
 

 

 REAKTIONER PÅ DEN POLITISKE FORSTÅELSE 

  

Dansk Erhvervs reaktioner på 
den politiske forståelse 

 

1. Den økonomiske politik  

Regeringens politiske forståelse ønsker en ansvarlig og retfærdig økonomisk politik.  
I Dansk Erhverv er vi positive over for særligt to forhold, som skaber grobund for den 
virkelighed danske virksomheder befinder sig i. For det første vil regeringen ikke redu-
cere arbejdsudbuddet i Danmark. De skriver helt konkret, at “at initiativer, der måtte 
reducere beskæftigelsen, modsvares af andre – men ikke nødvendigvis samtidige – til-
tag, der som minimum øger beskæftigelsen tilsvarende.” Derudover har regeringen et 
direkte mål om at forbedre mulighederne for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft. Så 
samlet set vil regeringen med andre ord “have som mål at øge beskæftigelsen udover 
det, der allerede forventes.” Den nettoforøgelse af beskæftigelsen (læs: arbejdsudbud-
det) vil skulle komme fra ambitionen om at udvide det økonomiske råderum med 10 mia. 
kr. i 2025. Dansk Erhverv er positive og bidrager naturligvis med forslag til, hvorledes 
regeringen kommer i mål med denne ambition.  
  
Udfordringen med den politiske forståelse er de manglende konkrete anvisninger til fi-
nansiering. Dansk Erhverv har en række finansieringsforslag, som vi vil bringe i spil i 
forbindelse med Finanslov 2020 og løbende i forbindelse med forhandlinger om de po-
litiske aftaler. Målet om 70 pct. reduktion af drivhusgasser i 2030 betyder et større pro-
venutab, som lige nu bliver meget svært at finansiere uden en række reformer. Dansk 
Erhverv mener det er vigtigt, at disse mål tænkes sammen på EU niveau, så regningen 
ikke alene lander hos danske virksomheder.  
  
  

2. Klimamålsætninger  

I den politiske forståelse anerkender partierne, at et mål om 70 pct. reduktion af klima-
belastningen i 2030 er en meget stor udfordring, der kræver løsninger, vi ikke kender i 
dag. Det er Dansk Erhverv enig i, og det er afgørende, at der sikres arbejdskraft, vækst 
og velstand, så der også er finansiering til ambitionerne. Samtidig opfyldes klimaambiti-
onerne ikke ved, at vi indfører tiltag, som tvinger virksomheder eller produktion ud af 
Danmark, og dermed sænker Danmarks udledning lokalt for blot at øge udledningen glo-
balt.  
  
Dansk Erhverv glæder sig over opbakning til målet om at gøre Danmark til et grønt iværk-
sætterland. Det er afgørende, at vi får udviklet, kommercialiseret og skaleret grønne løs-
ninger, som også kan afsættes på eksportmarkederne. Det er kun på den led, vi kan 
afværge klimaforandringerne.   
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Samtidig er det positivt, at der i den politiske forståelse er eksplicit fokus på erhvervs-
potentiale, når det handler om klima, energi og miljø. I den forbindelse vil det også være 
relevant at se på rammerne for i højere grad at understøtte danske virksomheders ar-
bejde med ansvarlighed i deres import. 
   
Det er desuden positivt, at regeringen vil inddrage eksperter, organisationer osv. i arbej-
det med at konkretisere indsatsen på de enkelte områder. Her åbnes blandt andet op 
for nytænkning af offentlig-privat samarbejde på forsyningsområdet. Dansk Erhverv 
bakker op om deciderede omstillingsaftaler mellem regeringen og erhvervsliv m.fl., som 
det bl.a. kendes fra Sverige og Holland.  
  
Elektrificering er en af nøgleløsningerne på klimaområdet. Dansk Erhverv ser frem til en 
mere fremadskuende, økonomisk rammeregulering, der i højere grad tilgodeser indivi-
duelle forhold og mulighederne for samspil med udviklingen lokalt og regionalt. Og en 
regulering, der giver rum til de selskaberne, som går forrest i at skabe fremtidens elnet. 
Med målet om 70 pct. reduktion af drivhusgasser i 2030 står det klart, at der er behov 
for nytænkning, så elnettet understøtter vores fælles klimaambitioner omkostningsef-
fektivt, sikkert og til rimelige tariffer, der afspejler de omkostninger, de enkelte køber-
kategorier giver anledning til.  
  

3. Cirkulær økonomi  

Det er positivt, at aftalen indeholder en indsats om cirkulær økonomi, der skal bidrage 
til et ressourceeffektivt samfund og en grøn omstilling generelt. Dansk Erhverv ser gerne, 
at der skrues væsentligt op for de nuværende ambitioner og, at den nye regering afsætter 
langt flere midler af til at omstille det danske samfund til cirkulær økonomi. Bliver Dan-
mark i stand til at genanvende fx plastik og tekstiler, vil samfundet opnå eksportmulig-
heder for teknologi, arbejdspladser og konkurrenceevne. Fremstilling, forbrug og bort-
skaffelse af fx plastik og tekstiler bidrager væsentlig til belastning af miljøet og klimaet, 
hvor øget genanvendelse er nøglen til at nedbringe denne belastning.   
  
Derfor er det også væsentligt, at indsatsen omkring den cirkulære økonomi understøttes 
af en gennemgribende modernisering af den danske affaldssektor. Dette er afgørende, 
hvis det danske genanvendelsesmarkedet skal kunne udvikle sig i en takt, der er sam-
menlignelig med vores nabolande.  Ét element er ensrettet affaldssortering i Danmark, 
og Dansk Erhverv støtter dette, ligesom det støttes, at forandring skal ske i samarbejde 
med interessenter, da dette vil sikre helhedsorienterede lønninger, fx rammevilkår, der 
understøtter danske virksomheders positioner i den grønne vækst.   
  
Dansk Erhverv er desuden meget positiv overfor tankerne om at bruge offentlige indkøb 
mere offensivt i den grønne omstilling. Det er vigtigt, at det offentlige indkøb bidrager til 
bæredygtig og grøn omstilling i samfundet igennem markedsdialog og udbud, der stimu-
lerer erhvervslivets interesse i at investere i innovation til gavn for mere bæredygtige 
løsninger og produkter. Kommunernes indkøbere skal styrkes med viden og uddannelse, 
og der skal udvikles bedre værktøjer og cases, der understøtter indkøb efter fx totalom-
kostninger eller funktion. Offentlige indkøb bør forstås bredt og bør også omfatte offent-
lige forsyningsselskaber. 
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4. Økologi og madspild  

Det er positivt, at regeringen vil hæve målene for økologi og styrke indsatsen mod 
madspild. Det er vigtigt, at det bliver så let og enkelt som muligt for virksomhederne at 
afsætte økologiske varer, hvis økologimålene skal hæves. Det gælder både i forhold til 
import og eksport, hvor danske virksomheder skal have de bedste betingelser for at bi-
drage endnu mere til Danmarks verdensrekord i økologi. Det er i dag en udfordring for 
mange virksomheder at håndtere både konventionelle og økologiske fødevarer på grund 
af omfattende registreringskrav mv. Det gælder særligt bagere, slagtere og andre detail-
virksomheder med egen produktion. Økologiforordningen kommer om et par år også til 
at stille større krav til bl.a. kontrol i detailleddet, og hvis økologimålene skal hæves, må 
regeringen sikre, at de kommende krav ikke medfører flere administrative og økonomiske 
konsekvenser for erhvervslivet, så nogle helt fravælger et økologisk sortiment.   
  
Danmark er allerede et foregangsland i forhold til kampen mod madspild. Dansk Erhverv 
er medlem af One Third – tænketank om forebyggelse af madspild og fødevaretab, hvor 
myndigheder, virksomheder og organisationer har taget kampen mod madspild til et me-
get ambitiøst niveau. Tænketanken består også af initiativet ”Danmark mod madspild”, 
hvor en række af landets største virksomheder har forpligtet sig til at offentliggøre deres 
årlige madspild og deres fremdrift. Initiativet understøtter direkte EU-Kommissionens 
og FN’s mål om at reducere madspildet med 50 pct. inden 2030. Dansk Erhverv anbefa-
ler, at regeringen fremmer virksomhedernes bæredygtige forretningsmodeller og afskaf-
fer barrierer for virksomhederne, så det bliver så enkelt og billigt som muligt at bekæmpe 
madspild i Danmark. Dette skal gøres klogt og frivilligt – og ikke ved forbud som i Frank-
rig. Tiltag som Fødevarebanken, Stop Spild af Mad, Wefood-butikkerne og Too Good To 
Go er opstået som følge af tillidsfulde partnerskaber og frivillige aftaler mellem erhvervs-
liv, organisationer og forbrugere.  
  
  

5. Transport  

Dansk Erhverv ser meget positivt på regeringens ambition om at inddrage interessenter 
i processen om at nå de ambitiøse målsætninger på klimaområdet. En grøn omstilling af 
transportsektoren er i høj grad afhængig af teknik, afgifter og forskning. Det er derfor 
positivt, at Kommissionen for grøn omstilling bibeholdes og endda skal forsøge at frem-
rykke sit arbejde. Transportsektoren har en række forslag til både kendte og nye tekno-
logier, der kan inddrages i arbejdet med at opfylde regerings ambitiøse klimamål. De 
eksisterende teknologier rækker dog ikke til opfyldelse af målsætningen, og det vil der-
for kræve forskning og udvikling at opfinde nye teknologier og forbedre de eksisterende.  
Dansk Erhverv hilser det derfor velkomment, at midlerne til grøn forskning og demon-
strationsprogrammer øges.  Dansk Erhverv peger dog på, at midler ikke gør det alene. 
Den lovgivning, som projekter om fx førerløse køretøjer hviler på, skal også være indret-
tet så den er operationel for operatørerne. Forskningen skal som udgangspunkt være 
teknologineutral og fokusere på Danmarks styrkeområder. Eksempelvis kan yderligere 
gennembrud på biobrændstof medføre, at udfordringen med brug af fossile brændstof-
fer i transportsektoren bliver helt eller delvist løst.   
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Dansk Erhverv vil arbejde for, at den nye regering skal indgå et nærmere samarbejde 
med erhvervsliv, kommuner, regioner og forskere om at tackle udfordringen med træng-
sel i byer. Trængsel i byer koster både arbejdskraft og medfører dårligere klima og miljø, 
og vil derfor kunne yde et værdifuldt bidrag til regeringens målsætninger om både at 
skaffe yderligere arbejdskraft samt bedre miljø og klima. Dansk Erhverv hilser det i den 
forbindelse velkomment, at der laves investeringer i bl.a. cyklisme, der er essentielt i 
forhold til både sundheds- klima- og trængselsudfordringer i de danske byer.  
  

6. Afgifter på plastik  

Dansk Erhverv er enig i, at plastforbruget skal nedbringes, og at plastik ikke hører 
hjemme i naturen. Men lægges der yderligere afgifter på plastik, vil det medføre, at pro-
dukter og emballager med plastik pålægges en skadelig dobbeltafgift i Danmark. Det 
kan medvirke til et skifte til et forbrug af andre typer materialer, der er mere miljøskade-
lige end plastik, og som kan være vanskeligere at genanvende. Det kan medføre tyndere 
plastbæreposer, der er mere vanskelige at genbruge. Plastik er et nyttigt materiale, som 
både beskytter varer og gør emballager lettere og bidrager dermed til mere miljøvenlig 
transport og reduceret madspild. Plastik er ikke et udtalt miljøproblem i Danmark, som 
håndterer og indsamler plastik forsvarligt. Plastikforurening sker primært i udviklings-
lande. Øgede plastikafgifter er unødvendige, fordi EU er på vej med ny lovgivning, som 
indfører producentansvar for emballager og i den forbindelse afgifter på alle typer em-
ballager med plastik. EU forbyder også en lang række engangsplastikprodukter. Dansk 
Erhverv mener, at Danmark bør droppe sin plastikafgift for ikke at pålægge danske virk-
somheder en konkurrenceforvridende dobbeltafgift.   
 
Den danske detailhandel er i fuld gang med at omstille sine emballager til genanven-
delse også for at nedbringe plastforbruget. En øget plastafgift vil have den uheldige ind-
virkning på disse initiativer, at de kan føre til at skifte til mere miljøskadelige materialer 
og spænde ben for det partnerskabsinitiativ, som ønsker at halvere bæreposeforbruget 
i Danmark.  
  
  

7. Uddannelse og forskning   

Dansk Erhverv har længe kæmpet imod besparelserne på uddannelse i form af omprio-
riteringsbidraget. Det er derfor glædeligt, at regeringen vil afskaffe omprioriteringsbidra-
get. Der er dog behov for flere investeringer i uddannelsernes kvalitet – herunder i at 
udvikle uddannelserne digitalt. Det vil Dansk Erhverv fortsat arbejde for.  
  
Regeringen ønsker at løfte de 50.000 unge, der i dag ikke er i uddannelse eller job – bl.a. 
gennem flere praktikpladser. Dansk Erhvervs medlemmer leverer allerede i dag på vores 
praktikpladsansvar. Det forudsætter dog, at der fortsat er fokus på at styrke erhvervs-
uddannelserne, så flere dygtige og motiverede unge vælger en erhvervsuddannelse  
  
Regeringen vil afskaffe uddannelsesloftet. Uddannelsesloftet har en del ulemper, og vi 
har i Dansk Erhverv forståelse for, at det kan være nødvendigt at skifte uddannelse. Vi 
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fandt dog, at de store knaster var fjernet, og så derfor hellere, at man havde brugt pen-
gene andre steder i systemet.   
  
Regeringen vil samtidig fastholde flere internationale studerende i Danmark, og afskaffe 
den tidligere regerings loft over antallet af engelsksprogede uddannelser. Dansk Erhverv 
har bl.a. indgået en alliance med en række organisationer med netop dette fokus, og vi 
ser det som en klar sejr, at loftet afskaffes. Det er positivt, at regeringen samtidig vil 
styrke forskningen, og Dansk Erhverv ser gerne mere forpligtende mål fra regeringen på 
det område.   
  
Dansk Erhverv vil gerne samarbejde med regeringen om, at flere unge skal have en ud-
dannelse eller komme i job. Det er i dag særligt mænd, der står uden uddannelse, og det 
er et selvstændigt satsningsområde for Dansk Erhverv at løfte dem. Vi har brug for alt 
den kvalificerede arbejdskraft, vi kan få – og dette er et område, hvor der er et potentiale 
for at sikre flere i arbejdsstyrken med relevante kompetencer.  
  

8. Kvalificeret udenlandsk arbejdskraft  

Mangel på kvalificeret arbejdskraft er et alvorligt problem for virksomhederne. Aktuelt 
rekrutterer virksomhederne forgæves til i størrelsesorden 70.000 stillinger årligt på 
grund af mangel på kvalificerede ansøgere. Alene hvad angår it-specialister vurderede 
Erhvervsministeriet, at vi i 2030 vil mangle 19.000 personer, alt imens it-virksomheder 
og andre virksomheder må takke nej til nye ordrer. Bedre adgang til udenlandsk arbejds-
kraft er en nødvendig del af løsningen på mangeludfordringerne, så derfor er det positivt, 
at udenlandsk arbejdskraft er nævnt som et af regeringens indsatsområder. Arbejdsgi-
verorganisationerne har sammen med lønmodtagerorganisationerne fået til opgave at 
komme med en indstilling til, hvordan en konkret model kan se ud. Det bliver en stor 
udfordring for Dansk Erhverv at sikre, at denne model for øget adgang til udenlandsk 
arbejdskraft også reelt kommer til at sikre et mærkbart løft for virksomheder, der rekrut-
terer fra 3. lande.   
  

9. Psykiatriområdet   

Den store sundhedsreform udebliver, men i stedet vil den nye regering invitere til for-
handlinger om en ny sundhedsaftale.   
 
I den politiske forståelse lægges der vægt på et styrket samarbejde mellem regioner, 
almen praksis og kommunerne. Ligesom der skal etableres en 10-årig plan for psyki-
atrien med forpligtende mål for fx færre genindlæggelser og nedbringelse af ventetiden 
for behandling. Men også flere tværgående behandlingstilbud. Det er positivt, og Dansk 
Erhverv ser frem til, at de mange ikke-offentlige socialpsykiatriske tilbud, samt tilbud i 
behandlingspsykiatrien, inddrages i den indsats.   
   
Dansk Erhverv hæfter sig særligt ved opgøret med siloer i psykiatrien. Alt for mange pa-
tienter bliver i dag tabt i sektorovergange, og psykiatrien har i mange år lidt under mang-
lende fokus og finansiering. Også i denne ligning er det dog vigtigt at indtænke de ikke-
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offentlige aktører, som patienterne også møder i deres behandlingsforløb, således at de 
tænkes ind i det sammenhængende patientforløb.   
  

10. Demokratisk ejerskab af kritisk infrastruktur  

Regeringen ønsker at igangsætte et arbejde for at definere, hvor staten ejer kritisk infra-
struktur. Dansk Erhverv arbejder for at blive en del af dialogen om definitionerne og af-
græsningerne af kritisk infrastruktur og ejerformer. Dansk Erhverv har tidligere fået So-
cialdemokratiet til at betone, at der kun er tale om kritisk infrastruktur, der i dag er ejet 
af staten. Hermed er fx teleinfrastruktur, som er privat- eller forbrugerejet, ikke berørt. 
Arbejdet går nu på at modbevise præmissen om, at høj forsyningssikkerhed ikke kan 
opnås ved privat ejerskab.  
  

11.  Integrationspolitikken  

Dansk Erhverv har gennem analyser og medieomtaler sat fokus på et uudnyttet potenti-
ale af arbejdsudbud blandt flygtninge og store forskelle i den jobrettede integrations-
indsats på tværs af kommunerne. I det lys er det positivt, at den nye regering lægger 
vægt på, at der skal iværksættes skærpet jobrettet aktiveringsindsats over for flygtninge, 
ligesom regeringen gør sig overvejelser i retning af, at job igen skal være adgangsgivende 
til ophold. Det bliver afgørende at sikre, at den skærpede aktivering bliver så jobrettet 
som muligt.  Det er positivt, at integrationsgrunduddannelsen, som Dansk Erhverv gen-
nem samarbejdet i DA-kredsen står fadder til, også nævnes som en indsats regeringen 
ønsker at satse på fremadrettet.  
  

12. Rådgivning i den offentlige sektor  

Regeringen lægger op til ny ledelse i den offentlige sektor. Dansk Erhverv har opfordret 
til at inddrage den private rådgiverbranche, der med erfaringer og viden kan bidrage til 
udvikling af styring og ledelse i den offentlige sektor. Det er derfor positivt, at der nu 
lægges op at inddrage interessenter.   
  
I den politiske forståelse er der ikke angivet et konkret loft over det offentliges konsu-
lentforbrug, hvilket Dansk Erhverv har arbejdet på at forhindre. Dansk Erhverv arbejder 
for at flytte fokus fra markante besparelser på det offentliges konsulentforbrug mod 
bedre indkøb af konsulentydelser.  
  

13. Nye medieforhandlinger  

Aftalen lægger op til nye medieforhandlinger, som Dansk Erhverv hilser velkomne. Dansk 
Erhverv vil i den forbindelse lægge vægt på at skabe bedre rammevilkår for de danske 
kommercielle mediedistributører og -producenter.  
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14. Reformer på socialområdet  

På socialområdet udgør ikke-offentlige velfærdsleverandører i dag en stor del af sam-
fundstilbud til blandt andet udsatte børn og unge. Regeringsaftalen rummer konkret en 
undersøgelse af, hvordan ”det mest hensigtsmæssigt kan sikres, at der ikke udtages 
profit” på bl.a. sociale opholds- og anbringelsessteder.  For eksempel efter samme mo-
del, som i dag er gældende for fri- og privatskoler, som det formuleres videre i samme 
passage.   
   
Dansk Erhverv mener, at det entydige fokus på en ejerskabsform frem for andre er ær-
gerligt. Eksempelvis private tilbud til udsatte grupper er i dag forudsætningen for mange 
af de andre ting, som den nye regering også vil. Eksempelvis en høj grad af specialisering, 
kvalitet og mere tydelig og faglig styring af socialområdet, eksempelvis gennem en spe-
cialeplan. Aftalens fokus på at begrænse én ejerskabsform, nemlig den private, risikerer 
derfor at virke modsat hensigten.   
   
Dansk Erhverv har i stedet foreslået en gennemgribende gennemsigtighedsreform på 
hele området – kommunalt såvel som ikke-offentlige, og særligt en styrkelse af det øko-
nomiske tilsyn. På den baggrund ser Dansk Erhverv frem til en dialog med en ny social-
minister om at finde den bedst mulige løsning.   
  

15. Et kommende behandlingsråd skal være åbent  

På sundhedsområdet skal der etableres et behandlingsråd, der skal være med til at ”af-
dække uretfærdig forskelsbehandling af patientgrupper i sundhedsvæsenet og skabe 
et bedre grundlag for de politiske beslutninger om fremtidige investeringer i sundheds-
væsenet”. Det er fornuftigt at se på ulighed i sundhed – og hvordan ressources bruges 
bedst muligt. Dog vil det i forbindelsen med etablering af et behandlingsråd være rele-
vant at trække på erfaringer fra Medicinrådet, således at de udfordringer og den efter-
følgende drift af medicinrådet ikke gentages.   
   
Dansk Erhverv mener, at det er særdeles vigtigt, at processen frem mod etablering bliver 
åben – og at relevante partnere bliver inviteret med til drøftelser om, dels hvilke kriterier 
der skal ligge til grund for behandlingsrådets vurderinger og dels, det sikres at behand-
lingsrådet kommer til at fungere så smidigt og effektivt som muligt, således at danske 
patienter forsat nye og innovative behandlinger.   
   

16. Demografien forudsætter nye løsninger  

Med udsigt til 75.000 flere ældre over 80 år inden 2025 adresserer den politiske forstå-
else den udfordring, som er ved at etablere en ”bund” under velfærden, så det demogra-
fiske træk dækkes. Dansk Erhverv peger på, at løsningen ikke alene er at sende flere 
penge, men også at gå sammen om den helt nødvendige nytænkning på området. Blandt 
andet inddragelse af velfærdsteknologi, et styrket frit valg men også flere private inve-
storer til fx at bygge fremtidens friplejehjem.  
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17. Manglende finansiering af civilsamfundet  

Regeringsaftalen rummer også ambitionen om at kortlægge og afvikle bureaukratiske 
byrder for det frivillige foreningsliv og udbrede fritidspas til udsatte og børn og unge, så 
flere får mulighed for at deltage i foreningslivet. Det er meget positivt, mener Dansk Er-
hverv. Men vi mangler at se, hvordan en ny regering vil løse den bundne opgave, der 
handler om en finansieringsmodel efter afviklingen af satspuljen. Her har Dansk Erhverv 
præsenteret en række principper for det arbejde og ser frem til dialog med regeringen 
herom.  
  

18. Indsats mod social dumping  

Regeringens mål om at sætte ind over for social dumping skal følges tæt og så vidt muligt 
kobles med en bedre varsling, så virksomheder allerede i ansættelsesfasen digitalt gøres 
opmærksom på eventuelle udfordringer i forhold til en medarbejders opholds- og ar-
bejdstilladelse. Derudover er det afgørende for Dansk Erhverv at sikre, at skærpede 
straffe primært målrettes virksomheder, som forsætligt og groft overtræder udlændin-
geloven i forbindelse med ansættelser af medarbejdere fra 3. lande.    
  

19. Et større udbud af arbejdskraft  

Regeringen anerkender behovet for mere arbejdskraft, og har som mål at øge beskæfti-
gelsen (Læs: udbuddet af arbejdskraft) udover det, der allerede forventes. Herunder 
nævnes specifikt et behov for at tiltrække flere medarbejdere på centrale velfærdsom-
råder. Det er afgørende for Dansk Erhverv, at indfrielsen af dette mål ikke indebærer 
initiativer, der skærper konkurrencen om arbejdskraft mellem den offentlige og den pri-
vate sektor.   
  
Flere fuldtidsansatte i den offentlige sektor, mindre sygefravær, og et lavere frafald på 
erhvervs- og velfærdsuddannelserne er gode målsætninger, som Dansk Erhverv kan 
bakke op om.  Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligt at omsætte initiativerne til et 
større udbud af arbejdskraft. 
   
Tilsvarende udfordring gælder ambitionerne om at øge udbuddet af arbejdskraft gennem 
fleksibel tilbagetrækning, opkvalificering, og en styrket ungeindsats, hvorfor grundlaget 
samlet set ikke leverer et tilfredsstillende svar på, hvor den arbejdskraft som virksom-
hederne skal rekruttere fra de kommende år, skal komme fra, forudsat efterspørgslen 
efter arbejdskraft fortsætter med at stige.     
  

20. Forbedring af arbejdsmiljøet i Danmark   

Dansk Erhverv er positiv overfor tiltag, som potentielt kan forbedre arbejdsmiljøet hos 
de danske virksomheder og opfordrer til, at regeringen fokuserer på at udmønte den 
brede politiske aftale, som blev indgået lige før Folketingsvalget blev udskrevet. Aftalen, 
som alle politiske partier med undtagelse af Enhedslisten, står bag, tager udgangspunkt 
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i de anbefalinger Ekspertudvalget om Arbejdsmiljø kom med tilbage i 2018. I DA-regi har 
Dansk Erhverv arbejdet for, at Ekspertudvalget fokuserede særligt på regelforenkling og 
på bedre sammenhæng mellem forskning og indsats. Dansk Erhverv er særdeles tilfreds 
med, at disse to områder er en del af aftalen.    
     
Den nye regering har meldt ud, at erstatningsudbetalinger for arbejdsskader skal forhø-
jes. Dansk Erhverv understreger, at en forhøjelse af erstatningsudbetalingerne ved an-
erkendte arbejdsskader ikke er ensbetydende med et forbedret arbejdsmiljø. Derimod 
vil en forhøjelse af arbejdsskadeafgiften – som er en konsekvens af øgede erstatnings-
udbetalinger – ikke have nogen effekt på arbejdsmiljøet, men blot øge udgifterne til at 
drive virksomhed i Danmark.   
  
  

21. Indsats mod rygning blandt unge   

Dansk Erhverv finder det positivt, at den kommende regering vil sætte ind over for unges 
rygning. Det er dog vigtigt, at en eventuel forhøjelse af afgiften på tobak ikke medfører 
øget grænsehandel og illegal handel med cigaretter. Formålet bør være at reducere an-
tallet af cigaretter, der ryges i Danmark, ikke skubbe salget fra danske butikker til andre 
steder udenfor Danmark samt til illegal handel.   

  
22. FN’s Verdensmål  

Dansk Erhverv glæder sig over, at det aktive arbejde for FN’s Verdensmål vil fortsætte i 
den kommende regeringsperiode og håber samtidig, at det vil finde sted på en inklude-
rende måde, hvor også små og mellemstore virksomheder og importvirksomheder tæn-
kes ind i indsatsen for en bæredygtig udvikling.   

  
23.  EU- og international handel  

Der er generelt ikke mange konkrete ambitioner indenfor hverken det Europa-politiske 
eller det handelspolitiske område. Dansk Erhverv håber, at dette er et udtryk for en ge-
nerel fastholdelse af den generelle danske (rimelig) EU-positive linje og et handelslibe-
ralt udsyn til verden. Den politiske forståelse lægger generelt op til et forpligtigende in-
ternationalt samarbejde, og vil bidrage til at øge dansk eksport og fremme den danske 
konkurrenceevne. Der lægges samtidig op til en ny Europa-politisk aftale. Det er helt 
afgørende, at Dansk Erhverv involveres i det arbejde. Dansk Erhverv håber, at regeringen 
har i sinde at indgå i bredt forlig, hvor der er bred og stabil konsensus om en fremadsku-
ende og fornuftig EU-politik med fokus på det indre marked og handelsaftaler, samt na-
turligvis klimaudfordringerne.  
  
Af udfordringer ser Dansk Erhverv formuleringen om ”en revision af Schengen-samar-
bejdet”. Formuleringen er problematisk, da Schengen er en hjørnesten i den frie bevæ-
gelighed og det er både meget vanskeligt og formentligt uhensigtsmæssigt at lægge op 
til en revision af denne.  
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Samtidig nævnes det største aktiv i EU-samarbejdet, det indre marked, slet ikke. Der er 
behov for et stærkt fokus på implementering og håndhævelse af gældende regler - samt 
en generel udvikling af det indre marked.  
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