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Langsommelig statslig regelforenkling svækker virksomhedernes produktivitet
Over halvdelen af de politisk godkendte forslag fra
Virksomhedsforum for enklere regler er endnu ikke
implementeret. Det svækker virksomhedernes produktivitet. Danmark taber også terræn til de nordeuropæiske lande målt på oplevelsen af de administrative
byrder
Af chefkonsulent Jes Lerche Ratzer, jelr@di.dk
Administrative byrder hæmmer virksomhedernes produktivitet. Det gælder i særdeleshed for mindre og mellemstore virksomheder (MMV’er), der typisk ikke har samme ressourcer til
rådighed til at håndtere krav fra det offentlige sammenlignet
med større virksomheder. MMV’er rammes derfor ekstra hårdt,
når byrdefulde krav og regler fra offentlige myndigheder pålægges erhvervslivet.
Med etableringen af Virksomhedsforum for enklere regler i
foråret 2012 tog regeringen et vigtigt skridt til at gøre op med
overflødige krav og regler fra offentlige myndigheder, der forårsager administrative byrder for virksomheder.
Virksomhedsforum har til dato fremsendt 510 forslag til regeringen1. Blandt de forslag, der er blevet behandlet af regeringen, har mere end 80 procent opnået enten fuld eller delvis politisk godkendelse. Det lyder umiddelbart som en succes. Tallene viser imidlertid, at det halter med selve implementeringen
af forslagene.
Blandt de 181 forslag, som har opnået fuld politisk godkendelse
og opbakning fra regeringen, mangler mere end halvdelen af
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Se den fulde oversigt over regelforenklingsforslag på www.enklereregler.dk

forslagene endnu at blive implementeret. Hermed mangler
virksomhederne fortsat at opleve reelle administrative lettelser
på de områder, som volder dem store udfordringer i hverdagen, og som derfor er rejst via Virksomhedsforum.
Over halvdelen af de politisk godkendte forslag i Virksomhedsforum er endnu ikke implementeret
Oversigt over politisk godkendte forslag i Virksomhedsforum, antal forslag
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Politisk godkendt og implementeret

Politisk godkendt, men ikke implementeret

Kilde: www.enklereregler.dk og DI-beregninger. Data opgjort i februar
2016.

Knap en femtedel af de godkendte forslag vedrører områder,
der er relateret til forenkling af EU-regulering. Her må man
forvente en længere tidshorisont, da forslagene forudsætter, at
der kan opnås politiske indrømmelser på beslutningsprocessen
i EU før de administrative lettelser kan realiseres. Med det in
mente er der fortsat ca. en tredjedel af de godkendte forslag,
der rækker tilbage til 2012 og 2013, og hvor implementeringen
endnu udestår.
Ser man nærmere på ressortfordelingen for de enkelte forslag,
fremgår det, at implementeringen af godkendte forslag særligt
halter for Erhvervs- og Vækstministeriet samt Miljø- og Fødevareministeriet.
Faktaboks
Nationale standarder i byggeriet – eksempelvis betonelementer
Nationale standarder og krav til byggematerialer om godkendelser
er til hindring for samhandlen. Det påvirker eksempelvis betonelementer, der ikke kan sælges og anvendes på tværs af grænserne,
uden at de skal projekteres og godkendes på ny. Ligeledes skal ny
dokumentation for overholdelse af nationale normer fremsend es.
Problemstillingen er rejst i Virksomhedsforum. Der er i mellemtiden
vedtaget en revideret europæisk standard for betonelementer. Denne er dog endnu ikke implementeret i Danmark i form af et nationalt anneks. Derfor kan danske byggevirksomheder endnu ikke anvende standarden (forslaget blev stillet i marts 2013 og er godkendt
af regeringen).
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Integration af dansk producentansvarssystem på virk.dk
Producenter og importører af batterier samt elektriske og elektroniske produkter har pligt til at lade sig registrere for dansk producentansvar. Systemet er imidlertid ikke fuldt integreret med statens
fælles indberetningsportal virk.dk. Virksomhederne skal derfor operere i flere forskellige indberetningssystemer, hvilket forårsager
unødig brug af tid og ressourcer. På trods af regeringens opbakning
er den tekniske indberetningsløsning endnu ikke udarbejdet (forslaget blev stillet i oktober 2012 og er godkendt af regeringen).
Udarbejdelse af selskabsdokumenter udelukkende på engelsk
Danske virksomheder opererer i stigende grad i en international
kontekst med globale samarbejdspartnere, investorer, ledere og
medarbejdere. Der er dog fortsat en række selskabsretlige sprogkrav, som føles unødvendige for internationalt orienterede danske
selskaber, og som påfører dem unødvendigt dobbeltarbejde og omkostninger til udarbejdelse af dokumenter i to sprogversioner. Det
gælder blandt andet udarbejdelse af stiftelsesdokumenter, vedtægter, fusions- og spaltnings dokumenter samt diverse vurderingserklæringer. På trods af enighed i regeringen om at fjerne sprogkravene for børsnoterede selskaber er forslaget endnu ikke implementeret
(forslaget blev stillet i februar 2014 og er delvist godkendt af regeringen).

Skiftende regeringer har løbende lanceret ambitiøse regelforenklingsinitiativer – heriblandt selve etableringen af Virksomhedsforum for enklere regler i 2012. På trods heraf viser en opgørelse over MMV’ers syn på omfanget af de administrative
byrder, at det negative syn på byrdeniveauet har været stort set
uforandret de seneste fem år.
MMV’ers syn på administrative byrder er uændret
I hvilken grad mener du, at administrative opgaver pålagt af offentlige
myndigheder tager tid, som du ellers ville have brugt på at udvikle din
virksomhed?
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Kilde: DI’s MMV-panel – survey blandt 138 mindre og mellemstore virksomheder. Afsluttet medio december 2015.
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Internationale målinger over erhvervsdirektørers vurdering af
det samlede byrdeniveau viser imidlertid, at Danmark taber
terræn blandt de nordeuropæiske lande.
Lande som Tyskland og Storbritannien har oplevet markante
forbedringer i erhvervslivets samlede vurdering af byrdeniveauet de senere år. Det kan skyldes, at landene har fokuseret
målrettet på at etablere uafhængige regelforenklingsorganer,
der har bidraget til at skabe øget transparens over omfanget af
administrative byrder samt stille krav til de nationale myndigheder om at levere en mere erhvervsvenlig lovgivning.
Danmark taber terræn i international opgørelse over
byrdeniveauet
Hvor byrdefuldt er det for virksomheder at efterleve krav og regler fra
offentlige myndigheder i dit land? (1 = slet ikke byrdefuldt, 7 = ekstremt
byrdefuldt)
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Kilde: World Economic Forum, februar 2016 og DI-beregninger.

Tallene indikerer, at den danske regering endnu mangler at
omsætte de gode intentioner og de nye regelforenklingsinitiativer til reelle resultater for virksomhederne.
Virksomhederne skelner ikke mellem, hvor de administrative
byrder stammer fra. Derfor er der behov for at sætte ind over
en bred front, hvis erhvervslivets negative opfattelse af byrdeniveauet skal ændres i fremtiden.
Det kræver blandt andet, at der sættes målrettet ind for at sikre
effektiv implementering af forslag fremsat i Virksomhedsforum. Ligeledes er der behov for at gøre op med danske særregler og overimplementering af EU-regulering.
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DI anbefaler


Regeringen bør etablere en effektiv proces for Virksomhedsforum for enklere regler, så politisk godkendte forslag som udgangspunkt implementeres minimum et år efter de er godkendt.



Virksomhedsforum for enklere regler bør tildeles mandat til at
stille forslag til regelforenkling, der kan have mindre provenuomkostninger. Således at forummet kan pege på afgifter og
skatter, hvor provenuet ikke står mål med de byrder de forårsager.



Regeringen bør sikre, at arbejdet i det nye Implementeringsråd
prioriteres højt, så danske særregler og overimplementering af
erhvervsrettet EU-regulering minimeres.
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