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Under henvisning til Statsrevisoratets brev af 1. marts 2007, hvor Stats-

revisorernes beretning nr. 7/06 om effekten af regelforenklingsindsatsen 

var vedlagt, skal jeg hermed i overensstemmelse med lov om revision af 

statens regnskaber redegøre for de foranstaltninger og overvejelser, som 

beretningen giver anledning til. 

 

Jeg har noteret mig statsrevisorernes bemærkninger om, at beretningen 

viser, at der er arbejdet tilfredsstillende med regelforenklingsindsatsen 

over for virksomhederne, men at den målbare effekt af indsatsen forelø-

big har været relativ lav.  

 

Endvidere har jeg noteret mig, at Rigsrevisionen i beretningen konstate-

rer, at Justitsministeriet allerede på nuværende tidspunkt bl.a. med vedta-

gelsen af lov nr. 539 af 8. juni 2006 om ændring af lov om tinglysning og 

forskellige andre love (Digital tinglysning), har tilvejebragt det nødven-

dige grundlag for ministeriets bidrag til opfyldelse af målet om reduktion 

af de administrative byrder for erhvervslivet i 2010.  

 

Jeg har også noteret mig, at Rigsrevisionen i beretningen er opmærksom 

på, at Justitsministeriet arbejder videre med den målrettede regelforenk-

lingsindsats, og at Justitsministeriet således i regeringens handlingsplan 

om regelforenkling har forpligtet sig til at undersøge mulighederne for 

yderligere omkostningsreduktioner på de 10 lovgivningsområder, som 

ifølge AMVAB-målingerne har flest administrative omkostninger.     

 

Jeg er desuden glad for at konstatere, at ministerierne til Rigsrevisionen 

har oplyst, at Justitsministeriets ”Vejledning om lovkvalitet” bruges ak-

tivt i lovgivningsarbejdet.      
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Rigsrevisionens beretning bekræfter mig i, at det med regeringens mål-

rettede fokus på digitalisering og regelforenkling er muligt at lette de 

administrative byrder for borgerne og erhvervslivet. Der er imidlertid tale 

om en omfattende proces, og det er derfor kun naturligt, at der vil være 

en vis indkøringsperiode, inden alle digitaliserings- og regelforenklings-

tiltagene fører til faktiske lettelser. Der vil naturligvis også være områder, 

hvor retssikkerhedsmæssige og andre hensyn fører til, at potentialet for 

forenkling er begrænset. 

 

Kopi af denne redegørelse er sendt til Rigsrevisor, St. Kongensgade 45, 

1264 København K, rigsrevisionens-email@rigsrevisionen.dk. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Lene Espersen 
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