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Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 

   

   

Kære René Christensen 

 

Tak for din henvendelse af 10. januar 2020 vedrørende retningslinjerne for 

udvalgsarbejdet i Folketinget og herunder for ministres orientering af udvalg. Jeg 

vil gerne igen understrege, at jeg fuldt ud ønsker at arbejde for et velfungerende og 

professionelt samarbejde med udvalget, og at det i den sammenhæng er centralt at 

Miljø- og Fødevareministeriet sikrer en omhyggelig og retvisende orientering af 

udvalget. I den forbindelse har jeg instrueret mine embedsmænd om at følge 

nedenstående.  

 

Færdige rapporter bestilt eller skrevet af ministeriet med væsentlig indhold sendes 

til udvalget af egen drift. Hovedreglen er, at rapporter bestilt af ministeriet hos 

universiteterne som udgangspunkt offentliggøres af universitet efter 7 dage. 

Aarhus Universitet har netop opdateret retningslinjerne for offentliggørelse, som 

sikrer, at de kommentarer, der måtte have været, ligeledes offentliggøres, hvilket 

skal sikre transparens i forhold til offentligheden. 

 

Enkeltoplysninger, rapportudkast m.v. udveksles og drøftes ofte i fx følgegrupper. 

Disse drøftelser foregår dels blandt forskere, og dels med ministeriets institutioner 

og med andre parter. Derfor ses der ofte, blandt andet via aktindsigter, eksempler 

på nyheder, der ikke kommer fra endelige rapporter og derfor ikke altid er endelige 

konklusioner. Denne type oplysninger oversender ministeriet ikke som 

udgangspunkt til folketinget, ligesom rapporter og lignende, som er udarbejdet på 

andre parters foranledning, ikke i udgangspunktet vil blive oversendt.  

 

Ikke desto mindre kan der være eksempler på, at ministeriet får kendskab til 

enkeltoplysninger af særlig væsentlighed, der til trods for, at de ikke foreligger i 

endelig form, bør tilgå Folketinget. Her vil MFVM vurdere, om oplysningerne 

indgår som et grundlag for politiske initiativer.  

 

Ministeriet vil gerne i samarbejde med udvalget fremover have styrket fokus på fx 

via tekniske gennemgange at give udvalget mulighed for at gå i dybden med 

relevante emner. Da der ofte er tale om meget teknisk indhold, der både er præget 

af stor kompleksitet, men også af, at der løbende kommer nye viden, der kan 

ændre oprindelige forudsætninger, kan det være et væsentligt bidrag til 

samarbejdet mellem udvalg og ministerium. 
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Med venlig hilsen 

 

 
 

Mogens Jensen 

 


