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Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens § 18, stk. 4 

 

 

Vedrører: 

 

 

Statsrevisorernes beretning nr. 13/02 om statens restanceinddrivelse 

 

Ministeren for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris redegørelse af 15. december 2003 

Kulturministerens redegørelse af 10. december 2003 

Skatteministerens redegørelse af 16. december 2003 

Økonomi- og erhvervsministerens redegørelse af 17. december 2003 

Finansministerens redegørelse af 19. december 2003 

Justitsministerens redegørelse af 19. december 2003 

Indenrigs- og sundhedsministerens redegørelse af 22. december 2003 

Socialministerens redegørelse af 22. december 2003 

Undervisningsministerens redegørelse af 6. januar 2004 

Kommunernes Landsforenings redegørelse af 19. december 2003 

 

1. Det fremgår af flere ministres redegørelser, at de generelt er enige i, at statens re-

stanceinddrivelse kan effektiviseres. Endvidere fremgår det generelt, at ministrene 

imødeser, at regeringens Forenklingsudvalg i begyndelsen af indeværende år frem-

lægger sin rapport med forslag til forenklinger og harmoniseringer af inddrivelses-
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reglerne. Justitsministeren omtaler i forlængelse heraf, at ministeriet vil afvente re-

sultaterne af dette arbejde, før yderligere initiativer sættes i gang. 

 

2. Skatteministeren, finansministeren og justitsministeren oplyser endvidere, at rege-

ringen har nedsat en arbejdsgruppe om effektivisering af statens restanceinddrivelse 

med deltagelse af de 3 ministerier. Arbejdsgruppen skal bl.a. belyse de økonomiske 

konsekvenser af en enklere lovgivning, en modernisering af systemgrundlaget samt 

en enhedsorganisering af den offentlige restanceinddrivelse. Formålet med arbejdet er 

at effektivisere restanceinddrivelsen og nedbringe restancemassen. Arbejdsgruppen vil 

i starten af indeværende år fremlægge sit arbejde for regeringen. 

 

3. Kulturministeren, fødevareministeren og Kommunernes Landsforening har peget 

på enkelte punkter, som de mener, bør tages i betragtning ved en effektivisering af sta-

tens restanceinddrivelse. 

 Kulturministeren har oplyst, at Biblioteksstyrelsen ønsker et bedre samarbejde med 

ToldSkats Inddrivelsesenhed. 

 Fødevareministeren har påpeget, som det også fremgår af beretningen (pkt. 96), at 

EU’s krav til debitorforvaltningen kan gøre det vanskeligt at lade dette område være 

en del af en løsning med at oprette én afregningskonto. 

 Endelig peger Kommunernes Landsforening på en række muligheder for at effek-

tivisere statens restanceinddrivelse, herunder bl.a. muligheden for at ensarte inddri-

velsesreglerne og samle disse i én inddrivelseslov. Kommunernes Landsforening er 

med i Forenklingsudvalget. 

 Jeg finder, at disse bemærkninger bør indgå i arbejdet i Forenklingsudvalget og i 

arbejdsgruppen om effektivisering af statens restanceinddrivelse.  

 

4. Jeg vil fortsat følge bestræbelserne på at effektivisere statens restanceinddrivelse, 

herunder resultaterne af arbejdet i Forenklingsudvalgets og arbejdsgruppen om effek-

tivisering af statens restanceinddrivelse, og orientere statsrevisorerne herom. 

 

 

 

Henrik Otbo 


