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Vedrører: 

Statsrevisorernes beretning nr. 7/06 om effekten af regelforenklingsindsatsen 

 

Socialministerens redegørelse af 23. april 2007 

Økonomi- og erhvervsministerens redegørelse af 26. april 2007 

Finansministerens redegørelse af 30. april 2007 

Justitsministerens redegørelse af 30. april 2007 

Skatteministerens redegørelse af 7. maj 2007 

 1. juni 2007 

 

RN A504/07 

 

 

I. Indledning 

1. Statsrevisorerne anførte i deres bemærkninger til beretningen, at der er arbejdet tilfreds-

stillende med regelforenklingsindsatsen over for virksomhederne, men at den målbare ef-

fekt af indsatsen foreløbig har været relativt lav. Hertil kommer, at en betydelig del af virk-

somhederne endnu ikke oplever de administrative lettelser i dagligdagen.  

 

II. Den målbare effekt 

2. Finansministeren, økonomi- og erhvervsministeren, skatteministeren, socialministeren 

og justitsministeren har noteret sig, at det af beretningen fremgår, at effekten af regelforenk-

lingsindsatsen fra 2001 til 2006 ikke kan opgøres i et samlet resultat, da forenklingsindsat-

sen er rettet mod både borgere, myndigheder og virksomheder, og da der kun er opstillet 

et kvantitativt mål for virksomhederne.  

 

Ministrene har desuden noteret sig, at effekten af den målbare virksomhedsrettede indsats 

hidtil har været relativt lav. Finansministeren og økonomi- og erhvervsministeren bemær-

ker dog hertil, at målet først skal være opfyldt i 2010, og at en lignende udvikling er set i 

Holland. 

 

3. Økonomi- og erhvervsministeren bemærker, at ministeriet har gennemført en opdate-

ring af målingen for folketingsåret 2005/06. Denne opdatering peger på, at der er væsentli-

ge yderligere lettelser af virksomhedernes administrative byrder. De nye tal offentliggøres i 

ministerens redegørelse til Folketinget i maj 2007. 

 

4. Finansministeren er enig i beretningens konklusion om, at opfyldelsen af målet om en 

reduktion i virksomhedernes administrative byrder med op til 25 % i 2010 er behæftet med 

en vis usikkerhed. Finansministeren finder dog i lyset af de udarbejdede handlingsplaner, 

at det endnu er for tidligt at vurdere, hvorvidt regeringens mål vil blive nået.  

 

5. Økonomi- og erhvervsministeren bemærker, at det er afgørende, at der er et sagligt og 

veldokumenteret grundlag for de planlagte administrative lettelser samt fokus på at be-

grænse byrderne fra ny lovgivning. Hertil kommer, at der er igangsat flere projekter, som 

har en relativt lang tidshorisont, hvorfor de administrative lettelser først realiseres efter en 

længerevarende indsats. 
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6. Skatteministeren har tillid til, at Skatteministeriet når reduktionsmålet, og er enig i beret-

ningens konklusion om, at dette til en vis grad skyldes, at Skatteministeriet tidligt i perioden 

fik identificeret og gennemført mange forenklinger. 

 

7. Socialministeren har noteret sig, at det fremgår af beretningen, at effekten af ministeriets 

regelforenklingstiltag på dette område indtil nu har været begrænset. Socialministeriet har 

tidligere oplyst, at regelsættet om almennyttige boligselskaber, på trods af de regelforenk-

lende tiltag, fortsat er omfattende og kompliceret som følge af en række nyskabelser på 

området, som er udtryk for ændrede politiske prioriteringer. Det fremgår af beretningen, at 

Rigsrevisionen er enig i denne vurdering. 

 

På boligområdet er der som led i boligaftalen af 4. november 2006 nedsat et udvalg om 

styring af den almene boligsektor med deltagelse af bl.a. Boligselskabernes Landsforening 

og Kommunernes Landsforening. Et hovedpunkt i udvalgets kommissorium er, ud over 

øget decentralisering, regelforenkling. Udvalget skal færdiggøre sit arbejde senest den 1. 

april 2008. 

 

8. Justitsministeren har noteret sig, at det fremgår af beretningen, at Justitsministeriet alle-

rede på nuværende tidspunkt har tilvejebragt det nødvendige grundlag for ministeriets bi-

drag til opfyldelse af målet om reduktion af de administrative byrder for erhvervslivet i 2010. 

Desuden har justitsministeren noteret sig, at det fremgår af beretningen, at Justitsministeriet 

undersøger mulighederne for yderligere omkostningsreduktioner. 

 

9. Jeg finder det tilfredsstillende, at ministrene har taget beretningens konklusioner om den 

lave effekt af den hidtidige regelforenklingsindsats til efterretning og er bevidste om, at en 

succesfuld målopnåelse i 2010 vil afhænge af en fortsat højt prioriteret indsats i de kom-

mende år.  

 

III. Virksomhedernes oplevede effekt 

10. Det fremgår af beretningen, at Dansk Erhverv og Håndværksrådet, som repræsentan-

ter for brugerne af den virksomhedsrettede lovgivning, har udtalt, at det er utilfredsstillen-

de, at en betydelig del af virksomhederne endnu ikke oplever de administrative lettelser i 

dagligdagen. 

 

11. Finansministeren er enig i, at det er et problem, hvis virksomhederne ikke oplever de 

administrative lettelser i hverdagen. Ministeren bemærker dog hertil, at det er forventeligt 

med en vis tidsmæssig forskydning imellem de opnåede lettelser og virksomhedernes op-

levelse heraf, idet ændringer i virksomhedernes administrative praksis ikke kan forventes 

at ske øjeblikkeligt. Det er således ministerens vurdering, at det endnu er for tidligt at sige, 

hvornår virksomhederne fremadrettet vil kunne mærke forenklingerne, efterhånden som 

virksomhedernes administrative omkostninger frem mod 2010 bliver reduceret. 

 

12. Økonomi- og erhvervsministeren bemærker, at regeringens mål er at reducere de ad-

ministrative omkostninger for erhvervslivet, der følger af lovbestemte krav. Det er frivilligt 

for de omfattede virksomheder, om de vil fortsætte med at udføre de pågældende admini-

strative handlinger. Økonomi- og erhvervsministeren er opmærksom på, at det er vigtigt at 

informere virksomhederne effektivt om nye regler, for at lettelserne kan mærkes i virksom-

hedernes dagligdag. 

 

13. Finansministeren og økonomi- og erhvervsministeren er enige om, at der fremadrettet 

skal gøres en stor indsats for at kommunikere de realiserede lettelser til virksomhederne. 

Herudover vil forenklingsindsatsen også fremadrettet have større fokus på de forhold, virk-

somhederne oplever som irriterende og besværlige.  

 

14. Skatteministeren bemærker, at en del af årsagen til, at virksomhederne endnu ikke har 

oplevet alle forenklinger, er, at implementeringen af vedtagne lovændringer vedrørende fx 

motorregistrering, én skattekonto, det fælles inddrivelsessystem og eIndkomstregistret først 

realiseres i 2008-2009. 
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15. Jeg har særligt konstateret, at finansministeren oplyser, at det endnu er for tidligt at si-

ge, hvornår virksomhederne fremadrettet vil kunne mærke forenklingerne, efterhånden 

som virksomhedernes administrative omkostninger frem mod 2010 bliver reduceret, samt 

at finansministeren og økonomi- og erhvervsministeren er enige om, at der fremadrettet 

skal gøres en stor indsats for at kommunikere de realiserede lettelser til virksomhederne. 

 

Jeg vil følge udviklingen. 

 

IV. Genbrug af oplysninger i de offentlige myndigheder 

16. Det fremgår af beretningen, at genbrug af virksomhedernes indberettede oplysninger 

til de offentlige myndigheder vil betyde væsentlige lettelser af de administrative omkostnin-

ger, men forudsætningerne for genbrug af virksomhedernes indberettede oplysninger til de 

offentlige myndigheder er endnu kun delvist til stede. 

 

17. Finansministeren, økonomi- og erhvervsministeren, skatteministeren og socialministe-

ren er enige i beretningens konklusioner om, at der stadigvæk kan gøres en indsats for at 

forbedre mulighederne for datagenbrug i de offentlige myndigheder. 

 

Finansministeriet har, som det fremgår af beretningen, tidligere over for Rigsrevisionen til-

kendegivet, at Finansministeriet vil undersøge muligheden for og relevansen af at indføre 

en model i Danmark, der bl.a. bygger på de gode erfaringer fra Norge, hvor der er etable-

ret et register, som giver de offentlige myndigheder adgang til en række oplysninger indbe-

rettet af borgere og virksomheder, samt et tilsynskrav med de indberetningskrav som myn-

dighederne stiller. 

 

18. Ministrene gør opmærksom på, at der er taget initiativer til at sikre øget genbrug af da-

ta i Danmark, fx eIndkomstregistret, der implementeres i 2008, og Socialministeriets infor-

mations- og forvaltningssystem for støttet boligbyggeri (BOSSINF). BOSSINF er tilgænge-

ligt for fx Byggeskadefonden, Økonomistyrelsen og realkreditinstitutterne. BOSSINF får, 

ifølge socialministeren, en central rolle, når der snart indføres krav om nøgletal til brug for 

udvælgelse af entreprenører til almene byggeopgaver, idet en del af oplysningerne allere-

de ligger i systemet.  

 

19. Jeg finder det tilfredsstillende, at finansministeren og de øvrige ministre arbejder på at 

skabe forudsætningerne for genbrug af virksomhedernes indberettede oplysninger til de of-

fentlige myndigheder, så virksomhederne herigennem kan opnå væsentlige lettelser af de 

administrative omkostninger. Jeg finder det i den forbindelse væsentligt, at ministerierne 

fortsat samarbejder på tværs af ministerierne, så myndighederne på tværs af ressortområ-

derne får mulighed for at genbruge de oplysninger, som virksomhederne allerede én gang 

har indberettet til en offentlig myndighed. 

 

V. Sammenfatning 

20. Jeg finder samlet set redegørelserne fra finansministeren, økonomi- og erhvervsmini-

steren, skatteministeren, socialministeren og justitsministeren for tilfredsstillende. 

 

Jeg har noteret mig, at ministerierne har taget beretningens konklusioner om effekten af re-

gelforenklingsindsatsen, virksomhedernes oplevede effekter og genbrug af indberettede op-

lysninger til de offentlige myndigheder til efterretning, og at ministerierne vil fortsætte deres 

regelforenklingsindsats mere målrettet fremover. 

 

21. Jeg vil fortsat følge udviklingen i: 

 

 om ministerierne i de kommende år prioriterer målene om en væsentlig reduktion af de 

administrative byrder i 2010 
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 Finansministeriets videre arbejde med at genbruge virksomhedernes indberettede op-

lysninger til de offentlige myndigheder, og om det vil reducere de administrative om-

kostninger, og om virksomhederne kan mærke forbedringerne. I den forbindelse vil jeg 

følge Finansministeriets overvejelser om muligheden for og relevansen af at indføre fx 

den norske model i Danmark. 

 

 

 

Henrik Otbo 
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