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«Enkeltsaker 2019»
Oppsummering etter intern undersøkelse

Bakgrunn
Mattilsynets Internrevisjon gjennomførte februar 2020 en undersøkelse av utvalgte tilsyn med
produksjonsdyr-virksomheter i Rogaland i 2018. Undersøkelsen omfattet 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. Oppsummerende notat fra undersøkelsen ble levert administrerende direktør
17.03.20, arkiv 20/25267-2.
I etterkant av notatleveranse besluttet administrerende direktør å gjenta undersøkelsen.
Problemstilling og tilnærming forble uendret, omfanget ble utvidet til tilsyn i alle regionene i 2019.
Det ble ikke laget egen oppdragsbeskrivelse for denne undersøkelsen.

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. For søknads-år
2019 gjaldt dette 24 virksomheter1, status per 26.02.2020.
Virksomheter med trekk lik eller større enn 10%, 17 virksomheter2, inngikk i undersøkelsen.
Undersøkelsen av de 17 virksomhetene omfattet
•
•
•

kartlegging av tilsynshistorikk fra 01.01.2016 (data fra MATS3)
dokumentgjennomgang av saker/ journalposter registrert f.o.m. 01.01.2018
vurdering om
➢ oversendelse av informasjon fra Mattilsynet til landbruksmyndighetene ble
gjennomført iht. avtalen (presisert i relevant rutine)
➢ forutsetning for oversendelse av informasjon var til stede (iht. rutine).

1

fordeling per MT-region: Nord (4), Midt (3), Øst (6), Sør&Vest (9), Stor-Oslo (2)

2

fordeling per MT-region: Nord (3), Midt (3), Øst (2), Sør&Vest (8), Stor-Oslo (1)
Mattilsynets tilsynssystem

3

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, f.eks. bekymringsmeldinger mottatt av Mattilsynet.
Det er ikke mulig å etterprøve om observasjonene beskrevet i dokumentene og/ eller notatene er
korrekte.
Undersøkelsen omfatter 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:

Rutiner for utveksling av informasjon mellom Mattilsynet og landbruksforvaltningen i saker
om dyrevelferd, versjon 21.06.2018 (se vedlegg) og oppdatert versjon 16.01.2019 (se vedlegg).
Rutinen er i Mattilsynet implementert som instruks (se vedlegg). Dokumentet beskriver bl.a.:
•
•
•

•

informasjon om dyrevelferdssaker til orientering (rutinens pkt.1)
kriterier for oversendelse av sak (vurdering som grunnlag for trekk, rutinens pkt.3)
praktisk framgangsmåte for sak under rutinens pkt.3:
o et forklarende oversendelsesbrev sendes med vedlegg, kopi av relevant(e) tilsynsrapport(er)
o virksomheten informeres i relevante tilsynsrapporter om at vedtaket kan/ vil bli oversendt til
landbruksmyndighetene for vurdering som grunnlag for eventuell trekk i tilskuddet
o virksomheten skal ha kopi av oversendelsesbrevet
Mattilsynets og Landbruksdirektoratets årlige utveksling av informasjon/ oversikter om hhv. virksomheter
som ble trukket (LDir) og virksomheter der informasjon ble oversendt til landbruksmyndighetene (MT).

Resultater
(Vurderingene i denne undersøkelsen er gjort som en totalvurdering av dokumentene per virksomhet som inngikk i
oversendelsen.)

•

For ingen av virksomhetene ble all kommunikasjon utført iht. gjeldende rutiner:
o For 5 virksomheter ble oversendelse til landbruksmyndighetene gjennomført korrekt, det
mangler imidlertid informasjon til virksomheten i relevante tilsynsrapporter om at
vedtaket kan/ vil bli oversendt til landbruksmyndighetene for vurdering som grunnlag for
eventuell trekk i tilskuddet.
o For 2 virksomheter ble oversendelsesbrev sendt, men arkivering av brevet viser mangler.
o For 10 virksomheter ble informasjon oversendt som kopi av en eller flere
enkeltrapporter, ikke sammenstilt og uten oversendelsesbrev. Det går ikke fram om
oversendelse av kopi er gjort i henhold til rutinenes pkt.1 (informasjon til orientering)
eller pkt.3 (vurdering som grunnlag for trekk).

•

I alle 17 virksomheter som inngikk i undersøkelsen ble det avdekket brudd på
dyrevelferdsregelverket, i mange tilfeller grove brudd, i noen tilfeller gjentatte brudd.

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

Rutine for informasjonsutveksling (praktisk gjennomføring) var ikke i tilfredsstillende grad
implementert i Mattilsynet i 2019.

•

Forutsetningene for oversendelse av informasjon til landbruksmyndighetene var til stede i
de 17 undersøkte virksomhetene.

Anbefaling:
➢ Det bør gjennomføres en enkel analyse for å identifisere årsakene til at oversendelse av
informasjon ikke skjer i tråd med rutinen.
➢ Hensiktsmessige tiltak bør iverksettes som hindre gjentakelse av feil og mangler.
➢ Internkontroll for verifisering av tiltakenes effekt bør vurderes.

Oslo, 01.06.2020

Susanne Øyen

sted, dato

Leder Internrevisjon i Mattilsynet

Vedlegg (se nedenfor)

•

Samarbeidssamtale mellom LDir og MT

•

Rutine informasjonsutveksling 2018

•

Rutine informasjonsutveksling 2019

•

Instruks informasjonsutveksling 2019

