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FAKTAARK 

48 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. 11. november sendt forenklingsforslag til 

regeringen, primært inden for to temaer: Statistik og Arbejdsmiljø. 
Regeringen har besluttet at gennemføre 48 forslag helt eller delvist, 
mens 7 ikke gennemføres og 5 er under fortsat behandling. Det bety-
der at 87 pct. af de forslag som behandles gennemføres helt eller del-
vist.  

 
 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 
 

 Misligholdte digitale kreditaftaler skal kunne tvangsfuldbyrdes i 
fogedretten: Mange borgere og virksomheder indgår i dag aftaler 
om forbrugslån eller køber varer på kredit i elektronisk form, og 
de underskriver med deres digitale signatur. Hvis skyldneren ikke 
betaler lånet tilbage rettidigt tilbage, kan fogedretten kun hjælpe 
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med at kræve gælden tilbage fra skyldneren – altså tvangsfuldbyr-
de aftalen – hvis aftalen er forsynet med en traditionel underskrift. 
Regeringen fremsætter lovforslag, så digitale underskrifter side-
stilles med traditionelle underskrifter, så fogedretten fremover kan 
inddrive bl.a. gældsbreve og kreditkøbekontrakter, som er under-
skrevet med digital signatur. 
 

 Sagsbehandlingstiden i Arbejdstilsynet ved klager over strakspå-
bud skal forkortes: Strakspåbud afgives ved alvorlige arbejdsmil-
jøproblemer og betyder, at problemet skal udbedres med det sam-
me. Regeringen har besluttet, at sagsbehandlingstiden skal forkor-
tes, så Arbejdstilsynet fremover skal sende udtalelse eller ophæve 
afgørelsen inden fire uger efter en klage er modtaget ved klage 
over strakspåbud eller forbud. 
 

 Grundig brugeranalyse og implementering af nødvendige forbed-
ringer i indberetningsløsningen til Intrastat: Over halvdelen af de 
administrative byrder vedrørende virksomhedernes indberetning 
til Danmarks Statistiks stammer fra virksomhedernes indberetnin-
ger om import og eksport til Intrastat, som er EU’s statistik for 
udenrigshandel med varer. Danmarks Statistik igangsætter nu et 
arbejde med at udvikle løsninger, der vil gøre det nemmere og 
hurtigere for virksomhederne at indberette deres oplysninger.  

 
 
 
 


