Oversigt over implementerede forenklingsforslag fra Virksomhedsforum (maj 2014)
Nedenstående oversigt viser hvilke forenklingsforslag fra Virksomhedsforum, der er gennemført pr. maj 2014.
Tallet i parentes angiver forslagets nummer på www.enklereregler.dk, hvor der kan læses mere om de enkelte
forslag, svar fra regeringen og status på regeringens initiativer.

Beskæftigelsesministeriet
Digitalisering af anmodning og ansøgning om udbetaling af løntilskud ved fleksjob (4)
Ansøgning om CPR-nr. i International Citizen Service (ICS) for arbejdstagere bosat i alle landets kommuner (41)
Registreringsbevis til udenlandske arbejdstagere (42)
Antal timer dokumenteres ubureaukratisk (enklere administration af løntilskud) (58)
Begrænsning af arbejdsgivers oplysningspligt (64)
Oplysninger i forbindelse med ophør af medarbejder (89)
Lettere og mere fleksibel indbetaling af feriepenge til Feriekonto (142)
Maksimalt 4 ugers sagsbehandlingstid i ukomplicerede sager om arbejdstilladelse (160)
Opholds- og arbejdstilladelse til udenlandske praktikanter – opdatering af ansøgningsskema (185)
Arbejdstilsynets udtrækning af virksomheder – en koordinering af teknikken (234)
Arbejdstilsynet skal arbejde aktivt for at utilsigtede besøg minimeres (233)
Erhvervs- og Vækstministeriet
Forenkling af dokumentation for deltagelse i EU-støttede programmer (ønske om halvårlige rapporteringer) (8)
Evaluering af Næringsbasen (16)
Aflæggelse af årsrapport på engelsk (25)
Kommunal byggesagsbehandling – kontrol af gyldigheden af autorisation for installatører af gas-, vand- og
afløbsarbejder (krav bør ophæves) (37)
Implementering af servicedirektivet i andre lande (39)
Salgspligt – fortolkning af servicedirektivets art. 20.2 (101)
Facilitering af community for brugerne (138)
Forenkling af indberetning om butikkers helligdagsåben (141)
Dokumentationskrav på virk.dk (155)
Det burde ikke være nødvendigt med dobbelt log in (215)
Print af egne indberetninger til virk.dk (213)
Samlede månedsafregninger på WebReg-registeringer for anmelder (260)
Finansministeriet
Frigiv grunddata (51)
Det er en tung proces at få oprettet og åbnet en NemID adgang (147)
Brugertilfredshed/brugertestede digitale løsninger (152)
Justitsministeriet
Indførsel af elektronisk CMR-fragtbrev (29)
En virksomhedsindgang for udførsel af dual-use produkter og forsvarsmateriel (34)
Notarialforretninger ved navneunderskriftsprøve (35)
Indhentning af tinglysningsoplysninger på borgerens vegne (40)
Revision af sanktioner for fejlbetjening af den digitale tachograf (156)
Miljøministeriet
Klage over enkeltpunkter i afgørelser om miljøgodkendelse (22)
Øget information på pesticidområdet (23)
Ændring af beløbsgrænse for revisorerklæring ifm håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (24)
Forenkling af reglerne omkring etablering af rensningsanlæg til husspildevand i landdistrikterne (84)
Dansk forbudsbekendtgørelse mod fire navngivne ftalater (130)
IT-ansøgningssystemet www.husdyrgodkendelse.dk skal bringes til at virke (140)

IT-systemet til indberetning af Grønne regnskaber skal bringes til at virke (157)
Forenkling af administrationen af EU’s transportforordning (165)
VERA og optagelseskrav til Teknologilisten (188)
Sagsbehandlingstider i Natur- og Miljøklagenævnet (216)
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold
Regler vedrørende grænsependlere (90)
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Forenklet procedure ved eksportejererklæringer (12)
Forenkling af reglerne for anmeldelse af ejerskifte i henhold til fødevareloven (17)
Balanceregnskaber vedr. økologi i engros- og detailled (18)
Proportionalitet på krydsoverensstemmelsesområdet (61)
Lempelse af mærkningskrav for færdigpakket frisk frugt og grønt (104)
Fødevarekontaktmaterialer – import af varer fra Hong Kong og Kina (110)
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Overimplementering af direktiv om medicinsk udstyr til in-vitro-diagnostik (IVD-direktivet) (111)
Skatteministeriet
SKAT’s hjemmeside (forbedret søgefunktion) (26)
Orientering om ændrede skatte- og momsregler mv. (69)
SKAT’s hjemmeside – problem med sessioner der udløber (154)
SKAT’s brugerrettighedsstyring – uforståelige titler på rettigheder/roller (238)
Transportministeriet
Blokvognsnummerplader med i det elektroniske register (145)
Undervisningsministeriet
Digitalisering (AMU og VEU) (143)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
Forenkling af Industriens produktion og ordreindgang (27)
Lettere adgang til oplysninger for Danmarks Statistik (86)
Genbrug af data som virksomhederne skal indberette til Danmarks Statistik (222)
Leder i virksomhed skal have adgang til at se indberetninger (248)
Nemmere at finde toldpositionskoder ved indberetning af udenrigshandelsstatistikken til Danmarks Statistik (263)

