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Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 7/2006 om 

effekten af regelforenklingsindsatsen 

I anledning af Statsrevisorernes beretning nr. 7/2006 om effekten af re-

gelforenklingsindsatsen samt ledsagende statsrevisorbemærkning af den 

21. februar 2007 vil jeg i det følgende – under henvisning til § 18, stk. 2 i 

lov om revision af statens regnskaber mm. – redegøre for de overvejelser, 

som beretningen giver anledning til.  
 

Statsrevisorerne bemærker, at der er arbejdet tilfredsstillende med regel-

forenklingsindsatsen over for virksomhederne, men at den målbare effekt 

af indsatsen foreløbig har været relativ lav. Hertil kommer, at en betyde-

lig del af virksomhederne endnu ikke oplever de administrative lettelser i 

dagligdagen. 

 

Jeg skal bemærke, at mit ministerium har gennemført en opdatering af 

målingen for Folketingsåret 05/06. Denne opdatering peger på væsentlige 

yderligere lettelser af virksomhedernes administrative byrder. De nye tal 

offentliggøres i min redegørelse til Folketinget i maj. Erfaringerne viser 

desuden, at der som oftest går et stykke tid før alle lettelser vil kunne 

mærkes hos virksomhederne. 

 

Ud over de allerede opnåede lettelser er et vigtigt resultat af arbejdet des-

uden, at der er skabt et solidt fundament for yderligere lettelser. Erfarin-

ger fra Holland viser, at en række væsentlige resultater kom på et senere 

tidspunkt i indsatsen. 

 

Det kan også bemærkes, at et væsentligt resultat af forenklingsarbejdet 

har været, at indsatsen har medvirket til at skabe en kulturforandring i 

ministerierne, således at der i højere grad er fokus på at reducere de ad-

ministrative byrder, både bagudrettet i form af systematisk regelforenk-

ling og fremadrettet i forhold til ny lovgivning. 

 

Til Rigsrevisionens bemærkning om, at det er usikkert, om målet kan nås 

i 2010, kan bemærkes, at det er afgørende, at der er et sagligt og veldo-

kumenteret grundlag for de planlagte administrative lettelser samt fokus 

på at begrænse byrderne fra ny lovgivning. Derfor analyseres alle initiati-

ver, fx fra regeringens handlingsplan, grundigt inden de iværksættes. 

Derudover er der igangsat flere projekter, som har en relativ lang tidsho-

risont, hvorfor de administrative lettelser først realiseres efter en længe-
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revarende indsats. I lyset af de hollandske erfaringer er det derfor for tid-

ligt at vurdere, om målet kan nås. 

 

Til det forhold, at nogle virksomheder endnu ikke oplever de administra-

tive lettelser i dagligdagen kan bemærkes, at regeringens mål er at 

reducere de administrative omkostninger for erhvervslivet, der følger af 

lovbestemte krav. Hvis reguleringen på et område afskaffes, vil det 

således betyde en reduktion af de lovbestemte administrative 

omkostninger for virksomhederne. Det er herefter frivilligt for de 

omfattede virksomheder, om de vil fortsætte med at udføre de 

pågældende administrative handlinger.  

 

Økonomi- og Erhvervsministeriet er opmærksom på, at det er vigtigt, at 

informere virksomhederne effektivt om nye regler, for at lettelserne kan 

mærkes i virksomhedernes dagligdag. 

 

Økonomi- og Erhvervsministeriet er også opmærksom på, at virksomhe-

derne oplever nogle administrative pligter som værende mere irriterende 

eller uhensigtsmæssige end andre. Derfor er der i regelforenklingsindsat-

sen også fokus på at reducere de såkaldte ”irritationsbyrder”. Dette er et 

centralt indsatsområde i regeringens handlingsplan, og er indgået som et 

vigtigt element i forbindelse med de fire byrdekomitéer, der har været 

nedsat på Økonomi- og Erhvervsministeriets område. 

 

Rigsrevisionen konstaterer, at genbrug af virksomhedernes og borgernes 

indberettede oplysninger til de offentlige myndigheder vil medføre væ-

sentlige lettelser af de administrative omkostninger, men at forudsætnin-

gerne for genbrug af indberettede oplysninger endnu kun delvist er til 

stede. Jeg bakker op om Rigsrevisionens anbefaling om, at der tages initi-

ativ til at styrke den tværgående samordning af oplysninger og registre-

ringer til det offentlige og kan bemærke, at mit ministerium allerede har 

igangsat en række initiativer for at øge genbrug af data. 
 

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

1264 København K. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Bendt Bendtsen 


