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Kære Peder Larsen
Tak for dit brev af 25. januar 2017 til Folketingets Præsidium og opfordringen
heri til, at Folketingets udvalg bibringes et støtte kendskab til Statstevisorer
nes og Rigsrevisionens beretninger og drøfter, hvordan udvalgene mete sy
stematisk kan anvende beretningerne som led i opgaven med at overvåge,
om væsentlig lovgivning får de tilsigtede virkninger.
Brevet er omdelt i Udvalgel for Forretningsordenen (alm. del bilag 41) og vil
indgå i Udvalget for Forretningsordenens fortsatte drøftelser af, hvordan Fol
ketingets og udvalgenes arbejde med lovovervågning og forbedring at lovkva
liteten kan styrkes. Folketingets Præsidium vil endvidere blive orienteret om
brevet på sit møde den 10. maj 2017.
—

Jeg vil derudover foranledige, at brevet omdeles i Folketingets udvalg med
opfordring til, at man i de enkelte udvalg drøfter, hvilken procedure udvalget
ønsker for behandlingen at Statsrevisorernes og Rigsrevisionens beretninger.
og hvordan udvalget kan anvende og drage nytte af beretningerne bI.a. i for
bindelse med udvalgets arbejde med at overvåge og evaluere, om væsentlig
lovgivning får de tilsigtede virkninger. Jeg vil herunder fremhæve Statsreviso
remes forslag om, at udvalgene systematisk sættet de beretninger på dags
orden, som vedrører udvalgets fagområde.
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Ref. 15-0009524

Statsrevisoreme er opmærksomme på, at Folketingets udvalg siden 2015 hat
arbejdet for at styrke overvågning og evaluering af lovgivningen. Herved imødekommer udvalgene Præsidiets opfordring til udvalgene om at overveje,
hvordan udvalgene kan påtage sig et støtte ansvar for at overvåge, om væ
sentlig lovgivning efterfølgende får de titsigtede virkninger.
Rigsrevisor og Statsrevisoreme deltog i Præsidiets konference 4. februar
2015 om arbejdet i Folketingets udvalg og gjorde ved den lejlighed opmærk
som på, at udvalgene kunne drage nytte at Statsrevisocernes og Rigsrevisio
nens beretninger i forbindelse med lovovervågningen.
Det et kernen i Rigsrevisionens og Statsrevisorernes beretninger at under
søge, om regeringen og forvaltningen har fart Folketingets beslutninger ud i
livet på en korrekt, effektiv, produktiv og sparsommelig måde. Beretningerne
omhandler ofte udmøntningen og effekten af reformer, love og regler. En
mere systematisk brug af beretningerne er altså i overensstemmelse med ud
valgenes opgave om at evaluere og overvåge lovgivningens virkninger.
Dette kan konkret ske ved, at udvalgene sætter de beretninger på dagsorden,
som vedrører udvalgets fagområde. Herved får udvalgsmedlemmeme kend
skab til beretningens eksistens. Det er herefter op til udvalget at afgøre, om
man vil behandle beretningen, fx stille spørgsmål til ministeren på baggrund af
en beretning eller lade anbefalinger fra beretningen inspirere til ændret eller
ny lovgivning.
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Med denne henvendelse ønsker Statsrevisoreme at foreslå, at udvalgene i
højere grad drager nytte at beretningerne, når de overvåget og evaluerer virk
ningerne af lovgivningen. Beretningerne er udarbejdet af Folketingets uaf
hængige kontrolorganer (Statsrevisoreme og Rigsrevisionen) og behandler
emner, der er væsentlige og risikofyldte.
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Statsrevisoremes forslag ændret selv sagt ikke ved, at det alene er Statsrevi
sorerne, der modtager og afgiver bemærknïng til beretningerne fra Rigsrevisi
onen og afgiver beretningerne til Folketinget Det er også Statsrevisorerne og
Rigsrevisionen, der følger op på og vurderer de overvejelser og tiltag, som be
retningen giver ministeren anledning til at iværksætte, og hvornår sagen kan
afsluttes, jf. § 18 i ngsrevisorloven. Men Statsrevisorerne sanktionetet ikke,
og de deltager heller ikke i den fremadrettede lovgivningsproces. Det gør Fol
ketingets udvalg.
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