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«Enkeltsaker»
Oppsummering etter intern undersøkelse

Bakgrunn
Administrerende direktør besluttet 31.01.2020 at Mattilsynets Internrevisjon skal undersøke kvalitet
i utvalgte tilsyn med produksjonsdyr-virksomheter i Rogaland i 2018. Undersøkelsen skal omfatte
tilsyn der kopi av tilsynsrapporten ble oversendt landbruksmyndighetene og informasjonen fra
Mattilsynet, etter en selvstendig vurdering fra landbruksmyndighetene, har ført til avkorting i
produksjonstilskudd til enkelte virksomheter.
Undersøkelsen er nærmere definert i godkjent oppdragsbeskrivelse (ePhorte-sak 2020/25267-1).
Tidsfrist for oppdraget ble satt til medio april 2020, med en første delrapport innen 28.02.2020.

Metode
Undersøkelsen har tatt utgangspunkt i en oversikt fra Landbruksdirektoratet, som Mattilsynet mottar
iht. samarbeidsavtale. Oversikten omfatter virksomhetene som etter vedtak fra landbruksmyndighetene har fått utbetalt redusert tilskudd grunnet brudd på dyrevelferdsregelverket. I 2018 gjaldt
dette 29 virksomheter i Rogaland.
Virksomheter med trekk lik eller større enn 50%, i alt 13 virksomheter, inngikk i undersøkelsen.
Undersøkelsen av de 13 virksomhetene omfattet
•
•
•

1

kartlegging av tilsynshistorikk fra 01.01.2015 (data fra MATS1)
dokumentgjennomgang av saker/ journalposter registrert f.o.m. 01.01.2017
vurdering om
➢ forutsetning for oversendelse av informasjon fra Mattilsynet til
landbruksmyndighetene var til stede (iht. kriterier i relevant rutine)
➢ oversendelse ble gjennomført iht. avtalen (presisert i relevant rutine).

Mattilsynets tilsynssystem

Begrensninger
Vurderingene som er gjort, er basert på informasjon og observasjoner hentet fra tilsynsrapportene
og andre dokumenter i virksomhetsmappen, som notater, rapporter fra kjøttkontroll og andre
relevante registreringer, som f.eks. bekymringsmeldinger mottatt av Mattilsynet.
Det er ikke mulig å etterprøve om observasjonene beskrevet i dokumentene og/ eller notatene er
korrekte.
Undersøkelsen omfattet Mattilsynets håndtering av sakene fram til informasjon ble oversendt til
landbruksmyndighetene. Hvordan oversendt informasjon har blitt brukt, vurdert og håndtert hos
landbruksmyndighetene inngikk ikke i undersøkelsen.

Avtalen
Avtalen mellom Mattilsynet og Landbruksdirektoratet, sist oppdatert sep.2014 (se vedlegg), skal sikre
et samarbeid for begge parter og bidra til en best mulig samlet forvaltning overfor brukerne. Avtalen
omfatter bl.a. informasjonsutveksling. Informasjonsutveksling knyttet til dyrevelferdssaker er
beskrevet i egen rutine, som et vedlegg til avtalen.
Rutinen ble endret i undersøkelsesperioden, dvs. i 2018. Rutine for informasjonsutveksling i
dyrevelferdssaker signert mai 2014 (se vedlegg), gjaldt frem til juni 2018. Revidert dokument Rutiner
for utveksling av informasjon mellom Mattilsynet og landbruksforvaltningen i saker om dyrevelferd
(se vedlegg) ble signert av partene og gjeldende 28.juni 2018. De viktigste endringene var:
•
•

•

kriterier for saker til oversendelse ble spesifisert og klarere definert
praktiske framgangsmåten for informasjonsoversendelse: mens landbruksmyndighetene
tidligere ble lagt til som kopimottaker i tilsynsrapporter legger ny rutine opp til et forklarende
oversendelsesbrev med vedlagt kopi av vedtaket. Rutinen innebærer videre at virksomheten
informeres om at vedtaket vil bli oversendt til landbruksmyndighetene for å bli vurdert som
grunnlag for eventuell trekk i tilskuddet. Videre skal virksomheten ha kopi av
oversendelsesbrevet.
Mattilsynet og Landbruksdirektoratet utveksler årlig informasjon/ oversikter om hhv.
virksomheter som ble trukket (Ldir) og virksomheter der informasjon ble oversendt til
landbruksmyndighetene (MT).

Resultater
(I de 13 virksomhetene ble det gjennomført flere tilsyn i undersøkelsesperioden. Hvert tilsyn er knyttet til ett eller flere
saker/ saksnummer. Ett saksnummer inneholder som regel flere, delvis mange brev/journalposter som tilsynsrapporter,
svar fra virksomheten m.m.)

•

•

•
•

I alle 13 virksomheter som inngikk i undersøkelsen ble det registrert brudd på
dyrevelferdsregelverket, i mange tilfeller grove brudd, i noen tilfeller gjentatte brudd, dvs.
forutsetning for oversendelse av informasjon var til stede (se blå søyle i diagrammet ovenfor).
For ingen av virksomhetene ble all kommunikasjon med landbruksmyndighetene (dvs.
oversendelse av kopi/ tilsynsrapport, senere oversendelsesbrev) utført iht. gjeldende rutine =>
o for 10 virksomheter ble rutinen delvis fulgt (se oransje del av søyle i diagrammet ovenfor)
o for 3 virksomheter2 ble rutinen ikke fulgt, det ble hhv. ikke sendt informasjon/
informasjon ikke sendt iht. rutine (se grå del av søyle i diagrammet ovenfor)
Avvik fra rutinen bestod som regel i at flere brev i saken burde vært oversendt, f.eks. vedtak,
lukking av vedtak.
I fem saker ble brev sendt der forutsetning for oversendelse ikke var til stedet.

Resultater på saks-nivå (i de 13 virksomhetene ble det totalt vurdert 93 saker, antall saker per virksomhet varierte
(3-14), antall journalposter/ brev per sak varierte (1-40)

oversendelse informasjon

antall
saker
19

korrekt
(all oversendelse av informasjon i saken iht. gjeldene rutine)

delvis korrekt

30

(enkelte/ flere oversendelser korrekt, men også brev som skulle
vært eller ikke skulle vært sendt i saken)

ikke sendt, burde vært sendt

23

(ingen brev i saken sendt)

sendt, burde ikke vært sendt

5

(brev «feilsendt», ingen andre brev i saken sendt)

ikke relevant for oversendelse

16

(f.eks. saker som ikke gjaldt dyrevelferd)

Konklusjon og anbefaling
Med bakgrunn i de undersøkelsene som er gjennomført og vurderingene som er gjort konkluderer
Internrevisjonen:
•
•
•

Forutsetningene for oversendelse av informasjon til landbruksmyndighetene var til stede i
de 13 undersøkte virksomhetene.
Avvik fra rutine for informasjonsutveksling bestod i all hovedsak i unnlatt oversendelse.
Der brev ble oversendt uten at disse falt inn under avtalen, gjaldt dette virksomheter der
andre saker/ tilsynsrapporter ble sendt korrekt og der «feilsending» ikke var vesentlig for
totalbildet.

➢ For å styrke et pålitelig kunnskapsgrunnlag anbefaler Internrevisjonen at undersøkelsen gjentas
og utvides til saker/ virksomheter i 2019 og i alle regionene.

Oslo, 17.03.2020

Susanne Øyen

sted, dato

Leder Internrevisjon i Mattilsynet

2

Etter henvendelse og nærmere undersøkelse hos landbruksmyndighetene ble det verifisert at brev for to av virksomhetene ble sendt fra
Mattilsynet til landbruksmyndighetene, uten at det er registrert i Mattilsynets arkivsystem og uten at landbruksmyndighetene er angitt
som kopimottaker i de relevante brevene. For den tredje virksomheten ble kun ett brev som ikke falt inn under rutinen (varsel om vedtak)
sendt og registrert korrekt. (Brev der vedtaket ble fattet ble ikke oversendt.)

Vedlegg

1. Oppdragsbeskrivelse

2. Samarbeidssamtale Ldir og MT

3. Rutine informasjonsutveksling 2014

4. Rutine informasjonsutveksling 2018

