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Faktaark 
 
60 nye forslag til administrative lettelser for virksomhederne 

 

• Virksomhedsforum for Enklere Regler er nedsat af regeringen og be-
står af repræsentanter fra erhvervsorganisationer, arbejdsmarkedets 
parter og virksomheder. Virksomhedsforum sender konkrete forslag 
om regelforenklinger 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 i denne omgang sendt 60 forenklingsforslag 

til regeringen, primært inden for to temaer: ”Digitalisering” og ”im-
plementering af EU-regulering”. Regeringen har besluttet at gennem-
føre 41 forslag helt eller delvist. Derudover vil regeringen arbejde vi-
dere med ni forslag. 10 forslag gennemføres ikke. 

 

• Tidligere er der sendt 101 forslag, hvor 70 gennemføres helt eller 
delvist, mens 12 forslag fortsat behandles.  
 

• I alt gennemføres således 111 forslag helt eller delvist ud af de 140 
forslag, som regeringen har givet en endelig tilbagemelding på. 

 

• Forslagene fra Virksomhedsforum - og regeringens tilbagemelding - 
kan findes på hjemmesiden www.enklereregler.dk. 

 
Eksempler på forslag der gennemføres 
 
• Samlet support i forbindelse med digitale løsninger: Virksomheder 

skal så vidt muligt kunne få hjælp til en offentlig digital løsning, når 
behovet opstår, og uden at skulle henvende sig til flere forskellige 
supportnumre. Regeringen gennemfører derfor en analyse af potentia-
let ved at samordne de forskellige eksisterende tilbud om support til 
virksomhederne, og ser på forskellige modeller for en samlet løsning. 
Hvis analysens anbefalinger er positive, vil der blive gennemført en 
samlet løsning. 

 

 
 
 

 
 
 
 



 2/2 
 
 

• Bedre offentlige digitale løsninger: Der gennemføres en række tiltag, 
der er rettet mod at forbedre offentlige digitale løsninger, så de bliver 
så nemme som muligt for virksomheder at bruge, og så arbejdsgange-
ne i det offentlige og det private bliver så smidige som muligt. Blandt 
andet forbedres stabiliteten på NaturErhvervsstyrelsens tast-selv ser-
vice, på hysdyrgodkendelse.dk og i forbindelse med e-mail kommu-
nikationen til SKAT. Der gennemføres også forbedringer af den digi-
tale indberetning i forbindelse med produktion og import af industri- 
og bilbatterier. 
 

• Samlet ansøgning om helligdagsåbent: For at kunne holde åbent på 
helligdage, skal virksomheder først udfylde en digital ansøgning for 
hver fysisk butik, der skal holde åbent. Det kan være tidskrævende, 
hvis der er tale om mange fysiske butikker. Fremover bliver det mu-
ligt for virksomhederne at nøjes med at lave én samlet ansøgning for 
alle de fysiske butikker. 

 
• Enkle og fleksible udbudsregler: Udbud af offentlige opgaver skal 

gennemføres med så få omkostninger som muligt for de virksomheder 
der giver tilbud. Regeringen forventer, at der i løbet af andet halvår 
2013 vedtages nye EU-udbudsregler, som vil betyde, at alle EU-
udbud fremover skal gennemføres digitalt. Regeringen arbejder for, at 
de nye EU-udbudsregler bliver så enkle og fleksible som muligt. Re-
geringen arbejder for, at de nye regler vil indebære enklere udbuds-
procedurer og reducerede dokumentationskrav. 

 
• Lempet praksis for import af frugt og grønt: Importører af færdigpak-

ket frugt og grønt skal sørge for, at en række oplysninger står på 
dansk på varen, inden den sælges til forbrugerne. Ofte står oplysnin-
gerne helt korrekt, men varerne skal alligevel mærkes om på grund af 
en mindre teknisk mangel – fx at oprindelseslandet ikke er opført på 
dansk. Regeringen vil arbejde på at lempe praksis, så virksomhederne 
ikke skal bruge unødigt mange ressourcer på at mærke varen om, og 
så varerne kan komme ud i butikkerne hurtigst muligt.  


