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København, Oktober 2013

Forord
Bureaukrati eller arbejdspladser?
Der er nu gået godt et år siden regeringen nedsatte
Virksomhedsforum for enklere regler, og det giver
anledning til at gøre status på arbejdet.
Vi fik til opgave at gå til kamp mod de unødvendige
og komplicerede regler, som danske virksomheder
slås med, og som fjerner fokus fra at drive forretning
og skabe vækst.
I løbet af det første år har Virksomhedsforum sendt
204 forslag til regeringen. Forslagene er meget
forskellige og spænder vidt i omfang og fokus – men
alle har samme mål: nemlig at lette bureaukratiet
og gøre det enklere at drive virksomhed i Danmark.
Virksomhedsforums systematiske arbejde med at
afdække unødvendigt bureaukrati og uhensigtsmæssige administrative praksisser har allerede
resulteret i ændringer, som regeringen ellers ikke
ville have gennemført.
Regeringen har forpligtet sig til et ”følg eller forklar”-princip, som betyder, at regeringen enten
følger forslag fra Virksomhedsforum eller giver en
forklaring på, hvorfor forslaget ikke følges. Alle forslag og svar kan ses på enklereregler.dk. Det sikrer
gennemsigtighed og understreger det forpligtende
samarbejde mellem regeringen og erhvervslivet.
Det skaber også dialog mellem erhvervet og myndighederne, hvilket er en forudsætning for at fjerne
byrderne.
Vi har sendt over 200 forslag til regeringen, og af
de 140 forslag, som regeringen indtil videre har
behandlet, gennemføres 111 forslag helt eller delvist.
Næsten 80 procent af vores anbefalinger følges
altså. Det er en pæn og tilfredsstillende andel. De
fulgte forslag er kun det første – vigtige – skridt i den
rigtige retning. Nu venter myndighedernes arbejde
med at implementere forslagene, så danske virksomheder oplever reelle forandringer i deres dagligdag.
Fremover vil Virksomhedsforum derfor nøje følge
regeringens gennemførelse af forslagene og vurdere, om ændringerne skaber reelle forandringer, eller
om der er behov for yderligere indsats.

Som årsrapporten viser, er der forskel på, i hvilket
omfang ministerierne følger Virksomhedsforums
anbefalinger. Det indikerer, at der i nogle ministerier fortsat er et potentiale for at styrke forenklingsindsatsen. Virksomhedsforum mener også, at der er
behov for en ny tilgang til enklere regler hos nogle
myndigheder, som kan fremme et mere systematisk fokus på at gøre reguleringen så erhvervsvenlig
som mulig. Denne tilgang er helt afgørende, hvis
erhvervslivet skal opleve en væsentlig reduktion i de
administrative byrder.
Virksomhedsforum har naturligvis forståelse for,
at regulering af erhvervslivet er nødvendig - og
ligefrem kan være til fordel for virksomhederne, fx
når der skal tages hensyn til miljø eller arbejdsmiljø.
Men forslag fra Virksomhedsforum bør ikke afvises
før, myndighederne har fuld forståelse for de administrative processer og omkostninger, som reguleringen medfører i virksomhederne. I mange tilfælde
kan administrationen af regler forenkles uden at
slække på de bagvedliggende hensyn. Ofte handler
det ikke om at ændre regler, men om at ændre processer, så de tager udgangspunkt i virksomhedernes
hverdag.
Her til slut vil jeg gerne understrege, at Virksomhedsforum er alle virksomheders forum. Derfor vil
jeg gerne takke for de forslag, som vi allerede har
modtaget fra virksomheder rundt om i landet og opfordre til, at endnu flere sender forslag ind. På den
måde sikrer vi, at der også i fremtiden vil være fokus
på forenklinger på de områder, hvor virksomhederne oplever de største udfordringer med bureaukrati.
I Virksomhedsforum ønsker vi nemlig reelle forandringer. Det er et valg mellem bureaukrati eller
arbejdspladser!

Michael Ring
Formand og adm. direktør, Stelton A/S

Arbejdet i
Virksomhedsforum
for enklere regler
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Arbejdet i
Virksomhedsforum
for enklere regler
Virksomhedsforum for enklere regler er et rådgivende organ for regeringens arbejde med erhvervsrettet afbureaukratisering. Det blev nedsat af erhvervs- og vækstministeren i foråret 2012 og sendte i
oktober 2012 den første pakke af forenklingsforslag til regeringen. Siden har Virksomhedsforum sendt
204 forslag til regeringen.
Virksomhedsforum skal sikre, at regeringens forenklingsindsats målrettes de områder, hvor virksomhederne oplever de største udfordringer med bureaukrati, og at indsatsen tager udgangspunkt i virksomhedernes dagligdag. Opgaven består i at identificere virksomhedernes konkrete problemer med
bureaukrati og komme med forslag til mulige forenklinger til regeringen.
Unødvendige krav og administrative byrder tager værdifuld tid fra virksomhederne. Tid, som de kunne
have brugt på at drive forretning og skabe vækst og beskæftigelse. Der er derfor et stort potentiale for
forenkling, og Virksomhedsforum arbejder for, at dette forenklingspotentiale realiseres.

Enklere regler betyder, at vi skal bruge mindre tid på administration, hvilket frigør ressourcer i vores virksomhed. Det forbedrer konkurrenceevnen og skaber på længere sigt vækst og
arbejdspladser i Danmark

Janicke Schultz-Petersen
Medlem af Virksomhedsforum og adm. direktør, MJK Automation

I Virksomhedsforum deltager repræsentanter fra danske virksomheder, erhvervs- og arbejdstagerorganisationer samt eksperter i regelforenkling og regulering. Der findes en oversigt over medlemmerne i
bilaget. Virksomhedsforum betjenes af et projektteam fra Erhvervs- og Vækstministeriet.

Det er vigtigt, at virksomhederne sammen med organisationer
og andre samarbejdspartnere er repræsenterede i Virksomhedsforum for, at vi i fællesskab kan sikre forenklinger. Jeg er, som
virksomhedsrepræsentant, glad for at sidde med i Virksomhedsforum, fordi vi her forsøger at løse nogle af de udfordringer som
vi, som virksomhed, dagligt oplever. Det er vigtigt, at vi bliver
lyttet til, og at der sker resultater.

Ann Frederiksen
Medlem af Virksomhedsforum og økonomichef, Svend Frederiksen Maskinfabrik A/S
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Sammensætningen betyder, at forslagene fra Virksomhedsforum gennemarbejdes og nuanceres fra
flere vinkler, inden de sendes videre til regeringen.
Forslagene fra Virksomhedsforum handler ikke kun om selve reglerne, men også om hvordan reglerne
kommunikeres, implementeres, håndhæves og passer ind i virksomhedens daglige drift. Målet er at
finde enkle løsninger, der giver værdi for virksomhederne samtidig med, at formålet med reguleringen
opnås.

Arbejdet i Virksomhedsforum har ført til gode forslag og
konkrete resultater, fordi vi er gode til i fællesskab at fokusere
på løsninger. Pointen er, at det er muligt at finde løsninger, der
gør livet lettere for virksomheder i dagligdagen uden at give køb
på de politiske målsætninger, som oprindeligt førte til indførelsen af disse regler. Dagligdagserfaringer fra virksomhederne
om, hvordan reglerne håndteres i praksis og gode erfaringer
fra andre lande giver ofte vigtig viden om, hvordan en regel kan
implementeres på en mindre byrdefuld måde. Det er Virksomhedsforums opgave at gøre myndighederne opmærksom på
disse bedre, smartere løsninger og opretholde presset for, at de
bliver indført i praksis.

Paul Mollerup
Medlem af Virksomhedsforum og adm. direktør, Danske Advokater

LO mener naturligvis, at unødige administrative byrder for
virksomheder skal fjernes eller lettes, dog uden at arbejdstagerrettigheder forringes. Fx på arbejdsmiljøområdet, kan man ikke
fjerne regler, hvis formål er at beskytte mod ulykker og nedslidning – her kommer beskyttelsen i første række, ellers kan det
blive rigtigt dyrt for både for virksomheder, samfund og for den
enkelte lønmodtager. Virksomhedsforum skal have fokus på
at komme med forslag, der kan afbureaukratisere og skabe
gode rammebetingelser i respekt for både lønmodtagere
og virksomheder.

Lizette Risgaard
Medlem af Virksomhedsforum og næstformand, LO
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”Følg eller forklar” princippet
Regeringen har forpligtet sig til et ”følg eller forklar” princip for forslag fra Virksomhedsforum.
Det indebærer, at regeringen enten svarer, den vil gennemføre forslaget, eller giver en forklaring på,
hvorfor forslaget ikke gennemføres. Forslag sendt til regeringen kan have forskellig status:

Gennemføres

Gennemføres delvist

Forslaget gennemføres, og der iværksættes initiativer for at levere
forenkling på området.

Større eller mindre dele af forslaget gennemføres.

Gennemføres ikke

Regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen
forklarer hvorfor.

Behandles

Regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

Følg-eller-forklar princippet og den direkte dialog med regeringen har været med til at bryde med sektortænkningen i ministerierne og gjort det nemmere at adressere små og store udfordringer med bureaukrati, der går på tværs af ressortområder.
Stine Pilegaard Jespersen
Medlem af Virksomhedsforum og underdirektør, Dansk Erhverv

Følg-eller-forklar princippet er et godt signal fra regeringen om
åbenhed og ønske om dialog med erhvervslivet. I den forbindelse er det naturligvis helt centralt, at der kommer klare svar på
forslagene – hvilke konkrete forenklinger bliver gennemført, og
ellers en god forklaring på, hvorfor regeringen ikke gennemfører forslag. Virksomhedsforum har fået mange gode svar – men
desværre også eksempler på det modsatte. Den essentielle, løbende udfordring for at opnå succes med Virksomhedsforum er,
at alle myndigheder går konstruktivt med på arbejdet og sikrer
gode og seriøse svar.

Jannik Bay
Medlem af Virksomhedsforum og erhvervspolitisk chef, Landbrug & Fødevarer
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Status for hvert enkelt forslag fremgår på Virksomhedsforums hjemmeside, enklereregler.dk, hvor
det uddybede svar fra regeringen ligeledes kan findes. På siden kan alle desuden sende deres input til
forenkling til Virksomhedsforum.

Arbejdsform

Siden oprettelsen har Virksomhedsforum modtaget et stort antal forslag fra bl.a. virksomheder og
organisationer. Disse forslag har dannet grundlag for udvælgelsen af en række temaer, hvor virksomhedernes udfordringer og potentialer for forenkling er undersøgt nærmere i arbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne foretager en kvalificering af de indkomne forslag, hvorefter Virksomhedsforum på tre årlige
møder drøfter og udvælger de forslag, som sendes videre til regeringen. Temaerne medvirker til en
mere systematisk tilgang til forenklingsarbejdet, hvilket også er en fordel for de myndigheder, som skal
arbejde videre med forslagene.
Herudover har Virksomhedsforum sendt en række øvrige forslag til regeringen, der har karakter af
mere enkeltstående forslag.
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Fakta og forslag
Administrative byrder er en af de væsentligste barrierer for vækst, så der har været nok at tage fat på.
Virksomhedsforum har i løbet af det første år allerede sendt 204 forslag til regeringen – om alt fra bedre digitale løsninger over økologisk biavl til moms- og bogføringsregler – alle med det klare mål: at gøre
det lettere at drive virksomhed.
Følgende temaer er indtil videre behandlet (antal forslag sendt til regeringen i parentes).
•
•
•
•
•
•

Genbrug af data (19)
Ansættelse af udenlandsk arbejdskraft (21)
Implementering af EU-regulering (35)
Digitalisering (22)
Kommunal/regional implementering og offentlig sagsbehandling (31)
Øvrige forslag (76)

Indtil videre har regeringen besvaret 140 af de 204 forslag. Regeringen har tilkendegivet, at den vil gennemføre 57 forslag, og at 54 forslag delvist vil blive gennemført. 64 forslag behandles fortsat i regeringen. Nedenstående figur viser fordelingen af status på forslagene fra Virksomhedsforum.
Figur 1: Oversigt over status på forslagene fra Virksomhedsforum.

Gennemføres (57)
Gennemføres delvist (54)
Gennemføres ikke (29)
Behandles (64)

Forslagene er sendt til 13 forskellige ministerier. Fordelingen af forslag på ministerområder ses af figur
2 nedenfor.
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Figur 2: Forslagenes status – fordelt på ministerier, i procent (antal forslag i parentes).
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Figuren viser, at 79 procent af alle forslagene helt eller delvist gennemføres. Som det også fremgår
af figuren, kan Virksomhedsforum konstatere, at gennemførelsesprocenten varierer ministerierne
imellem. Finansministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet samt Miljøministeriet kan fremhæves som
ministerier, som har modtaget mange forslag, hvor størstedelen af forslagene gennemføres helt eller
delvist. Figuren viser dog også, at nogle ministerier bør lægge sig mere i selen for at skabe forenklinger.
Virksomhedsforum er tilfreds med, at regeringen vil gennemføre en høj andel af forslagene. Nu afventer implementeringen af forslagene, så danske virksomheder får gavn af forenklingerne i deres dagligdag. Virksomhedsforum vil følge regeringens implementering af forslagene og vurdere, om ændringerne skaber reelle forandringer. På denne baggrund anbefaler Virksomhedsforum:
•
•
•

At regeringen implementerer de 111 forslag, som den har tilkendegivet vil blive gennemført.
Jo før, desto bedre for virksomhederne.
At regeringen har et særligt fokus på de forslag, som den har tilkendegivet vil blive delvist
gennemført. Regeringen bør sikre sig, at disse forslag også fører til reelle forenklinger.
At alle ministerier arbejder ihærdigt med at skabe forenklinger.

I det følgende gennemgås de behandlede temaer samt de øvrige forslag. I bilaget findes en oversigt over
alle forslag, som gennemføres helt.

10

VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER

Genbrug af data
Idéen med genbrug af data er, at virksomheder ikke skal bruge unødvendige ressourcer på gentagne
indberetninger af de samme data samme sted eller til forskellige myndigheder. Virksomhedsforum
mener, at virksomheder kun skal indberette samme data én gang, ét sted.
Virksomhedsforum ser et enormt potentiale for øget datagenbrug, men anerkender samtidig, at alle
gevinsterne ikke kan realiseres på én gang. Det er Virksomhedsforums klare forventning, at der i de
kommende år vil ske en løbende udvidelse på området, hvor anvendelse af datagenbrug gradvist øges
i takt med den digitale udvikling. I dette arbejde er det vigtigt, at ambitionerne sættes højt, og at den
erhvervsrettede del af regeringens nuværende program for datagenbrug styrkes.
Datagenbrug er også et godt eksempel på, at virksomhedernes administrative byrder kan reduceres
uden at ændre på reguleringens bagvedliggende hensyn. Myndighederne får nemlig stadig opfyldt sine
databehov, men på en måde, der er mindre omkostningsfuld for virksomhederne - samt ofte også for
myndighederne selv.

Vi har i mange år opfordret til et højt ambitionsniveau for genbrug af data, så Danmark udnytter muligheden for at blive frontløber på dette vigtige område. Der er et enormt potentiale for
at reducere virksomhedernes administrative byrder ved øget
genbrug af data. Dette potentiale kan realiseres uden at gå på
kompromis med databehovet i det offentlige, som blot opfyldes
på en mere effektiv måde - til gavn for både virksomheder og
myndigheder.

Sidsel Dyrholm Holst
Medlem af Virksomhedsforum og chef for MMV & Entrepreneurship, DI
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Om forslagene
Virksomhedsforum har sendt 19 forslag om genbrug af data til regeringen. Regeringens tilbagemelding
fremgår af figur 3 nedenfor.
Figur 3: Regeringens svar på forslag vedrørende genbrug af data.

Gennemføres (5)
Gennemføres delvist (10)
Gennemføres ikke (3)
Behandles (1)

Det fremgår, at regeringen ser positivt på hovedparten af forslagene, selvom en høj andel gennemføres
delvist.
Virksomhedsforum ser frem til at følge regeringens arbejde på området, da det forventes at kunne
medføre en meget væsentlig reduktion i virksomhedernes administrative byrder.
Boks 1: Eksempel på forslag vedrørende genbrug af data, som regeringen gennemfører delvist.
Virksomheder i EU skal indberette oplysninger om deres import og eksport fra og til andre EU-lande til Danmarks Statistik (Intrastat). Eksport fra ét medlemsland til et andet er i det modtagende
land naturligvis ensbetydende med import. Det burde derfor ikke være nødvendigt for virksomhederne at indberette importdata. Virksomhedsforum har foreslået, at disse data genereres ved
genbrug af eksportdata. Intrastat udgør mere end halvdelen af de samlede administrative byrder på
statistikområdet, og der er derfor et stort forenklingspotentiale ved datagenbrug på området.
Regeringen har svaret, at den arbejder for en løsning på EU-niveau, og at et it-system til udveksling
af data vil være klar til brug på pilotbasis i 2015.
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Ansættelse af
udenlandsk
arbejdskraft
For virksomheder er det centralt at kunne få kvalificerede medarbejdere – også fra udlandet. Der er dog
en række udfordringer og barrierer ved at ansætte udenlandsk arbejdskraft. Når udenlandske medarbejdere skal godkendes, kan en lang sagsbehandlingstid betyde, at virksomhederne går glip af kvalificeret arbejdskraft eller i værste fald endda mister opgaver. I dag er flere myndigheder ansvarlige for at
udstede de relevante dokumenter. Det gør det besværligt at vide, hvor man skal henvende sig for at få
fat på de rigtige dokumenter.

Om forslagene
Virksomhedsforum har i alt sendt 21 forslag vedrørende udenlandsk arbejdskraft til regeringen.
Figur 4: Regeringens svar på forslag vedrørende ansættelse af udenlandsk arbejdskraft.

Gennemføres (5)
Gennemføres delvist (4)
Gennemføres ikke (2)
Behandles (10)

Som figuren viser, så behandles flere af forslagene stadig, fem forslag vil blive gennemført, fire
gennemføres delvist, mens to forslag ikke gennemføres.
Virksomhedsforum vil gerne opfordre til, at de ti forslag, som stadig behandles, gennemføres, så
virksomhederne lettere og hurtigere kan ansætte udenlandske medarbejdere.

Hvis virksomhederne ikke kan få kvalificeret arbejdskraft risikerer
vi, de rykker til udlandet. Derfor er det vigtigt, at de hurtigt og effektivt kan rekruttere udenlandsk arbejdskraft med de nødvendige kompetencer. Det er baggrunden for en række af de forslag,
vi har sendt til regeringen.

Stine Pilegaard Jespersen
Medlem af Virksomhedsforum og underdirektør, Dansk Erhverv
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Implementering af
EU-regulering
Cirka halvdelen af de administrative byrder for danske virksomheder stammer helt eller delvist fra
EU-regulering. En effektiv implementering af EU-regulering er derfor helt centralt, hvis det skal gøres
mere enkelt at drive virksomhed i Danmark. Unødig byrdefuld implementering af EU-regulering reducerer virksomhedernes produktivitet. Det stiller danske virksomheder konkurrencemæssigt dårligere
end virksomheder i lande, der har valgt at implementere EU-reguleringen på en måde, som er enklere
for virksomhederne.

Om forslagene

Virksomhedsforum har sendt 35 forslag om implementering af EU-regulering til regeringen. Regeringens tilbagemelding fremgår af figur 5 nedenfor.
Figur 5: Regeringens svar på forslag vedrørende implementering af EU-regulering.

Gennemføres (6)
Gennemføres delvist (13)
Gennemføres ikke (10)
Behandles (6)

Virksomhedsforum kan konstatere, at regeringen indtil videre gennemfører en forholdsvis lille andel
af forslagene fuldt ud. Virksomhedsforum har forståelse for, at EU-regulering i mange tilfælde sætter
en ramme, som ikke kan omgås, men opfordrer regeringen til at være ambitiøs på dette vigtige område
– både ved at implementere regulering fra EU så effektivt som muligt og ved at arbejde for regelforenkling på EU-niveau.
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Boks 2: Eksempel på forslag vedrørende implementering af EU-regulering, som regeringen
gennemfører
Der er i Danmark bred enighed om, at der på længere sigt skal ske en udfasning af de fire mest
problematiske ftalater.
Danmark valgte oprindeligt at indføre et forbud mod import og markedsføring af varer med indhold
af de samme fire ftalater fra 1. december 2013. Forbuddet ville være meget vanskeligt at administrere og udgøre en væsentlig konkurrenceforvridning for danske virksomheder.
Det er baggrunden for, at Virksomhedsforum har foreslået at udskyde det danske forbud mod fire
ftalater. Regeringen følger forslaget, og forbuddet træder først i kraft i 2015. Virksomhedsforum

Vi i Elgiganten er lettede over, at Miljøministeriet udskyder
ftalatforbudet, og at elektronik og vores forretningsområde fritages for en så byrdebelastende regel. Vi har forretninger i hele
Norden og ser derfor helst, at forbuddet helt droppes, og at EU
regulerer på området. Ftalatforbuddet ville svække vores konkurrenceevne meget alvorligt, og vi ville risikere tomme hylder i
vores butikker og tab af arbejdspladser.

Jakob Reland
Service Manager, Elgiganten
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Digitalisering
Velfungerede digitale løsninger er til gavn for både virksomheder og myndigheder, fordi begge parter
sparer tid og penge, fx til print og porto. Digitalisering er derfor et godt eksempel på, at det ikke altid er
nødvendigt at ændre i lovgivningen for at gøre det nemmere for virksomhederne at drive virksomhed.
For virksomheder er det vigtigt, at de digitale løsninger udvikles, så de passer til virksomhedernes
behov, og der ikke opstår unødvendige uklarheder ved indberetninger. Det skaber frustrationer, hvis
en digital løsning ikke er tilgængelig – og kan i værste fald betyde, at virksomheder ikke kan overholde
indberetningsfrister.
Desuden kan det, trods velfungerende digitale løsninger, ikke undgås, at virksomheder ind imellem får
brug for at komme i kontakt med myndighederne og få hjælp til fx indberetninger og ansøgninger. Virksomheder oplever, at det er besværligt at komme i kontakt med myndighederne, og at de blot viderestilles til andre myndigheders support. Her er det vigtigt, at virksomhederne hurtigt kan komme i kontakt
med den relevante person – og på de tidspunkter, hvor virksomhederne har brug for hjælp.

Om forslagene

Virksomhedsforum har sendt 22 forslag om digitalisering til regeringen. Status for forslagene fremgår
af figuren nedenfor.
Figur 6: Status på forslag vedrørende digitalisering

Gennemføres (12)
Gennemføres delvist (8)
Behandles (2)

Figur 6 viser, at størstedelen af disse forslag vil blive gennemført. Virksomhedsforum er tilfreds med, at
regeringen vil gennemføre så stor en andel af forslagene vedrørende digitalisering.
Virksomhedsforum har bl.a. foreslået en række forbedringer af it-systemet Husdyrgodkendelse.dk,
som er blevet gennemført. Miljøstyrelsen har for nyligt lanceret en ny version af hjemmesiden, som
har til hensigt at sikre bedre driftsstabilitet og højere hastighed.

www.husdyrgodkendelse.dk har været et meget tungt system at
arbejde med. Blandt andet tog mange beregninger meget lang
tid, hvilket skabte stor frustration. Siden opdateringen har vi som
brugere af systemet oplevet en øget hastighed i forhold til beregning af nøgletal, og vores tidforbrug med indtastninger af data
og beregning af nøgletal er halveret. Det sparer derfor rigtig
meget ventetid. Vi er dog endnu ikke helt i mål med alle punkter.

Annette Pihl Pedersen
Miljøkonsulent, LMO
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Kommunal/regional
implementering
og offentlig
sagsbehandling
Kommunerne er i høj grad med til at definere virksomhedernes rammevilkår, som den myndighed
mange virksomheder hyppigst er i kontakt med i hverdagen. Det kan være til stor frustration for virksomhederne, at der nogle gange er meget store forskelle på den kommunale opgaveløsning - fx forskellige krav, regelfortolkninger, sagsbehandling, ansøgningsskemaer, udbudshåndtering, gebyrer m.v.
Derudover kan virksomheder med ansatte fra forskellige kommuner, herunder andre kommuner end
virksomhedens hjemkommune, opleve en række udfordringer, fordi kommunerne griber beskæftigelsesindsatsen an på forskellig vis.
Dette medfører bl.a., at de pågældende virksomheder skal forholde sig til forskellige arbejdsgange og
forskellig håndtering af de gældende regler.
Konsekvensen er, at mange virksomheder bruger unødigt meget tid på at sætte sig ind flere forskellige
måder at gøre tingene på, samtidig med at de store forskelle kan virke konkurrenceforvridende.

Regeringerne i EU gør sig store anstrengelser for at harmonisere regelsættet og skabe fri bevægelighed over grænserne
i det indre marked, netop fordi det skaber dynamik, vækst og
arbejdspladser. Der er lavet flere beregninger, der dokumenterer det økonomiske potentiale på dette felt. Derfor kan det virke
paradoksalt, at vi inden for landets grænser har forskellige procedurer, regler og tilgange til virksomhederne i kommunerne. Vi
savner faktisk et ”indre marked” i Danmark på flere kommunale
aktivitetsområder.

Torben Liborius
Medlem af Virksomhedsforum og erhvervspolitisk chef, Dansk Byggeri
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Om forslagene
Virksomhedsforum har sendt 31 forslag til regeringen, som bl.a. skal sikre en større ensartethed i den
kommunale sagsbehandling og forbedre kommunikationen mellem kommunerne indbyrdes og i forhold til virksomhederne. Regeringen er fortsat ved at behandle forslagene.
Det fremgår af aftalen om kommunernes økonomi for 2014, at regeringen og KL er enige om, at der er
brug for at skabe de bedst mulige rammebetingelser for vækst og erhvervsudvikling i kommunerne. Der
igangsættes derfor et arbejde, som bl.a. skal identificere ”best practice” på tværs af kommunerne, og
som også ser på forenklingsforslagene fra Virksomhedsforum. Virksomhedsforum ser frem til at følge
dette arbejde.
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Øvrige forslag
Virksomhedsforum arbejder også med forslag, som ikke indgår i et overordnet tema. Disse spænder
derfor vidt i fokus.

Om forslagene

Indtil videre har Virksomhedsforum sendt 76 forslag af denne type til regeringen. Virksomhedsforum
har fået svar fra regeringen på 62 af forslagene, som det fremgår af figur 7.
Figur 7: Status på øvrige forslag.

Gennemføres (29)
Gennemføres delvist (19)
Gennemføres ikke (14)
Behandles (14)

Som figuren viser, har regeringen tilkendegivet, at 38 procent af disse forslag vil blive gennemført,
mens 25 procent delvist gennemføres.
Virksomhedsforum har bl.a. foreslået, at det skal være tilladt for ledsagere i følgebiler til særtransporter at dirigere trafikken, fordi der dagligt er behov for det. Efter forslaget vil Justitsministeriet lave en
ny bekendtgørelse, som gør det muligt at bemyndige andre end politiet til at regulere færdsel i forbindelse med særtransporter.

For vores virksomhed betyder ændringen, at alle størrelser særtransporter lovligt kan gennemføres uden politiets deltagelse, og
det forøger fleksibiliteten i dagligdagen. Desuden vil brugen af
særligt uddannede førere af disse biler betyde en mere kvalificeret regulering af trafikken ved særtransporter, hvilket vil give
mindre gener for den øvrige trafik, og mindre stress for vores
chauffører.

Frank Segall
Ejer af Vognmandsfirmaet Frank Segall
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Virksomhedsforum har også foreslået, at årsrapporter fremover bør kunne aflægges på engelsk. I en
globaliseret verden, hvor virksomheder har internationale forretningsforbindelser, er det nødvendigt
for flere virksomheder at lave årsrapporter på engelsk. Disse virksomheder har derfor hidtil været nødt
til at udarbejde to sprogversioner. Erhvervs- og vækstministeren har fremsat lovforslag om ændring af
årsregnskabsloven den 2. oktober 2013 med det formål at gennemføre forslaget.

Virksomheder anvender i dag mange ressourcer på at udarbejde
årsrapporter på både dansk og engelsk. De omfattende og detaljerede regler for årsrapportaflæggelse medfører dels en betydelig kompleksitet i oversættelsesarbejdet og dels et omfattende
arbejde i sikringen af, at begge sprogversioner er af samme høje
kvalitet og opfylder alle krav. Hvis virksomhederne alene kan
aflægge årsrapporten på engelsk, vil det både kunne forenkle
regnskabsprocessen og give væsentlige administrative lettelser.
For Carlsberg vil det betyde, at vi kan frigive tid til at fokusere
yderligere på at forbedre og øge værdien af såvel det kvalitative
som kvantitative informationsniveau i årsrapporten.

Tina Aggerholm
VP Group Accounting, Carlsberg
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Det videre arbejde
Virksomhedsforum har allerede sendt 204 forenklingsforslag til regeringen – og flere er på vej!
I november 2013 sender Virksomhedsforum en ny pakke af forslag til regeringen – bl.a. forslag
vedrørende statistik og arbejdsmiljø.

Statistik

Virksomhederne fremhæver ofte statistik, som et område, der er særligt byrdefuldt. Derfor ser Virksomhedsforum nu nærmere på området. Forslagene tager bl.a. udgangspunkt i at skabe øget brugervenlighed, bedre digitale løsninger og bedre vejledning i forbindelse med statistiske indberetninger.

Arbejdsmiljø

Både virksomheder og medarbejdere har en interesse i og et ønske om et godt arbejdsmiljø og Virksomhedsforum støtter regler, der kan bidrage til dette mål. Men det er vigtigt, at reglerne og administrationen af dem er udformet, så de reelt medvirker til et bedre arbejdsmiljø uden at være unødigt besværlige. Virksomhedsforum ser derfor på, om der er mulighed for forenkling af nogle dele af området.
Virksomhedsforum håber på et fortsat højt ambitionsniveau hos regeringen på de kommende forslag.

DA er gået ind i Virksomhedsforum med et højt ambitionsniveau
på medlemmernes vegne – og vi er indtil nu ikke blevet skuffet,
hverken over vores mulighed for at sætte dagsordenen eller over
de opnåede resultater. For ikke at tale om sekretariatets engagerede indsats. For os bliver lakmusprøven dog tilbagemeldingerne
fra regeringen vedr. udenlandsk arbejdskraft og Virksomhedsforums behandling af temaet arbejdsmiljø.

Fini Beilin
Medlem af Virksomhedsforum og vicedirektør, Dansk Arbejdsgiverforening
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Virksomhedsforum i 2014
Virksomhedsforum ser frem til det videre samarbejde med regeringen om at gøre det enklere
at drive virksomhed. I dette samarbejde opfordrer Virksomhedsforum regeringen til:

• En fortsat høj gennemførelsesprocent af forenklingsforslagene.
• At regeringen afgiver klare svar på forslag fra Virksomhedsforum, så det enten er tydeligt hvilke
konkrete ændringer, der gennemføres, eller hvorfor regeringen ikke ønsker at gennemføre 		
forenklinger. Dette er særligt gældende for forslag, som kun delvist gennemføres.
• At der gives en snarlig tilbagemelding på allerede sendte forslag, som Virksomhedsforum
endnu ikke har modtaget svar på.
• At samtlige ministerier og styrelser sætter systematisk fokus på at gøre reguleringen så
erhvervsvenlig som mulig.
• At forslag fra Virksomhedsforum ikke afvises før myndighederne har fået fuld forståelse
for de administrative processer og omkostninger, som reguleringen medfører i virksomhederne.
• At regeringen i højere grad er opmærksom på, at mange administrative barrierer kan ændres
uden at slække på de bagvedliggende hensyn.
• At forslagene implementeres så hurtigt og effektivt som muligt, så virksomhederne får gavn af
de administrative forenklinger i deres hverdag.

Virksomhedsforum ser frem til regeringens afrapportering af fremdrift.
Endelig vil Virksomhedsforum opfordre alle til at bidrage til arbejdet.
Hvis du har forslag til forenkling så send dem via
http://enklereregler.dk/deltag eller til enklereregler@erst.dk
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Bilag:
Oversigt over forslag,
der genneføres
Nedenstående forslag gennemføres helt:
Datagenbrug
•

Harmonisering af definitioner:
Datadefinitionerne der anvendes i
grunddataprogrammet skal gøres autoritative,
og anvendes på tværs af alle myndigheder

•

Harmonisering af datadefinitioner:
Datadefinitioner skal harmoniseres, så
virksomhederne ikke bedes om oplysninger,
som allerede er tilgængelige blot med en 		
anden definition/i et andet data format

•

Indberetning af færre oplysninger
ved sygefravær:
Antallet af oplysninger, som arbejdsgivere
skal afgive i forbindelse med anmeldelse af 		
sygefravær til kommunen, skal reduceres
via genbrug af data fra fx eIndkomstregistret

•

Antal timer dokumenteres ubureaukratisk:
eIndkomstregistret anvendes som
dokumentation for antallet af arbejdstimer, 		
hvor der er udbetalt løn, når virksomheder 		
anmoder om udbetaling af løntilskud

•

Frigiv grunddata:
Hvis en myndighed har ret til at anvende 		
grunddata, så skal den omkostningsfrit 		
kunne hente disse data

afmønstring fra skibe, der ligger på reden
•

Søfolk i transit i Danmark:
Der bør findes en mere smidig ordning
for søfolk i forbindelse med afmønstring af
skibe i danske havne. Der bør snarest
udarbejdes en vejledning, der tydeliggør
reglerne på området og hvordan de skal
efterleves

•

ICS skal vejlede indehavere af green card:
ICS skal vejlede indehavere af green card
og medfølgende ægtefæller om, hvor de
kan få hjælp til jobsøgning og henvise til
de relevante jobcentre

•

Ansøgning om CPR-nr. i International
Citizen Service (ICS) for arbejdstagere
bosat i alle landets kommuner:
Det gøres muligt for udenlandske
arbejdstagere bosat i alle landes kommuner
at ansøge om CPR-nr. ved henvendelse i ét
af de fire ICS centre

Implementering af EU-regulering
•

Dansk forbudsbekendtgørelse mod
fire navngivne ftalater:
Der bør igangsættes en undersøgelse om,
hvorvidt den ønskede højere beskyttelse af 		
bl.a. danske forbrugere kan forventes opnået
gennem indførelsen af regler om tidligere 		
udfasning af fire navngivne ftalater

•

Lempelse af mærkningskravene for
færdigpakket frisk frugt og grønt:
Oplysningskravet om oprindelsesland på 		
færdigpakket frisk frugt og grønt skal
forenkles ved, at man på EU-niveau
gennemgår reglerne samt ved at vurdere,
om der nationalt er rum for forenkling

Udenlandsk arbejdskraft
•

Regler vedrørende grænsependlere:
Reglerne og praksis på området for
grænsependlere afklares mellem fx de svenske
og danske myndigheder og kommunikationen 		
af reglerne gøres klarere

•

Søfolk i transit i Danmark - afmønstring
fra skibe på reden:
Der opretholdes en enkel mulighed for 		
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•

•

•

•

Mere enkle og fleksible
EU-udbudsregler:
Virksomheders transaktionsomkostninger
forbundet med udbud fra offentlige
myndigheder skal reduceres ved, at fokus 		
under den nuværende revision af udbudsdirektiverne fastholdes på enkle og
fleksible regler
Nationale standarder i byggeriet,
eksempelvis betonelementer:
Der bør foretages en ”indre marked”
gennemgang af alle byggeriets nationale
standarder og normer for at afdække mulighederne for øget harmonisering via indførsel 		
af europæiske standarder
Fødevarekontaktmaterialer –
overensstemmelseserklæringer:
Der bør indføres prædefinerede overensstemmelseserklæringer om fødevarekontaktmaterialer på de forskellige materialetyper,
så det klart fremgår, hvilke informationer,
der skal til for at overholde lovgivningen)
Danske nationale supplerende regler
om bly:
Virksomhedernes efterlevelse af reglerne
om kemiske stoffer skal forenkles ved at sikre, 		
at de fremover ikke skal forholde sig til både
nationale og EU-regler men alene til et
sæt regler

færdiggjort
•

Facilitering af community for brugerne:
Oprettelsen af et fællesoffentligt forum
for brugere af digitale indberetningsløsninger
til offentlige myndigheder, hvor brugerne
kan dele løsninger og erfaringer)

•

Fælles offentligt supportcenter, der 24/7
yder support til digitale indberetninger/
ansøgninger mv.: Oprettelsen af et fællesoffentligt supportcenter, som holder åbent 		
døgnet rundt eller som minimum tilpasset 		
efterspørgslen

•

Forenkling af indberetning af batterier:
Virksomhedernes tidsforbrug forbundet
med indberetning af batterier skal reduceres 		
ved at fjerne kravene om kategorisering og
om oplysning om kemiske stofgrupper

•

Taxi - elektronisk kørebog:
Det skal fremover være muligt som standard
at bruge en elektronisk trafikbog/kørebog som
dokumentation af kørslen overfor skattevæsenet. I dag skal der søges om en særlig 		
dispensation

•

Brugertilfredshed/brugertestede
digitale løsninger:
Indarbejdelse af fællesoffentlige krav til 		
brugertest af digitale løsninger inden
ibrugtagen samt løbende brugertilfredshedsundersøgelser i den fællesoffentlige
digitaliseringsstrategi

•

Dokumentationskrav ved offentlige udbud:
Dokumentationskravene til virksomheder ved
udbud fra offentlige myndigheder, bør
forenkles ved datagenbrug og brug af
standardskabelon, og det bør sikres, at
kun relevant dokumentation efterspørges

•

IT-systemet til indberetning af Grønne
regnskaber skal bringes til at virke:
Der skal sikres en stabil drift af det IT-system,
som virksomheder bruger til at indberette 		
Grønne regnskaber, så der ikke bruges unødigt
meget tid på indberetningen

•

Det er en tung proces at få oprettet og åbnet
en NemID adgang:
Der bør ske en forenkling af proceduren
ved tildeling af NemID Medarbejdersignatur

•

Digitalisering af udbud fra offentlige
myndigheder:
Virksomhedernes transaktionsomkostninger 		
ved udbud omfattet af EU’s udbudsregler

Digitalisering
•

Forenkling af indberetning om
butikkers helligdagsåbent:
I forbindelse med virksomheders indberet-		
ning af helligdagsåbent, skal det (igen) være
muligt at genbruge stamdata for virksomheden og herefter blot angive hver enkelt
butik, der vil holde helligdagsåbent

•

IT-ansøgningssystemet
www.husdyrgodkendelse.dk skal bringes
til at virke:
De mange problemer i form af nedetider,
lange svartider, fejlagtige beregninger mv.,
som præger det obligatoriske IT-system til
brug for virksomheders ansøgning om
miljøgodkendelser, skal løses

•

Tast-selv Service
(enkeltbetalingsstøtte online):
Der skal sikres en stabil drift af det IT-system,
som landmænd bruger til at ansøge om enkelt		
betalingsstøtte, så landmændene ikke bliver 		
smidt af systemet, før ansøgningen er
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•

Klage over enkeltpunkter i afgørelser om
miljøgodkendelse:
Det er muligt at klage over enkeltpunkter i
en afgørelse om miljøgodkendelse.

•

Ensret de nationale registreringssystemer
for producentansvar for elektriske og
elektroniske produkter i alle 27 EUmedlemslande:
Der arbejdes på EU-niveau for at registrering 		
og rapportering bliver ensartet og enkel.

•

Oprettelse af indgang til dansk
producentansvarssystem på www.virk.dk:
Der laves en indgang til registrering
via virk.dk.

•

Forenkling af reglerne for anmeldelse af
ejerskifte i henhold til fødevareloven:
Der arbejdet for at forbedre anmeldelse
af fødevarevirksomhed.

•

Kommunal byggesagsbehandling - kontrol
af gyldigheden af autorisation for installatø
rer af gas-, vand- og afløbsarbejder:
Den kommunale kontrol af autorisationers 		
gyldighed fjernes.

Evaluering af Næringsbasen - virker
lovgivningen efter hensigten?:
En evaluering af ordningen om næringsbasen 		
gennemføres.

•

Notarialforretninger ved navneunderskriftsprøve:
Det gøres muligt, at notarforretninger
kan foregå på grundlag af en navneunder-		
skriftsprøve.

Kortere frist for indberetning fra
kontrolmyndighederne til NaturErhvervstyrelsen:
Der fastsættes kortere tidsfrister for
overførsel af kontrolresultater.

•

Fælles EU-regler for miljøzonemærker:
Der skal arbejdes for en fælles mærkningsordning, som stiller krav til køretøjer, der
skal have mulighed for at køre i miljøzoner.

Effektive arbejdsgrupper mv. for
dyrevelfærd:
Nuværende arbejdsgrupper gennemgås for
at kortlægge de enkelte arbejdsgrupper
med henblik på at skabe effektive arbejdsgrupper.

•

Indførsel af elektronisk CMR-fragtbrev:
Elektroniske fragtbreve anerkendes på
linje med fragtbreve i papirform.

Revision af dyrkningsvejledningen:
Vejledning om gødnings- og harmoniregler 		
revideres.

•

SKAT’s hjemmeside – problemer med
sessioner der udløber:
”Time-out-problemer” elimineres ved hjælp 		
af nye indberetningsløsninger.

Krav om skiltning med priser på lån, som
virksomhederne ikke tilbyder:
Kravet om skiltning for lånetyper, som
virksomheder ikke tilbyder fjernes.

•

Regelforenkling for forbrugerkontrakter
ved e-handel:
Der arbejdes for at oplysningsforpligtelserne, 		
som påhviler de erhvervsdrivende i
forbindelse med e-handel, forenkles.

•

Forenkling af dokumentation for deltagelse
i EU-støttede projekter/programmer social- og regionalfondsprogrammer:
Muligheden for at indføre standardbesøg 		

skal nedbringes ved, at der gennemføres 		
lovgivning, der sikrer, at EU-udbud gennemføres digitalt

Øvrige forslag
•

Indhentning af tinglysningsoplysninger
på borgerens vegne:
Der gives gratis adgang for alle til
tinglyste dokumenter.

•

Implementering af servicedirektivet i
andre lande:
Servicedirektivet skal håndhæves bedre i 		
andre lande, så danske virksomheder lettere 		
kan komme ind på andre europæiske
markeder.

•

•

•

•

•

•

Enklere kommunal byggesagsbehandling i
forhold til midlertidige konstruktioner:
der indføres en frivillig certificeringsordning, 		
så virksomheder selv kan certificere
midlertidige konstruktioner.

•

Aflæggelse af årsrapport på engelsk:
Det gøres muligt for nogle typer virksomheder
af lægge årsrapport på engelsk.

•

Øget information på pesticidområdet:
Informationer gøres mere tilgængelige og 		
indsatsen mod lovovertrædelser.
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undersøges, og der vil på EU-niveau
blive arbejdet for at forenkle kravene til
virksomhederne.
•

Tast selv og NemID:
Ved den digitale løsning Tast-selv bliver det 		
gjort muligt at kunne indsende en skriftlig
fuldmagt, så andre kan tilgå løsningen for en.
Tast-selv-løsningen undersøges for, om den 		
kan gøres hurtigere og mere stabil.

•

Afskaffelse af “opbevaringsreglen” ved
opnåelse af statsstøtte:
At finde en forenklet måde dels at håndtere 		
statsstøttereglerne på og dels at dokumentere 		
overholdelse af dem: Der vil på EU-niveau 		
blive arbejdet for at forenkle dokumentationskravene til overholdelse af statsstøttereglerne.

•

Digitalisering af anmodning og ansøgning
om udbetaling af løntilskud ved fleksjob:
Arbejdsgivere skal digitalt kunne anmode
om udbetaling af løntilskud og fleksjobtilskud 		
via NemRefusion.

•

Registreringsbevis til udenlandske
arbejdstagere:
Det gøres muligt for udenlandske arbejds-

tagere fra EU/EØS bosat i region Sjælland at 		
ansøge om registreringsbevis ved fremmøde 		
på ICS centret i København (og evt. Odense)
•

Skatteårsopgørelse for selskaber:
Det gøres muligt via ”tast selv” at se
årsopgørelsen for aktie- eller anpartsselskaber, når selskabsselvangivelsen er
indtastet

•

Adgang til miljødata:
Der bør indføres en mere operationel og
gennemskuelig adgang til miljøoplysninger, 		
herunder især overfladevandsdata

•

Personalisering og nyudvikling af Virk.dk:
Virk.dk, bør blive mere brugervenlig og
overskuelig. Der bør hurtigst muligt
etableres en personalisering af siden med
fx en personlig kalender

•

Salgspligt - fortolkning af servicedirektivets
art. 20.2:
Kommissionens fortolkning af artikel 20.2, 		
hvor det fremgår, at e-handelsvirksomheder
skal forpligtes til at sælge deres varer til alle 		
EU’s forbrugere uanset bopæl, afvises
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Virksomhedsforums
medlemmer
Formand

Michael Ring, Administrerende direktør i Stelton A/S

Repræsentanter fra virksomheder

Ann Frederiksen, Økonomichef i Svend Frederiksen Maskinfabrik A/S
Helge Kaltoft, Bestyrelsesformand i Time Management System og bestyrelsesmedlem i Connect
Danmark. Tidl. koncernchef i Multidata-Bluegarden
Henrik Wellejus, Partner i Deloitte, beskæftiger sig bl.a. med strategisk rådgivning og revision af
mindre og mellemstore virksomheder
Jacob Bøtter, Stifter og partner i Wemind A/S
Janicke Schultz-Petersen, Indehaver og direktør i MJK Automation
Merete Holst, Administrerende direktør i Meyer Kantiner

Repræsentanter fra organisationer

Ane Buch, Håndværksrådet, administrerende direktør
Bente Sorgenfrey, FTF, formand
Erik Jylling, AC, formand
Fini Beilin, DA, vicedirektør
Jan Fritz Hansen, Rederiforeningen, vicedirektør
Jannik Bay, Landbrug & Fødevarer, erhvervspolitisk chef
Lizette Risgaard, LO, næstformand
Stine Pilegaard Jespersen, Dansk Erhverv, underdirektør
Susanne Dolberg, Finansrådet, underdirektør
Sidsel Dyrholm Holst, DI, chef for MMV og Entrepreneurship
Tom Sønderup, FSR, statsautoriseret revisor, partner og CEO i Sønderup I/S
Torben Liborius, Dansk Byggeri, erhvervspolitisk chef

Medlemmer med særlige kompetencer inden for erhvervsregulering og forenkling

Marlene Haugaard, Direktør for Væksthus Hovedstaden
Paul Mollerup, Administrerende direktør, Danske Advokater, tidl. medlem af Europa-Kommissionens
uafhængige rådgivende gruppe vedr. administrative byrder.

Medlemmer af projektteamet

Katrine Winding, Erhvervs- og Vækstministeriet
Mads Ammitzbøll Thomsen, Erhvervs- og Vækstministeriet
Lotte Hviid Melsen, Erhvervs- og Vækstministeriet
Bjarke Thorbjørn Petersen, Erhvervsstyrelsen
Susanne Tølbøl Lauritsen, Erhvervsstyrelsen
Esben Larsen, Erhvervsstyrelsen
De øvrige medarbejdere i Team Effektiv Regulering i Erhvervsstyrelsen bidrager løbende i
arbejdsgrupperne og med hjemmesiden mm.
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