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Erhvervsministeriet 
Att.: Johan Amby 
Slotsholmsgade 10-12 
1216 København K 

Den 24. januar 2020

Høringssvar vedr. EU-rådsformandskabets rådskonklusioner om Bedre Re-
gulering 
 
Generelle bemærkninger: 
Dansk Erhverv har igennem mange år engageret sig i arbejdet med at sikre bedre regulering i 
både Danmark og EU. Derfor tog vi også positivt imod den tidligere Kommissions ambitioner om 
at sikre en både dyb og bred forankring af principperne for bedre regulering i det lovgivningsmæs-
sige arbejde. 
 
Dansk Erhverv vurderer, at resultaterne overordnet set har været positive. Det øgede fokus på 
bedre regulering i sig selv har været positivt, og den udvidede brug af både evalueringer, køreplaner 
og konsekvensvurderinger (både små og store) er et udtryk for et forsøg fra Kommissionens 
side på at forbedre den evidensbase, der bør ligge til grund for ethvert lovgivningstiltag. Hertil 
kommer de udvidede muligheder for at sikre regelforenkling og simplificering af lovgivningen, 
som også er gode og nyttige. 
 
Der er dog fortsat lang vej igen før Kommissionen er i mål med sine ambitioner. Vi har desværre 
set flere tilfælde på at både konsekvensvurderinger, evalueringer, fitnesschecks og køreplaner 
ikke reelt lever op til egne krav om faktabaseret politikudvikling, men snarere afspejler politikba-
seret fakta-udvikling. Særligt spørgeskemaer med klar bias, skævvredet brug at resultaterne af of-
fentlige høringer, manglende afdækning af konsekvenser for en hel gruppe af stakeholdere (eksem-
pelvis virksomheder) og lignende skævheder er tilbagevendende. 
 
Principper for bedre regulering erstatter ikke politiske beslutninger og skal heller ikke gøre det, 
men hvis man vil smykke sig med principperne, bør de også bruges konsekvent. Hvis der er situa-
tioner hvor rent politiske hensyn overtrumfer den tilgængelige evidens (eller der mangler tid til at 
indsamle den), bør der være fuld åbenhed om det.  
 
Det daværende Implementeringsråd har ultimo 2018 udarbejdet 12 konkrete anbefalinger, som 
Dansk Erhverv (som medlem) støtter fuldt op om og som er relevante i denne sammenhæng. Alle 
anbefalingerne er tværgående og vedrører regelforenkling, bedre regulering, et mere velfungerende 
indre marked og håndhævelse. 
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I forhold til bedre regulering kan følgende anbefalinger fremhæves: 
 
1. Forbedringer til REFIT Platformen 
2. Transparent implementering på tværs af EU-landene 
3. Lovkvalitet og konsekvensvurderinger 
4. Bedre offentlige høringer 
6. Evalueringer og fitness checks 
7. Bevar ”Ny Metode” 
11. Innovation og digitalisering drevet af bedre regulering 
 
Anbefalingerne kan ses her: 
https://star.dk/media/8163/moedepakke_26_09_2018.pdf 
 
Dansk Erhverv finder det tilfredsstillende, at Rådet (forsat) ligger vægt på en evidensbasseret be-
slutningsproces, herunder naturligvis Kommissionens fortsatte forpligtigelse til altid at gennem-
føre en konsekvensanalyse ved lovgivningsforslag.  
 
Specifikke bemærkninger: 
Punkt 5:  
Dansk Erhverv finder det positivt at Rådet ligger op til en udvidet brug at konsekvensvurderinger i 
de tilfælde hvor substantielle ændringer er lavet siden fremsættelsen og den konsekvensvurdering 
der fulgt forslaget på det tidspunkt.  
 
Punkt 6:  
Rådet ønsker en styrkelse af Udvalget for Forskriftskontrol (Regulatory Scrutiny Board). I Dansk 
Erhvervs optik er det primære problem at udvalget har en flertal af repræsentanter fra Kommissi-
onen. Udvalget har til formål at efterse/vurdere forslag fra Kommissionen, hvilket, jf. ovenstående, 
ikke kan ske på uafhængig basis. Derfor foreslår Dansk Erhverv, at man finder anden måde at sam-
mensætte et uafhængigt udvalg på.  
 
Punkt 7:  
Dansk Erhverv er positivt stemt over for kommissionens beslutning om at udvikle og anvende “one 
in, one out” -princippet for at begrænse den lovgivningsmæssige byrde for borgerne og virksomhe-
der, især SMV'er og mikrovirksomheder (som nævnes specifikt i punkt 10-13). 
 
Punkt 18-20: 
Dansk Erhverv støtter ligeledes en forøget fokus på at der altid skal evalueres før ny regulering 
foreslås. En styrkelse af ”the evaluate first principle” vil være stærkt hensigtsmæssig. 

Med venlig hilsen, og jeg står naturligvis til rådighed for yderligere uddybning. 

Lasse Hamilton Heidemann 
EU- og International chef  


