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Statens jordbruksverk

Revisionsrapport – Årsredovisning 2017
Riksrevisionen har granskat Statens jordbruksverks årsredovisning, daterad 2018-02-19.
Syftet har varit att bedöma om:
• årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande regelverk,
• den ger en rättvisande bild av det ekonomiska resultatet, finansiering och finansiella
ställning,
• resultatredovisningen är förenlig med övriga delar, samt om
• ledningen efterlevt de föreskrifter som är tillämpliga för användning av anslag och
inkomster, samt
• huruvida det framkommit något som tyder på att ledningen inte följt förordningen
om intern styrning och kontroll i sin bedömning av intern styrning och kontroll.
Vi har införskaffat en förståelse av den interna styrningen och kontrollen som bedömts
vara relevant för revisionen för att kunna utforma ändamålsenliga revisionsåtgärder. Vår
förståelse av den interna kontrollen är därmed begränsad och syftar inte till att uttrycka
en åsikt om effektiviteten i myndighetens interna styrning och kontroll. De punkter som
framgår i revisionsrapporten är sådana iakttagelser som vi har identifierat under
revisionen och som bedömts vara tillräckligt viktiga att rapportera till ledningen.
Riksrevisionen har avgivit en revisionsberättelse med modifiering. Vi har lämnat ett
uttalande med reservation avseende ledningens efterlevnad av avgiftsförordningen
(1992:191) och vill fästa ledningens uppmärksamhet på nedanstående.
Riksrevisionen önskar information senast 2018-05-18 med anledning av våra iakttagelser i
denna rapport.
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Otydlig befogenhet för att sälja djurfoder
En myndighet får ta ut avgifter för varor och tjänster som den tillhandahåller bara om det
följer av en lag eller förordning eller av ett särskilt beslut av regeringen enligt 3 §
avgiftsförordningen (1992:191). Riksrevisionen anser att det är otydligt om Statens
jordbruksverk har befogenhet att sälja djurfoder. Detta har tidigare avrapporterats i
revisionsrapport 1 i december 2017. Statens jordbruksverk har svarat på rapporten 201801-31 och uppgivit att myndigheten ser försäljning av djurfoder för sällskapsdjur som en
naturlig del i en holistisk syn på djurs hälsa och att det därmed är en naturlig del i
uppdraget enligt instruktion att tillgodose hälso- och sjukvård för djur. Statens
jordbruksverk anger även att myndigheten inte anser att det föreligger någon otydlighet
avseende befogenhet att sälja djurfoder. Detta då regeringen inte specificerat vilka
tjänster och produkter som ska ingå i förordningen (2009:1397) om veterinär service av
allmänt ekonomiskt intresse och i sitt avgiftsbemyndigande i 31 § i instruktionen enbart
knutit an till uppdragsverksamheten. Av dessa skäl avser myndigheten inte hemställa till
regeringen om befogenhet att sälja djurfoder.
Riksrevisionen delar inte Statens jordbruksverks bedömning. Riksrevisionen bedömer
fortsatt att 3 § avgiftsförordningen (1992:191) ska tolkas restriktivt när det gäller
myndigheters rätt att ta ut avgifter på en privat marknad. Om det inte tydligt framgår att
en tjänst eller vara omfattas av regeringens beslut anser Riksrevisionen att ett
förtydligande ska inhämtas innan försäljning sker utifrån en tolkning gjord av
myndigheten.

Rekommendation
Riksrevisionen rekommenderar återigen Statens jordbruksverk att hemställa till
regeringen om ett förtydligande kring att få sälja djurfoder.

Ansvarig revisor Cristopher Grahl har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare Elina
Gustafsson har varit föredragande

Cristopher Grahl
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Elina Gustafsson
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