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Redegørelse vedrørende Beretning nr. 15/2016 om effektiv kontrol
Jeg har modtaget beretning nr. 15/2016 om effektiv kontrol, hvor der blandt andre
kontrolordninger er foretaget en gennemgang af Fødevarestyrelsens kontrol på
fødevareområdet.
Jeg er tilfreds med, at Statsrevisorernes beretning i relation til Fødevarestyrelsens
kontrol på fødevareområdet generelt er positiv.
I beretningen er det bl.a. konkluderet, at Fødevarestyrelsen har et godt kendskab
til de virksomheder, der er omfattet af kontrollen, og at kontrollen på
fødevareområdet sker på baggrund af en systematisk og dokumenteret
risikovurdering. I den forbindelse kan jeg oplyse, at denne risikovurdering er
videreudviklet til en individuel risikokarakterisering på baggrund af den enkelte
virksomheds aktiviteter og kundegrundlag med implementeringen af
Fødevareforlig 3 pr. 1. januar 2017. Fødevarestyrelsen arbejder således løbende på
at forbedre og målrette fødevarekontrollen.
Derudover konkluderes det i beretningen, at Fødevarestyrelsen er den eneste af de
kontrollerede myndigheder, som har foretaget en evaluering af sanktionernes
virkning på virksomhedernes adfærd. Evalueringens konklusioner har været
drøftet med forligskredsen bag Fødevareforlig 3. Fødevarestyrelsen vil på den
baggrund iværksætte tiltag for at imødekomme en række af evalueringens
anbefalinger.
Det fremgår af beretningen, at Fødevarestyrelsen ud af flere effektmål har et enkelt
effektmål om, at Danmark skal fastholde sin position som leverandør af sikre
fødevarer, som ikke er målbart. Jeg henholder mig til Fødevarestyrelsens
oplysning om, at det ikke er muligt at opstille et målbart mål for dette, fordi der
ikke findes internationale sammenligninger mellem landene. I øvrigt er der præcis
her tale om en politisk målsætning i aftaleteksten til Fødevareforlig 2, som vidner
om et højt dansk ambitionsniveau på fødevaresikkerhedsområdet. De øvrige
effektmål er at finde i Fødevarestyrelsens resultatkontrakt.
I forhold til 1-årige mål for kontrollen i 2015 fremgår det desuden, at
Fødevarestyrelsen ikke har indfriet et enkelt af de fastsatte mål. Målet vedrører, at
der maksimalt må være 3.500 campylobactertilfælde. Det fremgår dog også af
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beretningen, at det i Fødevarestyrelsens årsrapport for 2015 er forklaret, at Statens
Serum Institut har forbedret registreringen af campylobacter-sygdomstilfælde,
hvilket styrelsen ikke var bekendt med på tidspunktet for målets fastsættelse. Jeg
henholder mig derfor til Fødevarestyrelsens svar om, at målet er fastsat på et
forkert grundlag, og resultatet er bedre end forventet.
Som det fremgår af beretningen, foretager Fødevarestyrelsen om end i begrænset
omfang fælleskontrol med andre myndigheder, herunder navnlig SKAT og politiet,
og leverer data til Sikkerhedsstyrelsen.
Jeg finder Rigsrevisionens anbefaling om en tværministeriel udvikling og
koordinering af statslig kontrol af virksomheder, herunder mere dataudveksling
mellem myndigheder, interessant. Jeg er som minister for et stort ressortområde
med kontrolfunktioner meget interesseret i, at kontrollen til enhver tid forsøges
udviklet og forbedret. Jeg forestiller mig, at både kontrolmyndigheder og
virksomheder i Danmark vil kunne drage nytte af erfaringsudveksling mellem
kontrolmyndigheder i Danmark.
Dertil kan jeg oplyse, at det som en del af fødevare- og landbrugspakken blev
besluttet, at der skulle udarbejdes en fælles kontrolstrategi for Miljø- og
Fødevareministeriet. Strategiens fokus er på dialog, ansvar og tillid, at
kontrolindsatsen er omkostningseffektiv for både erhverv og myndigheder, samt at
kontrolindsatsen evner at tilpasse sig erhvervets skiftende udfordringer og behov.
Jeg håber, at den kommende fælles kontrolstrategi vil kunne bidrage til inspiration
mv. for andre kontrolmyndigheder.
Nærværende redegørelse er samtidig sendt til Rigsrevisionen.

Med venlig hilsen

Esben Lunde Larsen
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