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1. Påtegning af det samlede regnskab
Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Fiskeristyrelsen, CVR nummer 39 09 71 76 er ansvarlig for:











§ 24.61.01. Fiskeristyrelsen
§ 24.61.06. Renter vedrørende tilskudsordninger på fiskeriområdet
§ 24.61.20. Tilskud til fremme af international fiskeriforskning- og udvikling
§ 24.62.51. Fiskeafgiftsfonden
§ 24.62.60. Afdrag og afskrivninger på lån
§ 24.63.10. Nationale tilskud inden for fiskerisektoren
§ 24.63.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering
§ 24.64.10. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved DTU
§ 24.65.40. Fiskepleje, herunder udsætninger
§ 24.65.45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn

herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for
2019.
Påtegning
Det tilkendegives hermed:
1.
2.
3.

at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder
at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende,
at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love
og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og
at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften
af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten

København, den

29 / 5 2020

Henrik Studsgaard
Departementschef
Miljø- og Fødevareministeriet

København, den

28 / 5

2020

Nanna Møller
Direktør
Fiskeristyrelsen
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2. Beretning
2.1

Præsentation af virksomheden

Fiskeristyrelsen gennemfører regeringens fiskeripolitik og forestår bl.a. regel- og politikforberedelse, kontrol, myndighedsberedskab, sagsbehandling og deltagelse i internationalt samarbejde. Organisatorisk omfatter styrelsen en central del med
afdelinger i både København og Sønderjylland samt en regional fiskerikontrol.
Fiskeriområdet blev ved kongelig resolution af 7. august 2017 overført til Udenrigsministeriet fra Miljø- og Fødevareministeriet. Fiskeristyrelsen blev oprettet som selvstændig styrelse d. 24. november 2017 og med en ny ledelse pr. 1. januar
2018. Henover sommeren 2019 blev Fiskeristyrelsen ressortflyttet tilbage til Miljø- og Fødevareministeriet.
Fiskeristyrelsens mission er at understøtte et bæredygtigt fiskerierhverv og rekreativt fiskeri. Fiskeristyrelsens vision er,
at styrelsen vil være kendt for:






At drive en kompetent offentlig virksomhed
Klar og effektiv forvaltning af kontrol og tilskud
Høj faglighed
Enkle digitale løsninger
At være en attraktiv arbejdsplads

Der er blevet lavet en videopræsentation af Fiskeristyrelsen, hvor man kan høre og se mere om styrelsens arbejde og
virke. Videoen kan tilgås fra følgende hjemmeside: https://fiskeristyrelsen.dk/om-fiskeristyrelsen/.
Denne årsrapport dækker 2019, og er Fiskeristyrelsens anden årsrapport. Årsrapporten aflægges for hovedkonto §
24.61.01. Fiskeristyrelsen. Derudover er Fiskeristyrelsen ansvarlig for administrationen af en række tilskudskonti, jf. tabel
2 og 12.

2.2

Ledelsesberetning

Fiskeristyrelsens strategi og fokusområder sætter retning for planlægning og styring af styrelsen og fungerer som afsæt
for den daglige opgaveprioritering. Fiskeristyrelsens mål har desuden været at rette op på alle de områder, hvor der har
været fremsat kritik af fiskeriforvaltningen og skabe en bedre forvaltningskultur. Det har styrelsen arbejdet målrettet med
gennem hele 2019. Projektet var i første omgang en konsekvens af de forvaltningsmæssige problemer, som er beskrevet i Rigsrevisionens to beretninger fra 2017 og 2018 og Kammeradvokatens undersøgelse fra 2018. Efterfølgende har
EU-Kommissionens meddelelse om betalingsstandsning, pilotskrivelse om administration af EU’s pointsystem og supplerende åbningsskrivelse om kontrolforordningen og gennemførelsesforordningen gjort det nødvendigt at udvide projektet.
Arbejdet har været organiseret i tre spor om henholdsvis forvaltningskultur, kontrol og tilskud, og med en overordnet
plan, der skulle sikre opfølgning på alle kritikpunkterne. Fiskeristyrelsen har til at løse en stor del af opgaverne fået bistand fra Kammeradvokaten.
Fiskeristyrelsen er nu så langt i arbejdet, at alle punkter er i proces, og for hovedparten af kritikpunkterne er arbejdet afsluttet. Styrelsen har udarbejdet administrationsgrundlag på både kontrol- og tilskudsområdet. For yderligere at sikre
ensartet og korrekt forvaltning på fiskerikontrolområdet har Fiskeristyrelsen med hjælp fra Kammeradvokaten udarbejdet
den såkaldte Håndhævelseshåndbog, der skal sikre korrekt og ensartet sanktionering ved overtrædelse af fiskerilovgivningen. Styrelsen har desuden etableret digital understøttelse af kvoteadministrationen og kontrol af kvotekoncentration,
og opgraderet styrelsens journaliseringssystem WorkZone, herunder med integration af administrationsgrundlaget på
kontrolområdet.
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Hertil kommer, at styrelsen er ved at gennemgå alle gamle sager, som ikke har været forvaltet korrekt. Det sker både i
forhold til løfter givet til Rigsrevisionen, og til EU-Kommissionen, som har haft standset alle EHFF-tilskudsbetalinger til
Danmark, og kun har løftet dem, fordi Kommissionen ser, at der er lagt en god plan for gennemgang af sagerne, og at
styrelsen allerede har dokumenteret fremskridt.
Endelig har Fiskeristyrelsen gennemført initiativer med henblik på en generel styrkelse af forvaltningskulturen. Styrelsen
har blandt andet gennemført en organisationsændring i den regionale kontrol for at tilføre øget ledelseskraft og flere juridiske kompetencer. I den centrale del er der oprettet et revisionsteam og tilført flere medarbejdere med juridiske og forvaltningsmæssige kompetencer. Styrelsen har gennemført et lederudviklingsprojekt for hele ledergruppen og kompetenceudvikling for alle medarbejdere med hensyn til de generelle regler for sagsbehandling og journalisering. En stor gruppe
af medarbejdere har desuden været på et mere avanceret kursus om sagsbehandling, ligesom både ledere og relevante
medarbejdere har været på kursus i Slotsholmsmetoden for at styrke kompetencerne i styrelsen til at kommunikere som
en professionel myndighed.
Styrelsen har således etableret et solidt grundlag for det videre arbejde med at styrke den regionale kontrol og for en
endnu højere grad af digitalisering.

2.2.1

Mål- og resultatplan

Fiskeristyrelsen har indgået en mål- og resultatplan med Udenrigsministeriet for 2019 indeholdende syv overordnede
resultatmål opdelt på 21 delmål. Fiskeristyrelsen har i 2019 opfyldt fire ud af de syv resultatmål og 14 ud af de 21 delmål.
Det uddybes i afsnit 2.4, hvilke mål der er opfyldt samt bemærkninger til målopfyldelsen eller manglen på samme. Målopfyldelsen har båret præg af det store arbejde styrelsen har været igennem i 2019 med strukturel genopretning af fiskeriområdet.

2.2.2

Årets økonomiske resultat

Årets økonomiske resultat udviser et underskud på 8,3 mio. kr. Underskuddet skyldes altovervejene omkostninger i forbindelse med genopretningen af fiskeriområdet. Fiskeristyrelsen har løbende fået dispensationer fra departementet (hhv.
i Udenrigsministeriet og Miljø- og Fødevareministeriet) til forbrug af opsparing i den forbindelse. Fra Udenrigsministeriets
departement har Fiskeristyrelsen i alt fået dispensation til forbrug af opsparing på 18,2 mio. kr. Denne opsparing overføres til Fiskeristyrelsens opsparing. De 9,2 mio. kr. heraf er øremærket til flytning af ICES/Eurofish, som det først var antaget skulle flytte i 2019, men flytningen er udskud til 2020/2021, så udgifterne er ikke afholdt i 2019.
Fiskeristyrelsens lønsumsforbrug under lønsumsloftet udgjorde i alt 138,9 mio. kr. i 2019. Det gav et mindreforbrug på i
alt 9,4 mio. kr., jf. tabel 11. Mindreforbruget på løn skyldes, at der har været sat 4,1 mio. kr. til side for at dække den negative lønsumsopsparing i 2018. Derudover vedrører mindreforbruget bl.a. vakancer, mindre udbetalt over-merarbejde
og mere i sygerefusion end budgetteret. Fiskeristyrelsen har i genopretningsarbejdet indhyret ekstern juridisk kompetence, og også derfor haft færre lønudgifter. Dette skyldes, at der ikke har været nødvendig kapacitet til at skulle oplære
så mange nye medarbejdere, samtidig med, at genopretningsarbejdet pågik, hvorimod den indhyrede juridiske kompetence kunne gå direkte ind og løfte opgaverne samt bidrage med sparring til Fiskeristyrelsens eksisterende medarbejdere. Endelig har der været afsat midler til en overførsel af lønsum til departementet, som alligevel ikke blev effektueret.
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Tabel 1
Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal
Hovedtal
(mio. kr.)

2018

2020

2019

(Grundbudget)

Resultatopgørelse
Ordinære driftsindtægter

-193,6

-244,5

-218,1

219,8

261,7

220,5

Resultat af ordinær drift

26,2

17,2

2,4

Resultat før finansielle poster

18,5

7,2

-1,1

Åres resultat

19,3

8,3

0

61,1

62,9

-

Omsætningsaktiver

57

59,5

-

Egenkapital

15

4,6

-

Ordinære driftsomkostninger

Balance
Anlægsaktiver i alt

Langfristet gæld

-59

-62,4

-

-68,2

-72,1

-

Udnyttelsesgrad af lånerammen

13,5

11,3

15,4

Bevillingsandel

81,5

86,4

78,9

Antal årsværk

234,1

249,6

259,2

Årsværkspris (1.000 kr.)

528,9

561,8

570,7

Kortfristet gæld
Finansielle nøgletal

Personaleoplysninger

Anm.: Fiskeristyrelsen budgetterer med et merforbrug på 8,7 mio. kr. i 2020. Fiskeristyrelsen har fået dispensation af departementet til forbrug af
opsparing på 8,7 mio. kr. i 2020.
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Tabel 2
Virksomhedens hovedkonti
(mio kr.)

Bevilling (FL + TB)

Regnskab

Overført overskud/Videreført bevilling ultimo

Drift
Udgifter

259,0

263,6

Indtægter

-47,7

-44,1

96,6

335,6

106,1

Indtægter

-313,0

-193,8

0,0

§ 24.61.06. Renter, tilskudsordninger Udgifter
på fiskeriområdet
Indtægter

0,1

§ 24.61.01. Fiskeristyrelsen

9,3

Administrerede ordninger
Udgifter

I alt

§ 24.61.20. International fiskeriforskning og udvikling

Udgifter

§ 24.63.10. Nationale tilskud inden
for fiskerisektoren

Udgifter

§ 24.63.30. Fiskeritilskud med EUmedfinansiering

Udgifter

§ 24.64.10. Forskn.bas.mynd. DTU
§ 24.65.40. Fiskepleje, herunder udsætninger

0,0

7,1

7,4

0,7

16,4

20,6

5,5
99,8

Indtægter
Indtægter
Indtægter
Udgifter

386,6

238,6

-312,9

-193,7

79,0

79,0

0,0

31,0

27,4

0,0

-41,0

-37,4

Indtægter
Udgifter
Indtægter

§ 24.65.45. Fritidsfiskertegn og lystfi- Udgifter
skertegn
Indtægter
Hovedkonti der administreres af Udbetaling Danmark
§ 24.62.60. Afdrag og afskrivninger
på lån

-0,1

Udgifter
Indtægter

4,0

0,0

-74,0

-52,8

Anm.: § 24.62.51. Fiskeafgiftsfonden er udeladt af tabellen, da der ikke er nogen bevilling og ikke noget forbrug. Som følge af afrundinger kan summen af
tallene i tabellerne afvige fra totalerne.

2.3

Kerneopgaver og ressourcer

Fiskeristyrelsen gennemfører regeringens fiskeripolitik og varetager som led her i opgaver med administration og kontrol
inden for fiskeriområdet. Administrationen og kontrollen omfatter sagsbehandling, regelforberedelse, myndighedsberedskab og politikforberedelse, tilsynsbesøg samt deltagelse i internationalt samarbejde.
Tabel 3 viser den overordnede økonomi for Fiskeristyrelsens fire hovedopgaver, jf. finanslovens oversigt over specifikation af udgifter. Fordelingen på hovedformål sker ved, at de enkelte aktiviteter i styrelsen er bundet entydigt op på finanslovens opgørelse af opgaver og mål (formål). Fiskeristyrelsens økonomi har i 2019 båret stærkt præg af den tilførsel af
midler, der er givet som henholdsvis tillægsbevilling og dispensationer til forbrug af opsparing i forbindelse med styrelsens arbejde med at genoprette fiskeriområdet.
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Tabel 3
Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver
Opgave

Bevilling

(Beløb i mio. kr.)

(FL+TB)

Øvrige indtægter

Omkostninger

Andel af årets
overskud

0. Generel ledelse og
administration

-40,0

-0,1

54,6

14,5

1. Regulering og politikudvikling

-16,5

0,0

5,6

-10,9

2. Tilskud

-38,6

-26,5

32,7

-32,5

3. Kontrol

-116,2

-17,4

170,7

37,1

I alt

-211,3

-44,1

263,6

8,3

Anm.: Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalerne.

Fiskeristyrelsens indtægter består af indtægtsført bevilling og øvrige driftsindtægter, herunder indtægter fra gebyrer og
indtægtsdækket virksomhed.

2.3.1

Formål 0. Generel ledelse og administration

Omkostninger knyttet til formål “0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration” omfatter udgifter til drift og
vedligeholdelse af styrelsens lejemål samt udgifter til stabsfunktioner, herunder drift og vedligehold af IT-systemer i styrelsen, inklusive de IT-systemer, der anvendes under de øvrige formål. De samlede omkostninger for hovedformål 0 udgjorde
54,6 mio. kr. i 2019.
Under formål 0 er brugt godt 5 mio. kr. i direkte forbindelse med genopretningsarbejdet. Godt 3 mio. heraf er anvendt på
en undersøgelse af fiskeriforvaltningen udført af Deloitte/Struensee. Derudover er midlerne anvendt til projekter omhandlende dokumentation og forvaltningsforståelse, journalisering, kommunikation og en styrkelse af ledernes kompetencer til
at føre forandringerne i styrelsen igennem og sikre en solid implementering i hele styrelsen.

2.3.2

Formål 1. Regulering og politikudvikling

Omkostningerne under formål “1. Regulering og politikudvikling” udgjorde 5,6 mio. kr. i 2019. Målet er gennem regulering
og politikudvikling at skabe rammerne for et konkurrence- og bæredygtigt fiskerierhverv og være med til at skabe en sammenhængende organisering af Miljø- og Fødevareministeriets forsknings- og innovationsindsats på fiskeri- og akvakulturområdet. De væsentligste udgiftsdrivere i forhold til Regulering og politikudvikling er EU-reformer, politiske aftaler i øvrigt
samt omfanget af det aktuelle politiske fokus på styrelsens aktiviteter og opgaveportefølje.

2.3.3

Formål 2. Tilskud

Omkostningerne under formål “2. Tilskud” udgøres af de faglige opgaver vedrørende styrelsens tilskudsordninger under
hav- og fiskeriudviklingsprogrammet. De samlede omkostninger for formål 2 udgjorde 32,7 mio. kr. i 2019. Målet er gennem
en effektiv og korrekt forvaltning af støttereglerne at yde tilskud til fiskerisektoren, samt at tilrettelægge og udføre en effektiv
og kundeorienteret forvaltning af projekt- og markedsstøtteordningerne. En væsentlig udgiftsdriver i forhold til tilskud er
antallet af tilskudssager (tilsagn, udbetalinger) samt kompleksiteten i disse.
Der er anvendt godt 11 mio. kr. på genopretningsarbejdet på tilskudsområdet. Dette er i væsentlig grad gået til bistand fra
Kammeradvokaten. Midlerne er bl.a. anvendt til udarbejdelse af administrationsgrundlag, gennemgang af de ordninger,
som Rigsrevisionen ikke gennemgik, genoptagelse og gennemgang af gamle sager samt undersøgelse for svig.
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2.3.4

Formål 3. Kontrol

Formål “3. Kontrol” omfatter omkostninger til alle kontrolopgaver i styrelsen, dvs. blandt andet søværts kontrol og landingskontrol. De samlede omkostninger for hovedformål 3 udgjorde 170,7 mio. kr. i 2019. Målet er at udøve effektiv, korrekt og
kundevenlig kontrol samt tilsyn. Som en del af kontrollen er målet at sikre, at Fiskeristyrelsens tilskudsmodtagere ikke
begår svig, og at der ikke opstår uregelmæssigheder med tilskudsmidlerne. Den væsentligste udgiftsdriver er antallet af
kontroller samt kompleksiteten af disse. Fiskerikontrollen er risikobaseret, men der har de to seneste år været gennemsnitligt ca. 6.400 kontroller årligt, hertil kommer ferskvandskontrol.
Der er anvendt ca. 24 mio. kr. til genopretningsarbejdet på kontrolområdet. Dette er i væsentlig grad gået til bistand fra
Kammeradvokaten og Deloitte. Midlerne er anvendt på flere forskellige projekter omfattende udarbejdelse af administrationsgrundlag for kvoteforvaltningen, udarbejdelse af en håndhævelseshåndbog, gennemgang af pointsager samt udarbejdelse af processer for pointvurderinger, antagelighedsvurderinger mm.

2.4

Målrapportering

Fiskeristyrelsen blev ved kgl. resolution af 27. juni 2019 ressortoverført fra Udenrigsministeriet til Miljø- og Fødevareministeriet. Konceptet bag mål- og resultatplanen er derfor et andet for Fiskeristyrelsen end for de øvrige styrelser på ministerområdet og opgørelsen er derfor ikke helt sammenlignelig med de øvrige styrelsers opgørelser. I afrapporteringen
opgøres hvert mål binært som værende enten “opfyldt” eller “ikke opfyldt”, hvorimod øvrige styrelser på ministerområdet
har mulighed for at angive et mål som værende ”delvist opfyldt”.
Et resultatmål betragtes som opfyldt, såfremt alle delmål er opfyldt ved udgangen af 4. kvartal, jf. Mål- og resultatplan,
Fiskeristyrelsen, 2019. Der er syv resultatmål og 21 delmål i Fiskeristyrelsens mål- og resultatplan for 2019. Alle resultatmål vægtes ens i den samlede opfyldelse af mål- og resultatplanen jf. nedenstående tabel 4. Fiskeristyrelsen har opfyldt
fire ud af de syv resultatmål, hvilket giver en samlet målopfyldelse på 57 pct. Fiskeristyrelsen har opfyldt 14 af de i alt 21
delmål.

Tabel 4
Årets resultatopfyldelse
Mål

Succeskriterium (delmål)

Opnåede resultater

1. Genopretning af

1.1 Journalisering:

1.1 Delmålet er opfyldt. Der er gennemført kursus i

Grad af målopfyldelse

Fiskeristyrelsen
Vægtning: 14 pct.

100 pct.

Der gennemføres kursus i journalise-

journalisering for alle medarbejdere inden udgan-

4 ud af 4

ring for alle medarbejdere inden ud-

gen af 2. kvartal. Der er udarbejdet principper for

delmål er

gangen af 2. kvartal 2019.

journalisering samt en journaliseringsvejledning og

opfyldt

Der udarbejdes endvidere principper

-plan inden udgangen af 3. kvartal.

for journalisering samt en journaliseringsvejledning og -plan inden udgangen af 3. kvartal 2019.
1.2 Dokumentations- og forvaltningsforståelse:
Som et element i at opnå bedre doku-

1.2 Delmålet er opfyldt. Skabeloner er udarbejdet inden
2. kvartal.
1.3 Delmålet er opfyldt. Regnskabsinstruksen er udarbejdet og godkendt af direktøren inden udgangen af
1. kvartal.
1.4 Delmålet er opfyldt. Der er udpeget en gruppe af

mentations- og forvaltningsforståelse

skriv-godt-ambassadører. Der er gennemført kur-

udarbejdes nødvendige skabeloner

sus i Slotsholmsmetoden for chefgruppen i septem-

for notater, telefonnotater og breve

ber 2019 med henblik på at de kan coache og

udarbejdes inden udgangen af 2.

sparre med medarbejderne om udarbejdelse af tek-

kvartal 2019. Dette gøres med hen-

ster. Der er endvidere gennemført kursus og work-

blik på at skabe ensartethed og doku-

shop i Slotsholmsmetoden i september og oktober

mentere sagsbehandlingen. Der kan

2019 for de medarbejdere, der er udpeget som
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tages udgangspunkt i Udenrigsmini-

skriv-godt-ambassadører. Sprogpolitik og brevma-

steriets eksisterende skabeloner i det

nual er godkendt på direktionsmøde i juni. Der er

omfang, det vurderes hensigtsmæs-

oprettet site på intranettet med materialet.

sigt.
1.3 Udvikling af en samlet regnskabsinstruks på drifts- og tilskudsområdet:
Den samlede regnskabsinstruks på
drifts- og tilskudsområdet er færdiggjort inden udgangen af 1. kvartal
2019.
1.4 Kommunikation:
Der udarbejdes sproglige retningslinjer med henblik på at kunne kommunikere som en professionel myndighed. Inden udgangen af 3. kvartal er
der udarbejdet en brevmanual samt
standardtekster til brug i forbindelse
med høringer og klagevejledninger.
2. Videreudvikling
af Fiskeristyrelsen
Vægtning: 14 pct.

2.1 Ledelsesudvikling

2.1 Delmålet er opfyldt. Der har i januar været afholdt

0 pct.

I januar 2019 afholdes opfølgende le-

chef/lederseminarer, hvor det er afdækket hvilke

2 ud af 4

derseminar, der har til formål at af-

kompetenceudviklingsbehov, der er i ledergruppen.

delmål er

dække kompetenceudviklingsbehovet

Disse behov er indarbejdet i lederudviklingsprojek-

opfyldt

i ledelsesgruppen. Inden udgangen af

tet “Lederen – værktøjer og viden”, som blev sat i

1. kvartal udarbejdes en tids- og pro-

gang 23. april 2019. Forløbet er en blanding af kon-

cesplan for et målrettet lederudvik-

krete træningspas, fælles aktiviteter med eksterne

lingsforløb, som skal være gennem-

oplæg, workshops med forankring i de lokale leder-

ført inden udgangen af 4. kvartal

grupper og individuelle samtaler mellem leder og

2.2 Ledelsesinformationssystem
Der etableres et ledelsesinformationssystem inden udgangen af 3.

chef. Ledelsesudviklingsforløbet er gennemført og
afsluttet.
2.2 Delmålet er ikke opfyldt. Ledelsesinformationssy-

kvartal 2019. Systemet implemente-

stemet er udviklet for hhv. økonomidata og HR-

res fuldt ud inden udgangen af 4.

data, men endelig implementering udestår. Dette

kvartal 2019.

skyldes bl.a., at der ved årsskiftet stadig manglede

2.3 Digitalisering
A.

endelige implementering. Den endelige implemen-

skal der udvikles og implemen-

tering forventedes at ske primo 2020, men bliver

teres et kvotekoncentrationssy-

formentlig afløst af, at styrelsen i løbet af 2020

stem, som understøtter regel-

overgår til Moderniseringsstyrelsens ledelsesinfor-

grundlaget for kvotekoncentrati-

mationssystem i Power BI i stedet.

onsreglerne
B.

at blive udført et par tests på systemet inden den

Inden udgangen af 2. kvartal

2.3 A) Denne del af delmålet er ikke opfyldt for året.

Den 1. juli 2019 skal der være

Styrelsen havde frigivet 1. fase af kvotekoncentrati-

implementeret en digital løsning,

onssystemet til 1. juli, og systemet er klar til imple-

hvor fordelingen af de danske

mentering, men da der endnu ikke foreligger en

kvoter til FKA, MAF mv. (bilag A)

kvotekoncentrationsbekendtgørelse, herunder for

er integreret i Fiskeristyrelsens

implementering af B-kvoter, er det endnu ikke meldt

fiskerisystem. Den manuelle løs-

ud til erhvervet.

ning, som blev anvendt, skal

B) Denne del af delmålet er opfyldt for året. Bilag A

være udfaset på samme tids-

blev digitaliseret i efteråret 2019 sammen med fase

punkt

2 af kvotekoncentrationssystemet. Kvoteadministrationssystemet er lagt i drift i december 2019, så det
kan anvendes til fordelingen af kvoter for 2020.
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C.

Der skal erhverves et nyt mo-

C) Denne del af delmålet er ikke opfyldt. Tegning af

derne IT-system til tilskudsadmi-

kontrakt på nyt tilskudsadministrationssystem ude-

nistrationen. Der skal være ind-

står pga. forhandling om pris. Men IT- og Data for-

gået en kontrakt og foreligge en

venter at indgå kontrakt primo 2020.

implementeringsplan inden udgangen af 4. kvartal 2019
2.4 HR-udvikling

2.4 Delmålet er opfyldt for året. Ledelses- og trivselsmåling samt kompetenceudviklingsstrategi er gennemført rettidigt. Kommunikationsstrategien blev

Der gennemføres ledelses- og triv-

forsinket og er først gennemført med udgangen af

selsmålinger i 1. kvartal 2019. Derud-

4. kvartal pga. en langtidssygemelding med efterføl-

over udarbejdes en strategi for kom-

gende fratrædelse, hvilket resulterede i, at der først

petenceudvikling samt en strategi for

blev ansat en ny kommunikationsmedarbejder d. 1.

kommunikation inden udgangen af 2.

december 2019.

kvartal 2019.
3. Rettidig og

3.1 Etablering af administrationsgrundlag

3.1 Delmålet er opfyldt. Tids- og procesplan har været

0 pct.

effektiv forvaltning

På baggrund af Kammeradvokatens

en del af den organisering og proces for det sam-

1 ud af 4

af tilskudsmidler

gennemgang af regelgrundlaget ud-

lede genopretningsarbejde, som departementet og

delmål er

arbejdes en tids- og procesplan, som

MOF løbende er blevet orienteret om fremdriften af.

opfyldt.

skal foreligge departementet til god-

Resultatet indgik i forelæggelsesnotat af 17. maj

kendelse inden udgangen af 2. kvar-

2019.

Vægtning: 14 pct.

tal
3.2 Sagsbehandling af ansøgninger om

3.2 Delmålet er ikke opfyldt. Der er ved udgangen af 3.
kvartal sagsbehandlet 98 pct. af de ansøgninger,

tilsagn

der er modtaget i 2. kvartal, og målet var 95 pct.

95 pct. af de ansøgninger, der er

Der er ved udgangen af 4. kvartal sagsbehandlet

modtaget til og med 2. kvartal, skal

godt 80 pct. af de ansøgninger, der er modtaget i

være færdigbehandlet ved udgangen
af 3. kvartal. 90 pct. af alle de ansøg-

hele 2019, mens målet var på 90 pct.
3.3 Delmålet er ikke opfyldt. Der er ved udgangen af 3.

ninger, der er modtaget i 2019, skal

kvartal sagsbehandlet 61 pct. af de ansøgninger,

være færdigbehandlet inden udgan-

der er modtaget i 2. kvartal, og målet var 95 pct.

gen af 4. kvartal.

Målet for 4. kvartal var, at 90 pct. af modtagne an-

3.3 Sagsbehandling af ansøgninger om
udbetalinger
95 pct. af de udbetalingsanmodnin-

søgninger i 2019 skulle være behandlet. Der er
sagsbehandlet 62 pct.
3.4 Delmålet er ikke opfyldt. Første del af målet vedr.

ger, der er modtaget til og med ud-

sager modtaget før 1. januar 2018 er opfyldt idet

gangen af 2. kvartal, er færdigbe-

alle sagerne er færdigbehandlet inden udgangen af

handlet inden udgangen af 3. kvartal.

2. kvartal. Målet om, at det med udgangen af 2019

90 pct. af alle de udbetalingsanmod-

skal være en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på

ninger, der er modtaget i 2019, skal

3 måneder for klager modtaget i 2019 er ikke op-

være færdigbehandlet inden udgan-

fyldt, idet klagesagsbehandlingstiden er 4,5 måned.

gen af 4. kvartal.
3.4 Klagesagsbehandling
Alle klager modtaget før 1. januar
2018 skal være behandlet og videreekspederet inden udgangen af 2.
kvartal. Med udgangen af 4. kvartal
skal der være en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på under 3 måneder
for alle klagesager modtaget i 2019.
4. Ansvarlig, saglig og ressourceeffektiv forvaltning af
fiskerikontrollen

4.1

Etablering af administrationsgrundlag

4.1 Delmålet er opfyldt. Ved udgangen af 3. kvartal var

100 pct.

udarbejdet administrationsgrundlag for følgende 5

4 ud af 4

ud af de 6 definerede centrale processer:

delmål er
opfyldt.
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Vægtning: 14 pct.

Der er afsluttet udarbejdelse af in-

A) Overdragelse af promilleandele og årsmængder

strukser på mindst 5 ud af 6 nøgle-

(kvotehandler)

processer beskrevet i Mål- og resul-

C) Tildeling af A-status og kontrol af fiskere med A-

tatplanen inden udgangen af 3. kvar-

status

tal.

D) Indførelse, modernisering og skifte af ejerskab af

4.2 Solidt grundlag for håndhævelse og

fartøjer

sanktionering

E) Udleje af kvoter inden for puljefiskeri

Med udgangspunkt i at sikre et solidt

F) Tildeling og salg af kapacitet.

grundlag for håndhævelse og sanktionering af overtrædelser af fiskeriloven udarbejdes inden udgangen af 4.
kvartal 2019:

4.2 Delmålet er opfyldt. Der er udarbejdet en håndhævelseshåndbog, hvori grundlag for sanktionering
indgår som et delelement.



En håndhævelseshåndbog

4.3 Delmålet er opfyldt. Der er i 2019 blevet udarbejdet



Grundlag for sanktionering

et administrativt grundlag for pointsystemets anven-

4.3 Fastlæggelse af pointsystemets anvendelsesområde
Der er ved udgangen af 2. kvartal fo-

delse, herunder instruks, vejledning og ny bekendtgørelse.
4.4 Delmålet er opfyldt. For 3 ud af 6 kontrolområder

retaget en endelig vurdering af, hvilke

svarende til 50 pct. af kontrolområderne med meget

af de hyppigst forekommende regler,

høj, høj eller medium risikovurdering er risikovurde-

der skal sagsbehandles i forhold til

ringen reduceret med 2 procentpoint eller mere. 95

pointsystemet samt hvilke regler, der

pct. svarende til 21 ud af de i alt 22 kontrolområder

med sikkerhed ikke er omfattet.

med lav eller meget lav risikovurdering har opret-

4.4 Øget regelefterlevelse i erhvervet

holdt regelefterlevelsen.

33 pct. af kontrolområderne med meget høj, høj eller middel risikovurdering i 2018 reduceres minimum 2 procentpoint i 2019. Områder med lav eller meget lav risikovurdering i 2018
opretholder regelefterlevelsen med
90 pct., så risikovurderingen således
ikke opjusteres.
5. Prognosepræcision
Vægtning: 14 pct.

5.1 Maksimal afvigelse mellem prognose

5.1 Delmålet er ikke opfyldt. Afvigelsen mellem progno-

0 pct.

ved grundbudget og årsregnskab

sen ved grundbudget og regnskab for året er på 5

0 ud af 2

Afvigelse på maksimalt 2 pct. mellem

pct., når der tages forbehold for bevillingsændringer

delmål er

prognosen for årets resultat i grund-

og dispensationer til forbrug af opsparing.

opfyldt.

budget og årets regnskabsresultat for

5.2 Delmålet er ikke opfyldt. Afvigelsen mellem prog-

“§ 06.51.01 Fiskeristyrelsen” / “§

nose for året ved UO3 og regnskab for året er på

24.61.01 Fiskeristyrelsen” fraregnet

3,8 pct., når der tages forbehold for bevillingsæn-

bevillingsændringer på forslag til lov

dringer og dispensationer til forbrug af opsparing

om tillægsbevilling og dispensation til
forbrug af opsparing.
5.2 Maksimal afvigelse mellem prognose
ved udgiftsopfølgning 3 og årsregnskab
Afvigelse på maksimalt 1 pct. mellem
prognosen for årets resultat ved udgiftsopfølgning 3 og årets regnskabsresultat for “§ 24.61.01 Fiskeristyrelsen” fraregnet bevillingsændringer på
forslag til lov om tillægsbevilling og
dispensation til forbrug af opsparing
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6. Budgetoverholdelse
Vægtning: 14 pct.

6.1 Overholdelse af finansårets bevilling

Årets regnskabsresultat er samlet set 16 mio. kr. under

100 pct.

Årets samlede regnskabsresultat for

finansårets bevilling i alt for 2019 for § 24.6. Fiskerifor-

1 ud af 1

“§ 24.6. Fiskeriforhold” må ikke over-

hold og målet er dermed opfyldt.

delmål er

skride finansårets bevilling, med min-

Udgiftsbevillingen (FL+TB) var i 2019 på 779,2 mio. kr.

opfyldt.

dre departementet har givet dispen-

og indtægtsbevillingen (FL+TB) på i alt -401,7 mio. kr.

sation hertil.

Det giver en nettoudgiftsbevilling på i alt 377,5 mio. kr.
Regnskabet for 2019 viste samlede udgifter på 636,6
mio. kr. og indtægter på i alt -275,2 mio. kr. med en samlet nettoudgift på 361,4 mio. kr. Det giver netto et mindreforbrug på 16,1 mio. kr. Dertil kommer dispensationer
til forbrug af opsparing givet i løbet af året.

7. Rettidighed i
leverancer
Vægtning: 14 pct.

7.1 Rettidig levering af bidrag til kvartals-

7.1 Delmålet er opfyldt. Prognoser er indlæst rettidigt i

100 pct.

vise udgiftsopfølgninger

SKS i alle tre kvartaler og efterfølgende justeringer

2 ud af 2

Prognoser for udgiftsopfølgning 1-3

til prognoser er foretaget inden frister angivet af det

delmål er

relevante departement.

opfyldt.

skal være indlæst rettidigt i SKS (dvs.
senest 13. april, 13. august og 13. ok-

7.2 Delmålet er opfyldt. Ændringer til prognose for årets

tober). Endelig prognose på bag-

regnskabsresultat i forhold til udgiftsopfølgning 3 er

grund af departementets tilbagemel-

foretaget inden for frister givet af departementet.

ding skal være indlæst den 17. i de
ovennævnte måneder.
7.2 Rettidig orientering om ændringer til
prognose ved udgiftsopfølgning 3
Såfremt der efter aflevering af udgiftsopfølgning 3 forventes ændringer
til prognosen for årets regnskabsresultat, skal departementet orienteres
om dette senest den 10. november.

Anm.: Hvert mål vægter ligeligt med 1/7 ~ 14,3 pct. i tabellen afrundet til 14 pct. hvorfor vægtene ikke summer til 100 pct.

2.4.1

Målrapportering 2. del: uddybende analyser og vurderinger

Mål 2: Videreudvikling af Fiskeristyrelsen
Delmål 2.1 om Ledelsesudvikling og 2.4 om HR-udvikling er opfyldt for året. Herunder uddybes de to delmål, som ikke
blev opfyldt for året.
Delmål 2.2 Ledelsesinformationssystem
Delmålet er ikke opfyldt. Der har i styrelsen manglet systemer, der understøttede løbende ledelsesinformation. Målet var,
at der skulle udvikles og implementeres et system inden udgangen af året. Systemet er blevet udviklet som en SAS-baseret løsning og indeholder ledelsesinformation om HR- og økonomidata. Hele processen blev dog forsinket, således at
implementeringen ikke blev nået inden udgangen af året.
Forsinkelsen skyldes bl.a. ressortdelingen. Der har desuden været tekniske problemer med overførsel af data på HRsiden fra tidsregistreringssystemet (mTime), og opsætning af beregninger af HR-data viste sig mere kompliceret end forventet. Ledelsesinformationssystemet forventedes ibrugtaget primo 2020 og ville kunne give den enkelte chef et bedre
grundlag for styring af enhedens udgifter og håndtering af HR-relaterede udgifter og problemstillinger. Der er dog fortsat
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problemer med HR-delen af systemet, og Fiskeristyrelsen forventes i stedet at overgå til ledelsesinformation via Moderniseringsstyrelsens løsning i Power BI i løbet af 2020.
Delmål 2.3 Digitalisering
Delmålet er ikke opfyldt. Delmålet bestod af tre dele, hvoraf den ene (del B) ang. implementering af en digital løsning til
at integrere fordelingen af de danske kvoter til Fartøjskvoteandele (FKA), Mindre Aktive Fiskere (MAF), mf. (bilag a) i
fiskerisystemet er opfyldt for året.
Ift. del A har Fiskeristyrelsen leveret et IT-system “kvotekoncentrationssystem” 1. juli 2019, hvor det er muligt for kunderne at indberette finansielle transaktioner, der vedrører ejere af A-kvoter i Individuelle Overdragelige Kvoteandele
(IOK) og Fartøjskvoteandele (FKA), således at det vil være muligt efterfølgende at beregne B-kvoter. Bekendtgørelsen er
dog forsinket, så det har ikke været muligt at lave beregningerne af, om kvotekoncentrationsreglerne er overtrådt, da
reglerne ikke er endeligt vedtagne. De øvrige faser for kvotekoncentrationssystemet er planlagt og opfyldt i henhold til
plan. A-Kvoteberegningsmotoren er lagt i drift december 2019. Status for kvotekoncentrationsbekendtgørelsen er, at den
foreligger i udkast med en forventet ikrafttrædelsesdato 1. april 2020. Departementet er tovholder på bekendtgørelsen.
Det har ikke haft nogen negativ økonomisk betydning eller øget de administrative omkostninger i erhvervet, at erhvervet
ikke har skulle indberette grundet den manglende bekendtgørelse.
Ift. del C er tegning af kontrakt på nyt tilskudsadministrationssystem forsinket dels pga. at Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) i foråret ikke offentliggjorde ny aftale på området efter den tidsplan, der oprindeligt var udmeldt. Herudover blev det konstateret, at der var behov for afklaring med Moderniseringsstyrelsen om, hvorvidt Fiskeristyrelsen er
forpligtet til at afvente udvikling af et fællesoffentligt tilskudsadministrationssystem. Den endelige kontrakt er indgået
primo 2020.
Mål 3: Rettidig og effektiv forvaltning af tilskudsmidler
3.1 Etablering af administrationsgrundlag
Delmålet er opfyldt. Fiskeristyrelsen har fastlagt en samlet organisering og proces for genopretningsarbejdet og udarbejdet en projektbeskrivelse for hvert af de tre spor i det samlede arbejde. Til at følge fremdriften i genopretningsarbejdet er
der i Fiskeristyrelsen nedsat en styregruppe, der løbende har fulgt fremdriften for hvert af de tre spor.
Departementet er løbende blevet orienteret om organisering og proces på bl.a. månedsmøder og kvartalsmøder, samt
ved statusmøder i styrelsen.
I projektbeskrivelsen for spor om tilskud indgår en leverance- og milepælsplan, der også omfatter udarbejdelse af administrationsgrundlag på tilskudsområdet.
Departementet har løbende været orienteret om fremdriften i forhold til det samlede genopretningsarbejde, ligesom Miljøog Fødevareudvalget er orienteret om fremdriften i arbejdet (februar 2019, april 2019, august 2019).
Fiskeristyrelsen har udarbejdet administrationsgrundlag på tilskudsområdet for alle de ordninger, der er åbnet i 2019.
Arbejdet har fulgt tidsplanen.
Administrationsgrundlaget for de tilskudsordninger, der åbnede i 2019, blev justeret på baggrund af Kammeradvokatens
gennemgang, så det sikredes, at administrationsgrundlaget var i overensstemmelse med forordningsgrundlaget. De tilskudsordninger, der åbner i 2020, blev ligeledes gennemgået af Kammeradvokaten med henblik på, at ordningerne kan
justeres, inden de åbner i 2020. EU-revisionen foretog i november 2019 en revision af det justerede administrationsgrundlag, som ikke førte til væsentlige bemærkninger.
3.2 Sagsbehandling af ansøgning om tilsagn
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Delmålet er ikke opfyldt. 95 pct. af de ansøgninger, der var modtaget til og med andet kvartal, skulle være færdigbehandlet ved udgangen af tredje kvartal. 90 pct. af alle de ansøgninger, der var modtaget i hele 2019, skulle være færdigbehandlet inden udgangen af fjerde kvartal. Første del af målet blev nået, da 98 pct. af de ansøgninger, der var modtaget til
og med andet kvartal var færdigbehandlet ved udgangen af tredje kvartal. Den anden del af målet blev ikke opfyldt, idet
kun 80 pct. af alle ansøgninger modtaget i 2019 var færdigbehandlet inden årets udgang. Årsagen til den manglende
målopfyldelse var primært forsinkelser med opsætning af ordningerne “Fælles indsatser Fiskeri” og “Fiskerihavne” samt
forsinkelser i Miljøstyrelsens faglige prioritering på ordningen for vandløbsrestaurering.
3.3 Sagsbehandling af ansøgninger om udbetalinger
Delmålet er ikke opfyldt. Der er ved udgangen af tredje kvartal sagsbehandlet 61 pct. af de ansøgninger, der er modtaget
i andet kvartal, og målet var 95 pct. Målet for fjerde kvartal var, at 90 pct. af modtagne ansøgninger i 2019 skulle være
behandlet. Der er sagsbehandlet 62 pct. Årsagen til manglede målopfyldelse er primært, at der er modtaget væsentlig
flere sager end forventet. Der er således samlet i 2019 modtaget ca. 420 sager mod forventet 220 sager (der er i 2019
udbetalt 260 mio. kr., hvilket er 52 mio. kr. højere end i 2018). Derudover har sagsbehandlingen bl.a. været påvirket af
allokering af ressourcer til håndtering af de 126 sager, som Kammeradvokaten har gennemgået i forbindelse med opfølgning af Rigsrevisionens beretning og Kommissionens betalingsafbrydelse, samt IT-fejl vedrørende vandløbsrestaurering.
3.4 Klagesagsbehandling
Delmålet er ikke opfyldt. Første del af målet vedr. sager modtaget før 1. januar 2018 er opfyldt idet alle sagerne er færdigbehandlet inden udgangen af fjerde kvartal. Målet om at det med udgangen af 2019 skal være en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på tre måneder for klager modtaget i 2019 er ikke opfyldt idet klagesagsbehandlingstiden er på 4 1/2 måned. Årsagen er, at styrelsen i første og andet kvartal fokuserede på pukkelafvikling med hensyn til klagesager modtaget
i 2017 og 2018.
Mål 4: Ansvarlig, saglig og ressourceeffektiv forvaltning af fiskerikontrollen
4.1 Etablering af administrationsgrundlag
Delmålet er opfyldt. Ved udgangen af tredje kvartal var udarbejdet administrationsgrundlag for fem ud af de seks definerede centrale processer:
A) Overdragelse af promilleandele og årsmængder (kvotehandler)
C) Tildeling af A-status og kontrol af fiskere med A-status
D) Indførelse, modernisering og skifte af ejerskab af fartøjer
E) Udleje af kvoter inden for puljefiskeri
F) Tildeling og salg af kapacitet.
Administrationsgrundlag for B) Kontrol af kvotekoncentration inklusiv B-kvoter (finansielle aktiviteter mellem erhvervsfiskere) er ikke blevet udarbejdet endnu, da bekendtgørelsen endnu ikke foreligger, men forventes at træde i kraft 1. april.
I alt er der i 2019 udarbejdet administrationsgrundlag (instrukser og regelkortlægning) for 18 centrale processer inden for
kvoteforvaltning. Grundet politiske forhandlinger i efteråret og fornyede overvejelser om specifikke ordningers indretning
vil administrationsgrundlaget for tre yderligere processer blive udarbejdet i begyndelsen af 2020. Som følge af politiske
forhandlinger og behov for ændringer af regelgrundlaget, vil disse tre resterende administrationsgrundlag først blive færdiggjort i begyndelsen af 2020. Der har desuden vist sig behov for at ændre den allerede udarbejdede instruks om kontrol af A-status som følge af fornyede overvejelser om ordningens indretning.
4.2 Solidt grundlag for håndhævelse og sanktionering
Delmålet er opfyldt. For at sikre et ensartet grundlag for håndhævelse og sanktionering har Fiskeristyrelsen med hjælp
fra Kammeradvokaten udarbejdet den såkaldte håndhævelseshåndbog inden udgangen af 2019. Der har været tale om
et stort og omfattende arbejde, da Fiskerilovgivningen er kendetegnet ved at være meget omfattende og kompleks.
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Håndhævelseshåndbogen indeholder bl.a. beskrivelser af overtrædelsestyperne “maskestørrelser og målarter”, “manglende eller urigtig føring af logbog”, “logbogstolerance (fejlskøn)”, “manglende eller urigtig melding om afsejling fra havn”,
“manglende eller urigtig melding om farvandsskifte og “manglende eller urigtig melding om ankomst til havn”. Håndhævelseshåndbogen er endeligt godkendt for samtlige de angivne overtrædelsestyper, og skal fremadrettet videreudbygges, -implementeres og vedligeholdes af Fiskeristyrelsen. De nævnte overtrædelsestyper implementeres i sagsbehandlingssystemet WorkZone i januar 2020. Den 6. januar 2020 blev der afholdt en træningsdag, hvor fiskerikontrollører og
sagsbehandlere blev præsenteret for håndhævelseshåndbogen, der nu er taget i brug.
4.3 Fastlæggelse af pointsystemets anvendelsesområde
Delmålet er opfyldt. Fiskeristyrelsen har med bistand fra Kammeradvokaten i 2019 udarbejdet et nyt administrativt grundlag for pointsystemets udmøntning i Danmark, herunder instruks, vejledning og bekendtgørelse. Den nye bekendtgørelse, der trådte i kraft den 1. oktober 2019, uddyber bl.a. hvordan de tolv overtrædelsestyper (plus landingsforpligtelsen), der ifølge EU-reglerne er klassificeret som alvorlige overtrædelser, skal vurderes, og angiver de fire overtrædelser,
der i udgangspunktet skal medføre tildeling af point. Dette er yderligere konkretiseret i instruks og sagsbehandlingsskabeloner, der som grundlag for sagsbehandlingen skal sikre en ensartet praksis i overensstemmelse med EU-reglerne.
Der er samtidig i oktober 2019 blevet offentliggjort en vejledning til interessenter om pointsystemet og -tildeling i Danmark.
Som del af den bagudrettede oprydning gennemgår Fiskeristyrelsen desuden alle tidligere overtrædelsessager fra perioden 1. juni 2016 til nu med henblik på at træffe afgørelse om, hvorvidt overtrædelsen indebærer tildeling af point på baggrund af det reviderede administrationsgrundlag. Skæringsdatoen 1. juni 2016 er fastsat på baggrund af og i overensstemmelse med danske og EU-retlige principper om berettigede forventninger og myndighedspassivitet, hvorefter der
som udgangspunkt ikke bliver behandlet overtrædelsessager, der er mere end tre år gamle. Dette er Kommissionen enig
i. Antallet af sager (nationale og internationale), der på den baggrund nu bliver vurderet er ca. 1.000-1.100. I lyset af det
store antal sager forventes arbejdet med pointvurdering af disse sager at foregå indtil medio 2020. Der er ved udgangen
af 2019 blevet foretaget endelig pointvurdering af ca. 400 ud af de ca. 1.000-1.100 overtrædelsessager. Herudover er ca.
350 sager under behandling. Fiskeristyrelsen forventer primo 2020 at rette henvendelse til Kommissionen med henblik
på konkret afklaring af, hvorvidt en række nationale regler, herunder f.eks. forvaltning af muslinge- og østersfiskeriet er
omfattet af EU’s pointsystem.
4.4.Øget regelefterlevelse i erhvervet
Delmålet er opfyldt. For tre ud af seks kontrolområder (kombination af type overtrædelse og segment), svarende til 50
pct. af kontrolområderne med meget høj, høj eller medium risikovurdering er risikovurderingen reduceret med 2 pct. procentpoint eller mere. 95 pct. svarende til 21 ud af de i alt 22 kontrol af områder med lav eller meget lav risikovurdering
har opretholdt regel-efterlevelsen. Bilag 4.7 viser målsætninger og målopfyldelse for de forskellige kontrolområder.
Mål 5: Prognosepræcision
De to delmål under prognosepræcision er ikke opfyldt. Afvigelsen mellem prognosen ved grundbudget og regnskab for
året er på 5 pct. Når der tages forbehold for bevillingsændringer og dispensationer til forbrug af opsparing, er der et mindreforbrug ift. prognosen ved grundbudgettet på 8,9 mio. kr. Afvigelsen mellem prognose for året ved UO3 og regnskab
for året er på 3,8 pct. Når der tages forbehold for bevillingsændringer og dispensationer til forbrug af opsparing, er der et
mindreforbrug ift. prognosen ved grundbudgettet på 8,4 mio. kr.
Afvigelserne skyldes bl.a., at det sidst på året blev forsøgt at nå at få ekstra hjælp fra bl.a. Kammeradvokaten til genopretningsarbejde, da der var midler til rådighed på ministerområdet. Det viste sig dog ikke muligt at nå at få brugt alle midlerne inden udgangen af året, selvom der var behov for det. Dertil kom, at der var afsat 3 mio. kr. til mærkningsordningen, som det var forventet skulle overføres til departementet. Der blev kun overført 0,2 mio. kr. Sidst på året blev det
også klarlagt, at der var hensættelser for 1,5 mio. kr. hos IT vedr. udgifter i 2018, som viste sig ikke at skulle afholdes
alligevel. Disse hensættelser blev tilbageført som en negativ udgift.
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2.5

Forventninger til det kommende år

Styrelsen er nået meget langt med genopretningsarbejdet. Hovedparten af projekterne er afsluttet, og for de projekter,
der endnu er i gang, mangler der kun få leverancer, før også de projekter er afsluttet.
Styrelsen er begyndt på implementeringen. Der forestår et stort arbejde med det både centralt i styrelsen og regionalt for
at sikre ensartet og korrekt implementering. For yderligere at sikre ensartet og korrekt forvaltning på fiskerikontrolområdet har Fiskeristyrelsen med hjælp fra Kammeradvokaten udarbejdet den såkaldte Håndhævelseshåndbog, der skal
sikre korrekt og ensartet sanktionering ved overtrædelse af fiskerilovgivningen. For at implementeringen kan gennemføres, er det nødvendigt at opretholde de juridiske kompetencer, som er tilført. Målet er desuden at udvikle et dækkende
og værdiskabende ledelsestilsyn på både tilskuds- og kontrolområdet, således at compliance i forhold til anvendelse af
instrukser kan følges.
Styrelsen har nu igangsat et projekt i den regionale kontrol ”Fremtidens fiskerikontrol”. Hensigten med projektet er at
skabe rammerne for en ensartet og effektiv fiskerikontrol, der matcher udviklingen i fiskeriet og som sikrer, at vi får implementeret og fastholdt arbejdet fra projektsporene om kontrol og forvaltningskultur, herunder implementering af den nye
måde at arbejde på med brug af det nye administrationsgrundlag, håndhævelseshåndbogen og øget fokus på dokumentation og skriftlighed. Herudover skal projektet understøtte en øget digital understøttelse af fiskerikontrollen ved at bidrage med input til det andet projekt, styrelsen nu sætter i gang, om digitaliseringsstrategi og it-investeringsplan.
Hertil kommer, at styrelsen er ved at gennemgå alle gamle sager, som ikke har været forvaltet korrekt. Det sker både i
forhold til løfter givet til Rigsrevisionen, og til EU-Kommissionen som har haft standset alle EHFF-tilskudsudbetalinger til
Danmark, og kun har løftet dem, fordi Kommissionen ser, at der er lagt en god plan for gennemgang af sagerne og at
styrelsen allerede har dokumenteret fremskridt. Dette arbejde er langt fra færdigt. Kommissionen har fortsat tilbageholdt
betalinger for Fiskerikontrol.
Digitalisering er en naturlig opfølgning på etablering af et solidt administrationsgrundlag. Med projektet "Digitaliseringsstrategi og it-investeringsplan" er målet at kortlægge og identificere digitaliseringsindsatser, der kan understøtte nye arbejdsprocesser i bl.a. administrationen og den regionale fiskerikontrol og sikre fortsat compliance samt bedre anvendelse
af styrelsens mange data.
De to projekter – “fremtidens fiskerikontrol” og “digitaliseringsstrategi og it-investeringsplan” skal understøtte at Fiskeristyrelsen finder løsninger, der kan sikre fastholdelse af alle de gode resultater, der er opnået i forbindelse med genopretningsarbejdet.
Styrelsen kommer i 2020 også til at have fokus på, at der skal laves et nyt dansk program for anvendelse af midler fra
Den Europæiske Hav-, Akvakultur- og Fiskerifond (EHFAF) i programperioden 2021-2027. Inden årets udgang skal der
foreligge et politisk godkendt dansk program. Programmets indhold og omfang har en betydning for styrelsens økonomi.
Indtil programmet er fastlagt, er der fortsat usikkerhed omkring styrelsens økonomi.
Fiskeristyrelsen har i grundbudgettet udmøntet 8,7 mio. kr. mere end finanslovsnettobevillingen i 2020.

Tabel 5
Forventninger til det kommende år

Bevilling og øvrige indtægter
Udgifter
Resultat

Regnskab R-år

Grundbudget B-år

-255,4
263,6

-213,7
222,4

8,3

8,7
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Anm.: Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalerne.
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3. Regnskab
3.1

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 116 om statens regnskabsvæsen af 19. februar 2018
og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets økonomisk administrative vejledning.
Årsrapporten er udarbejdet efter de regnskabsprincipper, der anvendes i staten for omkostningsbaserede regnskaber og
bevillinger med følgende bemærkning:
Fiskeristyrelsen har fået dispensation til anvendelse af andre levetider for hhv. biler og både:
-

Boardingbåde: 10 år
Småbåde: 10 år
Personbiler: 5 år
Varebiler: 5 år

Denne praksis er beskrevet i bilag 2.13 i Fiskeristyrelsens regnskabsinstruks.
Der anvendes en omkostningsfordeling til fordeling af omkostningerne til de faglige aktiviteter.

3.2

Resultatopgørelse

Tabel 6
Resultatopgørelse
(mio. kr.)

2018

2019

2020 (Grundbudget)

-157,7

-211,3

-180,8

- Eksternt salg af varer og tjenesteydelser

-0,7

-1,0

-1,1

- Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser

-0,8

-1,0

-0,8

-31,9

-29,1

-33,4

-2,5

-2,0

-2,0

-193,6

-244,5

-218,1

- Husleje

5,2

5,9

6,3

Forbrugsomkostninger i alt

5,2

5,9

6,3

110,5

124,7

130,7

Ordinære driftsindtægter
Bevilling
Salg af varer og tjenesteydelser

Tilskud til egen drift
Note

Gebyrer
Ordinære driftsindtægter i alt
Ordinære driftsomkostninger
Ændring i lagre
Forbrugsomkostninger

Personaleomkostninger
- Lønninger
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- Pension

14,9

16,9

17,0

- Lønrefusion

-2,1

-2,0

-1,0

0,5

0,4

0,2

123,8

140,0

146,9

7,5

7,4

6,8

Internt køb af varer og tjenesteydelser

25,2

20,5

11,8

Andre ordinære driftsomkostninger

58,0

87,8

48,7

Ordinære driftsomkostninger i alt

219,8

261,7

220,5

26,2

17,2

2,4

-8,4

-10,8

-4,3

0,6

0,8

0,8

18,5

7,2

-1,1

Finansielle indtægter

0,0

0,0

0

Finansielle omkostninger

0,8

1,1

1,1

19,3

8,3

0

19,3

8,3

0

- Andre personaleomkostninger
Personaleomkostninger i alt
Af- og nedskrivninger

Resultat af ordinære drift
Andre driftsposter
Andre driftsindtægter
Andre driftsomkostninger
Resultat før finansielle poster
Finansielle poster

Resultat før ekstraordinære poster
Ekstraordinære poster
Ekstraordinære indtægter
Ekstraordinære omkostninger
Årets resultat

Anm.: Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalerne.

Tabel 7
Resultatdisponering
[Tabel 7 skal udarbejdes ud fra opgørelsen i SB jf. kravspecifikation side 2]
(mio. kr.)
Disponeret til bortfald
Disponeret til udbytte til statskassen
Disponeret til overført overskud
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8,3

Fiskeristyrelsens hensættelser reguleres en gang årligt ultimo december. Nedenstående tabel viser de justerede hensættelser ultimo 2019.
(Mio. kr.)

Primo 2019

Ultimo 2019

Ændring 2019

Resultatløn mv.

2,57

2,93

0,35

Over-/merarbejde

0,82

0,68

-0,14

Reetablering af lejemål

2,32

2,64

0,32

Feriepenge

17,56

20,01

2,45

I alt pr. 31. dec. 2019

23,28

26,27

2,99

Anm.: Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalerne.

Der blev i 2018 hensat 432.125 kr. til omklassificering af hhv. 1. førere og viceinspektører på skibene med tilbagevirkende kraft fra 2018. Omklassificering af viceinspektører er gennemført, hvorved 232.125 kr. af hensættelsen er anvendt, men omklassificering af 1.førere er ikke gennemført endnu og forventes ikke at blive det med tilbagevirkende kraft
til 2018 eller 2019, og den restende hensættelse på 200.000 kr. er derfor tilbageført.

3.3

Balancen

Tabel 8
Balancen
Note

Aktiver (mio. kr.)

-

Anlægsaktiver
1 Immaterielle anlægsaktiver
Færdiggjorte udviklingsprojekter

2

2018

2019

Note

Passiver (mio. kr.)

2018

2019

4,3

4,3

-18,7

-18,2

Overført overskud

-0,6

9,3

Egenkapital i alt

-15,0

-4,6

4,9

5,6

FF4 Langfristet gæld

19,4

17,6

Donationer

39,5

44,8

Egenkapital
Reguleret egenkapital
(Startkapital)
28,7

28,2

Erhvervede koncessioner

6,0

5,9

Udviklingsprojekter under
opførelse

6,5

10,6

Bortfald

Immaterielle anlægsaktiver i alt

41,1

44,8

Udbytte til staten

Materielle anlægsaktiver
Grunde, arealer og bygninger

1,1

0,9

18,8

14,1

Produktionsanlæg og
maskiner
Inventar og IT-udstyr
Igangværende arbejder
for egen regning

Reserveret egenkapital

Hensatte forpligtelser

Infrastruktur
Transportmateriel

Opskrivninger

3,1

Langfristede gældsposter

Prioritetsgæld
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Materielle anlægsaktiver
i alt

19,9

18,1

Finansielle anlægsaktiver
Statsforskrivning

Langfristet gæld i alt
4,3

4,3

Øvrige finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt

Anden langfristet gæld
59,0

62,4

39,9

38,3

5,8

9,3

17,6

20,0

4,5

4,5

67,8

72,1

Gæld i alt

126,8

134,5

Passiver i alt

116,7

135,5

Kortfristede gældsposter
Leverandører af varer og
tjenesteydelser

4,3

4,3

65,4

67,2

Anden kortfristet gæld
Skyldige feriepenge

Omsætningsaktiver

Igangværende arbejder

Varebeholdninger

Periodeafgrænsningsposter

Tilgodehavende

56,3

58,9

0,3

0,5

0,0

-10,8

-5,3

19,7

Likvide beholdninger i
alt

-5,3

8,9

Omsætningsaktiver i alt

51,3

68,3

116,7

135,5

Periodeafgrænsningsposter

Kortfristet gæld i alt

Værdipapirer
Likvide beholdninger
FF5 uforrentet konto
FF7 finansieringskonto
Andre likvider

Aktiver i alt
Notehenvisninger, jf. afsnit 4.1.

Anm.: Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalerne.

3.4

Egenkapitalforklaring

Der er en forskel mellem egenkapital i hhv. tabel 8 og tabel 9 på 18,2 mio. kr. Dette afspejler, at Fiskeristyrelsen fik dispensation til forbrug af opsparing på dette beløb af UM i foråret 2019. I forbindelse med ressortdeling skulle dette beløb
tilføres Fiskeristyrelsens opsparing. Dette afregnes dog likviditetsmæssigt først i 2020 og giver derfor en forskel mellem
de to tabeller.
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Tabel 9
Egenkapitalforklaring
Egenkapital primo 2019 (mio. kr.)

2018

2019

Reguleret egenkapital primo
+Ændring i reguleret egenkapital

-4,3

-4,3

Reguleret egenkapital ultimo

-4,3

-4,3

Opskrivning primo
+Ændring i opskrivninger
Opskrivninger
Reserveret egenkapital primo
+Ændring i reserveret egenkapital
Reserveret egenkapital ultimo
Overført overskud primo

0,6

+Primo-regulering / flytning mellem bogføringskredse
+Regulering af det overførte overskud
+Overført fra årets resultat

-18,7

-18,2

19,3

8,3

0,6

-9,3

Egenkapital ultimo R-året

-3,7

-13,6

Egenkapital ultimo, jf. balancen (tabel 8)

15,0

4,6

-Bortfald
-Udbytte til staten
Overført overskud ultimo

Anm.: Der er en forskel på 18,2 mio. kr. mellem egenkapitalen jf. balancen (tabel 8) og egenkapitalen i egenkapitalforklaringen (tabel 9). Dette skyldes, at de
18,2 mio. kr., som overføres fra Udenrigsministeriets departement i forbindelse med ressortdeling først afregnes likviditetsmæssigt i 2020. Som følge af
afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalerne.

3.5

Likviditet og låneramme

Tabel 10
Udnyttelse af låneramme
2019
(mio. kr.)
Trækket på lånerammen
Låneramme
Udnyttelsesgrad i pct.

18,0
160,0
11,3

Anm.: Trækket på lånerammen er summen af de immaterielle og materielle anlægsaktiviteter ekskl. donationer.
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3.6

Opfølgning på lønsumsloft

Fiskeristyrelsens lønsumsforbrug under lønsumsloftet udgjorde i alt 138,9 mio. kr. i 2019. Det gav et mindreforbrug på i
alt 9,4 mio. kr. Mindreforbrug på løn skyldes, at der har været sat 4,1 mio. kr. til side for at dække den negative lønsumsopsparing i 2018. Derudover vedrører mindreforbruget bl.a. vakancer, mindre udbetalt over-merarbejde og mere i sygerefusion end budgetteret. Fiskeristyrelsen har i genopretningsarbejdet indhyret ekstern juridisk kompetence, og derfor
haft færre lønudgifter. Dette skyldes, at der ikke har været nødvendig kapacitet til at skulle oplære så mange nye medarbejdere, samtidig med, at genopretningsarbejdet pågik, hvorimod den indhyrede juridiske kompetence kunne gå direkte
ind og løfte opgaverne samt bidrage med sparring til Fiskeristyrelsens eksisterende medarbejdere. Endelig har der været
afsat midler til en overførsel af lønsum til departementet, som alligevel ikke effektueres.

Tabel 11
Opfølgning på lønsumsloft
Hovedkonto § 24.61.01

mio. kr.

Lønsumsloft FL

147,0

Lønsumsloft inkl. TB / aktstykker

148,3

Lønforbrug underlønsumsloft

138,9

Difference (mindreforbrug)

9,4

Akk. opsparing ult. forrige år

-4,1

Akk. opsparing ult. Indeværende år

5,3

Anm.: Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalerne.

3.7

Bevillingsregnskabet

Der redegøres for Fiskeristyrelsens omkostnings- og udgiftsbaserede hovedkonti i tabel 12 nedenfor.

Tabel 12
Bevillingsregnskab
Hovedkonto

Navn

Bevillingstype

(mio. kr.)

Bevilling

Regnskab

Fiskeristyrelsen

Driftsbevilling

Afvigelse

Overført
overskud/
Videreført
bevilling
ultimo

Udgifter

259,0

263,6

-4,6

-9,3

Indtægter

-47,7

-44,1

-3,6

0,0

7,1

7,4

-0,3

-0,7

16,4

20,6

-4,2

-5,5

Drift
§ 24.61.01

Administrerede ordninger
§ 24.61.20

International fiskeriforskning og udvikling

Reservationsbevilling

§ 24.63.10
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Udgifter
Indtægter
Udgifter

Nationale tilskud inden
for fiskerisektoren

Reservationsbevilling

Indtægter

§ 24.63.30

Fiskeritilskud med EUmedfinansiering

Reservationsbevilling

Udgifter

§ 24.64.10

Forsknbas.mynd. DTU

Reservationsbevilling

Udgifter

§ 24.65.40

Fiskepleje, herunder
udsætninger

Reservationsbevilling

Udgifter

§ 24.61.06

Renter, tilskudsordninger på fiskeriområdet

Anden bevilling

Udgifter

§ 24.65.45

Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn

Anden bevilling

Udgifter

Indtægter

386,6

238,6

148,0

-99,8

-312,9

-193,7

-119,2

79,0

79,0

0,0

0,0

31,0

27,4

3,6

0,0

Indtægter
Indtægter
Indtægter
Indtægter

0,1

0,1

-0,1

0,0

-0,1

-41,0

-37,4

-3,6

Hovedkonti der administreres af Udbetaling Danmark
§ 24.62.60

Afdrag og afskrivninger
på lån

Anden bevilling

Udgifter
Indtægter

4,0

0,0

4,0

-74,0

-52,8

-21,2

Anm.: § 24.62.51. Fiskeafgiftsfonden er udeladt af tabellen, da der ikke er nogen bevilling og ikke noget forbrug. Som følge af afrundinger kan summen af
tallene i tabellerne afvige fra totalerne.
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4. Bilag
4.1

Noter til resultatopgørelse og balance

Tabel 13
Note 1. Immaterielle anlægsaktiver

(mio. kr.)

Færdiggjorte udviklingsprojekter

Erhvervede koncessioner mv.

I alt

Kostpris
Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse
Tilgang
Afgang

158,8

8,3

167,1

12,3

2,7

15,0

Kostpris pr. 31.12.2019

171,1

11,0

182,1

Akkumulerede afskrivninger
Akkumulerede nedskrivninger

-142,9

-5,1

-148,0

Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2019

-142,9

-5,1

-148,0

28,2

5,9

34,2

Årets afskrivninger
Årets nedskrivninger

-12,7

-2,8

-15,5

Årets af- og nedskrivninger

-12,7

-2,8

-15,5

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2019

(mio. kr.)

Udviklingsprojekter
under udførelse

Primo saldo pr. 1. januar 2019
Tilgang
Nedskrivninger
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter
Kostpris pr. 31.12.2019

Anm.: Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalerne.
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6,5
16,4
-12,3
10,6

Tabel 14
Note 2. Materielle anlægsaktiver

(mio. kr.)
Kostpris
Primokorrektioner og flytning
ml. bogføringskredse
Tilgang
Afgang
Kostpris pr. 31.12.2019

Grunde, arealer
og bygninger
1,7

Transportmateriel

I alt

98,2

99,9

-0,3

-0,3

1,7

97,9

99,6

-0,8

-83,8

-84,6

-0,8

-83,8

-84,6

0,9

14,1

15,0

Årets afskrivninger
Årets nedskrivninger

-0,2

-4,4

-4,6

Årets af- og nedskrivninger

-0,2

-4,4

-4,6

Akkumulerede afskrivninger
Akkumulerede nedskrivninger
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2019
Regnskabsmæssig værdi pr.
31.12.2019

(mio. kr.)

Primo saldo pr. 1. januar 2019
Tilgang
Nedskrivninger
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter
Kostpris pr. 31.12.2019

Igangværende arbejder
for egen regning

3,1

3,1

Anm.: Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalerne.

Der er forskel mellem årets af- og nedskrivninger i tabel 13 og 14 og årets af- og nedskrivninger i tabel 6 Resultatopgørelse, da der er foretaget tilbageførsel af af- og nedskrivninger for afgangsførte anlæg i 2019.
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4.2

Indtægtsdækket virksomhed

Tabel 15
Oversigt over akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed
1.000 kr.

Ultimo 2016

Ultimo 2017

Ultimo 2018

Ultimo 2019

-577,4

-581,7

-563,0

-473,1

86,2

89,1

99,8

126,6

Bistand vedr. certificering

19,9

19,9

45,4

45,4

Grønland, basisuddannelse

-110

-4

4,5

11,3

Bugsering
Statistikoplysninger

Prøvetagning
Resultat

-519,5
-581,3

-476,7

-413,3

-809,3

Anm.: Ved en fejl i omkostningsfordelingen indgår i resultatet for 2019 på prøvetagning støtteomkostninger på samlet 0,5 mio. kr. bl.a. fra fagsystemer på
kontrolområdet. Retteligt burde omkostninger herfra ikke være påført prøvetagning.
Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalerne.
Kilde: Navision Stat.

Den akkumulerede saldo er ultimo 2019 et underskud på 0,8 mio. kr. Ændringen ift. 2018 skyldes primært, at der i 2019
er sket en fejl i omkostningsfordelingen.
Bugsering
Der oppebæres indtægter i forbindelse med assistance ved bugsering af fremmede fartøjer, som får maskinstop mv.
Statistikoplysninger
Der oppebæres indtægter for udgivelse af statistisk årbog i papirformat.
Salg af bistand certificering
Styrelsen har modtaget betaling for at stille viden til rådighed for private certificeringsbureauer vedrørende mærkningsordningen for bæredygtigt fiskeri under MSC (Marine Stewardship Council). Der har ikke været nogen aktivitet på dette i
2019.
IDV, Grønland basisuddannelse
Grønlands hjemmestyre faktureres for deres deltagelse i Fiskeristyrelsens basisuddannelse af fiskerikontrollørerne.
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4.3

Gebyrfinansieret virksomhed

Tabel 16
Oversigt over gebyrordninger med administrativt fastsat takst, 1.000 kr.

Årets resultat
2016

2017

2018

2019

Gebyrprovenu

2.641

2.527

2.451

1.913

Omkostninger

2.850

2.681

2.585

2.483

-209

-154

-134

-570

Resultat

Anm.: Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalerne.
Kilde: Navision Stat.

4.4

Tilskudsfinansieret aktiviteter

Der er på FL19 på 24.61.01.97 Andre tilskudsfinansierede aktiviteter budgetteret med 0,1 mio. kr. i hhv. indtægter og
udgifter. Fiskeristyrelsen har ikke afholdt nogen indtægter eller udgifter på denne underkonto i 2019.

4.5

Forelagte investeringer

Fiskeristyrelsen har ikke afsluttet nogen forelagte anlægsprojekter i 2019. Fiskeristyrelsen har et igangværende anlægsprojekt, jf. tabel 20. Projektet er forelagt via aktstykke 55 til Finansudvalget d. 17. december 2018 og via aktstykke 22 d.
7. november 2019

20

Tabel 20
Oversigt over igangværende anlægsprojekter, mio. kr.

Igangværende anlægsprojekter
Anskaffelse af nyt fiskerikontrolskib

Senest
forelagt

Byggestart*

Forventet afslutning

Afholdte
udgifter i
alt

Afholdte udgifter, 2019

Godkendt totaludgift

2018

2018

2021

0,7

4,4

185,8
jf. akt 22, 2019.

Anm.: * Projekteringen er påbegyndt i 2018 men selve bygningen af skibet er planlagt til start primo 2020.
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4.6

IT-omkostninger

Virksomheden skal udarbejde et bilag der viser alle virksomhedens it-omkostninger fordelt på lønomkostninger, driftsomkostninger og investeringsomkostninger.

Tabel 21
IT-omkostninger
2019

Sammensætning

(mio. kr.)

Interne personaleomkostninger til it (it-drift/vedligehold/-udvikling)

12,7

it-systemdrift

3,1

It-vedligehold

7,8

It-udviklingsomkostninger

7,5

Udgifter til it-varer til forbrug

0,2

I alt

31,3

Anm.: * Interne personaleomkostninger til it er opgjort som de direkte lønudgifter i styrelsens IT- & Datakontor.

4.7

Bilag til delmål 4.4 Øget regelefterlevelse i erhvervet

Tabel 22 viser de forskellige kontrolområder (kombination af overtrædelsestype (risikolisten) og segment (typer af redskaber og maskestørrelser). Ud for hver er angivet, om der er et mål, hvilket mål, hvad det var i 2018 og hvad overtrædelsesfrekvensen (regelefterlevelsen) endte med i 2018. Der er 6 reduktionsmål (hvor risikovurderingen skal nedbringes 2
procentpoint ift. 2018-vurderingen) og 22 vedligeholdelsesmål. For vedligeholdelsesmålene skal risikovurderingen holdes på eller under det, den var i 2018 (de 5 og 10 pct. under “Mål” angiver, om det er i kategorien lav eller meget lav risiko). I tabel 23 vises måltallene for hver af de 6 reduktionsmål og hvad resultatet endte på ved udgangen af året (december). De opfyldte mål er markeret med fed. Derudover er vist det ene af de 22 vedligeholdelsesmål, som ikke blev opfyldt
for året. De øvrige 21 mål har holdt sig under vedligeholdelsesmålet, dvs. at risikovurderingen ikke er opjusteret.

Tabel 22
Mål og risikovurdering

Mål for 2019

Risikoliste

DNK_seg

1 1 – Farvandsskift

DNK01

2 1 – Farvandsskift

DNK02

Mål for 2018

Mål

Måltype
Vedligehold5,0%
elsesmål
Vedligehold5,0%
elsesmål
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Mål

Måltype
Vedligehold5,0%
elsesmål
Vedligehold5,0%
elsesmål

Bem.

Risikovurdering
2018
2018
0,0%
1,4%

Bem.

3 1 – Farvandsskift

DNK03

4 1 – Farvandsskift

DNK04

5 1 – Farvandsskift

DNK05

6 1 – Farvandsskift

DNK06

7 1 – Farvandsskift

DNK07

8 1 – Farvandsskift

Vedligeholdelsesmål
Vedligehold5,0%
elsesmål
Pt. ingen mål
5,0%

Vedligeholdelsesmål
Vedligehold5,0%
elsesmål
Pt. ingen mål
5,0%

0,0%
0,1%
0,0%

Pt. ingen mål
Vedligehold5,0%
elsesmål

Pt. ingen mål
Vedligehold5,0%
elsesmål

0,0%

DNK08

Pt. ingen mål

Pt. ingen mål

63,6%

9 1 – Farvandsskift

DNK09

Pt. ingen mål

Pt. ingen mål

0,0%

10 1 – Farvandsskift

DNK10

Pt. ingen mål

Pt. ingen mål

0,0%

11 1 – Farvandsskift

DNK11

Pt. ingen mål

Pt. ingen mål

0,0%

12 2 – Fejlskøn

DNK01

Pt. ingen mål

Pt. ingen mål

10,0%

13 2 – Fejlskøn

DNK02

Pt. ingen mål
Reduktionsmål
Reduktionsmål
Pt. ingen mål
Reduktionsmål
Reduktionsmål
Reduktionsmål
Vedligeholdelsesmål
Pt. ingen mål

0,5%

14 2 – Fejlskøn

DNK03

10,0%

15 2 – Fejlskøn

DNK04

9,4%

16 2 – Fejlskøn

DNK05

17 2 – Fejlskøn

DNK06

16,1%

18 2 – Fejlskøn

DNK07

9,5%

19 2 – Fejlskøn

DNK08

10,0%

20 2 – Fejlskøn

DNK09

3,4%

21 2 – Fejlskøn

DNK10

Pt. ingen mål
Vedligeholdelsesmål
Reduktionsmål
Pt. ingen mål
Reduktionsmål
Reduktionsmål
Vedligeholdelsesmål
Reduktionsmål
Pt. ingen mål

22 2 – Fejlskøn

DNK11

Pt. ingen mål

Pt. ingen mål

0,0%

23 3 - Tilmelding TOR

DNK01

Pt. ingen mål

Pt. ingen mål

28,6%

24 3 - Tilmelding TOR

DNK02
DNK03

26 3 - Tilmelding TOR

DNK04

27 3 - Tilmelding TOR

DNK05

Pt. ingen mål
Reduktions10,0%
mål
Vedligehold5,0%
elsesmål
Pt. ingen mål

0,0%

25 3 - Tilmelding TOR

Pt. ingen mål
Reduktions10,2%
mål
Reduktions3,3%
mål
Pt. ingen mål

28 3 - Tilmelding TOR

DNK06

Pt. ingen mål
Vedligehold5,0%
elsesmål
Pt. ingen mål

Pt. ingen mål
Reduktions5,0%
mål
Pt. ingen mål
Reduktions5,0%
mål

29 3 - Tilmelding TOR

DNK07

30 3 - Tilmelding TOR

DNK08

10,0%
10,0%

15,0%
10,0%
15,0%
5,0%

31 3 - Tilmelding TOR

DNK09

Pt. ingen mål

32 3 - Tilmelding TOR

DNK10

Pt. ingen mål

Pt. ingen mål

33 3 - Tilmelding TOR

DNK11

Pt. ingen mål

Pt. ingen mål

34 4 - VMS udfald

DNK01

35 4 - VMS udfald

DNK02

36 4 - VMS udfald

DNK03

37 4 - VMS udfald

DNK04

Vedligeholdelsesmål
Vedligehold5,0%
elsesmål
Vedligehold5,0%
elsesmål
Vedligehold5,0%
elsesmål
5,0%

Vedligeholdelsesmål
Vedligehold5,0%
elsesmål
Vedligehold5,0%
elsesmål
Vedligehold5,0%
elsesmål
5,0%

11 landinger

20 landinger

0,0%
Mål opnået
2018

10,0%
11,4%
0,0%
18,1%
11,5%

Mål opnået
2018
Mål ikke opnået 2018

9,9%
5,4%
50,0%
7 landinger

12,2%
Mål ikke opnået 2018

5,3%
0,0%
11,1%

Mål opnået
2018

4,9%
3,1%

49 landinger i
2018

0,0%
23 landinger
2 land50,0%
inger

100,0%

1,1%
0,9%
1,0%
0,7%
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38 4 - VMS udfald

DNK05

Pt. ingen mål
Vedligehold5,0%
elsesmål
Vedligehold5,0%
elsesmål
Vedligehold5,0%
elsesmål
Pt. ingen mål

0,0%

DNK09

Pt. ingen mål
Vedligehold5,0%
elsesmål
Vedligehold5,0%
elsesmål
Vedligehold5,0%
elsesmål
Pt. ingen mål

39 4 - VMS udfald

DNK06

40 4 - VMS udfald

DNK07

41 4 - VMS udfald

DNK08

42 4 - VMS udfald
43 4 - VMS udfald

DNK10

Pt. ingen mål

Pt. ingen mål

0,0%

44 4 - VMS udfald

DNK11
DNK01

5,0%

46 5 - Lukkede områder

DNK02

5,0%

47 5 - Lukkede områder

DNK03

5,0%

48 5 - Lukkede områder

DNK04

5,0%

49 5 - Lukkede områder

DNK05

50 5 - Lukkede områder

DNK06

5,0%

51 5 - Lukkede områder

DNK07

5,0%

52 5 - Lukkede områder

DNK08

5,0%

53 5 - Lukkede områder

DNK09

Pt. ingen mål
Vedligeholdelsesmål
Vedligeholdelsesmål
Vedligeholdelsesmål
Vedligeholdelsesmål
Pt. ingen mål
Vedligeholdelsesmål
Vedligeholdelsesmål
Vedligeholdelsesmål
Pt. ingen mål

0,0%

45 5 - Lukkede områder

Pt. ingen mål
Vedligeholdelsesmål
Vedligeholdelsesmål
Vedligeholdelsesmål
Vedligeholdelsesmål
Pt. ingen mål
Vedligeholdelsesmål
Vedligeholdelsesmål
Vedligeholdelsesmål
Pt. ingen mål

54 5 - Lukkede områder

DNK10

Pt. ingen mål

Pt. ingen mål

0,0%

55 5 - Lukkede områder

DNK11

Pt. ingen mål

Pt. ingen mål

0,0%

5,0%
5,0%
5,0%
5,0%

10,0%
5,0%
5,0%

2,2%
0,5%
0,7%
0,0%

0,0%
0,7%
0,2%
0,7%
0,0%
3,1%
0,9%
2,0%
0,0%

Anm.:

Tabel 23
Måltal 2019
Krav
EU og
resultatkontrakt

Emne
Speciel
Kontrol
Inspektions
Program
(SCIP)

Mål
Minimum 33 % af kontrolområderne med
meget høj, høj eller
medium risikovurdering i 2018, reduceres
med 2 procentpoint.
Der er i alt 6 reduktionsmål (=4)

Status udspecificeret
Segment
Fejlskøn DNK04 Trawl/vod >= 90 mm
FOKUS
Fejlskøn DNK06 Garn <110 mm
Fejlskøn, DNK 07 Garn 110-219 mm
FOKUS
Fejlskøn DNK09 Liner og kroge
Tilmelding, torsk DNK03 Trawl/Vod 32-89 mm
Tilmelding, torsk DNK 04Trawl/Vod>= 90 mm
FOKUS
Segment
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Mål %

Dec.% Nov.%

9,4

10,9

10,9

16,1

13,5

13,7

9,5

9,1

8,7

3,4
10,2

8,5
7,3

4,7
7,6

3,3

6,2

6,3

Mål %

Dec.% Nov.%

Områder med lav eller
meget lav risikovurdering i 2018 opretholder
regelefterlevelsen med
Fejlskøn, DNK03 Trawl/Vod 32-89 mm
90 pct. Så risikovurdeFOKUS
ringen således ikke
opjusteres. Der er i alt
22 vedligeholdelsesmål (= 19,8)

10

11,4

11,3

Anm.:

Miljø- og Fødevareministeriet / Fiskeristyrelsen / Årsrapport 2019 33

Fiskeristyrelsen
Årsrapport 2019

Miljø- og Fødevareministeriet
Slotsholmsgade 12
1216 København K
www.mfvm.dk

