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Finansministerens redegørelse vedrørende statsrevisorernes be-
retning nr. 7/2006 om effekten af regelforenklingsindsatsen 

Under henvisning til Statsrevisoratets skrivelse af 1. marts 2007, hvormed fulgte 

Statsrevisorernes beretning nr. 7/06 om effekten af regelforenklingsindsatsen skal 

jeg hermed – i overensstemmelse med § 18, stk. i lov om revisionen af statens 

regnskaber mm. – redegøre for de foranstaltninger og overvejelser, som beretnin-

gen giver anledning til. 

Statsrevisorerne konstaterer i beretningen, at effekten af regelforenklingsindsatsen 

fra 2001-2006 ikke kan opgøres i et samlet resultat, da forenklingsindsatsen er 

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

et kvantitativt mål for virksomhederne. Jeg har noteret mig dette.  

Jeg har ligeledes noteret mig, at Rigsrevisionen konkluderer, at Finansministeriet 

og Økonomi- og Erhvervsministeriet har koordineret indsatsen tilfredsstillende.  

Endvidere har jeg noteret mig, at Rigsrevisionen konkluderer, at der er etableret 

systematiske metoder til at måle virksomhedernes og kommunernes administrati-

ve omkostninger.  

Jeg har også noteret mig, at statsrevisorerne konkluderer, at Finansministeriet, 

Økonomi- og Erhvervsministeriet samt de øvrige ministerier har iværksat en ræk-

ke regelforenklingsinitiativer for at gøre nye regler enkle.  

Endelig har jeg noteret mig, at statsrevisorerne i beretningen konkluderer, at der 

også har været positive ikke målte effekter af regelforenklingsindsaten. Jeg vil i 

forlængelse heraf bemærke, at det efter min opfattelse også er et væsentligt formål 

med forenklingsindsatsen at skabe en kultur i ministerierne, der sikrer, at regler og 

administration tager hensyn til, at virksomheder, borgere og andre offentlige 

myndigheder bebyrdes mindst muligt. Det ligger efter min opfattelse i naturlig 

forlængelse af Justitsministeriets arbejde med at sikre regulering af høj kvalitet. 

En overordnet konklusion i statsrevisorernes beretning er, at effekten af den mål-

bare virksomhedsrettede indsats hidtil har været relativt lav. Jeg er enig i denne 

betragtning, idet den samlede reduktion i virksomhedernes administrative om-

kostninger i undersøgelsesperioden udgør ca. 5 pct. Jeg vil dog hertil bemærke, at 



 2 

målet først skal være opfyldt i 2010, og at en lignende udvikling er set i Holland, 

hvor resultaterne af forenklingsindsatsen først kom på et senere stadie i indsatsen. 

Jeg vil endvidere bemærke, at Rigsrevisionens undersøgelse bygger på tal frem til 

juni 2005, hvorfor den seneste udvikling altså ikke er medtaget, da det ikke har 

været muligt. Jeg kan dog oplyse, at de foreløbige prognoser for næste opdatering, 

der offentliggøres i maj i forbindelse med Økonomi- og Erhvervsministerens re-

degørelse til Folketinget om ”Erhvervslivet og reguleringen”, peger på en væsent-

lig positiv udvikling. 

Statsrevisorerne konkluderer i beretningen, at opfyldelse af målet om en reduktion 

i virksomhedernes administrative byrder med op til 25 pct. i 2010 er behæftet med 

en vis usikkerhed. Jeg er også enig i denne konklusion, men er dog af den opfat-

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

Ministerierne har for regeringen fremlagt en handlingsplan for, hvordan målet skal 

nås. Handlingsplanerne indeholder i sagens natur en række usikkerheder, da det er 

vanskeligt at forudsige den præcise størrelse af det forenklingspotentiale, som de 

enkelte analyser og projekter vil resultere i. 

Statsrevisorernes beretning om effekten af regelforenklingsindsatsen konkluderer, 

at handlingsplanerne for 2002-2004 ikke indeholdt en klar prioritering af initiati-

verne. Jeg er enig i denne konklusion, men bemærker, at der på det givne tids-

punkt endnu ikke eksisterede en metode, hvormed det var muligt at prioritere 

indsatsen i forhold til størrelsen af de administrative omkostninger på de enkelte 

indsatsområder. Det er der nu kommet med målingen af virksomhedernes admi-

nistrative omkostninger (AMVAB-målingerne). På baggrund heraf er handlings-

planen fra 2006 også blevet prioriteret i forhold til at fokusere på de initiativer, der 

vil have den største forventede effekt for virksomhederne, hvilket statsrevisorerne 

ligeledes konkluderer. 

Statsrevisorerne påpeger i beretningen, at øget datagenbrug mellem offentlige 

myndigheder vil kunne medføre væsentlige lettelser af de administrative omkost-

ninger, men at forudsætningerne herfor endnu ikke er fuldt til stede i Danmark. I 

forlængelse heraf anbefaler Rigsrevisionen, at Finansministeriet tager initiativ til at 

etablere et grundlag for at genbruge oplysninger til de offentlige myndigheder. 

Rigsrevisionen påpeger, at det kan ske med udgangspunkt i det norske Brønnøy-

sundregister. Jeg er enig i, at der stadig kan gøres en indsats for at forbedre mulig-

hederne for datagenbrug i det offentlige. Som det fremgår af beretningen, har 

Finansministeriet overfor Rigsrevisionen derfor også tilkendegivet, at Finansmini-

steriet vil undersøge muligheden for og relevansen af at indføre en model i Dan-

mark, der bl.a. bygger på de gode erfaringer fra Norge. Jeg ønsker dog også at 

gøre opmærksom på, at der er taget initiativer til at sikre øget genbrug af data i 

Danmark. Som et konkret og markant eksempel herpå kan jeg fremhæve eInd-

komstregistret, der træder i kraft i 2008. 

Endelig påpeger statsrevisorerne i beretningen, at Dansk Erhverv og Håndværks-

rådet har udtalt, at det er utilfredsstillende, at en betydelig del af virksomhederne 
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endnu ikke oplever de administrative lettelser i dagligdagen. Jeg er enig i, at det er 

et problem, hvis virksomhederne ikke oplever lettelser i hverdagen. Jeg vil dog 

hertil bemærke, at det er forventeligt med en vis tidsmæssig forskydning imellem 

de opnåede lettelser og virksomhedernes oplevelse heraf, idet ændringer i virk-

somhedernes administrative praksis ikke kan forventes at ske øjeblikkeligt. Jeg er 

således af den opfattelse, at det endnu er for tidligt at sige, hvornår virksomheder-

ne fremadrettet vil kunne mærke forenklingerne, efterhånden som virksomheder-

nes administrative omkostninger frem mod 2010 vil blive reduceret. På samme 

måde er jeg af den overbevisning, at de positive effekter af de omfattende digitali-

seringsprojekter, som regeringen har gennemført fx på Skatteministeriets område, 

først for alvor vil blive oplevet som lettelser efter en vis tilpasningsperiode.  

Jeg vil i forlængelse af ovenstående endvidere tilføje, at der fremadrettet vil gøres 

en større indsats for at kommunikere de realiserede lettelser til virksomhederne. 

Herudover vil forenklingsindsatsen også fremadrettet have større fokus på de 

forhold, virksomhederne oplever som irriterende og besværlige, som supplement 

til AMVAB-målinger og reduktionsmål.  

Endelig ønsker jeg at gøre opmærksom på, at regeringen bevidst har valgt at mål-

rette forenklingsindsatsen i forhold til de lovbestemte administrative omkostnin-

ger, da regeringen ikke kan eller skal blande sig i, hvilke aktiviteter virksomheder-

ne frivilligt vælger at udføre som del af den generelle interne forretningsførelse.  

 

Med venlig hilsen 

Thor Pedersen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi til Rigsrevisionen 


