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Baggrund 

Det er regeringens mål, at det skal være let og enkelt at drive en ordentlig og sund 

virksomhed i Danmark. Derfor skal virksomhederne ikke opleve unødig 

omkostningsbebyrdende regulering og forvaltning. En effektiv og enkel regulering 

udgør et centralt rammevilkår for danske erhvervsliv. 

 

Reglerne skal derfor være enkle og overskuelige, offentlige digitale løsninger skal 

tage udgangspunkt i brugerne og samarbejde på tværs af offentlige myndigheder 

skal gøre det endnu lettere for de virksomheder, der kan og vil overholde reglerne. 

Derudover skal alt erhvervsrettet EU-regulering implementeres på en fornuftig 

måde, der ikke bebyrder virksomhederne unødigt.  

 

Virksomhedsforum for enklere regler har siden 2012 med succes hjulpet skiftende 

regeringer med at rydde op i regler, der er unødigt byrdefulde for virksomhederne.  

 

Formål 

Erhvervslivets EU- og regelforum får fremover til opgave at komme med 

konkrete forslag om forbedringer i dansk og europæisk regulering. 

 

Frem til udgangen af 2023 skal Erhvervslivets EU- og regelforum således fungere 

som et uafhængigt rådgivende organ for regeringens arbejde med at gøre det lette-

re at drive virksomhed i Danmark. Det indebærer at det arbejde, der tidligere har 

været udført i Implementeringsrådet overdrages til Erhvervslivets EU- og regelfo-

rum, så opgaven med at skabe enklere regler fremadrettet sker koordineret i et 

samlet organ. Erhvervslivets EU- og regelforum skal således rådgive regeringen i 

arbejdet med implementering af ny og kommende EU-regulering, således at im-

plementeringen medfører færrest mulige omkostninger for erhvervslivet. Forum-

met kan også bidrage til identificering og prioritering af områder, hvor eksisteren-

de national implementering eller fortolkning af EU-regulering bør forenkles. Er-

hvervslivets EU- og regelforum har til formål at komme med konkrete forslag, 

1. der reducerer de administrative byrder i national og europæisk 

erhvervsregulering, 

2. der reducerer omkostningerne ved at skulle efterleve reguleringen, og 

3. der reducerer omkostningerne til at omstille og tilpasse sin virksomhed i 

forbindelse med regelændringer. 

 

Erhvervslivets EU- og regelforum skal endvidere have et særskilt fokus på at 

komme med konkrete forslag til forenklinger, der understøtter udvikling af nye 

forretningsmodeller og udbredelse af ny teknologi, og hvor erhvervsrettede digita-

le løsninger kan optimeres eller bindes bedre sammen på tværs af myndighederne.  
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Det er en præmis for arbejdet, at regeringen grundlæggende ønsker at bevare et 

beskyttelseshensyn i forhold til bl.a. miljø, arbejdstagere og forbrugere. Men regu-

lering og forvaltning bør samtidig indrettes på den mest hensigtsmæssige måde for 

virksomheder og iværksættere, så Danmark er et konkurrencedygtigt land at drive 

virksomhed i og ud fra. 

 

Regeringen vil behandle alle Erhvervslivets EU- og regelforums forslag efter et 

”følg-eller-forklar-princip”, således regeringen forpligter sig til enten at gennemfø-

re forummets forslag eller at forklare, hvorfor de ikke gennemføres. 

Forummets opgaver 

Erhvervslivets EU- og regelforum skal rådgive og komme med anbefalinger til 

regeringen inden for følgende: 

 Forummet udpeger de områder, hvor virksomhederne oplever de største ud-

fordringer med omkostningsbebyrdende regler, identificerer de konkrete pro-

blemer og kommer med forslag til mulige forenklinger. Forslagene kan inde-

holde konkrete forslag til at lette omkostninger som følge af henholdsvis reg-

ler, der: 

o Medfører et væsentligt tidsforbrug 

o Er udgiftsdrivende 

o Er produktionsbegrænsende 

 Erhvervslivets EU- og regelforum kan herunder alene stille forslag om æn-

dring af regler om skatter og afgifter, der medfører et begrænset mindreprove-

nu for staten. Det vil sige, at Erhvervslivets EU- og regelforum skal sandsyn-

liggøre, at det provenu, som reglerne, den opkrævede skat eller afgift har til 

formål at sikre, er begrænset i forhold til de tilknyttede administrative konse-

kvenser eller øvrige efterlevelsesomkostninger. Derudover er forslag vedr. 

skatter og afgifter undtaget forummets arbejde og forslagsret. 

 Erhvervslivets EU- og regelforum kan rådgive regeringen om, hvordan arbej-

det med implementering af ny EU-regulering medfører færrest mulige om-

kostninger for erhvervslivet. Dette er den tidligere opgave fra Implemente-

ringsrådet, hvor interessenter i dansk erhvervsliv og fagbevægelsen kan kom-

me med konkrete anbefalinger til regeringen vedr. erhvervsrettet EU-

regulering.  

 Erhvervslivets EU- og regelforum skal have løbende mulighed for at give mi-

nisterierne forslag til forestående implementering, baseret på implemente-

ringsplaner de enkelte ministerier har udarbejdet.  

 Erhvervslivets EU- og regelforum kan rådgive regeringen om kommende er-

hvervsrettet EU-regulering, hvor der vurderes behov for en tidlig og proaktiv 

indsats. Alle anbefalinger vedr. tidlig interessevaretagelse behandles fortsat i 

den hjemlige EU-beslutningsprocedure forud for, at regeringen beslutter, hvil-

ke forslag man vil tiltræde eller ikke tiltræde. 
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 Erhvervslivets EU- og regelforum kan foreslå områder, hvor der med fordel 

kan igangsættes nabotjek af implementering af eller fortolkning af EU-

reguleringen.  

 Erhvervsministeren kan desuden bede Erhvervslivets EU- og regelforum om 

at se nærmere på bestemte områder, hvor reglerne opleves som unødvendigt 

bebyrdende, eller hvor erhvervslivets dialog med offentlige myndigheder kan 

forenkles. 

 Erhvervslivets EU- og regelforum rådgiver regeringen om udvikling og an-

vendelsen af metoden for erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger og 

principperne for agil erhvervsrettet regulering. 

 Erhvervslivets EU- og regelforum skal have et særskilt fokus på at identificere 

konkrete forenklinger på områder hvor digitalisering og nye teknologiske 

trends vil udfordre reguleringen og komme med konkrete forslag til, hvordan 

reguleringen og dertilhørende erhvervsrettede digitale løsninger bedst indret-

tes. 

Forummets sammensætning 

Erhvervslivets EU- og regelforum nedsættes af erhvervsministeren og sammen-

sættes af repræsentanter fra danske erhvervsorganisationer, fagbevægelsen, særligt 

sagkyndige og danske virksomheder på direktionsniveau: 

- En formand (udpeges af erhvervsministeren). 

- Ét medlem fra Dansk Industri. 

- Ét medlem fra Dansk Erhverv. 

- Ét medlem fra Landbrug & Fødevarer. 

- Ét medlem fra Dansk Byggeri. 

- Ét medlem fra SMV Danmark. 

- Ét medlem fra FSR – danske revisorer. 

- Ét medlem fra Forsikring og Pension. 

- Ét medlem fra Danske Rederier. 

- Ét medlem fra Finans Danmark. 

- Ét medlem fra DA. 

- Ét medlem fra FH. 

- Ét medlem fra AC. 

- Ét medlem fra Forbrugerrådet TÆNK 

- Op til tre repræsentanter fra aktive virksomheder (udpeges af 

erhvervsministeren). 

- Tre sagkyndige med særlige kompetencer inden for EU/nationale-

regulering, digitale løsninger og nye forretningsmodeller eller 

datastrukturer/API-løsninger (udpeges af erhvervsministeren). 

 

Erhvervslivets EU- og regelforum forpligtes til at indhente viden og ekspertbi-

stand fra relevante interesseorganisationer, brancheforeninger, tænketanke mv. i 

forbindelse med udarbejdelse af forslag.  
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Relevante ministerier inddrages og holdes løbende orienteret, herunder navnligt 

Udenrigsministeriet ift. spørgsmål af horisontal karakter.  

Derudover kan kommuner inddrages på ad hoc basis efter behov.  

Medlemmerne af Erhvervslivets EU- og regelforum udpeges for 3 år ad gangen.  

Sekretariat 

Erhvervslivets EU- og regelforum betjenes af et sekretariat i Erhvervsministeriet. 

Øvrige ministerier bør inddrages ved behov. 


