke t t effektvsere kontroen, særgt ved t myndghederne  fæesskb bdrger t rskonysen f
de vrksomheder, der er omfttet f kontroen. Fæeskontro betyder endvdere, t ntet f kontrobesøg hos de enkete vrksomheder kn reduceres. De øvrge smrbedsretoner, der er etberet  forhod t dmnstrtonen f de udvgte kontroordnnger, hr
udeukkende t form t effektvsere kontroen.

3.2. TVÆRMINISTERIEL UDVIKLING OG KOORDINERING AF STATSLIG KONTROL AF VIRKSOMHEDER
79. De sttsge myndgheder vretger forskegrtede opgver, men smtdg hr mnge
myndgheder opgver, som med forde kn koordneres med og understøttes f fx fæes
nsprtonsmtere p tværs f stten. Det er Rgsrevsonens vurderng, t kontroomrdet udgør en sdn opgvetype, hvor der med forde kn etberes gode tværsttsge
nttver og udrbedes fæes nsprtonsmtere, ford de kontroerende myndgheder
str over for en række ensrtede probemstnger  forhod t den gruppe vrksomheder,
der sk tekkes.
80. P bggrund f undersøgesens resutter er det Rgsrevsonens vurderng, t e myndghederne kn bve bedre t t tretteægge en effektv kontro. Generet bver der fr
smfundets sde og fr Foketnget stet øgede krv t myndghederne om t prortere
meem opgverne og nvende resurserne, hvor det gver størst effekt. Det er Rgsrevsonens vurderng, t der er et betydegt økonomsk potente  en genere effektvserng
f den sttsge kontro f vrksomheder. Undersøgesen vser b.., t fere t de undersøgte myndgheder kke fudt ud nvender en rskobseret tgng  udvægese f vrksomheder t kontro, gesom myndghederne  fere tfæde kke hr kendskb t, hvken effekt kontroen hr p vrksomhedernes regeefterevese. En række f Rgsrevsonens beretnnger om SKAT og Skttemnsteret hr geedes vst, t der fndes et stort økonomsk
potente  en effektv kontro, nr det gæder ndtægter. Det gæder fx beretnngen om
SKATs forvtnng f og Skttemnsterets tsyn med refuson f udbytteskt og beretnngen om SKATs kontro med udbetng f negtv moms.
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Smet fnder Rgsrevsonen, t der med forde kn udrbedes fæes nsprtonsmtere, som kn veede og understøtte de enkete myndgheders rbede med t effektvsere kontroen f vrksomheder. Det er endvdere Rgsrevsonens vurderng, t dtudveksng meem myndghederne og/eer smordnng f kontroen v kunne styrke kontroens
effektvtet og reducere kontroens bestnng for vrksomhederne. Rgsrevsonens sk
derfor nbefe, t der, fx  reg f et tværmnsteret forum, tges hnd om en sdn udvkngs- og koordnerngsopgve.

RESULTATER
Rgsrevsonens sk fsutnngsvst smet nbefe, t der, fx  reg f et tværmnsteret forum, tges nttv t t udrbede fæes nsprtonsmtere, som kn veede
og understøtte de enkete myndgheders rbede med t effektvsere kontroen, gesom
forummet kn understøtte en udbygnng f smrbedet meem myndghederne, herunder
dtudveksng.

Rgsrevsonen, den 18. pr 2017

Lone Strøm

/Peder uh Mdsen
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BILAG 1. METODISK TILGANG
Formet med undersøgesen er t vurdere udvgte myndgheders tretteæggese f
kontro f vrksomheder. V besvrer føgende spørgsm  beretnngen:
•

Hr myndghederne trettegt en effektv kontro?

•

Hr myndghederne smrbedet med ndre myndgheder  forbndese med kontro f
vrksomhederne?

 undersøgesen ndgr 5 myndgheder og 7 kontroordnnger.

DE UDVALGTE MYNDGHEDER OG KONTROLORDNNGER
Myndghed

Kontroordnng

Arbedstsynet under Beskæftgesesmnsteret

Arbedsmøkontroen
ndstsen mod soc dumpng

Erhvervsstyresen under Erhvervsmnsteret

Regnskbskontroen
Kontroen f fondsregnskber

Fødevrestyresen under Mø- og Fødevremnsteret

Fødevrekontroen

Styresen for Ptentskkerhed under Sundheds- og Ædremnsteret

Orgnstonstsynet

Trfk-, Bygge- og Bogstyresen under Trnsport-, Bygnngs- og Bogmnsteret

ernbnetsynet

 vget f myndgheder og kontroomrder hr v gt t grund, t myndghederne hr
kontro som en væsentg de f opgveporteføen. Derudover hr v udvgt de enkete
kontroordnnger med henbk p t opn en vs sprednng  kontroordnngernes ndhod,
størrese og nt f vrksomheder, der er omfttet f kontroen.
Undersøgesen er bseret p møder med reevnte medrbedere  de 5 myndgheder, en
spørgeskemundersøgese, brevveksng og gennemgng f det skrftge mtere, v
hr modtget fr myndghederne. Endeg hr v fhodt møde med Dnsk ndustr og en
forsker fr CBS, der beskæftger sg med kontro.
Undersøgesen omhnder prmært 2015 og 2016, men  enkete tfæde nddrger v opysnnger og mtere, der gger uden for denne perode.

Væsentlige dokumenter

V hr gennemget en række dokumenter, herunder:
•
•

rsberetnnger, m- og resuttpner, resuttopgøreser og edesesnformton
ovgvnng, bekendtgøreser og potske fter

•
•

retnngsner og veednnger for kontroordnngerne
evuernger, nyser mv. f kontroordnngerne

•

korrespondncer meem Rgsrevsonen og myndghederne.
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Formet med gennemgngen f dokumenterne er des t f dokumentton for besvreserne f spørgeskemerne, des t f vden om myndghedernes kontrostrteger, -pner
og -evuernger for p den bggrund t vurdere, om de udvgte myndgheder hr trettegt en effektv kontro.

Spørgeskemaundersøgelse

V hr nvendt et spørgeskem t t ndhente grundæggende opysnnger om kontroordnngerne. V hr bedt myndghederne udfyde skemet for hver f kontroordnngerne. T
hvert spørgsm bd v myndghederne fremsende dokumentton for svrene, og undersøgesen er  vd udstræknng bseret p den ndhentede dokumentton. V hr hovedsgegt nvendt bne spørgsm, s myndghederne hr kunnet uddybe og begrunde de enkete svr. For t øge vdteten f spørgeskemet hr v for hvert spørgsm gvet en kort
beskrvese f, hvd v forstr ved spørgsmet. Spørgeskemet bev pottestet  forundersøgesen f Erhvervsstyresen og Skkerhedsstyresen, og v hr trettet spørgeskemet p bggrund f deres svr og feedbck.

Møder

V hr hodt møder med:
•
•

Arbedstsynet
Erhvervsstyresen og Erhvervsmnsteret

•
•

Fødevrestyresen og Mø- og Fødevremnsteret
Styresen for Ptentskkerhed og Sundheds- og Ædremnsteret

•

Trfk-, Bygge- og Bogstyresen.

Formet med møderne hr været t f ndbk  de enkete kontroordnnger og opn kendskb t, hvordn myndghederne tretteægger kontroen.
 forundersøgesen hr v endvdere hodt møde med Skkerhedsstyresen.

Revisionskriterier

 vores undersøgese f, om de udvgte myndgheder hr trettegt en effektv kontro,
og f, om de smrbeder med ndre myndgheder om kontrondstsen, hr v gt 8 krterer t grund, som føge Rgsrevsonen er fgørende for t kunne tretteægge en effektv kontro. De 8 krterer dækker 4 emner: grundget for tretteæggese f kontroen, mode for udvægese f vrksomheder t kontro, kendskb t kontroens effekt og
smrbede om kontroen p tværs f myndghederne. V hr vgt t nvende de smme
krterer p tværs f de udvgte myndgheder, ford v fnder, t de kontroerende myndgheder str over for en række ensrtede probemstnger, nr de sk tretteægge en effektv kontro. De opstede krterer fspeer sedes reevnte spørgsm, som kontromyndgheder bør tge stng t, nr de tretteægger kontroen.

De udvalgte emner og kriterier

V hr undersøgt, om myndghederne hr et tstrækkegt grundg for t kunne tretteægge en effektv kontro. Rgsrevsonen vurderer, t kendskb t de vrksomheder, som myndgheden hr nsvret for t kontroere, er en forudsætnng for t kunne tretteægge en
effektv kontro, dvs. en forudsætnng for t kunne mrette kontroen mod de vrksomheder, der hr størst rsko for regebrud.
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V hr ogs undersøgt myndghedernes mode for udvægese f vrksomheder t kontro.
V hr gt t grund, t myndghederne bør udtge vrksomheder p bggrund f en systemtsk og dokumenteret rskovurderng, dvs. t kontroen sk være rskobseret. Rskobseret kontro er en effektv kontroform, d den er grundget for, t myndghederne kn
fokusere kontroen mod de vrksomheder, som hr størst rsko for regebrud, og mnmere kontroen f de vrksomheder, der bde vser ve og evne t t overhode regerne, og
hvor konsekvensen f regebrud er mndst vorg. Rskobseret kontro kn sedes medvrke t t fremme hø regeefterevese med brug f færrest muge resurser. Endvdere
hr v gt t grund, t e vrksomheder sk hve en vs sndsynghed for t bve udtget t kontro. Kontrosndsynghed er væsentgt, ford kontro ogs hr en præventv
vrknng  forhod t vrksomhedernes nctment t t bryde de gædende reger. Derfor
bør der kke være grupper f vrksomheder, som  ængere peroder er undtget fr t bve
udtget t kontro.
Endvdere hr v undersøgt, om myndghederne hr kendskb t kontroens effekt, dvs.
om myndghederne ved, om kontroen fremmer regeefterevese. V hr gt t grund, t
myndghederne bør fstsætte ferrge effektm og 1-rge m for kontroen. Det er vores vurderng, t gode ferrge effektm forudsætter, t myndghederne hr gort sg det
krt, hvke konkrete ngsgtede effekter kontroen sk hve. Myndghederne kn med
forde fstsætte kontroens ferrge effektm p bggrund f konkret vden om træfprocent og kontroens nuværende effekt. Myndghederne bør fstsætte effektmene
som kvntttve effektm eer terntvt som kvttve msætnnger, som de efterføgende kn efterprøve. Derudover bør myndghederne fstsætte 1-rge m for kontroen, som konkretserer, hvd myndghederne sk n p kortere sgt for t n de ferrge
effektm.
V hr ogs gt t grund, t myndghederne bør opgøre træfprocenten, dvs. ndeen f
kontroer, hvor myndghederne hr konstteret regebrud, d træfprocenten gver myndghederne en ndkton p udvkngen  regeefterevesen og p effektvteten f udvægesen f vrksomheder t kontro. Endeg hr v gt t grund, t myndghederne med
ævne meemrum bør evuere kontroens effekt, og t de bør hve kendskb t snktonernes vrknng p vrksomhedernes dfærd. Evuernger f kontroens effekt gver myndghederne en vden om, hvorvdt kontroen pvrker regeefterevesen, hvke ndstser
der skrer hø regeefterevese, og hvordn forskege kontrondstser pvrker vrksomhedernes regeefterevese. Kendskb t snktonernes vrknng p vrksomhedernes dfærd kn myndghederne nvende t t f vden om, hvorvdt de nvendte snktoner fremmer regeefterevesen, og om snktonerne skrer, t det kke kn bete sg for vrksomhederne t overtræde regerne.
Endeg hr v undersøgt, om myndghederne smrbeder med ndre myndgheder om
kontroen. Det er vores vurderng, t smrbede p tværs f myndghederne kn medvrke t t reducere kontroomkostnngerne for sve myndgheder som vrksomheder, gesom smrbede kn medvrke t t effektvsere kontroen.
De emner og krterer, som v hr gt t grund for vores undersøgese, omftter en række
centre nedsgspunkter  myndgheders kontrorbede, men de er kke udtømmende for
det smede kontrorbede. Fx hr v kun  beskedent omfng undersøgt myndghedernes
nterne procedurer for pnægnng og gennemførese f kontrorbede.
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Rgsrevsonen gør opmærksom p, t myndghederne kn være undergt ove, som de sk
forhode sg t, nr de tretteægger kontroen, gesom kontroen kn være beskrevet 
potske fter.

Kriteriernes grundlag

D der kke foregger en utorttv veednng om kontro, hr v ved fstæggesen f
revsonskrterer b.. tget udgngspunkt  Fnnsmnsterets veednnger om god økonomstyrng smt en række nterntone veednnger og stndrder for hndhævese
og kontro. Nr v henter nsprton  de nterntone veednnger og stndrder, skydes det ogs, t de efter vores vurderng ndehoder fornuftge betrgtnnger og gode bud
p, hvordn hndhævesesndstsen kn optmeres t gvn for bde myndgheder og de
vrksomheder, der sk kontroeres. Hert kommer, t v  ndre undersøgeser hr gt hovedprncpperne fr de nterntone veednnger og stndrder t grund, nr v hr vurderet kontrondstser. Det gæder fx  forhod t noge undersøgeser p Skttemnsterets omrde.
V hr fundet nsprton  føgende rpporter og veednnger:
•

Recommendton of the counc on regutory pocy nd governnce (OECD 2012)

•
•

Regutory pocy Outook (OECD 2014)
OECD best prctce prncpes for regutory pocy: Regutory enforcement nd n-

•

spectons (OECD 2014)
Reducng dmnstrtve burdens: effectve nspecton nd enforcement (Php Hmp-

•

ton 2005)
Optmeret og mrettet hndhævese f erhvervsreguerngen: Prncpper og nbef-

•

nger for myndgheders kontro og snktonerng (Hndhævesesudvget 2011)
Strtegsk styrng med resutter  fokus (Fnnsmnsteret 2014)

•
•

nsprton t smmenhængende styrng (Modernserngsstyresen 2015)
Økonomstyrng  stten (Modernserngsstyresen 2014).

OECD offentggorde  2012 rpporten Recommendton of the counc on regutory pocy nd governnce, hvor der bev fremst 12 nbefnger om reguerngspotk og god
offentg edese bseret p en gennemgng f bedste prkss bndt OECD-medemsndene gennem de foregende 10 r. B.. nbefede OECD, t medemsndene bør vurdere,
hvordn reguerngen gver effekt, gesom de bør opste hndhævesesstrteger.
OECD fugte  Regutory pocy Outook  2014 op p,  hvket omfng medemsndene
fugte OECD’s nbefnger, og fndt, t medemsndene vr kommet ngt med t mpementere OECD’s nbefnger, men t der stdg vr omrder, der krævede øget opmærksomhed  medemsndene. En tredede f OECD-ndene mngede sedes en potk for
regeoverhodese og hndhævese, herunder kontro. OECD fremhævede b.., t sttsg
kontro bør være evdens- og rskobseret. Endvdere konkuderede OECD, t medemsndene kun  meget begrænset omfng nvendte ex-post-evuernger, hvor det bev vurderet, om mene med reguerngen vr opnet. Dette vr føge OECD ogs tfædet  Dnmrk.
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 2014 udgv OECD 11 prncpper for bedste prkss for hndhævese  OECD best prctce
prncpes for regutory pocy. OECD nbefede  rpporten fortst, t sttsg kontro bør
være evdens- og rskobseret, s kontrohyppgheden fspeer det ktuee rskobede,
og t myndghederne bør evuere kontrondstsen med ævne meemrum. Endvdere nbefede OECD, t myndghederne bør skre en koordneret kontrondsts p tværs f kontromyndghederne, s dobbetrbede og bestnng for vrksomheder mnmeres, og ndstsen effektvseres.
 Storbrtnnen bev der  2005 tget nttv t t mpementere en række generee stndrder for myndghedernes hndhævesesrbede, herunder kontro. Udgngspunktet vr
den skdte Hmpton-rpport Reducng dmnstrtve burdens: effectve nspecton nd
enforcement, der opstede en række prncpper og nbefnger, som det forventedes, t
de enkete myndgheder fugte. De opstede prncpper og nbefnger fokuserer b.. p
en øget rskoorenterng, en effektv dtndsmng, der er koordneret meem myndgBetter Reguton Executve
(BRE) er en fdeng under det
brtske mnsterum for vrksomheder, energ og ndustre
strteg.

hederne, og en effektv snktonerng, der skrer, t det kke kn bete sg for vrksomheder t overtræde regerne.  Hmpton-rpporten bev det endvdere nbefet t etbere
fdengen Better Reguton Exectutve (BRE), der b.. hr t opgve t hode myndghederne nsvrge for, t de føger rpportens nbefnger. BRE ekssterer stdg  dg og
hr som hovedopgve t sætte dgsordenen for og koordnere og overvge den sttsge
reguerng.
 2008 nedstte den dværende VK-regerng et tværmnsteret udvg om optmeret og
mrettet hndhævese f erhvervsreguerngen. Det overordnede sgte med udvget vr
t udvke en kontro- og snktonsstrteg med henbk p t skre, t hndhævese f erhvervsreguerng mrettes omrder, hvor probemerne er størst, og rskoen ved overtrædeser er mest vorg. Udvget fgv  2011 veednngen Optmeret og mrettet hndhævese f erhvervsreguerngen, som dog drg bev mpementeret. Veednngen ndehodt en række prncpper og nbefnger, som en række mnsterer vr net t enghed
om, og som v ogs hr det ndg  opstngen f de revsonskrterer, som v hr vurderet kontroordnngerne efter.
Fæes for nbefngerne fr OECD, Hmpton-rpporten og det tværmnsterees udvgs
veednng om erhvervsreguerng er, t reguerng bredt, herunder kontro, bør bseres p
obektve og dokumenterede rskonyser og koordnerede kontrondstser p tværs f
myndghederne. Obektve og dokumenterede rskonyser sk skre, t kontro f vrksomheder, der bde vser ve og evne t t overhode regerne, og hvor væsentgheden f regebrud er e, mnmeres. At rskonyserne sk være obektve og dokumenterede, sk
ogs modvrke, t tsynsmedrbedernes subektve vurdernger f rsc bver bestemmende for den endege rskovurderng. Fæes for nbefnger er endvdere, t myndghederne
bør koordnere deres kontrondstser, s der kke opstr overp  kontrondstser, gesom
myndghederne kke bør ndsme de smme opysnnger hos vrksomhederne fere gnge.

Standarderne for offentlig revision

Revsonen er udført  overensstemmese med stndrderne for offentg revson. Stndrderne fstægger, hvd brugerne og offentgheden kn forvente f revsonen, for t der
er te om en god fgg ydese. Stndrderne er bseret p de grundæggende revsonsprncpper  rgsrevsonernes nterntone stndrder (SSA 100-999).
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BILAG 2. ORDLISTE

Aktvtetsm

En hndng eer en gruppe f hndnger, der bdrger t t tveebrnge en ydese eer et produkt.

Arbedsmøkontroen

Arbedstsynets rskobserede tsyn, der er mrettet de vrksomheder, som Arbedstsynet
forventer hr størst rsko for rbedsmøprobemer.

Bsskontro

En de f Fødevrekontroen. Bsskontro omftter b.. den ordnære frekvenskontro, hvor
Fødevrestyresen besøger vrksomhederne efter forskege stndrd- og etefrekvenser, og
ekstr kontro, som er en opføgnngskontro p nmærknnger.

Det rektve tsyn

En de f orgnstonstsynet. Styresen for Ptentskkerhed fører et rektvt tsyn med de
behndngssteder, der kke er omfttet f frekvenstsynet, p bggrund f henvendeser eer opysnnger om konkrete probemer, der udgør en fre for ptentskkerheden.

Effektm

De vrknnger, myndgheden stræber efter t opn  sne omgveser. Effekter kn opns for
smfundet som hehed eer for specfkke borgere og vrksomheder.

Frekvenstsyn

Kontroform, hvor myndgheden gennemfører kontroen med fste tdsnterver.

Frekvenstsyn (under
orgnstonstsynet)

En de f orgnstonstsynet. Styresen for Ptentskkerhed fører frekvenstsyn med peehem, kosmetske behndngssteder og prvte behndngssteder.

Fæes myndghedsndsts

ndsts mod soc dumpng udført  et smrbede meem Arbedstsynet, potet og SKAT.

ndeksmodeen

Arbedstsynets mode t rskobseret udsøgnng f vrksomheder t rbedsmøkontroen.

ernbnetsynet

Trfk- og Byggestyresens kontro f ernbnevrksomheder, der udfører ernbnetrnsport 
Dnmrk, og nfrstrukturforvtere, der forvter og drver ernbnenfrstruktur  Dnmrk.

Kmpgnekontro

En de f fødevrekontroen. Kontrokmpgner gr  dybden p fgrænsede omrder, hvor Fødevrestyresen hr mstnke om eer kendskb t probemer med overhodese f regerne.
Fødevrestyresen pnægger kmpgnerne r for r p bggrund f b.. prktske erfrnger
og ndmedte rsc.

Kontro

 forhod t denne undersøgese hr Rgsrevsonen fgrænset kontro t en efterføgende undersøgese eer overvgnng f nogen eer noget for t skre, t der kke foregr/er foreget
noget uønsket eer uovgt.

Kontroen f fondsregnskber

Erhvervsstyresens kontro f erhvervsdrvende fondes rsregnskber smt vedtægter og regstrerede opysnnger.

Kontrosndsynghed

Den sndsynghed en vrksomhed hr for t bve udtget t kontro.

Kvtetsm

Et m for grden f overensstemmese meem brugernes forventnnger og opeveser  forhod t proces, ydese og effekt  mødet med myndgheden smt fgge stndrder herfor.

Myndghedsudøvese

Omftter en bred vfte f en sttsge myndghedsopgver nden for ressortomrdet. Myndghedsopgverne omftter b.. ovforberedende rbede, regeudstedese, veednng, sgsbehndng og kontro.

Ordnær frekvenskontro

En de f fødevrekontroens bsskontro. Fødevrestyresen udtger vrksomheder t ordnær frekvenskontro p bggrund f et rskobseret pontsystem. De pont, som styresen tdeer den enkete brnche, er fgørende for brnchens stndrdfrekvens.

Orgnstonstsynet

Styresen for Ptentskkerheds kontro med den sundhedsfgge vrksomhed  utorserede
sundhedsorgnstoner.
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Outputm

M, der vedrører de ydeser eer produkter, myndgheden everer t sne omgveser. Output
er mden, hvorp myndgheden stræber efter t pvrke det omgvende smfund eer specfkke borgere og vrksomheder.

Prorteret kontro

En de f fødevrekontroen. Prorteret kontro svrer ndhodsmæssgt t bsskontroen,
men bver kun gennemført hos de typer vrksomheder, som f forskege rsger hr behov
for ekstr kontro. Fødevrestyresen tretteægger den prorterede kontro p bggrund f
b.. fgge vurdernger og tendenser  kontroresutterne.

Regnskbskontroen

Erhvervsstyresens kontro f, t vrksomheder overhoder gædende reger for regnskbsfæggese. Kontroen omftter børsnoterede vrksomheder og kke-børsnoterede vrksomheder.

Rsko

Er defneret som en fvenng f væsentgheden f et regebrud og sndsyngheden for, t
regebruddet ndtræffer.

RUT-tsynet

En de f Arbedstsynets ndsts mod soc dumpng. Tsynet er rettet mod vrksomheder,
der hr nmedt sg t RUT (Regstret for Udenndske Tenesteydere).

Snkton

En strffefornsttnng, som myndgheden kn nvende over for vrksomheder ved mngende regeefterevese.

Segmentere

Opdeng f vrksomheder  grupper p bggrund f rsko for regebrud eer opdeng f fetyper.

Soc dumpng

Betegner normt forhod, hvor udenndske ønmodtgere hr øn- og rbedsvkr under sædvngt dnsk nveu. Herved forsts vkr, som svrer t de reevnte overenskomster for
det pgædende fgge omrde. Soc dumpng henvser ogs t stutoner p rbedsmrkedet, hvor udenndske vrksomheder opererer  Dnmrk uden t overhode dnske ove og
reger om fx SKAT, rbedsmø, soc skrng og ophods- og rbedstdeser.

Træfprocent

Andeen f gennemførte kontroer, hvor myndghederne konstterer regebrud.

