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Redegørelse om statsrevisorernes beretning om effekten af regelforenk-

lingsindsatsen 7/06 

 

Statsrevisoratet har d. 1. marts 2007 fremsendt Statsrevisorernes beretning 

nr. 7/06 om effekten af regelforenklingsindsatsen. 

 

I henhold til § 18, stk. 2 i lov om revisionen af statens regnskaber mm., vil 

jeg i det følgende redegøre for de foranstaltninger og overvejelser, som be-

retningen giver anledning til. 

 

Statsrevisorernes beretning nr. 7/06 er også en opfølgning på beretning nr. 

6/96 om almennyttige boligselskabers forhold og organisering. Beretningen 

blev dengang afsluttet under henvisning til, at regeringen havde regelforenk-

ling som selvstændigt politisk tema og havde nedsat et udvalg om moderni-

sering og forenkling af boliglovgivningen, hvorfor rigsrevisor ville behandle 

spørgsmålet på et senere tidspunkt i en ny og bredere anlagt undersøgelse. 

 

Jeg har noteret mig, at Rigsrevisionen vurderer, at effekten af ministeriets 

regelforenklingstiltag på dette område indtil nu har været begrænset. 

 

Socialministeriet har over for Rigsrevisionen oplyst, at regelsættet om al-

mennyttige boligselskaber, på trods af de regelforenklende tiltag, fortsat er 

omfattende og kompliceret som følge af en række nyskabelser på området, 

som er udtryk for ændrede politiske prioriteringer. Rigsrevisionen har oplyst 

enighed i denne vurdering. 

 

Jeg har desuden noteret mig, at Rigsrevisionen konkluderer, at der er etable-

ret systematiske metoder til at måle virksomhedernes og kommunernes ad-

ministrative omkostninger.  

 

Endelig har jeg noteret mig, at statsrevisorerne konkluderer, at Finansmini-

steriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet samt de øvrige ministerier har 

iværksat en række regelforenklingsinitiativer for at gøre nye regler enkle.  

 

Regelforenkling arbejdes der løbende med på Socialministeriets område. 

Som udgangspunkt er den sociale lovgivning en enkel rammelovgivning, der 

for nylig er blevet gennemskrevet i forbindelse med kommunalreformen. Det 

betyder ikke, at der ikke på enkelte områder findes komplicerede regler, men 

der er et klart politisk flertal for at opretholde disse regler - ofte ud fra hen-

synet til borgenes retssikkerhed. 
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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. Bolig-

selskabernes Landsforening og Kommunernes Landsforening. Et hoved-

punkt i udvalgets kommissorium er, udover øget decentralisering, regelfor-

enkling. Udvalget skal færdiggøre sit arbejde senest den 1. april 2008. 

 

Herudover er der bl.a. fokus på i så stor udstrækning som muligt at kunne 

genanvende de data, som er indtastet i Socialministeriets informations- og 

forvaltningssystem for støttet boligbyggeri (BOSSINF). 

 

Oplysningerne i BOSSINF er i relevant omfang tilgængelige for andre aktø-

rer i en almen støttesag, f.eks. Byggeskadefonden, Økonomistyrelsen og 

realkreditinstitutterne, som yder støttede lån til byggeriet. I tilknytning til 

BOSSINF er der etableret et digitalt register over støttede lån, der bl.a. an-

vendes i forbindelse med udbetalingen af offentlig støtte i lånets løbetid. 

 

BOSSINF får en central rolle, når der snart indføres krav om nøgletal til 

brug for udvælgelse af entreprenører til almene byggeopgaver. Dels findes 

en del af de oplysninger, der skal bruges, allerede i BOSSINF. Dels vil en 

stor del af de nye oplysninger, der skal indsamles, skulle indberettes til 

BOSSINF. En bevidst udnyttelse af de muligheder, som det eksisterende 

BOSSINF- system tilbyder, herunder genbrug af eksisterende data, har såle-

des gjort det muligt at holde udgifterne til etablering og drift af et nøgletals-

system for det almene byggeri på et relativt lavt niveau, ligesom bygherrers 

og byggende virksomheders indberetningsbyrde er minimeret mest muligt. 

 

Kopi af redegørelsen er fremsendt til Rigsrevisionen. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Eva Kjer Hansen 


