
Økonomiministeren 

Den 1. juni 2006

Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 11 2005 om sagsbehandlingstider

i 6 statslige nævn

I anledning af Statsrevisorernes beretning nr. 11 2005 om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn

samt ledsagende statsrevisorbemærkning vil jeg i det følgende - under henvisning til § 18, stk. 2 i

lov om revision af statens regnskaber m.m. - redegøre for de foranstaltninger og overvejelser, som

beretningen på mit område giver anledning til.

Beretningen omhandler ikke nogle institutioner under Økonomi- og Erhvervsministeriet, men det

fremgår af bilag 1 i beretningen, at ministeriets nævn generelt har lange sagsbehandlingstider

sammenlignet med de andre statslige nævn.

Som beretningen også kommer ind op er det meget svært at sammenligne gennemsnitlige

sagsbehandlingstider på tværs af nævn, ikke mindst på grund af de store forskelle i nævnenes

sager. Økonomi- og Erhvervsministeriets nævns sager er meget forskellige, men sagerne er

generelt store og komplicerede. Kompleksiteten giver sig til blandt andet til udtryk ved, at sagerne

ofte kræver møder mellem parterne, at parterne typisk har egne advokater, og at en del sager

kræver ekspertudsagn.

Økonomi- og Erhvervsministeriets nævn er relativt små og har kun få sager om året. Det lille antal

sager gør blandt andet, at en ekstra kompliceret sag påvirker den gennemsnitlige

sagsbehandlings tid mere. Med henblik på at kunne få stordriftsfordele blev det i oktober 2005

besluttet at kigge nærmere på mulighederne for en sammenlægning af sekretariatsbetjeningen af

ministeriets nævn. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som jeg forventer snarest kommer med en

afklaring af, om en sådan sammenlægning vil være fordelagtig.

På baggrund af beretningen har jeg øget fokus på ministeriets nævns sagsbehandlingstider. Der

blev taget initiativ til en undersøgelse af, om sagsbehandlingstiderne vil kunne reduceres uden en

samtidig forringelse af kvaliteten af sagsbehandlingen.

For ikke at overbelaste ministeriets relativt små nævn med to ensartede større undersøgelser blev

ministeriets egen undersøgelse sat i bero, da ministeriet blev informeret om, at Rigsrevisionen

havde igangsat en undersøgelse af sagsbehandlingstiderne i Økonomi- og Erhvervsministeriets

nævn. Ministeriet vil i stedet prioritere at hjælpe Rigsrevisionen med deres undersøgelse og

derefter bruge det til Rigsrevisionen indsamlede datamateriale i ministeriets bestræbelser på at

have de lavest mulige sagsbehandlingstider i alle nævn.

Jeg ser frem til at læse Rigsrevisionens beretning om sagsbehandlingstider i nævn under

Økonomi- og Erhvervsministeriet. På baggrund af denne beretnings konklusioner vil jeg derefter

vurdere, om der er behov for igangsættelse af initiativer.

Kopi af denne redegørelse er sendt til Rigsrevisor, St. Kongensgade 45, 1264 København K.
 
Med venlig hilsen

Bendt Bendtsen


