Minnesanteckningar Länsmöte livsmedel den 12 maj 2017 Quality
Hotell Malmö
Kort information från Tvärgruppssammarbetet; Elin Ulander
Minnesanteckningar från tvärgruppsmötet den 29 mars 2017 finns på Livsteck.net arbetsrummet
skånsk tvärgrupp och www.miljosamverkanskane.se

Livsmedelsverket har ordet, Åsa Eneroth
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Lagstiftningsområden
Operativa mål
Ändringar i kontrollföreskriften

Material; se www.miljosamverkanskane.se

Information från Reiseholdet; Michael Rosenmark – Rejseholdschef Miljø- og
Fødevareministeriet
• Bakgrunden till att Rejseholdet startades var en köttskandal som danska journalister uppdagade
för 11 år sedan. Rejseholdet fungerar som en slags ”polis” inom livsmedelskontrollen. Vid starten
var det 6 personer som arbetade inom Rejseholdet, som slogs ihop med Kosttillskottsgruppen.
• Första halvåret upptäcktes många livsmedelsbrott, och efter 6 månader sa politiken att man
skulle bli fler, 14 personer. I dag arbetar 30 personer inom Reiseholdet.
• Rejseholdet får stor uppmärksamhet både av politiker och media i Danmark. Man samarbetar
nära med skattemyndigheten och polisen, utväxlar mycket information.
• Rejseholdet får lov att gå in överallt och kontrollera, jämför polisen som behöver beslut om
husrannsakan.
• Generellt är det hög efterlevnad av lagstiftningen, alla kontrollresultat ligger på nätet för
allmänheten. En regel i Danmark är att har verksamheterna svindlat en krona får de böta en
krona och en krona konfiskeras.
• Vid uppstarten av Rejseholdet var tanken att de själv skulle leta upp verksamheter för kontroll,
men nu får man in många tips och anmälningar från allmänheten och ofta fungerar inspektörerna
som whistleblowers. Detta är mer effektivt än att leta själv efter verksamheterna.
• Inspektionerna göra alltid oanmälda och av minst två personer, ofta fler. Det finns alltid en tydlig
arbetsfördelning vid inspektionerna, det vill säga att det är tydligt vem som leder inspektionerna
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och vad var och en ska göra. Ofta görs kontroller på flera ställen samtidigt, om det finns en tydlig
koppling.
Facebook används mycket för att till exempel hitta ”vänner” om inte verksamheten vill berätta
vem de gör affärer med.
Vad är det som gjort att arbetet fungerat? 4 punkter Resurser – Kompetens – Metoder –
Approach
Resurser; det är kostsamma kontroller, verksamheterna betalar för överträdelserna
Kompetens; det finns många olika kompetenser inom Rejseholdet t. ex. 7 tidigare poliser, en
journalist, en slaktare från industrin, en fryshuschef, en djurläkare samt kompetenser från bankoch skattevärlden och jurister.
Metoder; Rejseholdet har inte andra regler jämfört med annan kontroll men lägger väldigt mycket
tid på förberedelser som att följa efter fordon, spana mm. Quick arrivial – går in direkt så att
verksamheterna inte hinner plocka undan sina olovliga livsmedel. Fotograferar mycket, foto säger
mycket mer än ord och är bra att ha i domstol. När Rejseholdet startade hittade man ofta mycket
intressanta fynd i soptunnorna, vilket inte är lika vanligt längre.
Enligt livsmedelslagen kan man beslagta livsmedel men inte utrustning. Då kan polisen komma
och beslagta utrustningen, vilken ofta är värd mer pengar.
Vanligtvis kan verksamheten göras laglig genom att den registreras mm.
Approach; man ska tro på inspektionerna och utgå ifrån att alla fuskar, då hittar man saker! Tala
alltid vänligt till verksamheten oavsett vad den gjort och lyft fram det som är positivt. Det ger mer
eftersom verksamheten ofta ringer efteråt och anger någon annan!
Det är viktigt med publicitet, eftersom Rejseholdet är kostsamt måste det synas i media.
Rejseholdet ska framstå som spännande och de som fuskar ska bli lite rädda.
Det finns 24 avsnitt på tv om Rejseholdet – se på dessa - de är underhållande! Verksamheterna
tillfrågades efter kontrollerna om det var ok att vara med i tv och ytterst få sa nej…för då verkade
de skyldiga!
Utmaningar; personer som registrerar en verksamhet och när Rejseholdet kommer dit är det bara
en brevlåda. Ofta är det rumäner som blivit lurade att bli ”direktör” för en verksamhet med
mycket stora skulder – målvakter. Utsatta människor utnyttjas till exempel alkoholiserade
personer som får agera revisor och får i gengäld pengar till öl.

Information från Smittskydd Skåne, Håkan Ringberg smittskyddsläkare
Material; se www.miljosamverkanskane.se

