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Finansministeren 

23. maj 2006

 Ang. beretning nr. 11 2005 om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn

Statsrevisorerne har i brev af 30. marts 2006 anmodet om en redegørelse for de foranstaltninger

og overvejelser, som beretning nr. 11 2005 om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn giver mig

anledning til.

Statsrevisorerne konkluderer i beretningen, (1) at sagsbehandlingstiderne i de 6 undersøgte nævn

ofte er unødvendigt lange, (2) at kvaliteten af flere nævns opgørelser af sagsbehandlingstiden er

mindre tilfredsstillende, (3) at tilrettelæggelsen af sagsbehandlingen i statslige nævn ikke i

tilstrækkelig grad sikrer, at borgerne modtager en afgørelse på deres klage hurtigst muligt, samt

(4) at departementerne bør bidrage mere aktivt til at nedbringe nævnenes sagsbehandlingstider,

og at departementerne derfor bør i højere grad bør opstille ambitiøse mål herfor.

Jeg kan i den forbindelse henvise til, at det fremgår af regeringsgrundlaget, at regeringen ønsker

en enkel, effektiv og serviceorienteret offentlig sektor.

Konkret har Finansministeriet i oktober 2003 udgivet publikationen »sagsbehandlingstider i

staten«, der beskriver, hvordan sagsbehandlingstiderne kan nedbringes ved gennemgang af

høringsprocedurer, bedre udnyttelse af ESDH-systemer gennem omlægning af arbejdsgange og

organisation, opstilling af mål og målinger af sagsbehandlingstider, en mere fleksibel

arbejdstilrettelæggelse, regelforenkling samt benchmarking.

Det er min opfattelse, at regeringens mål og anvendelsen af de anførte værktøjer til opnåelse

heraf også gælder for råd og nævn.

Statsrevisorerne bemærker endvidere, at »Finansministeriet har oplyst, at der i foråret 2006 på ny

forventes gennemført en total gennemgang af statslige råd og nævn. Med afsæt heri vil det blive

overvejet igen at se nærmere på muligheden for sammenlægninger af små enheder, herunder

med henblik på at opnå effektiviseringsgevinster«.

Finansministeriet har netop afsluttet den fornyede totale gennemgang af statslige råd og nævn.

Resultatet af gennemgangen er:

at der i forhold til den seneste opgørelse fra 2005 kun er taget initiativ til oprettelsen af 21 nye

råd, nævn, centre mv., hvoraf mere end halvdelen er oprettet med et tidsbegrænset mandat.  

at sammenlægning af 298 enheder til 36 enheder, nedlæggelse af i alt 148 enheder og

oprettelse af 56 permanente og 58 midlertidige enheder betyder, at der medio maj 2006 er ca.

348 færre råd, nævn, centre mv. end ved regeringens tiltrædelse i 2001.  
 
Jeg vurderer på denne baggrund, at der ikke for nærværende er tilstrækkelig basis for en fornyet
sanering af statslige råd, nævn centre mv.

Den generelle udvikling i antallet af råd og nævn samt muligheden for at opnå

effektiviseringsgevinster gennem sammenlægning af små enheder vil imidlertid blive fulgt løbende

som en del af det daglige budgetarbejde i Finansministeriet.

En kopi af dette brev er sendt til Rigsrevisor, St. Kongensgade 45, 1264 København K.
 
Med venlig hilsen

Thor Pedersen


