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55 nye administrative forenklinger for virksomhederne 
 
• Virksomhedsforum for enklere regler er nedsat af regeringen og består 

af repræsentanter fra erhvervsorganisationer, arbejdsmarkedets parter 
og virksomheder. Virksomhedsforum sender konkrete forslag om re-
gelforenklinger for virksomhederne til regeringen tre gange om året. 

 
• Virksomhedsforum for enklere regler udpeger områder, hvor er-

hvervslivet oplever de største administrative byrder og kommer med 
forslag til forenklinger til regeringen. Regeringen behandler forslage-
ne efter et 'følg eller forklar' princip. Det betyder, at regeringen enten 
gennemfører forslagene, eller forklarer, hvorfor de ikke kan gennem-
føres. 

 
• Virksomhedsforum har d. 5. marts sendt forenklingsforslag til rege-

ringen, primært inden for to temaer: arbejdsmiljø og Danmark som 
produktionsland. Regeringen har besluttet at gennemføre 55 forslag 
helt eller delvist, mens 10 ikke gennemføres og 14 er under fortsat be-
handling. Det betyder at 85 pct. af de forslag som behandles gennem-
føres helt eller delvist.  

 
• Forslagene fra Virksomhedsforum - og regeringens tilbagemelding - 

kan findes på hjemmesiden www.enklereregler.dk.  
 

• På hjemmesiden kan alle virksomheder stille forslag til forenkling af 
regler. Virksomhedsforum tager derefter stilling til forslagene og be-
slutter på tre årlige møder, hvilke forslag, der skal sendes til regerin-
gen.  

 
Eksempler på forslag der gennemføres helt eller delvist 

• Kvantitativt mål for reduktion af byrder: Som del af regeringsud-
spillet ”Danmark helt ud af krisen – virksomheder i vækst” fast-
sætter regeringen en målsætning om at reducere erhvervslivets 
administrative og erhvervsøkonomiske byrder skal reduceres med 
2 mia. kr. frem mod 2020.  
 

http://www.enklereregler.dk/
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• Nabotjek som inspiration til forenkling af miljøområdet: I aftalen 
om Vækstplan for Fødevarer vil der blive foretaget et væksttjek og 
nabotjek af væsentlig dansk fødevareregulering. Desuden iværk-
sættes også et nabotjek af miljøreguleringen og kontrol af primær-
jordbruget.   

 
• Kontantløse betalinger: I regeringens vækstudspil ”Danmark helt 

ud af krisen – virksomheder i vækst” foreslår regeringen at der 
indføres en forsøgsordning, så butikker skal kan vælge, om de vil 
modtage kontante betalinger.  
 

• Forenkling og ensretning af krav til brandsikring af højlagre: 
Som del af regeringsudspillet ”Danmark helt ud af krisen – virk-
somheder i vækst” vil regeringens sikre en tilpasning af brandkrav 
ved byggeri for højlagre.  
 

• Undgå produktionslofter i forbindelse med vilkårsstillelse i miljø-
godkendelsessager: Regeringen vil, som del af Vækstplan for Fø-
devarer, fremme, at der reguleres på fastsatte emmissionsgrænser 
frem for produktionslofter ved miljøgodkendelser.  
 

• Mulighed for at udarbejde børsmeddelelser udelukkende på en-
gelsk: Regeringen gør det muligt for børsnoterede virksomheder at 
udarbejde børsmeddelelser udelukkende på engelsk.  
 

• Virksomhederne skal have et sammenhængende overblik over et 
tilsynsforløb: Ved tilsynsforløb af arbejdsmiljøet vil der blive ud-
viklet et visualiseringsredskab, som giver et overblik over et gene-
relt tilsynsforløb, typer af besøg og påbudstyper.  

 
 


