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”Enklere regler”  - Den virksomhedsrettede indsats 
for bedre regulering 2012-2015 
 
Det er afgørende for væksten i Danmark, at der er gode rammevilkår for 
danske virksomheder. Effektiv offentlig service og regulering skal sikre, 
at virksomhederne kan bruge deres tid på at drive forretning og ikke på 
unødvendigt administrativt arbejde og bureaukratiske processer.  
 
Regeringen iværksætter derfor en offensiv indsats, som skal lette 
erhvervslivets administrative byrder. Den offentlige regulering skal være 
enkel og effektiv, så formålet med reglerne opnås på en måde, som er 
mindst muligt bebyrdende for virksomhederne.  
 
Målet for regeringens indsats for enklere regler er, at de administrative 
byrder i 2015 er lavere end i dag, og at indsatsen sættes ind dér, hvor det 
gavner virksomhederne mest. For at opnå dette sætter regeringen ind på 
fire områder: 

1. Nedsættelse af ”Virksomhedsforum for enklere regler”.  

2. Lettelse af administrative byrder og forebyggelse af nye 
administrative byrder. 

3. Lettelse af de administrative byrder på EU-niveau. 

4. Kickstart af indsatsen for enklere regler. 

 
1. Nedsættelse af ”Virksomhedsforum for enklere regler”. 
Regeringen nedsætter ”Virksomhedsforum for enklere regler”. 
Virksomhedsforummet bliver det rådgivende organ for regeringens 
arbejde med at gøre det enklere at drive virksomhed i Danmark. 
 
Forummet skal bidrage til, at indsatsen målrettes de områder, hvor 
virksomhederne oplever de største udfordringer med offentlig regulering. 
Forummet skal udpege relevante områder og komme med forslag til 
forenklinger. 
 
Virksomhedsforums forslag til mulige forenklinger vil blive underlagt et 
”følg-eller-forklar”- princip, som indebærer, at regeringen enten 
gennemfører initiativer på de udpegede områder eller forklarer, hvorfor 
der ikke igangsættes initiativer Der vil blive opstillet konkrete 
målsætninger for forenklingen af de initiativer, der arbejdes videre med.  
 
Forslagene fra Virksomhedsforum og status på de forslag, der arbejdes 
videre med, vil løbende blive offentliggjort.  

 
Forummet vil årligt drøfte fremdriften i arbejdet med erhvervs- og 
vækstministeren.  
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Virksomhedsforum vil bestå af repræsentanter fra danske virksomheder, 
erhvervs- og arbejdstagerorganisationer samt personer med særlige 
kompetencer inden for erhvervsregulering og forenkling. Forummet 
sekretariatsbetjenes af Erhvervs- og Vækstministeriet. 
 
2. Lettelse af administrative byrder og forebyggelse af nye administrative 
byrder 
Der sker allerede en omfattende og systematisk indsats i ministerierne for 
at lette virksomhedernes byrder. Dette arbejde fortsætter samtidig med, at 
der fokuseres på, hvordan reglerne kommunikeres, implementeres, 
håndhæves og passer ind i virksomhedernes hverdag. 
 
Samtidigt vil alle forslag til ny regulering med konsekvenser for 
erhvervslivet blive gennemgået for at vurdere, om eventuelle 
administrative byrder i forslagene kan reduceres. 
 
De administrative byrder skal samlet set være lettet i 2015.  
 
Ministeriernes indsats skal sammen med Virksomhedsforums 
anbefalinger sikre, at målsætning nås. For at kunne følge udviklingen i de 
administrative byrder frem mod 2015 gennemføres der løbende målinger 
af forslag til ny regulering og øvrige tiltag med væsentlige lettelser for 
erhvervslivet på de enkelte ministerområder.  
 
3. Lettelse de administrative byrder på EU-niveau. 
Det er vigtigt, at der også i EU arbejdes for at gøre hverdagen for 
europæiske virksomheder enklere. Regeringen vil arbejde for, at byrderne 
lettes på EU-plan, og at der er fokus på ”smart regulering”, og at dette sker 
uden forringelser af det eksisterende beskyttelsesniveau. 
 
Herudover vil regeringen arbejde for at forenkle konkrete retsakter på EU-
niveau. Der arbejdes blandt andet på at få vedtaget forenklinger af 
regnskabsdirektiverne og udbudsdirektiverne. 
 
Regeringen vil arbejde målrettet for, at alle forenklinger i regler fra EU 
kommer danske virksomheder til gavn.  
 
4. Kickstart af indsatsen for enklere regler 
Regeringen vil allerede nu kickstarte indsatsen med de første 
forenklingstiltag for virksomhederne: 
 

• Forenkle kravene til mindre virksomheders aflæggelse af 
årsregnskab ved at erstatte revisionspligten med en 
erklæringsstandard. Erklæringsstandarden er en 
revisorgennemgang af regnskabet, som er særligt tilpasset 
behovene i mindre virksomheder. Den forventes at kunne give en 
besparelse i virksomhederne på minimum 25 pct. i forhold til 
omkostningerne til revision, hvilket - hvis den anvendes i alle 
mindre virksomheder, der i dag er omfattet af lovpligtig revision - 
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vil give en lettelse på op til 130 mio. kr. årligt for i alt. ca. 35.000 
virksomheder. Samtidig vil regeringen undersøge mulighederne 
for at forenkle de formelle krav til oplysninger, som 
virksomhederne skal give i forbindelse med fravalg af revision. 

• Det skal være nemmere at starte ny virksomhed. To nye initiativer 
bidrager hertil: 

o En web-guide til opstart af virksomhed, der giver hurtigt 
overblik over de krav, som skal opfyldes samt hvilke 
tilbud om hjælp og vejledning, der findes på området. 

o En pakke med de væsentligste digitale redskaber til alle 
nye virksomheder, der registreres. Når virksomhederne 
registrer sig i CVR, vil de samtidig blive udstyret med bl.a. 
digital postkasse og NemID Erhverv. Redskaber de skal 
bruge i deres kommunikation med det offentlige. 

• Revision af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, så mindre 
ændringer på husdyrbrug via en række nye anmelderordninger 
gennemgår en enklere og hurtigere sagsbehandling i kommunerne. 

 
• På baggrund af systematiske kundetilfredshedsundersøgelser 

gennemføres en systematisk indsats for forbedring af servicen 
overfor virksomhederne på Fødevareministeriets område. 
Derudover skal et fælles kundecenter i NaturErhvervstyrelsen 
skabe én fælles, sammenhængende og letforståelig indgang for 
virksomhederne.  

 
• Ændring af våbenloven, så rederier får generel tilladelse til at bruge 

civile, bevæbnede vagter om bord på danske lastskibe i områder, 
hvor der er risiko for pirateri mv. Den foreslåede ordning vil 
betyde en væsentligt forenklet procedure for rederierne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


