
Forsvarsministeren 

 Den 31. maj 2006

Ministerredegørelse - beretning nr. 11, 2005 om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn

Statsrevisoratet har den 30. marts 2006 fremsendt Statsrevisorernes Beretning nr. 11 2005 om

sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. Her fremsendes min redegørelse for de foranstaltninger

og overvejelser, som beretningen har givet anledning til. Redegørelsen er samtidig sendt til

Rigsrevisor.

Jeg konstaterer, at Rigsrevisionen i beretningen behandler seks statslige nævn, som ikke ligger

under Forsvarsministeriets ressort. Forsvarsministeriet har derimod bidraget med oplysninger

omkring to nævn - Værnepligtsnævnet og Diciplinarnævnet i henhold til militærretsplejen (nu

Diciplinarnævnet). Det er min vurdering, at Forsvarsministeriet kan anvende beretningens

resultater til at sikre en effektiv og rettidig sagsbehandling i de to føromtalte nævn.

Jeg har noteret mig, at både Rigsrevisionen og statsrevisorerne rejser en skarp kritik af de ofte

lange sagsbehandlingstider i de seks statslige nævn. Jeg kan også konstatere, at kvaliteten af

flere nævns opgørelse af sagsbehandlingstiden ifølge beretningen har været mindre

tilfredsstillende. Ligeledes bemærker jeg mig, at statsrevisorerne finder det kritisabelt, at

tilrettelæggelsen af sagsbehandlingen ikke sikrer, at borgerne får deres klager afgjort hurtigst

muligt.

Sagsbehandlingstiden i Værnepligtsnævnet og Diciplinarnævnet i henhold til militærretsplejen var i

2004 og 2005 henholdsvis 1 og 1-2 måneder, hvilket jeg finder tilfredsstillende. Jeg vil dog fortsat

være opmærksom på, at disse to nævn, også i fremtiden fastholder en effektiv og rettidig

sagsbehandling.

Rigsrevisionen skriver i beretningen, at departementerne bør bidrage mere aktivt til at nedbringe

nævnenes sagsbehandlingstider, herunder opstille ambitiøse mål herfor. Forsvarsministeriet er, jf.

aktstykke 112 af 21. april 2006, i gang med implementeringen af ESDH - et elektronisk

sagsbehandlings- og dokumenthåndteringssystem, som bl.a. forventes at ville forbedre den

nuværende sagsbehandling. Indførelsen af et koncernfælles ESDH-system er et led i

Forsvarsministeriets overgang til digital forvaltning i forbindelse af effektiviseringen af

ministerområdet. Jeg lægger vægt på, at implementeringen af dette system medfører en

tidssvarende og effektiv sagsbehandling. Jeg vil i øvrigt være opmærksom på

sagsbehandlingstider i forbindelse med udarbejdelsen af kommende mål- og resultatkontrakter. I

den sammenhæng vil jeg følge Finansministeriets arbejde med en gennemgang af nævn i staten.

Sammenfattende vil jeg bemærke, at beretningen har givet anledning til, at der fra departementets

side også fremover vil være fokus på en effektiv og rettidig sagsbehandling.
 
Med venlig hilsen 
  
Søren Gade

/Trine Kristiansen


