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Dansk Erhvervs bidrager med forslag til at lette virksomhedernes byrder
Danske virksomheders konkurrenceevne påvirkes bl.a. af de byrder, som stammer fra lovgivningen. Byrderne opstår på grund af administrative krav om eksempelvis indberetning til myndighederne eller kan skyldes lovkrav, der begrænser produktionsmuligheder, eller pålægger virksomhederne omkostninger i form af afgifter eller gebyrer.
Dansk Erhverv bakker op om regeringens indsats for at opfylde sin ambitiøse målsætning om at
reducere erhvervslivets byrder med mindst 4 mia. kr. inden 2020.
Dansk Erhverv vil gerne bidrage til indsatsen og har derfor sammensat dette katalog, der rummer
en række forslag til, hvordan erhvervslivets byrder kan lettes. Samlet ville forslagene kunne lette
erhvervslivets byrder med 2,7 mia. kr.

1. Harmonisering af alle erhvervslivets energiafgifter på EU's minimumssats
Problem
I energiafgiftspolitikken sondres mellem, om energien bruges til proces- eller rumopvarmningsformål. Afgifterne på rumopvarmning er høje, mens afgiften på energi til proces i Danmark er lav
og fastsat på EU's minimumssats.
De differentierede afgifter betyder, at afgifterne ikke er sektorneutrale. Dermed tilgodeses virksomheder med en høj andel af procesaktiviteter, mens rumvarmeintensive virksomheder stilles
dårligt. Det fører til forvridninger og hæmmer typiske servicevirksomheders konkurrenceevne.
Derudover medfører det nuværende system flere administrative og erhvervsøkonomiske byrder,
fordi virksomhederne skal installere og aflæse bimålere og fordele energiforbruget mellem de to
formål og indberette dette.
Forslag
Det foreslås at harmonisere erhvervslivets energiafgifter og fastsætte afgiften til EU’s minimumssats for hele erhvervslivets energiforbrug uanset anvendelsen.
Berørte virksomheder
Alle virksomheder, der bruger afgiftsbelagt energi til rumopvarmningsformål.
Lettelse
Selve afgiftslettelsen skønnes at være i størrelsesordenen 800 mio. kr., mens de administrative
lettelser vurderes at udgøre mindst 50 mio. kr. årligt.
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2. Reduktion af arbejdsgiverperioden i sygedagpengeloven
Problem
Arbejdsgiverperioden i sygedagpengeloven regulerer det antal dage, som virksomheden skal betale sygedagpenge til en medarbejder som er sygemeldt, uanset om virksomheden i øvrigt betaler
løn. Mange virksomheder er efter funktionærloven eller kollektiv overenskomst forpligtet til at
betale løn fra 1. sygedag. Og er som hovedregel ikke berettiget til at modtage refusion i arbejdsgiverperioden.
Arbejdsgiverperioden er siden 2007 blevet udvidet fra 14 dage fra 1. fraværsdag i 2012 til, at virksomheder ikke kan modtage sygedagpengerefusion førend efter den 30. fraværsdag. Dette er sket
på trods af, at arbejdsmarkedets parter løbende over de seneste år har aftalt udbygning af sygelønsordninger med højere løndækning i længere tid. Længden af arbejdsgiverperioden er af helt
afgørende betydning for virksomhedernes udgifter og dermed konkurrenceevne.
Forslag
Arbejdsgiverperioden i sygedagpengeloven er en skjult skat på arbejdskraft og er efter udvidelsen
til 30 dage blevet en barriere for at få svage grupper med større sygefravær ind på arbejdsmarkedet.
Det foreslås, at arbejdsgiverperioden reduceres til 14 dage.
Berørte virksomheder
Alle virksomheder i Danmark.
Lettelse
Forslaget om at reducere arbejdsgiverperioden i sygedagpengeloven kan spare virksomhederne
for mindst 750 mio. kr. om året. Alene udvidelsen af arbejdsgiverperioden fra 21 til 30 dage medførte, at arbejdsgiverne mistede refusion af sygedagpenge svarende til 432 mio. kr. årligt (lovforslaget).
Yderligere oplysninger
Med Genopretningspakken i 2009/10 ønskede man fra politisk hold, at arbejdsmarkedets parter
også skulle bidrage til finansieringen. Derfor blev det aftalt, at fradrag for kontingent til fagforening og arbejdsgiverforening skulle reduceres kraftigt. Da fradrag for kontingent til en arbejdsgiverforening imidlertid vurderes svært at implementere, blev det i stedet aftalt, at arbejdsgivernes
finansiering i stedet skulle ske ved, at arbejdsgiverperioden i sygedagpengeloven blev udvidet fra
21 dage til 30 dage.
Siden er begrænsningen i fradrag for kontingent til faglig organisation blevet ophævet, men den
udvidede arbejdsgiverperiode i sygedagpengeloven er ikke blevet tilsvarende blevet rullet tilbage.
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3. Gør EUD-bidraget til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag aktivitetsafhængigt
Problem
Der opkræves årligt i omegnen af 700-1.000 mio. kr. for meget i EUD-bidrag (Erhvervsuddannelsesbidrag), hvorved der skabes et overskud i AUB.
Det samme skete tilbage i tid i forhold til VEU-bidraget til AUB. Her udtalte Rigsrevisionen kritik
af, at der blev opkrævet flere penge, end der blev brugt. Derfor blev det i Trepart om VEU aftalt og
senere politisk besluttet at gøre VEU-bidraget aktivitetsafhængigt, således at der kun opkræves
midler svarende til udgifterne til de aktiviteter, som VEU-bidraget skal dække.
Forslag
Det foreslås, at EUD-bidraget i AUB-ordningen i lighed med VEU-bidraget gøres aktivitetsafhængigt.
Berørte virksomheder
Alle virksomheder med mere end en fuldtidsmedarbejder.
Lettelse
Ca. 700 mio. kr.

4. Afskaffelse af G-dage
Problem
Alle arbejdsgivere skal i dag betale dagpengesatsen for tidligere medarbejderes to første dage på
dagpenge, hvis den tidligere medarbejder var medlem af en A-kasse og opfylder beskæftigelseskravet med 74 timers arbejde indenfor de seneste 4 uger. En arbejdsgiver kan blive pålagt at betale op til 16 G-dage for samme medarbejder pr. år, hvis medarbejderen har flere korttidsansættelser hos arbejdsgiveren. G-dagsbetalingen virker fra et virksomhedsperspektiv som en skat på
arbejdskraft, der især fordyrer korterevarende ansættelser. G-dage er en udfordring for virksomheder med store udsving i mængden af opgaver, der kan løses af fx vikarer.
Herudover er G-dagsreglerne administrativt tunge for virksomhederne. Virksomhederne skal
bruge mange ressourcer på at afklare, om den tidligere medarbejdere er berettiget til G-dage, eller
om afskedigelsen falder ind under undtagelsesbestemmelserne i lovgivningen. Fx om medarbejderen har haft andet arbejde under G-dagene, er syg eller har afvist anden beskæftigelse.
Forslag
G-dagsbetalingen i lov om arbejdsløshedsforsikring bør afskaffes fuldstændigt. Alternativt bør
kortere ansættelsesforhold under tre måneder fritages for at fremme oprettelsen af flere korttidsansættelser på arbejdsmarkedet, der kan udgøre et springbræt til fast beskæftigelse for ledige.
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Berørte virksomheder
Alle virksomheder, der hyppigt har behov for at ansætte og afskedige medarbejdere. Fx i tidsbegrænsede eller korte ansættelser indenfor hotel & restauration, bygge & anlæg og vikarbranchen.
Lettelse
Lettelsen omfatter i første omgang betalingsforpligtelsen for virksomhederne for opsagte medarbejderes to første dage med dagpenge (G-dage). En fuld afskaffelse af G-dagsbetalingen vurderes
at medføre årlige offentlige merudgifter på 75 mio. kr. (kilde: Dagpengekommissionen 2015). En
afskaffelse af G-dagsbetalingen for ansættelsesforhold under tre måneder vil medføre en betydelig
lavere merudgifter for det offentlige.
Desuden vil virksomheder med mange korttidsansættelser slippe for administrative opgaver, der
samlet set vurderes at udgøre over 10 mio. kr. om året.

5. Fjerne retten til at fortryde køb efter varen er taget i brug
Problem
Det nuværende forbrugerrettighedsdirektiv, der er implementeret i den danske forbrugeraftalelov, giver forbrugerne ret til at tage en vare i brug, uden at de derved mister deres fortrydelsesret.
Hvis virksomhederne får en brugt vare retur, har de ret til at fratrække et beløb for værdiforringelsen, men det er uklart, hvordan dette beløb beregnes, og i mange tilfælde vil en besigtigelse af
varen og efterfølgende beregning af værdiforringelse påfører virksomhederne større tab, end hvis
de bare betaler hele købesummen tilbage til kunderne.
Reglen påfører de danske virksomheder markante byrder, da kun meget få virksomheder sælger
brugte varer, og derfor bliver produkterne ofte kasseret, når de kommer retur, da de ikke kan sælges i den erhvervsdrivendes netbutik.
Forslag
Reglen om fortrydelsesretten bør ændres, så den bliver som før vedtagelsen af forbrugerettighedsdirektivet. Det vil sikre, at forbrugerne fortsat har fortrydelsesret og samtidig fjerne byrder for de
erhvervsdrivende.
Berørte virksomheder
Alle handelsvirksomheder med udvalgsvarer online.
Lettelse
Kan ikke estimeres præcist, men ifølge en befolkningsundersøgelse fra 2017 har 15 pct. sendt varer retur, de har købt på nettet og taget i brug. Ifølge Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse oplever mere end hver tredje handelsvirksomhed at få brugte varer retur. 2/3 af disse virksomheder
undlader at fratrække et beløb for den brugte vare, bl.a. fordi de ikke ønsker utilfredse kunder, og
fordi det ikke kan svare sig økonomisk at lave den vurdering. 93 pct. svarer, at de lider økonomisk
tab som følge af reglen. Det er særligt de små- og mellemstore virksomheder, som presses økonomisk af reglen.

Side 5/23

Derudover kan det, ifølge EU Kommissionen selv, koste de mindste virksomheder op til 6 pct. af
deres omsætning.
Håndtering af returvarer er generelt en stor omkostning for detailhandlen, og brugte returvarer
som følge af forbrugerrettighedsdirektivets art. 14.2 er en delmængde af den problemstilling, som
det er vanskeligt at afgøre præcist. Ligeledes har mange store netbutikker en meget lempelig returpolitik, som SMV’ere har svært ved at kunne klare økonomisk. Men med det forbehold vurderes det, at lettelsen vil udgøre mindst 80 mio. kr.
Yderligere oplysninger
Kilde: Erhvervsministeriet, Forbrugerrettighedsdirektivet (2011/83) og Forbrugeraftaleloven

6. Billigere master/jordleje vedrørende telemaster
Problem
Høje lejepriser på op til 250.000 kr. årligt for opstilling af mobilmaster eller opsætning af mobiludstyr på offentlige grunde og bygninger er en stor byrde og barriere for yderligere udbygning af
mobilnettet i Danmark. Det bliver yderligere problematisk, når mobilselskaberne fra 2019 går i
gang med at udrulle 5G-mobilnetværk, hvilket kræver flere positioner, da udstyret har kortere
rækkevidde, end det er tilfældet for 4G-teknologiens vedkommende.
Forslag
For at fremme udbygningen af mobil teleinfrastruktur og 5G i særdeleshed skal det offentlige derfor fremover tilbyde jordleje til priser baseret på den offentlige ejendomsvurdering. Det anbefales
således at følge Energistyrelsens metode 1 i “Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer
til brug for digital infrastruktur”. Staten skal gå foran og indføre princippet, ikke mindst på Forsvarets ejendomme, hvor høje lejepriser aktuelt forhindrer udbygning af digital infrastruktur.
Til kompensation for de tab, kommuner og regioner måtte have i forbindelse med indførelse af
dette princip, anvendes Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT), der indebærer, at staten kompenserer disse for kommunale og regionale udgiftsændringer som følge af blandt andet ny lovgivning via forhøjelse eller reduktion af det samlede statstilskud.
Hvis de offentlige myndigheders gennemsnitlige tab i lejeindtægter ved at indføre Energistyrelsens metode 1 til fastsættelse af markedslejen sættes til 20.000 kr. pr. position, vil det betyde en
omkostning på ca. 60 mio. kr. om året for de nuværende ca. 3.000 positioner på offentlige arealer
m.m. Da det forventes, at selskaberne skal bruge 20 pct. flere positioner til 5G-udrulningen, bliver
tabet ca. 1,2 x 60 mio. kr. = 72 mio. kr.
Berørte virksomheder
Primært: TDC, Telenor, Telia og 3. Sekundært: alle virksomheder med interesse i avanceret produktion, logistik og transport.
Lettelse
72 mio. kr.
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Yderligere oplysninger
Er en del af kommende FL20-forslag om anvendelse af frekvensmidler til 5G handlingsplan.

7. Reglerne om fortrydelsesret bør ændres i forhold til tilbagebetalingstidspunkt
Problem
De eksisterende regler i forbrugerettighedsdirektivet og forbrugeraftaleloven om fortrydelsesretten skaber en situation, hvor virksomhederne kan blive forpligtede til at returnere købesummen,
inden de har sikkerhed for, at de får varen retur. Reglen bør ændres således, at virksomhederne
på intet tidspunkt kan forpligtes til at tilbagebetale købesummen, før de har modtaget varen retur.
Forslag
Reglerne om fortrydelsesretten bør ændres, så virksomhederne ikke er forpligtet til at returnere
købesummen, før de har fået varen retur fra forbrugeren.
Berørte virksomheder
Alle handelsvirksomheder med udvalgsvarer.
Lettelse
Kan ikke estimeres præcist, men ifølge tal fra EU Kommissionen januar 2018 kan det koste små
virksomheder op til 3,5 pct. af deres omsætning.
Det vurderes, at lettelsen mindst vil udgøre 25 mio. kr.
Yderligere oplysninger
Kilde: Erhvervsministeriet, Forbrugerrettighedsdirektivet (2011/83) og Forbrugeraftaleloven

8. Revision af sukker- og chokoladeafgiften
Problem
Afgiften på chokolade og slik er en konkurrenceforvridende afgift, som ikke findes i hverken Sverige eller Tyskland, og det høje afgiftsniveau fører derfor til prisforskelle og grænsehandel. Imidlertid er afgiften, der stammer fra 1922, også ekstrem byrdefuld for de danske virksomheder
grundet sin store kompleksitet. I øjeblikket eksisterer der ikke mindre end tre forskellige afgiftssatser, der hver især dækker over en lang række varetyper med endnu flere mulige afgiftsfritagelser samt -fradragsmuligheder, som igen afhænger af virksomhedstype samt varernes brug og salg.
Afgiften er bøvlet og giver anledning til mange tidskrævende beregninger for de danske virksomheder, som deres udenlandske konkurrenter ikke er tvunget til at afsætte ressourcer til. Eksempelvis bruger man som bager adskillige arbejdstimer på at måle og veje sine produkter samt beregne sukkerindhold blot for at finde ud af, hvad fx en sukkerblomst afgiftspålægges med. Et andet eksempel, der belyser den nuværende lovgivnings kompleksitet er, at vafler, der består af to
eller flere vaffelbunde med mellemlag af kakaocreme, er fritaget for afgift, hvis den samlede
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mængde af kakao ikke overstiger 7,5 pct. af varens samlede nettovægt. Derudover kræver justering af opskrifter m.v., at der foretages nye afgiftsberegninger, hvilket hindrer innovation.
Forslag
Ultimativt bør den unikke danske særafgift afskaffes helt. Alternativt må det være muligt at sammensætte afgiften på en mere enkel og mindre byrdefuld måde, således virksomhederne nemt og
effektivt kan beregne afgiften, samt skattemyndighederne lettere kan administrere de komplekse
regler. Indtil da bør der afsættes ressourcer til, at myndighederne og branchen i fællesskab kan
udarbejde vejledningsmateriale, der gør det nemmere for virksomhederne at finde rundt i chokoladeafgiftsloven – for selvfølgelig skal der afregnes afgifter, men der er nødt til at være vished om,
hvad afgiften skal beregnes af.
Berørte virksomheder
Produktionsvirksomheder i fødevareindustrien, importører af en lang række fødevarer og en
række virksomheder, fx bagere og chokoladeproducenter, som både køber råvarer, hvor der er betalt afgift, og hvor der ikke er betalt afgift, som videreforarbejdes i forskellige grader og omfang –
og hvor produkterne efterfølgende skal afgiftspålægges.
Lettelse
Provenuet af afgiften udgør i dag ca. 2,4 mia. kr. Hvis afgiften afskaffes, vil det styrke danske virksomheders konkurrenceevne og bremse grænsehandel og ulovlig import.
Det vurderes, at lettelsen vil have en forretningsmæssig omsætningsværdi for virksomhederne på
mindst 250 mio. kr. og spare administrative omkostninger på mindst 50 mio. kr.
Yderligere oplysninger
Kilde: Skatteministeriet.

9. Byrdefuldt gebyr for virksomheder på handicapområdet
Problem
Virksomheder, der på vegne af borgeren administrerer arbejdsgiveransvaret i en Borgerstyret
Personlig Assistance-ordning (BPA), er underlagt lov om socialtilsyn. Her opkræves virksomheden et gebyr, men hvor det eksplicit er formuleret i regelgrundlaget, at virksomhedens omkostninger til gebyret ikke må indgå i kommunens betaling til virksomheden for varetagelsen af arbejdsgiveropgaven. Hermed har virksomheden ikke andre muligheder for at få dækket omkostningen, hvorfor gebyret reelt en afgift, som udhuler virksomhedens egenkapital. Det er derfor en
ganske principiel byrde for virksomhederne, der i forvejen opererer på et økonomisk trængt marked.
Forslag
Det foreslås, at den private del af sektoren lettes for byrden ved at tillade, at gebyret kan indgå i
kommunens betaling til virksomheden.
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Berørte virksomheder
Leverandører af BPA.
Lettelse
Der er et engangsbeløb på 30.000 kr. Det vurderes, at der er 50 leverandører i Danmark, dvs. 50
x 30.000 = 1,5 mio. kr.
Evt. yderligere oplysninger
Kilder: § 8, stk. 3, i BEK 1246, Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere
og borgerstyret personlig assistance efter serviceloven https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194639

10. Vilkårlige byrder for virksomheder på socialområdet
Problem
I forbindelse med lov om socialtilsynet har de fem socialtilsyn hjemmel til at opkræve gebyrer,
men med en differentieret takst, alt efter hvorvidt der er tale om ”væsentlige ændringer”. Dansk
Erhverv peger, sammen med brancheforeningen Selveje Danmark, på, at en differentiering efter
antallet af pladser hos eksempelvis ikke-offentlig leverandør betyder, at gebyret ikke fastsættes
efter opgavens størrelse, men efter virksomhedens. Det er byrdefuldt og vilkårligt. Selveje Danmark vurderer konkret, at denne form for opkrævning af takster ikke er lovlig (bilag i form af notat fra Selveje Danmark er vedlagt).
Forslag
Der skal fastsættes en takst, som afspejler tilsynets reelle omkostninger ved opgaven, alternativt
en fælles takst.
Berørte virksomheder
Bo- og opholdssteder, som i dag udgør en stor del af den offentlige sektors forsyningsforpligtelse.
Det er tilbud, der er godkendt efter Lov om Socialtilsyn.
Lettelse
Dansk Erhverv vurderer, at dette vil medføre markante ændringer.

11. Det danske nanoregister skal fjernes
Problem
Det danske nanoregister byrdebelaster danske virksomheder og tilfører ikke ny og brugbar viden,
der kan bruges til at vurdere risiko fra nanomaterialer. Det, som registreres, er typisk produkter
med velkendte nanostoffer i. Byrden ligger i, at det tager et par timer at registre et produkt. Virksomheder bruger reelt længere tid på at spørge leverandører om produkterne potentielt indeholder nanomateriale, da mængden skal opgøres i registreringen.
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Hvert år skal virksomheden følge op på oplysningerne i nanoregisteret, som også er tidskrævende.
Derudover er det en byrde for en bred kreds af danske virksomheder at finde ud af, om deres produkter overhovedet er omfattet af nanoregisteret, da reglerne er komplekse.
Der er ikke truffet politisk beslutning om at fjerne det danske nanoregister, og det diskuteres, om
scopet skal udvides, så der registreres flere nanoholdige produkter. Dermed vil byrden vokse,
uden at det bidrager til sikkerheden omkring brug af nano.
Forslag
Afskaffelse af det danske nano-register. Successivt, at det eksisterende register ikke udvides.
Berørte virksomheder
Virksomheder, der har pligt til at foretage registreringer i nano-registeret.
Antallet af danske virks0mheder, der kan blive omfattet afhænger af, hvor omfattende udvidelsen
bliver. Omfatter man fx farvepigmenter, kan der blive tale om, at flere tusind virksomheder får en
registreringsforpligtelse.
Lettelse
Der vil blive sparet store erhvervsbyrder, hvis det kan undgås, at nanoregisteret udvides med nye
registreringsforpligtelser, fx når man omfatter generelle nanomaterialer som farvepigmenter.
Yderligere oplysninger
Miljø og Fødevareministeriet / Bekendtgørelse nr. 644 af 13/06/2014 om register over blandinger
og varer, der indeholder nanomaterialer samt producenter og importørers indberetningspligt til
registeret.
Implementeringsrådet vedtog den 13. maj 2016 en anbefaling om tidlig interessevaretagelse, der
berørte afskaffelse af det danske nanoproduktregister. Heri anbefales det, at den danske regering
arbejder for, at der bliver oprettet et europæisk nanoregister, hvorved der er en mulighed for, at
det danske nanoregister kan afskaffes. Implementeringsudvalget har fulgt rådets anbefaling,
hvorfor forslaget nu indgår i Miljø- og Fødevareministeriets videre arbejde.
Implementeringsrådet vedtog på mødet den 06.06.17 anbefaling om afskaffelse af det danske nanoproduktregister baseret på et nabotjek af eksisterende regulering. Dette har ikke givet væsentligt input, der kan retfærdiggøre at vi skal beholde nanoregisteret. Desuden har EU Kommissionen søsat flere initiativer, som regulerer nano med henblik på sikkerhed. Der er indført krav til
nanomaterialer i EU kemikalieforordningen REACH fra 1. januar 2019. Det Europæiske Kemikalieagentur ECHA har i december 2016 oprettet en særlig enhed ”Nano Observatory”, som skal
fungere i årene 2016-2020. Enheden har til formål at indsamle viden om hele EU’s anvendelse af
nanomaterialer og gøre viden tilgængelig for offentligheden. Dermed er det nogenlunde samme
formål som det danske nanoregister. Der er tale om en bred indsats, som inkluderer samtlige
lande og al tilgængelig forskning.
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12. Forlængelse af salgsperioden og holdbarhed for æg
Problem
Holdbarheden for hønseæg er i dag fastsat i en fælles europæisk handelsnorm. Holdbarheden er
sat til 28 dage efter lægning, og de må senest sælges til forbrugerne 21 dage efter lægning. Denne
holdbarhed er fastsat med baggrund i, at der i resten af EU ikke er krav om, at æg højest må opbevares ved 12°C, som kravet er i Danmark. På grund af den lave opbevaringstemperatur, er holdbarheden på æg i Danmark betydeligt forøget i forhold til de 28 dage. Samtidig giver håndtering
af 2 forskellige datoer en betydelig administrativ byrde i detailhandlen, og der kasseres i dag æg,
der har overskredet sidste salgsdato, men stadig er inden for de 28 dage, som holdbarheden er
angivet til. For nyligt, har Fødevarestyrelsen afgjort, at man gerne må bruge æg, der ligger mellem. 21 og 28 dage til videreforarbejdning. Dette kræver, at man enten har videreforarbejdning på
stedet (Delikatesse, bager o. lign.), eller at man videresælger/donerer dem til videreforarbejdning.
Videresælges/doneres æggene, hører de under 1/3-reglen med de begrænsninger, der sættes i
den.
Forslag
Dansk Erhverv anbefaler, at man laver en holdbarhedsanalyse med henblik på at øge holdbarheden og fjerne sidste salgsdato. Dette vil medvirke til reduktion af madspild, jf. de 17 verdensmål
samt fjerne en administrativ byrde i detailbranchen. Samtidig anbefales det, at lave en vurdering
af fordele og ulemper ved det nationale kølekrav, herunder miljøbelastninger ved opbevaring og
transport på køl.
Berørte virksomheder
Supermarkeder, discountkæder og andre med detailsalg (fjernsalg, kiosker, bagere mv.).
Lettelse
For en kæde med 1.500 butikker er tabet 5 mio. kr. p.a. i ren kassation pga. dato. Det svarer til
3.700.000 æg eller 382.000 bakker. For supermarkeder og discountkæder estimeres det samlet
10 mio. kr. foruden håndtering, dertil kommer fjernhandel, kiosker, bagere mv. De miljømæssige
og økonomiske belastninger ved køl kan ikke estimeres.
Yderligere oplysninger
Kilde: Miljø og Fødevareministeriet, Handelsnormer for æg.

13. Harmonisering af temperaturkrav på visse fødevarer
Problem
Der er i dag forskel på temperaturkravene på en række fødevarer, både i Danmark og i forskellige
EU-lande. Det giver problemer i forhold til grænseoverskridende handel samt i transport mellem
grossist og detailleddet. Eksempelvis har en yoghurt produceret i Frankrig en transport og opbevaringstemperatur på 8°C, hvilket den er risikovurderet til. Den sælges til Tyskland og Danmark.
Hvis en dansk virksomhed køber hos den franske producent, så skal de enten sende det i separat
transport på 5°C, eller sende en fyldt transport til både Tyskland og Danmark på 5°C i stedet for
8°C, med dertil hørende ekstra omkostninger og miljøbelastninger. Det fordyrer produktet for
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den danske virksomhed i forhold til den tyske. Omvendt, så skal en producent i Danmark køle
produkter til salg uden for DK ned til 5° inden afsending, uanset at produkterne er risikovurderet
til at have en given holdbarhed ved 8°C. De kan derefter skrue temperaturen op til 8°C, når de når
grænsen. Emballage fremstilles særskilt i mange tilfælde, da det kan virke vildledende med forskellige temperaturkrav.
Forslag
Dansk Erhverv anbefaler, at der gennemføres et service- og nabotjek af kravene med henblik på at
harmonisere reglerne til fordel for danske virksomheders import- og eksportvilkår af fødevarer.
Berørte virksomheder
Detailkæder, grossister og producenter med grænseoverskridende handel.
Lettelse
Lettere samhandel, besparelse på emballage, da den kan kombineres for flere lande, mindre miljøbelastning, da transporter kan fyldes helt og afleveres i flere lande på vejen.
Det vurderes, at lettelsen mindst vil udgøre 10 mio. kr.
Yderligere oplysninger
Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

14. Forenkling af 1/3 reglen – levering fra detail til detail
Problem
En registreret detailvirksomhed må, uden at miste sin status som detailvirksomhed, have et begrænset salg til andre detailvirksomheder, der afsætter direkte til den endelige forbruger. Det er
en stor administrativ byrde at føre regnskab med solgte mængder til andre detailvirksomheder.
Forslag
Dansk Erhverv anbefaler, at dokumentationskravene revideres med henblik på at forenkle virksomhedernes dokumentationskrav. Fx kunne man revidere afstandskravene, så der kan leveres i
hele Danmark og ikke kun indenfor 50 km. Dette vil også gøre donation af fødevarer enklere. Ligesom det ville være gavnligt at få beskrevet bagatelgrænser, som fx lejlighedsvis salg eller donation.
Berørte virksomheder
Der er tale om spisesteder og detailslagtere, bagere, detailhandelsvirksomheder mv.
Lettelse
Reglerne anslås at være relevante for 5.000-10.000 virksomheder, men potentielt kunne alle levere til andre virksomheder, svarende til relevans for mere end 20.000 virksomheder.
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Yderligere oplysninger
Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet, bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. (Autorisationsbekendtgørelsen).

15. Fjern kravet om samlet register over modtagelsen af animalske fødevarer fra samhandelslande
Problem
I følge § 5 i bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer (1570/2016)
er der krav om, at den 1. modtagevirksomhed i Danmark af animalske fødevarer fra samhandelslande skal udarbejde en oversigt, der opdateres dagligt, over modtagne sendingers ordrenummer,
modtagedato, produktkategori og afsenderland. Denne registrering bruges ikke af virksomheden
selv, men er en oversigt til brug for Fødevarestyrelsens kontrollanter. Kravet i den danske veterinærkontrolbekendtgørelse er en implementering af reglerne i EU’s samhandelsdirektiv
(89/662/EF), som sandsynligvis bortfalder i december 2019, hvor Kommissionens nye kontrolforordning er fuldt gældende.
Der vil ikke være nogle fødevaresikkerhedsmæssige konsekvenser ved at fjerne registreringskravet, da alle sporbarhedsoplysninger altid er tilgængelige på anden vis i de enkelte virksomheder.
Fødevarestyrelsen vil også fortsat kunne få oplysninger om modtagelse af animalske fødevarer fra
samhandelslande ved kontrol. De vil dog skulle trækkes via flere forskellige it-systemer eller via
fysiske arkiver.
Forslag
Da Fødevarestyrelsens hjemmel til at kræve, at 1. modtagevirksomheder i Danmark registrerer
oplysninger om alle animalske fødevarer modtaget fra samhandelslande, alligevel bortfalder i december 2019, foreslås det, at myndighederne allerede fra nu af accepterer, at oplysningerne findes
internt i virksomheden, men ikke nødvendigvis behøver at stå i en samlet oversigt, der opdateres
dagligt.
Derudover er det vigtigt, at Miljø- og Fødevareministeriet ikke vælger at videreføre kravet efter
december 2019, når EU-hjemlen også forsvinder, blot for at lette deres egen kontrolbyrde.
Berørte virksomheder
Alle de fødevarevirksomheder (grossister og detailhandel), der fungerer som første modtagelager
for animalske fødevarer fra EU. I nogle virksomheder bruges et årsværk udelukkende på denne
registrering.
Lettelse
Op til 1 årsværk pr. virksomhed/kæde. Det vurderes, at lettelsen mindst vil udgøre 10 mio. kr.
Yderligere oplysninger
Kilde: Miljø og Fødevareministeriet, veterinærkontrolbekendtgørelsen.
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16. Track-and-trace: Sporbarhedssystem for tobaksvarer
Problem
Den 20. maj 2019 træder et sporbarhedssystem for tobaksvarer i kraft (tobaksvaredirektivet,
2014), der betyder, at tobaksvarer skal kunne spores igennem hovedparten af forsyningskæden,
fra producent til første detailsalgssted.
Sporbarhedssystemet vil medføre store omkostninger for både producenter, grossister og detailhandlere. Forslaget vil blive sendt i behandling indenfor nærmeste fremtid.
Forslag
Dansk Erhverv anbefaler, at der holdes fokus på at undgå overimplementering, samt at det kortlægges, hvorledes systemet kan blive implementeret med færrest mulige omkostninger for erhvervslivet.
Berørte virksomheder
Producenter, distributører, grossister og forhandlere af tobaksprodukter
Lettelse
Omkostningerne ved track-and-trace-systemet udgør minimum 2 mia. kr. alene for producenterne, estimeret på europæisk plan. Derudover administrative og økonomiske byrder for forhandlingsleddet og grossisterne, som ikke er opgjort endnu, men systemet er byrdefuldt både at gennemføre og drive.
Det vurderes, at omkostningerne ved systemet for danske virksomheder vil udgøre et tocifret millionbeløb.
Yderligere oplysninger
Kilde: Europa-Kommissionen: https://ec.europa.eu/health/tobacco/tracking_tracing_system_en

17. Indfør valgfrihed i forhold til ID-udsteder for tobak
Problem
De fremtidige regler for tobakssporing (punkt 11) forpligter producenter til at mærke deres tobaksprodukter med bl.a. identitetsmærker. Disse ID-mærker skal produceres af en uafhængig
tredjepart, en ID-udsteder, der er valgt af en national myndighed, her Sikkerhedsstyrelsen.
Det var Sikkerhedsstyrelsen og Erhvervsministeriets udgangspunkt, at man som producent bør
have valgfrihed i forhold til valg af ID-udsteder, således at man kan vælge imellem godkendte IDudstedere i markedsføringslandet eller i produktionslandet. Sikkerhedsstyrelsen har valgt en undtagelse i EU-direktivet og dermed frataget producenterne valgfrihed vedrørende ID-udsteder.
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Ved at gøre brug af denne undtagelse er resultatet, at den nationale ID-udsteder (dvs. ID-udstederen i markedsføringslandet) får monopolstatus, og hvis man som producent oplever, at ID-udstederen ikke lever op til sine forpligtelser, fx i forbindelse med manglende levering af ID-mærker,
systemnedbrud, tvister eller samarbejdsvanskeligheder, har man ikke mulighed for at vælge en
anden ID-udsteder.
Forslag 1
Producenter skal sikres valgfrihed i forhold til valg af ID-udsteder og skal have mulighed for at
vælge imellem godkendte ID-udstedere i markedsføringslandet eller i produktionslandet.
Forslag 2, såfremt forslag 1 ikke er en mulighed
Af hensyn til sikringen af producenternes virksomhedsdrift og navnlig sikringen af en stabil og
fast produktion, foreslås det, at der gives hjemmel til, at producenten straks kan skifte ID-udsteder i tilfælde af nedbrud, flaskehalssituationer, tvister eller samarbejdsvanskeligheder. Lovforslaget bør derfor indeholde en automatik, der giver producenten mulighed for straks at skifte ID-udsteder på basis af førnævnte årsager og uden forhåndsgodkendelse. Producenten skal derefter
have pligt til straks at orientere Sikkerhedsstyrelsen og Kommissionen om skiftet.
Berørte virksomheder
Producenter (og den øvrige forsyningskæde i tilfælde af produktionsstop).
Lettelse
Økonomiske og administrative lettelser samt sikkerhed for stabil produktion.
Det vurderes, at lettelsen for danske virksomheder vil være i millionklasse.
Yderligere oplysninger
Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet

18. Fjern krav på sikkerhedsmærker til tobaksprodukter som er til eksport
Problem
Det er blevet foreslået, at tobaksprodukter, som er til eksport (toldfrie marked), skal bære sikkerhedsmærker (stempelmærker) på samme måde som de produkter, som markedsføres på det danske marked. Forslag til ændring af tobaksloven blev sendt i høring i september 2018.
Forslaget har som konsekvens, at der skal produceres specifikke produkter til det danske toldfrie
marked fra maj 2019, hvilket både vil give mindre fleksibilitet ved produktionen og højere omkostninger. Derudover nævner EU’s tobaksvaredirektiv intet om sikkerhedsmærker til eksportprodukter, hvorfor Dansk Erhverv vurderer, at der er tale om overimplementering.
Hidtil har produkterne solgt på det danske toldfrie marked været de samme som i andre EU-landes toldfrie markeder, netop fordi de er tiltænkt eksport og skal forlade EU-området.
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Distributører, grossister og toldfri detailhandel vil blive tvunget til at købe specifikke produkter til
det danske marked og vil have færre leverandører at vælge imellem samt en mindre fleksibel forsyningskæde, end de har i dag.
Tobaksprodukter, som er til eksport, forlader per definition EU-området. Derfor er danske sikkerhedsmærker på produkter, som er til eksport, irrelevante og bør udelukkes.
Forslag
Fjern krav om sikkerhedsmærkning af tobaksprodukter, som er til eksport. I lovforslaget Lov om
ændring af lov om tobaksvarer m.v. og lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer
under 18 år bør § 31b, stk. 3, udgå.
Berørte virksomheder
Producenter, distributører, grossister og forhandlere.
Lettelse
Kan ikke estimeres, men er både af økonomisk og administrativ karakter.
Yderligere oplysninger
Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet

19. Ophævelse af pligten til at modtage kontanter
Problem
Reglen om, at alle butikker skal tage imod kontanter, er forældet og unødvendig. Butikkerne vil
fuldt ud selv være i stand til selv at vurdere, om det vil være rentabelt for dem at tage imod kontanter eller ej. Der vil ske en helt naturlig konkurrence på markedet, hvis man fjerner pligten til at
tage imod kontanter.
Kontanter er dyre for samfundet, dyre og usikre for butikkerne, uhygiejniske og utidssvarende, og
de er begrænsende for innovationen.
Forslag
Dansk Erhverv foreslår, at pligten til at modtage kontanter fjernes.
Berørte virksomheder
Alle virksomheder i detailsektoren, restaurationsbranchen, hotelbranchen, forlystelsesbranchen
etc.
Lettelse
Kan ikke estimeres, men de samfundsmæssige omkostninger ved betalinger i kontanter blev i
2016 opgjort af Nationalbanken til at være ca. 2 mia. kr.
Yderligere oplysninger
Erhvervsministeriet, Forbrugerombudsmanden og Finanstilsynet, lov om betalinger § 81.
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20.
Undgå skærpede krav til skiltning om tobak og håndkøbsmedicin
i butikker
Problem
En bekendtgørelse (sagsnr. 1807421) skærper kravene til opsætning og placering af lovpligtige
skilte om salgsaldersgrænser, som salgssteder skal opsætte vedrørende tobakssalg og håndkøbsmedicin.
Som er kravene er nu, skal skiltene være synlige. I bekendtgørelsen foreslås specifikke krav til opsætning og placering, bl.a. at skiltene skal være placeret mellem 1 meter til 1,5 meter fra hver betalingskasse, og at skiltene skal placeres i en højde mellem 1 meter til 1,75 meter fra gulvet – og flere
yderligere krav i samme detaljeringsgrad.
Udover at Dansk Erhverv finder forslaget yderst indgribende i butikkernes frihed til selv at bestemme deres indretning, så vil det give praktiske udfordringer. Eksempelvis vil det betyde, at butikker kan være nødsaget til at lave deres kasselinjer om, således at de lever op til kravene.
Forslag
Kravene til skiltning vedr. salgsaldersgrænser bør defineres ud fra brede kriterier og ikke tommestoksmål. Brede kriterier kan eksempelvis være, at skiltene skal være synlige for butikkens kunder, være placeret i øjenhøjde mv.
Berørte virksomheder
Forhandlere af tobak, alkohol og håndkøbsmedicin.
Lettelse
Betydelige økonomiske og administrative lettelser.
Yderligere oplysninger
Sundheds- og Ældreministeriet.

21. Afskaffelse af afgifter på campingvogne
Problem
Der sker en urimelig beskatning af campingvogne, da campingvogne beskattes tre gange hårdere
end en mellemklassebil og 8 gange hårdere end en trailer. Der er ikke sammenhæng mellem grøn
afgift på biler, vægtafgift på trailere og campingvogne. Campingvognen beskattes med 300 pct. I
forhold til mellemklassebilen, når det gælder grøn afgift vs. vægtafgift, er der ikke sammenhæng
mellem, hvad det koster at have henholdsvis en mellemklassebil, en gennemsnitlig campingvogn
og en trailer stående.
Vægtafgiften fra 2017 til 2018 forblev uændret for trailere, hvorimod taksterne steg næsten 6 pct.
for campingvogne.
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Forslag
Der foreslås ensretning og fairness i afgiftsstrukturen.
Berørte virksomheder
Campingpladser og caravanforhandlere.
Lettelse
Ifølge Danmarks Statistik er der ca. 137.000 campingvogne.
Det vurderes, at en afgiftsmæssig ligestilling vil have en forretningsmæssig omsætningsværdi på
mindst 100 mio. kr.
Yderligere oplysninger
BIL
Grøn afgift 2018
Klasse
Micro (21 km/l)
Mini (20 km/l)
Mellemklasse (17,2 km/l)

Årlig grøn afgift
620 kr.
620 kr.
1.200 kr.

TRAILER
Vægtafgift 2018
Totalvægt trailer
501-1.000 kg
1.001-2.000 kg
2.001-2.500 kg
2.501-3.000 kg
3.001-4.000 kg

Årlig vægtafgift
140 kr.
270 kr.
340 kr.
430 kr.
530 kr.

CAMPINGVOGN
Egenvægt campingvogn
Op til 600 kg
601-800 kg
801-1.100 kg
1.101-1.300 kg
1.301-1.500 kg
1.501-2.000 kg

Årlig vægtafgift
678 kr.
826 kr.
1.126 kr.
1.498 kr.
1.952 kr.
2.688 kr.

22.

Gennemsigtighed i merprisen i forbindelse med kliniske forsøg

Problem
I 2017 offentliggjorde Danske Regioner, at lægemiddelvirksomheder, der driver klinisk forskning
på danske hospitaler, er forpligtet til at betale et overhead til dækning af indirekte omkostninger
ved at udføre forsøgene. Disse omkostninger kommer oven i de udgifter, der traditionelt har været udbetalt til hospitalerne. Merprisen rangerer mellem 18-22 pct.
Der har ikke været gennemsigtighed med, hvad de indirekte omkostninger dækker over, og det er
samtidig en markant forøgelse af prisen for at gennemføre kliniske forsøg i Danmark. Den forhøjede totalpris kan medføre, at Danmarks konkurrencedygtighed i forhold til tiltrækning af kliniske
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forsøg falder, ligesom en så markant prisstigning som minimum skal være omkostningsægte og
gennemsigtig.
Forslag
At overheaden gøres konkurrencedygtig med andresammenlignelige landes, og lettes med 5-7
pct., og at regionerne redegør for, hvad overheaden konkret går til.
Berørte virksomheder
Lægemiddelvirksomheder, der udfører klinisk forskning i Danmark.
I 2017 var der ifølge Lægemiddelstyrelsen 187 kommercielt sponsorerede kliniske forsøg i Danmark, og lægemiddelvirksomheder betaler årligt samlet 200 mio. kr. til det danske sundhedsvæsen.
Lettelse
Det vurderes, at omkostningslettelsen vil udgøre mindst 10 mio. kr.
Yderligere oplysninger
Det er en generel udfordring, at der ikke er fuld gennemsigtighed om, hvorvidt mange offentlige
gebyrer er omkostningsægte, eller om virksomheder reelt betaler for meget.

23.
Undgå ikke-omkostningsægte fremtidig gebyrstruktur for medicinsk udstyr
Problem
Folketinget har vedtaget en ny gebyrstruktur for medicinsk udstyr. Gebyrstrukturen er ikke omkostningsægte for Lægemiddelstyrelsens virksomhed på dette område. Dansk Erhverv anerkender vigtigheden af en stærk Lægemiddelstyrelse. Men vi mener ikke, at virksomhederne skal betale alle direkte og indirekte driftsomkostninger til Lægemiddelstyrelsens myndighedsopgave.
Det er problematisk, at gebyrerne bliver opgjort pr. antal medarbejdere, uanset hvor meget af omsætningen eller medarbejderne er beskæftiget med medicinsk udstyr. Det gælder særligt, når det
kommer til virksomheder, der er klassificerede som distributører eller importører af lavrisikoudstyr.
I det seneste betænkningsudkast, der var i høring i december, er det foreslået, at virksomheder
med mere end 50 ansatte, og som er fabrikanter af produkter, som klassificeres som højrisiko,
skal betale op til 250.000 kr. Og i den anden ende har vi virksomheder, der importerer medicinsk
udstyr i lavrisiko gruppen fx plastre og briller, som kommer til at betale 45.000 kr., hvis de har
mere end 50 ansatte.
Forslag
At gebyret gøres omkostningsægte, således at det kun er den andel af virksomheden/antal medarbejdere eller omsætning, der beskæftiger sig med medicinsk udstyr, der er er genstand for gebyrer.
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Berørte virksomheder
Alle virksomheder, der fabrikerer, distribuerer eller importerer medicinsk udstyr. Herunder detailhandlen, medicinsk udstyrs producenter, optikere m.fl.

24.

Lettere sagsbehandling ved krænkelser af ophavsretsbeskyttede produkter

Problem
Ulovlig kopiering af ophavsretsbeskyttede produkter er et stort problem for flere kreative brancher, og i den forbindelse opleves flere forskellige byrder.
Det er en byrde for den enkelte producent at skulle overvåge den ulovlige download, ligesom det
er en byrde, at der retshåndhævelsesmæssigt endnu ikke er en ”one-stop-shop”, der simpelt og
effektivt kan tage hånd om anmeldelser.
Seneste dom, som rettighedshaverne har vundet, er et eksempel på spild af ressourcer, idet dømte
får forkortet straffen på grund af lang sagsbehandlingstid hos politiet. Information om dommen
her: https://rettighedsalliancen.dk/2018/11/12/dom-om-ulovlig-distribution-af-film-understreger-vigtigheden-af-styrket-taskforce/
Forslag
Det foreslås at styrke indsatsen mod ulovlig kopiering af ophavsretsbeskyttede produkter.
Berørte virksomheder
Virksomheder med ophavsretsbeskyttede produkter.

25.Mere overskuelige momsregler for møde- og kongresbranchen
Problem
De danske momsregler er uoverskuelige og svært tilgængelige for danske og udenlandske aktører,
der arbejder med at tiltrække, arrangere og afvikle møder, kongresser og events i Danmark. Dette
er uhensigtsmæssigt i forhold til dels at håndtere reglerne korrekt og optimalt i praksis, dels at
udenlandske konferencearrangører får et ugunstigt indtryk, der kan lede til fravalg af Danmark
som møde- og kongresland.
Når de internationale konferencearrangører undersøger potentielle byer til afholdelse af konferencer, vejer nettomomsudgiften tungt i budget og er dermed afgørende i beslutningsprocessen.
De danske byer er i den forbindelse sjældent i indbyrdes konkurrence, men snarere i konkurrence
med internationale storbyer som Amsterdam, Berlin, Barcelona og mange flere.
Forslag
Dansk Erhverv opfordrer til, at SKAT i endnu større grad medvirker til at nedbryde kompleksiteten og procedurerne omkring momsreglerne, så de fremstår så enkle som muligt.
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Dansk Erhverv foreslår to konkrete forenklinger:
En klar regel udtrykt i antal dage for, hvornår et momspligtigt konferencegebyr henholdsvis skal
faktureres med dansk moms og uden moms (reverse chargereglerne).
Mulighed for i større omfang at kunne fakturere en række ydelser i form af standleje, markedsføringsudgifter, personaleleje og udlejning af udstyr til konferencearrangører, der er etableret uden
for EU, uden moms.
Berørte virksomheder
Alle virksomheder i møde- og kongresbranchen, fx hoteller, destination management companies
(DMC’er) og Professional conference organisers (PSO’er).
Lettelse
Det vurderes, at omkostningslettelsen vil udgøre mindst 10 mio. kr.

26.

Forenkling af affaldsregisteret

Problem
Virksomheder, der transporterer, indsamler, sorterer og/eller behandler affald, skal i henhold til
affaldsdirektivet være registreret hos en myndighed. Det følger af EU’s affaldsdirektiv. Direktivet
fastsætter ingen formkrav til et register.
I Danmark er der etableret en it-portal med en årlige driftsomkostning på cirka 2,5 mio. kr. (foreløbigt tal for 2017), som virksomhederne finansierer via gebyrer.
Registeret bliver i overordentlig lille grad anvendt af aktørerne, dvs. virksomheder og kommuner,
der bortskaffer affald, og registeret kan ikke betragtes som værdiskabende, idet registeret ikke understøtter noget i markedet.
De kommunale tilsynsmyndigheder har via en adgang til systemet kendskab virksomheder, der
opererer på affaldsområdet, men en viden om deres eksistens forudsætter ikke et så omfangsrigt
og en så bekostelig it-platform, som vi har i dag.
Virksomheder i andre EU-lande har ikke omkostninger til affaldsregisteret på et sammenligneligt
niveau. I nogle lande er registeret skattefinansieret og i lande, hvor det er gebyrfinansieret, er gebyret langt lavere, og der opereres typisk alene med et oprettelsesgebyr og ikke et årligt gebyr på
samme vis som i Danmark. I Danmark er virksomhedens registrering gyldig i fire år, og et sådan
krav om genregistrering er særlig for Danmark.
Energistyrelsen er i gang med at forbedre brugerfladen. Det vil forhøje virksomhedernes omkostning til systemet, da forbedringsarbejdet skal finansieres via et forhøjet gebyr.
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Forslag
Dansk Erhverv foreslår, at der skal ske en forenkling af affaldsregisteret med henblik på at formulere en minimumsmodel til overholdelsen af EU's krav, og derved nedbringe virksomhedernes
omkostninger.
Berørte virksomheder
Virksomheder, der transporterer, indsamler, sorterer og/eller behandler affald.
Lettelse
2,5 mio. kr. årligt.
Yderligere oplysninger
Kilde: Energistyrelsen, Bekendtgørelse om affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed.

27. Vilkårlighed og ulige konkurrencevilkår i forbindelse med bodsbestemmelser
Problem
I forbindelse med kontraktindgåelse på hjemmeplejeområdet, hvor borgeren har frit valg, er der
ofte indbygget bodsbestemmelser for den private leverandør. Det kan være i forbindelse med utilsigtede hændelser og lignende.
Dansk Erhverv er enig i, at manglende kvalitet skal indrapporteres og dokumenteres, og at praksis
i sådanne tilfælde skal forbedres. Dansk Erhverv hører fra medlemsvirksomhederne, at bodsbestemmelserne er vilkårlige og ikke altid er et udtryk for fejl og mangler hos den private leverandør, hvor det i lige så høj grad kan afspejle det kommunale serviceniveau og visitationen. Det er
også ulige konkurrence, at samme bodsbestemmelser ikke gælder for den kommunale leverandør.
Forslag
At kommunerne gennem en lovændring forpligtes til ikke at lade eksempelvis klager over visitationsniveauet indgå i eventuelle bodsbestemmelser i kontrakten.
Berørte virksomheder
Private virksomheder, der leverer hjemmepleje under reglerne om frit valg i servicelovens § 91.

28.

Fair og lige konkurrence om offentlige opgaver

Problem
I forbindelse med at det offentlige og private konkurrerer om opgaver, foretager det offentlige helt
naturligt en beregning af prisen for leverance af opgaven. Det kan være en beregning i form af et
kontrolbud, som en kontrolberegning, som beregningsgrundlag for afregningspriser for friplejeboliger eller andet. Uanset karakteren af den offentliges beregning af pris, er det meget vanskeligt
at gennemskue, hvorledes det offentlige er kommet frem til prisen. Er denne beregnet i overensstemmelse med lovgivning, bekendtgørelser og retningslinjer og indgår alle omkostninger. Der
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eksisterer ingen gennemsigtighed i prissætningen af ydelserne i det offentlige, og derfor er der
ikke sikkerhed for reel fair og lige konkurrence om en række opgaver eller det offentliges fastlæggelse af fastsættelse af takster.
Den manglende prisgennemsigtighed kan have store samfundsøkonomiske konsekvenser. For
uden ordentlige beregninger kan samfundet risikere at tabe penge ved, at opgaven ikke beviseligt
løses bedst i forhold til prisen.
Den helt store udfordring består i, at det ”som udgangspunkt” er den erhvervsdrivende, der skal
løfte bevisbyrden for, at det offentliges priser ikke er retvisende. Der er de facto ikke gennemsigtighed til trods for de regler, der trods alt findes på området, fx kontrolbudsbekendtgørelsen. At
føre beviset er en yderst vanskelig og omkostningstung opgave for de private virksomheder.
Forslag
Bevisbyrden for korrekt beregning af prisen for offentlige ydelser skal overgå til ”beregneren” –
altså det offentlige selv. Når der gennem offentlig retlige organer klages over det offentliges prissætning af ydelser, så bør det ikke være klager, der skal løfte bevisbyrden for, om beregningerne
er korrekte – det burde være rettelig være det offentlige selv, der beviser, at det, man har beregnet, er i overensstemmelse med loven.
Lettelse
Udover den administrative lettelse for virksomhederne, vil der være en stor samfundsøkonomisk
gevinst forbundet med, at der skabes vished om, at opgaven bliver løst der, hvor den løses bedst i
forhold til pris og kvalitet – uanset om det er privat eller offentligt.
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