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JUSTITSMINISTERIET 

19. december 2003

Kære Statsrevisorer

I beretning 13/02 om statens restanceinddrivelse er Rigsrevisionens overordnede konklusion, at

det er muligt at effektivisere den offentlige inddrivelse af restancer. I den forbindelse finder

Rigsrevisionen, at der er behov for et styrket samarbejde mellem myndighederne. Desuden

fremhæves regelgrundlaget som værende unødigt kompliceret. Af Statsrevisorernes

bemærkninger til beretningen fremgår, at Statsrevisorerne forventer at ministrene redegør for,

hvilke initiativer der er taget, for at forbedre inddrivelsen.

I den anledning kan jeg oplyse, at Justitsministeriet deltager i arbejdet i Forenklingsudvalget

vedrørende inddrivelse, der omtales i Rigsrevisionens beretning. Desuden er Justitsministeriet

medlem af en arbejdsgruppe vedrørende restanceinddrivelse, der blev oprettet i forlængelse af

Rigsrevisionens beretning. Status for disse initiativer er følgende:

Regeringen har nedsat et Forenklingsudvalg, der skal undersøge mulighederne for at forenkle

reglerne vedrørende inddrivelse af gæld til det offentlige. Den endelige rapport fra udvalget

forventes at kunne forelægges regeringens Økonomiudvalg i januar 2004. Det er derfor ikke på

nuværende tidspunkt muligt at redegøre for konkrete resultater af arbejdet i Forenklingsudvalget

på Justitsministeriets område.  

I forlængelse af Rigsrevisionens beretning blev der i efteråret 2003 nedsat en arbejdsgruppe

med deltagelse af Finansministeriet (formand), Skatteministeriet og Justitsministeriet, der

gennemfører en analyse af mulighederne for i praksis at gennemføre en mere effektiv

organisering og systemunderstøttelse af restanceinddrivelsen. Arbejdsgruppen forventes at

færdiggøre analysen primo 2004 med henblik på forelæggelse for regeringens Økonomiudvalg. 

    

På Justitsministeriets område er der ikke umiddelbart foretaget yderligere initiativer i forlængelse

af Rigsrevisionens beretning. Det skyldes, at det igangværende arbejde på inddrivelsesområdet

beskæftiger sig med de fundamentale vilkår for restanceinddrivelsen. Det er derfor vurderingen, at

det vil være hensigtsmæssigt at afvente de mulige overordnede ændringer, som afrapporteringen

fra Forenklingsudvalget og arbejdsgruppen kan afstedkomme. Hvis der eksempelvis kommer

grundlæggende ændringer af lovgivningen, kravene til systemunderstøttelse mv., kan nye

initiativer i bedste fald vise sig at være spildt, og i værste fald kan de udgøre en barriere for et

styrket samarbejdet på tværs af myndighederne, som Rigsrevisionen anbefaler.

Når der er klarhed over, hvilke overordnede ændringer, der eventuelt bliver gennemført, vil der

blive taget stilling til behovet for selvstændige initiativer på Justitsministeriets område.

Et eksemplar af denne redegørelse er sendt til Rigsrevisor.

Med venlige hilsen

Lene Espersen


