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Indledning

Indledning
Da regeringen tiltrådte, var det med et ambitiøst mål om at mindske det
offentlige bureaukrati og gøre dagligdagen lettere for borgere og virksomheder. Siden har regeringen taget initiativ til en omfattende forenklingsindsats.
Med indsatsen bliver love og regler forenklet, unødvendige administrative
procedurer bliver fjernet og den offentlige administration bliver effektiviseret ved hjælp af digitale løsninger.
Handlingsplanen ”Færre regler – flere muligheder” præsenterer både regeringens foreløbige forenklingsresultater og de fremadrettede initiativer,
der skal sikre fremdriften i forenklingsarbejdet.
Handlingsplanen indeholder i alt 136 resultater, som har medført forenklinger eller lettelser for borgere, virksomheder eller offentlige myndigheder. Desuden indeholder handlingsplanen 169 fremadrettede initiativer.
Der er udarbejdet et sammendrag af handlingsplanen, som er publiceret i
pjecen ”Mindre bureaukrati – helt enkelt!”. Pjecen indeholder et samlet
overblik over forenklingsresultater og planlagte tiltag på en række områder. Det gælder fx skatteområdet, det frivillige foreningsliv, statens uddannelsesstøtte og arbejdsmiljøområdet.
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Resultater

Resultater

Beskæftigelsesministeriet
Digital jobformidling
Der er oprettet en digital CV-bank (Jobnet), som giver virksomhederne et
bedre overblik over udbuddet af ledig arbejdskraft. CV-banken har gjort
det nemmere for virksomhederne at finde medarbejdere med bestemte
kompetencer. Desuden skal medarbejdere på arbejdsformidlingen og hos
kommunerne ikke længere indtaste oplysninger om den ledige i forskellige edb-programmer. Nu er det den ledige selv, der via internettet indtaster de relevante oplysninger direkte i CV-banken.
Digital tilmelding til arbejdsformidlingen
Når man blev ledig, skulle man tidligere møde op på arbejdsformidlingen
og melde sig som ledig. Det gav problemer på arbejdsformidlingerne,
fordi tilmeldinger var koncentreret om den første dag i måneden. Det er
nu muligt at melde sig ledig og få stemplet dagpengekortet via internettet.
De ledige slipper for at møde op på arbejdsformidlingen, og arbejdsformidlingen kan bruge deres ressourcer på vejledning i stedet for registrering.
Digitalisering af arbejdsskader
Arbejdsgivere og læger har nu mulighed for elektronisk at anmelde arbejdsskader til samtlige myndigheder ét sted. Anmeldelsen bliver derefter
videreformidlet til de relevante myndigheder. Tidligere skulle arbejdsgivere både anmelde arbejdsskader til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen. Det digitale system (EASY) bliver også tilgængeligt for den tilskadekomne i løbet af 2003.
Forenkling af løntilskudsordninger
Antallet af ordninger, som virksomhederne kan benytte til at ansætte ledige med løntilskud fra det offentlige, er forenklet fra 18 til 1 ordning med
3 forskellige satser. Virksomhederne har tidligere peget på, at det var meget svært at finde rundt i og administrere de offentlige løntilskudsordninger. Forenklingen betyder, at det er blevet lettere for virksomhederne at
overskue og benytte de offentlige løntilskudsordninger til gavn for både
de ledige og virksomhederne.
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Forenkling af ydelser under aktivering
Cirka 25.000 dagpengeberettigede ledige, der deltager i tilbud, skal ikke
længere ansøge om ydelser under aktivering. Reglerne om uddannelsesgodtgørelse og aktiveringsydelse er forenklet, idet disse ydelser nu er erstattet af én aktiveringsydelse. Arbejdsformidlingen sender en elektronisk
underretning til a-kassen om, at en arbejdssøgende har påbegyndt eller
afsluttet et aktiveringstilbud. Tidligere skulle den ledige særskilt ansøge
arbejdsformidlingen og arbejdsløshedskassen om at få tildelt ydelserne.
Forenkling af arbejdsmiljøloven
Administrative bøder for formelle overtrædelser af arbejdsmiljøloven er
afskaffet. Bøderne blev afskaffet, fordi de høje bødestørrelser ikke stod
mål med de forseelser, de blev uddelt for. Formelle overtrædelser er fx
manglende udarbejdelse af arbejdspladsvurdering (APV) eller manglende
tilslutning til en bedriftssundhedstjeneste. Der kan fortsat gives bøder for
overtrædelse af materielle arbejdsmiljøregler.
Hjælp til arbejdspladsvurderingerne
Mange virksomheder, særligt de mindre, har svært ved overskue hvilke
forhold og områder, der skal indgå i virksomhedens arbejdspladsvurdering. Arbejdstilsynet har derfor udarbejdet 60 brancherettede checklister
som en hjælp til de små virksomheder, der skal udarbejde skriftlige arbejdspladsvurderinger. Checklisterne indeholder en række spørgsmål, der
skal svares ja eller nej til. Desuden indeholder checklisten en skabelon til
virksomhedens handlingsplan, hvor virksomhedsejeren i samarbejde med
en medarbejder skal tage nærmere stilling til opfølgning på spørgsmålene i
ja-kategorien.
Små virksomheder fritaget for sikkerhedsorganisation
Særligt de små virksomheder har fundet, at reglerne om etablering af en
sikkerhedsorganisation for at følge op på arbejdsmiljøet er unødvendigt
bureaukratiske. Reglerne betyder, at sikkerhedsrepræsentanter skal på
kursus af en uges varighed. Grænserne for etablering af en sikkerhedsorganisation er nu hævet, således at ca. 26.000 små virksomheder med mellem 5 og 10 ansatte er blevet fritaget for at organisere sikkerhedsarbejdet.
Fremover er det kun virksomheder med over 10 ansatte, der skal etablere
en sikkerhedsorganisation.

16

Resultater

Arbejdsmiljøafgift afskaffet
Alle arbejdsgivere er blevet fritaget for at betale arbejdsmiljøafgift. Arbejdsmiljøafgiften var en skat, som ikke var fremmende for virksomhedernes incitament til at gå aktivt ind i arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet i virksomheden.
Fritagelse for gebyr ved tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet
Cirka 13.000 virksomheder inden for brancher, der har et særligt belastet
arbejdsmiljø, er blevet fritaget for at betale gebyr for tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet. Gebyret var en skat, der ikke tog hensyn til, om den enkelte
virksomhed havde et godt eller dårligt arbejdsmiljø.
Begrænset adgang til egen bolig for Arbejdstilsynet
Arbejdstilsynet har ikke længere ret til adgang til en privat bolig i de tilfælde, hvor en borger udfører gør-det-selv-arbejde i boligen. Regeringen
har ønsket at sikre, at private, der udfører arbejde i egen bolig, har en
privatsfære, som er uden for Arbejdstilsynets kontrol.
Forenkling af arbejdsskadesikringsloven
Skadesbegreberne som definerer, hvornår en ansat har ret til erstatning
efter loven om arbejdsskadesikring, er blevet forenklet. Fire skadesbegreber er nu reduceret til to, hvilket gør reglerne lettere at overskue for borgere, der kommer til skade i forbindelse med deres arbejde.
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Finansministeriet
Digital udveksling af dokumenter i det offentlige (eDag)
Med eDag den 1. september 2003, blev en stor del af den offentlige
kommunikation omlagt til digital kommunikation. Det betyder, at en
meget stor del af den nuværende papirpost mellem myndigheder er blevet
erstattet af elektronisk post eller information via internettet. Undtaget er
dog post med følsomme og fortrolige oplysninger. Det forventes, at de
offentlige myndigheder sparer ca. 180 mio. kr. om året samtidig med, at
sagsbehandlingen bliver smidigere.
Tjenestemænd kan selv beregne fremtidig pension
På Personalestyrelsens hjemmeside (www.pers.dk) er der udviklet et system, hvor tjenestemænd kan beregne deres pension ved selvvalgte pensionsaldre. Tidligere blev der hvert andet år udsendt pensionsoversigter til
alle ansatte med statslig tjenestemandspensionsret. Derudover har den
enkelte tjenestemand kun haft mulighed for at se sin fremtidige pension
ved at bede pensionsmyndigheden om en pensionsberegning. Det nye
system på Personalestyrelsens hjemmeside betyder, at 114.000 borgere
med ret til tjenestemandspension har fået mulighed for at se deres aktuelle
pensionsoversigt samt at beregne deres pension ved selvvalgte pensioneringsaldre.
Forenkling af statens virksomhedsregnskaber
Virksomhedsregnskabet, som alle institutioner i staten skal aflægge, er
blevet forenklet. Virksomhedsregnskabet er blevet erstattet af en årsrapport, som er enklere, kortere, mere regnskabsorienteret og tættere koblet
til den administrative mål- og resultatstyring. Den nye rapporteringsform
giver administrative lettelser for statens institutioner, ligesom rapporten
generelt er mere læsevenlig.
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Forenklede procedurer for købsmoms i staten
Statens institutioner får udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms
refunderet hos Økonomistyrelsen. Hidtil har det foregået ved, at institutionen skriftligt har anmodet Økonomistyrelsen om refusion. Refusionen
er nu automatiseret, så Økonomistyrelsen finder den refusionspligtige
købsmoms via institutionernes løbende digitale bogføring. Både institutionerne og Økonomistyrelsen har fået administrative lettelser som følge af
de forenklede procedurer.
Forenklet administration vedr. statsregnskab og bevillingslove
Udarbejdelsen af statsregnskabet har hidtil været baseret på skriftlige indberetnings- og godkendelsesprocedurer mellem de statslige institutioner
og Økonomistyrelsen. Procedurerne er nu digitaliseret så det er blevet
muligt for institutionerne at indberette oplysninger til statsregnskabet
digitalt. Indrapporteringen til bevillingslovene er også forenklet. Statens
budgetsystem er nu integreret med anerkendte standardkontorsystemer.
Digital ansøgning om arrangementer hos Slots- og Ejendomsstyrelsen
Borgere, virksomheder og institutioner kan ansøge om brug af udendørs
slots- og havearealer til arrangementer via Slots- og Ejendomsstyrelsens
hjemmeside, www.ses.dk. Systemet sørger automatisk for, at der bliver
udarbejdet en liste over de relevante høringsparter i forbindelse med afholdelse af arrangementet.
Udbygget selvbetjeningssystem for studiegæld mv.
Den eksisterende selvbetjeningsservice på studiegældsområdet er udvidet
til at omfatte alle former for studiegæld. Borgere med flere former for
studiegæld kan nu få et samlet overblik over deres studiegæld, ligesom alle
former for betalinger til Økonomistyrelsen kan ske med dankort via internettet. Tilmelding til betalingsservice (PBS) kan nu ske direkte via
Økonomistyrelsens hjemmeside.
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Afskaffelse af tro og love-erklæringer
Tidligere tjenestemænd, der nu modtager førtidspension, skulle hvert år
indsende en tro og love-erklæring på, at de ikke i det forudgående år havde haft erhvervsarbejde på mere end 200 timer. Tro og love-erklæringen
er nu afskaffet. Forenklingen betyder, at Økonomistyrelsen ikke længere
skal udsende 15.000 erklæringer til førtidspensionisterne hvert år. Pensionisterne slipper dermed også for at sende dem retur til Økonomistyrelsen.
Forenkling og digitalisering af statens betalinger
En række administrative processer i forbindelse med betalinger til og fra
statens institutioner gennem Statens Koncern Betalingssystem (SKB) er
blevet forenklet og digitaliseret. Der er nu mulighed for, at der kan ske
elektronisk opkrævning af debitorer via SKB og Betalingsservice (PBS).
Den elektroniske opkrævning medfører administrative lettelser for statens
institutioner.
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Fødevareministeriet
Ansøgning om ammekopræmier på internettet
Landmænd som holder ammekøer kan søge om en ammekopræmie.
Ammekopræmier gives og finansieres af EU for at støtte produktionen af
oksekød. Før skulle landmændene indsende detaljerede papiransøgninger
med angivelse af hvilke dyr, der blev søgt præmie til. Efterfølgende skulle
Direktoratet for FødevareErhverv indtaste disse oplysninger. Det var bøvlet både for landmændene og det offentlige. Derfor blev der som led i
handlingsplanen for en enklere offentlig sektor taget initiativ til at forenkle ansøgningen om ammekopræmier. Resultatet er, at landmændene nu
blot skal indgive en simpel elektronisk erklæring om, at de ønsker at søge
om ammekopræmier, så sørger Direktoratet for FødevareErhverv for resten. Landmændene slipper for en masse papirarbejde og kan følge status
for deres ansøgning på internettet. Direktoratet for FødevareErhverv slipper for manuel sagsbehandling af 10.000 ansøgninger om året.
Forenkling af kontrollen vedrørende eksportdokumenter
Kontrollen med omladning er overført fra Direktoratet for FødevareErhverv til ToldSkat, hvilket reducerer den samlede papirhåndtering hos
især eksportører og Direktoratet for FødevareErhverv. Den nye sagsgang
indebærer desuden, at eksportøren i mange tilfælde får fremrykket tidspunktet for endelig betaling af eksportstøtte og dermed frigivelse af stillede garantier.
Fuld digitalisering af hektarstøtteansøgninger
Før indebar ansøgninger om hektarstøtte en masse papirarbejde for landmænd og myndigheder. Derfor blev der som led i regeringens handlingsplan for en enklere offentlig sektor taget initiativ til en fuld digitalisering
af ansøgningsproceduren. Det betyder, at landmændene nu kan indsende
økologiindberetninger, ansøgninger om hektarstøtte og anmeldelse af
foderarealer med tilhørende markkort elektronisk.
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Elektronisk indberetning af gødningsregnskab
Tidligere skulle gødningsregnskaber indsendes på papir til Plantedirektoratet. For at mindske papirarbejdet er der givet mulighed for elektronisk
indberetning af gødningsregnskaber. Samtidig bliver gamle og nye gødningsregnskaber lagt ud på internettet, så landmændene ikke længere behøver at ringe eller skrive til Plantedirektoratet for at få oplysninger om
deres gødningsregnskaber.
Hurtig afslutning af Plantedirektoratets kontrolsager
Plantedirektoratet foretager kontrolbesøg hos landmændene for at sikre,
at reglerne på området efterleves, som de skal. Før blev opfølgning på
kontrolbesøg varetaget hjemme i Plantedirektoratet og resultatet efterfølgende meddelt til landmændene pr. brev. Det betød ventetid og usikkerhed for landmændene, indtil de modtog resultatet af kontrollen. For direktoratet betød det tidskrævende ekstraadministration. For at løse dette
problem har plantedirektoratets kontrollører nu fået kompetence til at
afslutte uproblematiske sager ”på stedet”. På den måde slipper man for et
tidskrævende og bureaukratisk mellemled.
Forenkling af regler om produktion af mælk og æg
Reglerne om hygiejne, indretning og drift for producenter og virksomheder, der behandler mælk og æg, stod før beskrevet i fem forskellige bekendtgørelser. Det var uoverskueligt for virksomhederne. Derfor er regelsættet blevet samlet i en bekendtgørelse, og reglerne er blevet færre og
nemmere at læse. Resultatet er, at virksomhederne nu kun skal kende ét
regelsæt på området.
Løbende omlægning til økologi
Før kunne landmænd, der ønskede at lægge om til økologisk jordbrugsproduktion, kun søge om autorisation til dette én gang om året. Omlægningen til økologi kan først finde sted, når landmanden har fået denne
autorisation. For at give mere fleksibilitet og gøre det lettere for landmændene at planlægge, er der nu givet mulighed for løbende ansøgning
året rundt.
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Undtagelse fra kravet om hygiejneuddannelse i fritids- og
idrætsforeninger
Kravet om hygiejneuddannelse er blevet afskaffet for en særlig gruppe af
personer i fritids- og idrætsforeninger. Kravet om uddannelse indebar
tidligere, at alle personer, der tilberedte fødevarer, skulle på et hygiejnekursus af minimum 8 lektioners varighed. Det betød, at man skulle på
hygiejnekursus for at få lov til at varme pølser ved fx et fodboldstævne.
Kravet om hygiejnekursus er nu ophævet for de personer, der tilbereder et
begrænset varesortiment, hvor den sundhedsmæssige risiko ved tilberedning og servering er begrænset. Det gælder, når det foregår i fritids- eller
idrætsforeninger, hvor det ikke er det primære formål at drive fødevarevirksomhed.
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Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Receptekspedition på apoteksudsalg
Før kunne apotekskunder kun få udleveret receptpligtig medicin på apoteksudsalg, hvis recepten forinden var ekspederet af det tilknyttede apotek. Det betød dobbeltadministration for apotekerne og ventetid for kunderne. Derfor er der som led i handlingsplanen for en enklere offentlig
sektor givet mulighed for, at recepter kan ekspederes direkte på et apoteksudsalg, hvor der er faguddannet personale. Det betyder en mere effektiv receptekspedition for apotekerne og gør det lettere for kunderne at
købe receptpligtig medicin.
Elektronisk overførsel af medicintilskudsbevillinger
Medicintilskudsbevillinger kan nu overføres elektronisk direkte til apotekerne. Det betyder, at kunderne slipper for selv at skulle medbringe en
medicintilskudsbevilling ved henvendelsen til apoteket, og apotekerne
slipper for besværet med at indlæse, hver gang en borger kommer med en
ny bevilling. Samtidig vil den elektroniske overførsel betyde, at Lægemiddelstyrelsen undgår en række henvendelser om bortkomne bevillinger og
forespørgsler fra apotekerne angående bevillinger.
Standardiseret ansøgning om tilskud til køb af lægemidler
Der er udarbejdet standardansøgningsskemaer for ansøgning om enkelttilskud til køb af lægemidler. Med standardskemaerne bliver det lettere
for lægerne at lave ansøgninger ved afkrydsning på et standardiseret skema, og Lægemiddelstyrelsen kan effektivisere sagsbehandlingen. Desuden
kan ansøgningerne overføres elektronisk, så sagsbehandlingstiden kan
afkortes. Lægemiddelstyrelsen har i de første seks måneder af 2003 modtaget 23.996 ansøgninger på standardansøgningsskemaer ud af 30.519
ansøgninger om enkelttilskud.
Elektroniske blanketter hos Lægemiddelstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen bruger en række blanketter i sit arbejde. Disse blanketter lægges nu på internettet, så de er lette at fremskaffe for borgere og
lægemiddelindustrien.
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Forenklet indberetning af de kommunale regnskaber
For at lette de administrative byrder for kommuner og amtskommuner er
de kommunale indberetninger af regnskabstal til Indenrigs- og Sundhedsministeriet blevet forenklet. Indberetningen er med initiativet blevet
begrænset til en række særlige regnskabsoplysninger.
Liberalisering af reklamering for sundhedsydelser
Forbuddet mod markedsføring af sundhedsydelser ophæves. Det betyder,
at borgere og virksomheder nu kan få et reelt frit valg ved brug af sundhedsydelser, og det betyder øget konkurrence på sundhedsområdet. Hidtil
har der været meget restriktive begrænsninger for sundhedspersoners muligheder for at reklamere for sundhedsydelser. Med de nye bestemmelser
gives der en væsentlig udvidet adgang til markedsføring. Det vil fx fremover være tilladt at bruge billeder og tegninger; at anføre særlige arbejdsog/eller interesseområder; at angive særlige uddannelseskvalifikationer og
at angive teknisk udstyr i reklamer for sundhedsydelser.
Udpantningsret for bøder vedtaget efter CPR-loven
En kommunalbestyrelse har mulighed for at udstede et administrativt
bødeforlæg, hvis en borger ikke overholder sine forpligtelser efter CPRloven; eksempelvis ved ikke at anmelde en flytning rettidigt. Kommunerne har med lovændringen fået mulighed for selv at inddrive bøden, hvis
borgeren ikke betaler den. Tidligere skulle kommunalbestyrelsen anmode
politiet om at inddrive bøden.
Forenkling af lånebekendtgørelsen
Hidtil har kommuner skulle søge om dispensation fra reglerne om deponering ved indgåelse af lejemål, selvom dette lejemål erstattede et andet
lejemål, der allerede var deponeret for. Tilsvarende skulle der søges om
dispensation ved garantistillelse for lån i kommunale havne. Med ændringen af lånebekendtgørelsen er det ikke længere nødvendigt for kommunerne at søge om dispensation i disse tilfælde.
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Lempelse af klargøringsfrist for beskyttelsesrum
Sikringsrum og beskyttelsesrum har hidtil skulle kunne gøres klar til brug
inden for 24 timer. Det betød, at virksomheder, borgere, offentlige myndigheder og andre, som har beskyttelsesrum på deres ejendom, ikke har
kunnet benytte rummene til andre formål. 24-timers fristen er blevet ophævet, og der er ikke angivet nogen ny konkret tidsfrist. Dermed kan
rummene tages i brug til andre formål, når de ikke skal bruges som beskyttelsesrum.
Lempelse af udrejseregler i CPR-loven
Tidligere skulle personer, der af arbejdsmæssige og lignende grunde løbende opholdt sig i udlandet i en periode på over 6 måneder, registreres
som udrejste af Danmark, selvom de havde familie, fritid og bolig i Danmark. Det gjaldt fx langturschauffører, søfarende og håndværkere. Reglerne er nu blevet lempet, så en person kan blive ved med at være registreret i Danmark, hvis vedkommende beholder sin hidtidige bolig her i landet, hvor personen også tilbringer sin fritid og har sit sociale liv
Videregivelse af patientoplysninger
Administrationen i forbindelse med patienters samtykke til at videregive
fortrolige patientoplysninger er blevet forenklet. Sundhedspersoner kan
nu videregive oplysninger til de såkaldte kliniske kvalitetsdatabaser uden
samtykke fra patienterne. Det betyder, at behandlingsresultater for afgrænsede grupper af patienter kan overvåges og udvikles uden administrativt besvær.
Enklere regler for kommunernes underretning om Styrelsesvedtægter
Efter de hidtil gældende regler skal kommunerne underrette både vedkommende tilsynsråd og Indenrigs- og Sundhedsministeriet om styrelsesvedtægter og vedtægtsændringer. Reglerne forenkles, så kommunerne
fremover kun skal fremsende de kommunale styrelsesvedtægter og vedtægtsændringer til én statslig myndighed – tilsynsmyndigheden.
Forenkling af de forebyggende sundhedsordninger for børn
Reglerne om forebyggende sundhedsordninger for børn er blevet forenklet, sådan at kommunerne kan tilrettelægge den kommunale sundhedstjeneste mere fleksibelt og fx lade skolebørn undersøge hos egen læge i stedet
for, at undersøgelserne skal foregå ved en skolelæge.
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Integrationsministeriet
Forenkling af tilskuds- og refusionssystem
Før skulle kommunerne indberette til tre forskellige ministerier på tre
forskellige måder for at få tilskud eller statsrefusion i forbindelse med
blandt andet integrationsloven, repatrieringsloven og lov om tilskud til
undervisning i dansk som andetsprog for voksne. Håndteringen af refusionerne er nu samlet et sted på internettet i regi af Socialministeriet. Det
giver mindre besvær i forbindelse med statsrefusioner og tilskud under
den sociale lovgivning samt en mere effektiv, enklere og billigere administration af disse ordninger for staten.
Elektronisk behandling af visumsager
Hvert år behandler Udlændingestyrelsen og de danske repræsentationer i
udlandet omkring 100.000 visumansøgninger. Som led i handlingsplanen
for en enklere offentlig sektor sker behandlingen af disse ansøgninger nu
via et elektronisk system. Det betyder en hurtigere og mere effektiv sagsgang. Det elektroniske system binder de involverede myndigheder sammen og sikrer samtidig, at Danmark lever op til de forpligtelser, der er en
del af Schengensamarbejdet.
UdlændingeInformationsPortalen
UdlændingeInformationsPortalen giver gradvist kommuner, statsamter,
politi, ToldSkat, Udlændingestyrelsen og Integrationsministeriet mulighed for elektronisk udveksling af oplysninger om udlændinges opholdsgrundlag m.v. Disse oplysninger skal blandt andet bruges ved sagsbehandlingen af asylsager, afgørelser om integrationsforpligtelse, udbetaling af
integrationsydelser osv. Den elektroniske udveksling af oplysninger giver
bedre sammenhæng i sagsbehandlingen lige fra udlændingens første kontakt med grænsepolitiet til en eventuel ansøgning om opholdstilladelse
hos Udlændingestyrelsen og den faktiske integrationsproces i kommunerne. Dertil kommer, at de oplysninger, der lægges til grund for sagsbehandlinger, kan udveksles hurtigere og er mere pålidelige. Det betyder, at
sagsbehandlingen forenkles og effektiviseres, da antallet af høringer pr.
brev eller telefon reduceres. Endelig er det en lettelse for kommunerne, at
man nu har direkte elektronisk adgang til de oplysninger, der er nødvendige for integrationsindsatsen.
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Jobkort-ordning for udlændinge inden for områder med Mangel på arbejdskraft
Der er etableret en jobkort-ordning, som indebærer, at udlændinge, der
har fået arbejde inden for et område med særlig mangel på kvalificeret
arbejdskraft, umiddelbart kan få opholds- og arbejdstilladelse. De relevante beskæftigelsesområder offentliggøres i en oversigt i form af en positivliste. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for ansøgninger efter jobkortordningen er på under 30 dage. Det betyder, at det er lettere for virksomhederne hurtigt at skaffe nødvendig arbejdskraft, og at det er hurtigt og
nemt for ansøgere at opnå opholds- og arbejdstilladelse.
Afskaffelse af krav om aflevering af pas ved ansøgning om
forlængelse af familiesammenføringstilladelse
Udlændinge skal ikke længere indlevere pas til Udlændingestyrelsen ved
ansøgning om forlængelse af en familiesammenføringstilladelse. Det betyder, at udlændingen råder over sit pas under sagsbehandlingen, så vedkommende har mulighed for at rejse til udlandet. Afskaffelsen af kravet
om at indsende pas kommer de ca. 17.000 personer, der årligt får forlænget deres familiesammenføringstilladelse, til gavn.
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Kirkeministeriet
Rammebevilling til kirkekasser
Det kirkelige budgetsystem har tidligere været kendetegnet ved, at provstiudvalget skulle godkende budgetterne for kirke- og præstegårdskasserne
samt eventuelle omdisponeringer mellem budgettets konti i løbet af året.
Budgetsystemet er nu ændret, således at provstiudvalget fastsætter en
rammebevilling for drift samt en bevilling for anlægsudgifter for den enkelte kirke- og præstegårdskasse, som menighedsrådene kan disponere
over.
Selvstændig kompetence vedrørende bygningsarbejder
Menighedsrådene har fået kompetence til med provstiudvalgets godkendelse at træffe beslutninger om køb og salg af arealer til brug for kirken,
kirkegården eller præsteembedet samt om arbejder ved sognegårde og
præsteembeders ejendomme mv. Tidligere skulle menighedsrådene have
godkendt køb og salg samt sådanne ombygninger og arbejder af stiftsøvrigheden eller Kirkeministeriet. Forenklingen betyder en væsentlig hurtigere beslutningsproces for iværksættelse af køb og salg af arealer og ved
bygningsarbejder.
Digital folkekirke
Borgere kan nu finde blanketter, der skal udfyldes i forbindelse med anmeldelse af fødsel, navngivning, navneændring og udmeldelse af folkekirken på Kirkeministeriets hjemmeside www.km.dk. Borgerne slipper dermed for at ringe og bestille blanketterne eller hente dem på kirkekontoret.
På sogneportalen (www.sogn.dk) kan borgere desuden få oplyst, hvilket
sogn de tilhører via funktionen ”Find dit sogn”. Blanketten kan herefter
sendes direkte til kirkekontoret i det rigtige sogn.
Regelsanering på Kirkeministeriets område
Kirkeministeriet har gennemgået alle administrative forskrifter på ministeriets område med henblik på at give menighedsrådene støre handlefrihed og forenkle beslutningsgangene. Regelsaneringen har medført, at 50
cirkulærer og cirkulæreskrivelser er blevet ophævet.
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Kulturministeriet
Afskaffelse af tilladelseskrav på radio- og tv-området
Tidligere skulle man altid søge om tilladelse, hvis man ville udøve radioeller tv-virksomhed. Formålet med dette var blandt andet at sikre en
rimelig fordeling af de frekvensressourcer, som var til rådighed. Det generelle krav om tilladelse betød imidlertid, at man også skulle søge om tilladelse, selvom der ikke var mangel på frekvensressourcer. Det betød unødigt bureaukrati. Derfor er kravet om tilladelse afskaffet på de områder,
hvor der ikke er mangel på frekvensressourcer. Det betyder, at man på
satellit- og kabelområdet samt kortbølge kan udøve programvirksomhed
uden tilladelse. Radio- eller tv-stationerne skal i stedet lade sig registrere
hos Radio- og tv-nævnet.
Liberalisering af lokalradio- og tv
Lokalradio og lokal-tv var tidligere underlagt en række begrænsninger,
som gjorde det vanskeligt at servicere brugerne og tage konkurrencen op
med de landsdækkende og internationale medier. Derfor blev der som led
i regeringens handlingsplan for en enklere offentlig sektor taget initiativ
til at give lokalradio og -tv friere rammer. Kravet om, at et flertal af en
lokal radio- eller tv-stations bestyrelse skal have bopæl i det lokale område, er ophævet, ligesom en række begrænsninger på networking (samsending med andre lokalstationer) er ophævet, herunder er networkingafgiften afskaffet.
Liberalisering af reklame- og sponsorområdet
En række begrænsninger på reklame- og sponsorområdet er afskaffet. For
reklamers vedkommende betyder det, at det nu tillades på bestemte vilkår
at afbryde sportsprogrammer og programmer med indbyggede pauser,
såsom teaterforestillinger, med reklameblokke. Derudover tillades det at
reklamere for alkohol og ikke-receptpligtig medicin under visse betingelser. Med hensyn til sponsorering af programmer betyder liberaliseringen,
at virksomheder, som producerer eller sælger drikkevarer med alkohol og
virksomheder, som sælger medicinske produkter eller behandling får adgang til at sponsorere programmer.
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Sammenlægning af kunstråd
På kunstområdet er der blevet ryddet op i de mange forskellige råd og
skabt en samlet administrativ organisation. Fire forskellige kunstråd er
lagt sammen til ét, og sekretariatsbetjeningen er samlet i Kunststyrelsen,
ét sted frem for tidligere seks steder. Resultatet er en enkel og klar rådsstruktur, og en forenklet administrativ organisation, der kan sikre en forbedret kunststøtte og en sammenhængende international kulturudveksling samt gøre det muligt at frigøre flere midler til øget kunstnerisk aktivitet og talentudvikling.
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Miljøministeriet
Samling af myndighedsopgaver for Tøndermarsken
Borgere skulle tidligere henvende sig til flere forskellige myndigheder, hvis
de havde spørgsmål i relation til vandløb og naturbeskyttelse i Tøndermarsken. Alle statslige myndighedsopgaver vedrørende Tøndermarsken er
nu samlet hos Sønderjyllands amtsråd, hvor de før var fordelt mellem
Sønderjyllands Amtsråd, Skov- og Naturstyrelsen samt Direktoratet for
FødevareErhverv.
Forenkling af tilladelse til indvinding af råstof
En bestemmelse i råstofloven betød, at virksomheder, der indvinder råstoffer, skulle have søgt om tilladelse til råstofindvinding på samtlige anmeldte rettigheder inden rettighederne udløb den 1. juli 2003. Loven om
råstoffer er nu blevet forenklet, således at virksomheden blot skulle meddele amtet, at virksomheden ønskede at beholde retten til at indvinde
råstoffer inden de anmeldte rettigheders udløb den 1. juli 2003.
Forenkling af regler om kosmetiske produkter
Virksomheder, der markedsfører kosmetiske produkter, har tidligere haft
pligt til at anmelde oplysninger om navn og adresse på den ansvarlige for
markedsføringen samt produkttype og produktnavn til Miljøstyrelsen.
Virksomhedernes pligt til at anmelde oplysningerne er nu ophævet.
Forenkling af regler om vaske- og rengøringsmidler
Virksomheder, der producerer og/eller importerer vaske- og rengøringsmidler, skulle tidligere give Miljøstyrelsen diverse oplysninger en gang om
året. Oplysningspligten er nu ophævet, så virksomhederne ikke længere
skal give oplysninger om virksomhedens navn, adresse og produktets
handelsnavn.
Forenklet registrering af ferske enge
Landmænd i Ribe og Sønderjyllands amt har tidligere haft problemer
med amternes vejledende registreringer af ferske enge i henhold til naturbeskyttelsesloven. Landmændene havde svært ved at fastslå hvilke arealer,
der var beskyttede ferske enge i henhold til loven. Kriterierne for registrering er nu præciseret, således at det er blevet lettere for landmændene at
forstå og dermed opfylde kravene.
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Bedre mulighed for byomdannelse
Mange barrierer har tidligere gjort det svært for kommunerne at modernisere og omdanne nedslidte erhvervsområder til moderne erhvervs- og boligområder. Planloven er derfor blevet ændret, således at kommunerne nu
har fået bedre mulighed for at indpasse moderne ikke-belastende erhvervsvirksomheder sammen med boliger og andre byfunktioner i ældre
erhvervs- og havneområder.
Ny anmeldeordning for visse husdyrbrug
En landmænd, der ønsker at igangsætte, ændre eller udvide sin husdyrproduktion med op til 100 dyreenheder, har fået mulighed for at bruge
en enkel anmeldeordning. Den nye ordning sikrer, at en ansøger kan få
svar fra myndighederne på blot 10 arbejdsdage. Hvis ansøgeren kan svare
positivt på 10 spørgsmål om natur- og miljøforhold på et særligt skema,
kan anmeldeordningen anvendes.
Digital indsendelse af region-, kommune- og lokalplaner
Amter og kommuner har pligt til at indsende forslag til og vedtagne region-, kommune- og lokalplaner til de statslige myndigheder, der bliver
berørt af planerne. Det er nu muligt for kommuner og amter at indsende
disse planer digitalt via internettet.
Mere liv på landet
Kommunerne er blevet landzonemyndighed. Tomme landbrugsbygninger
har hidtil uden landzonetilladelse kunne bruges til visse erhvervsformål.
De vil fremover også kunne bruges til boligformål og mindre butikker. I
forbindelse med et generationsskifte eller til brug for en medhjælper kan
der fremover opføres eller indrettes en bolig uden landzonetilladelse, hvis
landbrugsejendommens areal overstiger 30 ha. Desuden kan mindre erhvervsvirksomheder i det åbne land, som lovligt er etableret i en tidligere
landbrugsbygning, bygge til og bygge om uden landzonetilladelse, når
udvidelsen ikke væsentligt overstiger 500 m2.
Kommunal kompetence til at planlægge nye butikker
Kommunerne har fået større kompetence til at planlægge bymidten. Det
er fremover kommunerne, der skal afgrænse bymidten og bestemme hvor
mange butikker, der kan være plads til. Amterne skal kun tage sig af detailhandelsspørgsmål, der har regional betydning. Dermed får kommunerne mere frihed til selv at planlægge byudviklingen.
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Digital booking af aktiviteter i statsskovene
Borgere kan nu finde lejrpladser i statsskovene via et interaktivt kort på
internettet (www.friluftskortet.dk). Desuden kan borgere, der ønsker at
bruge lejrpladser eller afholde et arrangement i statsskovene, ansøge om
dette direkte via internettet. Borgerne slipper dermed for besværet med at
ringe rundt til de forskellige statsskovdistrikter. Tjenesten bliver løbende
udbygget, fx bliver det også snart muligt at booke orienteringsløb, teambuildingkurser mm. via hjemmesiden.
Forenklet godkendelse af modeldambrug
Ansøgning om miljøgodkendelse til dambrug, der indrettes som modeldambrug, er blevet forenklet. Modeldambrugene kan få en miljøgodkendelse for en to-årig periode, hvor der samtidig kan gives tilladelse til et
øget foderforbrug.
Større mulighed for nye boliger med hobbylandbrug
Landkommuner har fået bedre muligheder for at udlægge nye attraktive
grunde til boliger, hvor ejeren kan drive lidt landbrug og holde et par
husdyr. De nye regler vil gøre det lettere for borgere at få en ny helårsbolig med hobbylandbrug ved landsbyerne. Landkommunerne får dermed
bedre mulighed for at tiltrække nye beboere til tyndtbefolkede områder.
Forenklede beregningsregler for antallet af dyreenheder
Der har tidligere eksisteret flere forskellige modeller til at beregne antallet
af dyreenheder på et landbrug. Både landmænd og kommuner har derfor
brugt tid på at finde den mest korrekte beregningsmetode. Beregningsmetoderne er nu forenklet, således at antallet af dyreenheder kun kan beregnes på én måde.
Enklere regler om lokalisering af husdyrbrug
Definitionen af ”en samlet bebyggelse” i husdyrbekendtgørelsen er blevet
forenklet. Der gælder et afstandskrav til en samlet bebyggelse på 300 meter, når et husdyrbrug skal etableres, udvides eller ændres. Der har tidligere været tvivl om, hvordan ”en samlet bebyggelse” skulle defineres, hvilket
betød, at kommuner og borgere brugte unødvendig lang tid på at fortolke
bestemmelsen.
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Forenkling af papirgange for affaldsproducenter
Affaldsproducenter har tidligere fremsendt både kontrakter om affaldslevering og leveringsmeddelelser til kommunen. Papirgangene er nu samlet
til en enkelt information til kommunerne. Forenklingen betyder, at affaldsproducenterne slipper for at sende ca. 2000 breve til kommunerne.
Forenkling af reglerne om affaldsafgift
Tidligere skulle virksomheder betale affaldsafgift af forurenet jord, hvis
jorden skulle bruges indenfor deponeringsanlæggets område, mens en
tilsvarende brug af jorden udenfor anlæggets område var fritaget for affaldsafgiften. Reglerne er nu forenklet, så afgiftsfritagelsen ikke længere er
afhængig af, hvor den forurenede jord skal bruges.
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Skatteministeriet
Grænsen for registrering for moms er hævet
31.000 små virksomheder er blevet fritaget for at lave et momsregnskab
til skattemyndighederne. Forenklingen er en følge af, at grænsen for registrering for moms er hævet fra 20.000 kr. til 50.000 kr.
Grænsen for kvartalsvis momsafregning er hævet
Grænsen for kvartalsvis afregning af moms er forhøjet fra 10 mio. kr. til
15 mio. kr. Det betyder, at yderligere 7.000 virksomheder fremover kun
skal afregne moms til skattemyndighederne én gang i kvartalet i stedet for
hver måned.
Klar besked om skatten til borgere
Borgere kan nu få klar besked om deres skat, inden de disponerer, via et
bindende ligningssvar fra deres kommune. Borgerne kan således få et endegyldigt svar om skat - eksempelvis om start af virksomhed eller køb af
en lejlighed til deres børn.
Udbytteskatten er moderniseret
Selskaber og foreninger har hidtil udfyldt attester, når udbytteskat enten
skulle godskrives eller tilbagesøges. Fremover bliver udbytteskatten en del
af selskaberne og foreningernes normale skatteordninger. Selskaber og
foreninger og skattemyndigheder slipper dermed for at udfylde og administrere ca. 74.000 attester hvert år.
Flere biltyper godkendes til gule plader
Den såkaldte 50/50-regel, der tidligere var afgørende for om visse biltyper
kunne anerkendes som varevogne, er blevet ophævet. Reglen krævede, at
bilens lad ikke måtte være kortere end førerhuset. Forenklingen betyder,
at flere biltyper nu kan godkendes til gule plader og dermed til en lavere
registreringsafgift.
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Selvangivelsen accepteret efter ét år
I nogle tilfælde har borgere oplevet, at skattemyndighederne efter flere år
har fundet fejl i en selvangivelse og er vendt tilbage med krav om en ny
skatteansættelse. Reglerne er nu ændret, så borgere med enkle økonomiske forhold kan anse selvangivelsen for accepteret senest juni året efter
indgivelse af selvangivelse, hvis kommunen ikke har henvendt sig. Medmindre borgeren har lavet skattesvig, risikerer borgeren således ikke længere at blive mødt med en forhøjelse af skatteansættelsen flere år efter
selvangivelsen er afleveret.
Rimeligere bilbeskatning for visse biler
Hidtil har udenlandske leasingbiler betalt fuld registreringsafgift en gang
for alle. Fremover skal der kun betales registreringsafgift for den tid,
udenlandske leasingbiler er i Danmark. Der er endvidere gennemført en
ligestilling mellem danske og udenlandske cirkus- og tivolibiler, således at
der heller ikke skal betales vægtafgift for danske biler. Danske cirkus- og
tivolibiler har tidligere været i konkurrence med tilsvarende tyske og hollandske biler, som er fritaget for vægtafgift.
Kørebøger for biler på gule plader er afskaffet
Virksomheder med firmabiler på gule plader har tidligere udfyldt kørebøger, hvilket var administrativt besværligt for virksomhederne. Kravet om
kørebøger er nu ophævet. Da firmabilerne ikke må benyttes til privat kørsel, er kravet om kørebøger overflødigt.
Lettelser for generationsskifte
Ved generationsskifte ønsker nogle virksomhedsejere at lade nære medarbejdere videreføre virksomheden. Der er derfor skabt bedre mulighed for,
at nære medarbejdere kan indgå i generationsskiftet på fordelagtige vilkår.
Forenkling af ejendomsvurderingen
Den offentlige administration af ejendomsvurdering er forenklet. 224
vurderingsråd og 27 skyldråd er nedlagt, og arbejdet er overtaget af ToldSkat og 15 nye vurderingsankenævn. Reglerne for vurdering af ejendomme er samtidig forenklet, således at der fremover skal tages hensyn til færre forhold end tidligere.
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Momsfritagelse for foreninger
700 foreninger og almennyttige organisationer er blevet fritaget for at
registrere og betale moms. Foreninger og almennyttige organisationer
slipper dermed for at have et kasseapparat stående i klubhuset samt opgøre og afregne moms.
Ubegrænset fremførsel af underskud
Tidligere kunne virksomheder fremføre underskud i op til fem år. Det
kunne særligt give problemer for nystartede virksomheder, der ofte har et
skattemæssigt underskud i opstartsfasen. Grænsen på fem år er nu ophævet, således at virksomhederne kan fremføre underskud i en ubegrænset
årrække.
Effektivisering af den kommunale skatteadministration
Mange små kommuner har svært ved at få medarbejdere, der har ekspertise på alle skatteområder. For at effektivisere den kommunale skatteadministration har kommunerne fået mulighed for at samarbejde om skatteforvaltningen. Det har allerede ført til etableringen af flere samarbejder.
Fx er der etableret et samarbejde mellem kommunerne Ballerup, Farum,
Ledøje-Smørum, Stenløse og Værløse i sommeren 2003. På samme måde
er der åbnet mulighed for, at kommuner kan etablere fælles skatteankenævn.
Forenklede fristregler på skatte- og afgiftsområdet
Hidtil har der været forskellige forældelsesfrister på skatte- og afgiftsområdet. For borgere og virksomheder har det været svært at forstå, hvorfor
et krav forældes efter 3 år på skatteområdet, mens et andet krav, som vedrører afgifter, forældes efter 5 år. Der er derfor gennemført ensartede forældelsesfrister på 3 år, uanset om det er en skat eller afgift.
Forbedrede skatteregler for medarbejderaktieordninger
Virksomhederne har påpeget, at skattereglerne for medarbejderaktier stod
i vejen for, at disse ordninger blev brugt i virksomhederne. Skattereglerne
er derfor blevet ændret, således at det er blevet mere attraktivt at benytte
ordninger for medarbejderaktier.
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Færre vandprøver til måling af spildevand
Vandværkerne skulle tidligere lave spildevandprøver både til opgørelse af
spildevandsafgiften og til miljømålinger. Antallet af spildevandsprøver til
afgiftsmåling er nu reduceret, så det svarer til antallet af miljømålinger fx
fire målinger om året. Målingerne, som vandværkerne skal lave til skattemyndighederne og miljømyndighederne, er dermed sammenfaldende.
Renter af SU-lån fortrykkes på selvangivelsen
Borgere med studielån skulle tidligere selv beregne og opgive renter af
SU-lån på selvangivelsen. Det skønnes, at ca. 140.000 borgere hvert år
selvangiver renter på studielån. Det har givet mange problemer, fordi der
har været forvirring om, hvorvidt både påløbende og betalte renter skulle
anføres på selvangivelsen. Borgerne slipper fremover for at beregne og
anføre renter af SU-lån. Renterne bliver nu fortrykt på selvangivelsen.
Hurtigere start af virksomhed
Når en iværksætter starter virksomhed, skal virksomheden registreres hos
skattemyndighederne. ToldSkat har som mål, at man modtager et registreringsnummer fra ToldSkat senest 3 dage efter, at registreringsblanketten er afleveret, når der er tale om ukomplicerede sager.
Udvidelse af kapitalafkastordningen
Der findes en særlig kapitalafkastordning for aktier og anparter. Formålet
med ordningen er at sidestille køb af virksomhed i selskabsform med køb
af personligt ejet virksomhed drevet under virksomhedsordningen. Betingelserne for at anvende kapitalafkastordningen for aktier og anparter er
lempet, således at det ikke længere er en betingelse, at skatteyderen skal
yde en personlig arbejdsindsats i selskabet.
Afskaffelse af efterbeskatningen af udenlandske forskere
Udenlandske forskere og nøglemedarbejdere blev tidligere efterbeskattet,
såfremt de anvendte den særligt lempelige beskatningsordning for udenlandske eksperter og efterfølgende valgte at blive i Danmark. Reglerne er
nu ændret, så de udenlandske eksperter ikke bliver efterbeskattet, selvom
de efterfølgende vælger at blive boende i Danmark.
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Lempeligere regler for omstrukturering af selskaber
Når selskaber omstrukturerer enten ved fusion, spaltning eller aktieombytning, er der mulighed for, at dette kan ske skattefrit, såfremt en række
betingelser er opfyldt. Betingelserne er ændret, således de er mere fleksible
og i højere grad giver mulighed for at foretage en skattefri omstrukturering.
Værdien af eget arbejde fritaget for skat og moms
Håndværkere skulle tidligere selvangive værdi af eget arbejde. Det arbejde,
som en håndværker udfører på sin egen ejendom, er nu fritaget for skat og
moms, og derved stilles håndværkere på samme måde som andre faggrupper. Håndværkere, der udfører arbejde på deres egen ejendom, slipper
fremover for det administrative arbejde med at beregne og selvangive skat
og moms samt at betale disse.
Kravet om momsafstemninger er ophævet
Tidligere skulle virksomheder afstemme de poster i årsregnskabet, der er
beregnet moms af med købs- og salgsmomsen, der er angivet i momsangivelserne. Momsafstemningerne havde til formål at sandsynliggøre rigtigheden af skatteregnskabet. En analyse hos ToldSkat har imidlertid vist,
at der ikke er behov for at kræve, at virksomhederne udarbejder momsafstemninger. Kravet om momsafstemninger er derfor blevet ophævet.
Lempeligere beskatning af værelsesudlejning
Der er indført et minimumsfradrag på 24.000 kr. for boligejere, der udlejer værelser, således at færre belastes af beskatningsreglerne for udlejning.
Det er således gjort mere attraktivt både økonomisk og administrativt for
boligejere at udleje værelser til fx studerende.
Befordringsfradrag fortrykkes
Befordringsfradraget vil blive fortrykt på selvangivelsen for 2003. Det
gælder for de skatteydere, der kun har arbejdet hos én arbejdsgiver med
kun én arbejdsplads. Disse borgere slipper fremover for at skulle opgøre
og selvangive et befordringsfradrag. Der iværksættes herudover en undersøgelse af, hvordan flere skatteydere kan få fortrykt befordringsfradraget
på selvangivelsen.
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PVC-afgiftsloven er forenklet
PVC-afgiftsloven er blevet forenklet. Der er bl.a. indført en bagatelgrænse
på 2.500 kr. årligt for registrering og betaling af afgiften samt mulighed
for alene at svare afgift af de dele i en vare, som indeholder PVC. Der er
dermed blevet lettere for ca. 100 virksomheder at administrere reglerne
om afgift på PVC.
Sikkerhedsstillelse for selskaber ved registrering hos ToldSkat
er lempet
Selskaber med en egenkapital under 125.000 kr., skal ved registreringen
hos ToldSkat stille sikkerhed i 18 måneder. Denne regel var tidligere gældende uanset om selskabet i løbet af de 18 måneder fik en egenkapital på
mere end 125.000 kr. Reglerne om sikkerhedsstillelse er nu ændret således, at selskaber, der inden udløbet af 18 måneder får en egenkapital på
mere end 125.000 kr., kan fritages for kravet om sikkerhedsstillelse.
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Socialministeriet
Forenklet beregning af varmetillæg
Cirka 230.000 pensionister modtager årligt et varmetillæg. Før blev pensionisters varmetillæg beregnet på baggrund af pensionisternes udgifter til
varme fratrukket udgifter til drift og vedligeholdelse. Det indebar et stort
administrativt besvær for kommunerne, og reglerne var uigennemskuelige
for pensionisterne. Derfor blev der som led i handlingsplanen for en enklere offentlig sektor indført et standardiseret fradrag for udgifter til drift
og vedligeholdelse, så reglerne er lettere at administrere for kommunerne
og lettere at gennemskue for pensionisterne.
Afskaffelse af anciennitetsprincip ved optagelse af børn i Dagtilbud
Tidligere skulle kommunerne optage børn i daginstitutioner efter et anciennitetsprincip. Det betød manglende fleksibilitet ved tilrettelæggelse af
optagelse af børn i dagtilbud. Derfor er kravet om optagelse efter anciennitet nu blevet ophævet. Det betyder, at kommunerne nu fastsætter retningslinjerne for optagelse af børn i dagtilbud ud fra lokale forhold. På
den måde kan en kommune fx lettere tage hensyn til, at forældre i arbejde
kan bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, at ledige forældre kan
komme i arbejde, at kontanthjælpsmodtagere kan støttes i en indslusning
på arbejdsmarkedet, og at søskende kan komme i samme dagtilbud.
Mulighed for madordning i børnehaverne
Før kunne kommunerne kun tilbyde madordninger i daginstitutioner,
hvis kommunen selv betalte over børnehavens budget. Det betød, at
mange kommuner ikke kunne tilbyde sådanne madordninger, selvom
disse var efterspurgte af forældrene. Derfor blev der som led i handlingsplanen for en enklere offentlig sektor givet mulighed for, at daginstitutionerne kan tilbyde forældrebetalte madordninger.
Forenkling af indberetningskrav til Socialministeriet
For at lette administrationen for kommunerne er indberetningen om frivillighedsmidler afskaffet fra 2003. Før skulle kommunerne lave en årlig
indberetning til Socialministeriet om frivillighedsmidler.
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Tilskud til pasning af egne børn
Tidligere kunne forældre kun få tilskud til børnepasning i dagtilbud og
privat arrangerede pasningsordninger, hvor det er andre end forældrene
selv, der passer børnene. For at give børnefamilierne bedre rammer og
større fleksibilitet kan kommunerne nu også give tilskud i op til et år til
forældre, der selv ønsker at passe deres børn. Det giver frihed til forældrene, så de kan vælge den pasningsløsning, der passer den enkelte familie
bedst.
Forenkling af regler om helbredstillæg
Før skulle pensionisterne afgive en række oplysninger til brug for en konkret individuel vurdering af den økonomiske situation. Det betød uigennemskuelige regler og uensartet tildeling af tilskud. Derfor er der nu indført faste økonomiske betingelser for retten til helbredstillæg, ligesom
udgifter til fx tandproteser og briller også er blevet omfattet af tillægget.
Det betyder øget gennemskuelighed og tryghed for pensionisterne og en
lettere administration for kommunerne.

43

Færre regler – flere muligheder

Trafikministeriet
Digitalisering af lufttrafiktjenester
Flyvesikringstjenesten Naviair tilbyder nu brugerne at udfylde og fremsende flyveplaner elektronisk samt on-line briefing af piloter. Det betyder,
at borgere med flycertifikat samt små luftfartsselskaber slipper for besværet med papiransøgninger og almindelig forsendelse. Desuden kan brugerne hente oplysninger til planlægning af flyvning på internettet på alle
tider af døgnet.
Færdselsstyrelsen på virk.dk
Fremover kan virksomheder kommunikere digitalt med Færdselsstyrelsen
på alle tidspunkter af døgnet via Erhvervsportalen ”virk.dk”. Det betyder
en bedre service for de mere end 7.200 virksomheder, der har tilladelse til
gods- eller buskørsel.
Lempelse af regler om skiltning
Reglerne om skiltning lempes således, at det bliver muligt for virksomheder i det åbne land at få opsat et skilt, der viser hen til virksomheden. Ved
den nye ordning stilles der ikke krav om, at skiltningen skal være trafikalt
begrundet. Med lempelsen af reglerne kan fx indehaveren af en gårdbutik
mod betaling få sat et skilt med ”gårdbutik” op på offentlig vej. Det giver
bedre udviklingsmuligheder i landdistrikterne, fordi det bliver lettere at
drive butik eller virksomhed i disse områder.
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Undervisningsministeriet
Færre råd på uddannelsesområdet
På uddannelsesområdet er der blevet ryddet op i de mange forskellige råd.
Fem forskellige uddannelsesråd er lagt sammen til to, og et enkelt råd er
helt nedlagt. Resultatet er en enkel og klar rådsstruktur, der kan sikre
sammenhæng i uddannelsessystemet. Samtidig frigøres ressourcer, som
kan gøre nytte på anden måde i uddannelsessystemet.
Fælles ledelse for flere folkeskoler
Kommunerne har fået mulighed for at etablere fælles ledelse for flere skoler. Tidligere skulle selv mindre landsbyskoler have deres egen skolebestyrelse og skoleleder. Det betød, at små velfungerende skoler tit blev for
dyre i drift og ofte af den grund var i fare for at blive lukket. Derfor er det
nu blevet muligt at etablere en fælles skoleledelse for flere folkeskoler. På
den måde kan en eller flere små skoler ledes i fællesskab eventuelt sammen med en større skole i nærheden.
Fælles ledelse for folkeskoler og kommunale dagtilbud i Landdistrikter
Kommunerne har fået mulighed for at etablere én fælles bestyrelse og
eventuel fælles ledelse for en folkeskole, SFO og et kommunalt dagtilbud.
Det betyder, at de forskellige tilbud i et landdistrikt kan tilrettelægges, så
børnene får størst mulig sammenhæng i hverdagen. Fælles bestyrelse og
ledelse mellem skole og daginstitution kan være en udvej i et mindre lokalsamfund, hvor man gerne vil styrke samarbejdet mellem dagtilbud og
skole således, at det enkelte barn får en harmonisk opvækst. Derudover
kan samarbejdet sikre et godt fagligt arbejdsmiljø, fordi lærerne og pædagogerne kan udnytte de stærke sider hos hinanden.
Øget fleksibilitet i det almene gymnasium, htx, hhx og hf
De 3-årige gymnasiale uddannelser er blevet forenklet, så uddannelserne
opbygges med samme struktur. Det betyder, at eleverne kan skifte uddannelse efter første semester uden tidstab. Skolerne har desuden fået
bedre mulighed for at samarbejde, så man fx kan etablere fælles fag og
hold på tværs af alle de gymnasiale uddannelser.
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Friere rammer for voksenundervisningen
Amtsrådene har fået friere rammer til at tilrettelægge voksenundervisningen. Det betyder, at amterne nu kan tilpasse udbud og efterspørgsel, så
modtagerne af voksenundervisning kan få forløb, der passer til netop
dem. Samtidig får amterne en bedre mulighed for økonomistyring og
optimal udnyttelse af ressourcerne. Det er blevet frivilligt for amtsrådene,
om de ønsker at nedsætte lokalråd ved afdelinger ved voksenuddannelsescentre. Amterne har endvidere fået mulighed for at centralisere administrationen, så man kan udbyde undervisning på flere forskellige steder
uden at skulle oprette et egentligt voksenuddannelsescenter med selvstændig administration hvert sted.
Lettere administration af tilskud til produktionsskoler
Kommunerne yder tilskud til elever på produktionsskoler. Før var
udbetalingen af tilskuddene forbundet med administrativt besvær, fordi
produktionsskolerne først skulle kontakte kommunerne for at kontrollere
elevernes folkeregisteradresser. Herefter skulle kommunerne kontakte
produktionsskolerne med besked om hvilke elever, kommunen kunne yde
tilskud til. Fremover skal produktionsskolerne bare indsende deltagerlister
til kommunerne, og kommunerne behøver kun underrette produktionsskolerne, hvis der er fejl i deltagerlisterne.
Forenklede tilskudsregler for kostskoler, efterskoler og Højskoler
Tilskudsreglerne for frie kostskoler, efterskoler, ungdomshøjskoler og
folkehøjskoler er blevet forenklet, så de ligner ordningerne på resten af
uddannelsesområdet. Skoletilskuddet omlægges til et fast grundtilskud,
som fastsættes på finansloven. Det betyder, at tilskudssystemet bliver mere gennemsigtigt og forudsigeligt for den enkelte skole, samtidig med at
tilskudssystemet tilnærmes andre skoleformers tilskudssystemer.
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Resultater

SU på internettet
Det er blevet mindre bureaukratisk at være studerende. Før skulle studerende møde op på SU-kontoret på deres uddannelsessted eller sende et
brev for at få ændret forhold vedrørende deres SU. Medarbejderne på SUkontoret skulle efterfølgende indtaste disse ændringer. Derfor blev der
som et led i handlingsplanen for en enklere offentlig sektor taget initiativ
til at udvikle et internetbaseret SU-selvbetjeningssystem. Der er nu indført et selvbetjeningssystem, som betyder, at 300.000 SU-modtagere kan
få adgang til egne data via Internettet, og 200.000 studerende kan søge
om SU og ændre i egne data via internettet
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Videnskabsministeriet
Liberalisering af reguleringen på telemarkedet
Telemarkedet har været underlagt en omfattende regulering siden liberaliseringen i 1990´erne. Nu er konkurrencen på markedet blevet stærkere.
Derfor er der blevet taget initiativ til at lempe reguleringen ved blandt
andet at fjerne dele af prisreguleringen. Reguleringen er også blevet ændret i lyset af den øgede konkurrence. Det betyder, at telemarkedet som
helhed får færre regler, og at indsatsen i stedet rettes mod de områder,
hvor konkurrencen fortsat ikke er effektiv. Det bliver altså lettere for teleselskaberne at drive virksomhed, og den øgede konkurrence vil komme
forbrugerne til gode.
Forenklet klagesystem på teleområdet
Tidligere skulle forbrugerne henvende sig tre forskellige steder afhængig
af, hvad klagen konkret drejede sig om. Det betød besvær for forbrugerne
og uensartet behandling af klager. Derfor blev der som led i handlingsplanen for en enklere offentlig sektor taget initiativ til at erstatte de tre
klageinstanser med et samlet privat teleankenævn. Det betyder, at forbrugerne kun skal henvende sig ét sted og giver en ensartet behandling af
klager.
Regelsanering på Videnskabsministeriets område
Der er gennemført en grundig oprydning i samtlige regler på Videnskabsministeriets område for at sikre en enklere og mere overskuelig regulering. Cirka 130 ud af godt 350 love og bekendtgørelser er allerede ophævet eller ved at blive ophævet.
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Resultater

Forbedring af det videnskabsetiske komitésystem
Komitésystemets sagsbehandling forenkles på to punkter. For det første
skal spørgeskemaundersøgelser og registerforskningsprojekter fremover
kun godkendes af komitésystemet, hvis projekterne omfatter menneskeligt biologisk materiale. For det andet fastsættes der faste sagsbehandlingsfrister på 60 dage for komitéernes behandling af ansøgninger om godkendelse. De regionale komitéer behandler i alt ca. 1200 sager årligt, mens
den centrale komité behandler 30-40 sager årligt. Forenklingerne gør det
muligt at opnå en hurtigere bedømmelse af biomedicinske forsøg. Således
kommer komitéerne ikke til at virke som stopklods for, at forskningsresultater kan omsættes i ny produktion.
Forenklet universitetslov
Den nye universitetslov samler flere love i én lov og reducerer antallet af
bekendtgørelser drastisk. Universiteterne får et mere enkelt og overskueligt regelgrundlag, der vil lette administrationen. Universiteterne får vide
frihedsgrader til selv at indrette sin organisation. Den store variation i
studiestrukturen ophæves. Uddannelserne får samme 3+2 struktur og en
opbygning i moduler, der gør det enkelt og gennemskueligt for studerende at kombinere uddannelseselementer og fagligt relevante bachelor- og
kandidatuddannelser. Uddannelserne får en tydelig kompetenceprofil til
gavn for erhvervslivet. Forskermobilitet mellem universitet og erhvervsliv
styrkes af den forenkling og fleksibilitet, der tilføres stillingsstrukturen og
ansættelsesbekendtgørelsen, som led i universitetslovens implementering.
Der er nedlagt 5 uddannelsesråd, og proceduren for godkendelse af uddannelser er forenklet.
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Digital signatur
Tidligere skulle det meste kommunikation med offentlige myndigheder
foregå via brev med borgerens personlige underskrift, så den offentlige
myndighed kunne være sikker på gyldigheden af henvendelsen. Kravet
om personlig underskrift var en barriere for elektronisk kommunikation
med det offentlige. Der er derfor taget initiativ til, at alle danskere nu kan
få en digital signatur til brug for sikker kommunikation med den offentlige sektor samt afsendelse af krypterede og signerede e-mails. Med den
digitale signatur er det muligt for de offentlige institutioner at tilbyde nye
elektroniske selvbetjeningsservices til borgere og virksomheder som fx
tilmelding til videregående uddannelser via internettet, tilskudsansøgninger, flytteanmeldelse, lægeskift, boligstøtteberegning, adgang til at se ventelister i pladsanvisningen direkte via internettet og mulighed for at udfylde e-blanketter på skærmen og sende dem signeret til myndigheden.
Cirka 40.000 borgere og 1200 virksomheder har allerede bestilt en digital
signatur.
Lovmodernisering af formkrav, der unødigt hindrer digital
kommunikation
Forenkling og digitalisering af den offentlige sektor har i en del tilfælde
været hindret af unødvendige formkrav i lovgivningen. For at sikre at alle
dele af den offentlige sektor kan få glæde af digital kommunikation, er
samtlige ministerier blevet bedt om at ændre formkrav, der unødigt hindrer digital kommunikation. Det betyder, at alle ministerier har gennemgået og opdateret lovgivningen på deres område, og en lang række af de
formkrav, der tidligere lagde hindringer i vejen for digital kommunikation, er ophævet. Det betyder lettere kommunikation mellem borgere,
virksomheder og offentlige myndigheder.
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Resultater

Økonomi- og Erhvervsministeriet
Forenkling af den finansielle lovgivning
Der er sket en generel forenkling af strukturen i den finansielle lovgivning. En række sektorlove er nu blevet sammenskrevet i én fælles lov.
Desuden er reglerne om ledelsens andre erhverv og spekulation blevet
forenklet. Ledelsen i finansielle virksomheder har således fået en videre
adgang til at deltage i ledelsen af andre virksomheder.
Forenkling af revisorlovgivningen
Reglerne om revisorer var tidligere reguleret i to love, én for statsautoriserede revisorer og én for registrerede revisorer. Disse to love er nu slået
sammen til en revisorlov. Ved at samle reglerne for de to grupper af revisorer er der sikret en ensartet fortolkning af regelsættene. Samtidig er reglerne om revisorernes virksomhedsområde blevet liberaliseret, så revisionsog erhvervsvirksomheder bedre kan udnytte revisionsvirksomhedernes
samlede kompetence.
Elektroniske generalforsamlinger
Fremover er det muligt for aktie- og anpartsselskaber at afholde elektroniske generalforsamlinger. Det er muligt at afholde en generalforsamling,
hvor nogle aktionærer deltager fysisk, mens andre deltager elektronisk fx
via internettet. Samtidig kan selskaberne nu kommunikere elektronisk
med aktionærerne frem for at anvende papirbaseret kommunikation.
Spaltning af anpartsselskaber
Det er blevet muligt for anpartsselskaber at spalte. Tidligere skulle et anpartsselskab omdanne sig til et aktieselskab først, inden en spaltning kunne finde sted. Anpartsselskaber har nu ligesom aktieselskaber fået et direkte anvendeligt, fleksibelt redskab til strukturtilpasninger fx i forbindelse med udskillelse af en del af virksomheden.
Forenkling af patentansøgninger
Patent- og Varemærkestyrelsen kunne tidligere bede patentansøgere om at
dokumentere deres ret til at ansøge om et patent. Dokumentationen bestod af et overdragelsesdokument, som opfinderen havde underskrevet.
Styrelsen bad tidligere om dokumentation ved ca. 1200 ansøgninger om
året. Dokumentationskravet er nu ophævet.
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Forenkling af indberetninger til Danmarks Statistik
500 virksomheder i byggeriet skal ikke længere indberette oplysninger til
Danmarks Statistik til brug for opgørelsen af beskæftigelsen i byggeriet.
Danmarks Statistik har desuden gennemgået alle spørgeskemaer til virksomhederne med henblik på at forenkle dem og gøre dem mere forståelige. I nogle tilfælde henter Danmarks Statistik nu selv prisoplysninger fra
virksomhedernes hjemmesider i stedet for at spørge virksomhederne. Endelig er det blevet muligt for virksomhederne at indberette oplysninger til
flere statistikker via internettet. Det gælder blandt andet indberetningerne
til intrastat, lønstatistikken, godstransport med lastbiler, svinetælling samt
øvrige arbejdsomkostninger.
Elektronisk indlevering af Varemærkeansøgninger
Det er blevet muligt for virksomhederne at ansøge om registrering af varemærker via Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside
www.dkpto.dk. I maj 2003 modtog styrelsen 205 ansøgninger elektronisk
ud af i alt 450 ansøgninger. Ansøgningsproceduren er blevet lettere for
virksomhederne.
Administrative forenklinger på skibe
Der er gennemført en række administrative forenklinger for skibe. Tidligere skulle arbejdsinstruktioner ajourføres på både dansk og engelsk.
Denne pligt er afskaffet, således at ajourføringen fremover kun skal ske på
engelsk. Desuden skal små skibe ikke længere afholde sikkerhedsmøder
med skriftligt referat én gang i kvartalet men i stedet udfylde særlige skemaer.
Autorisationskravet for skibsdagbøger er fjernet
Skibsdagbøger og tilsynsbøger bliver trykt og udgivet af Søfartsstyrelsen.
Tidligere skulle bøgerne autoriseres af Søfartsstyrelsen eller af en dansk
udenrigsrepræsentation, når de blev solgt. Det skete ved, at der blev trukket en lidse gennem hullerne i den nye bog, og lidsen blev forseglet med
en oblat. Udfyldte bøger blev desuden kontrolleret. Autorisationskravet er
nu fjernet, hvilket er en forenkling til gavn for skibsførere, rederier og
myndigheder.
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Forenklet ansøgningsprocedure for seismiske undersøgelser
Ansøgning om tilladelse til at udføre seismiske undersøgelser er blevet
forenklet. Tidligere skulle virksomhederne varsle Energistyrelsen, GEUS,
Fiskeridirektoratet og Forsvarsministeriet pr. fax eller e-mail, før virksomheden påbegyndte undersøgelserne. Proceduren er nu forenklet, således at
virksomhederne blot skal varsle Energistyrelsen, der derefter sørger for at
underrette de øvrige myndigheder.
Digital indberetning af el-sikkerhedsattester
Ejere, der får foretaget kontrol af elinstallationerne i forsamlingslokaler,
skulle tidligere indsende genpart af el-sikkerhedsattesten fra elinstallatøren til Electricitetsrådet. Reglerne er nu forenklet, således at
lokaleejeren kan overlade indberetningen af sikkerhedsattesten til elinstallatøren, der indberetter den via internettet. Det anslås, at ejere af
forsamlingslokaler fremover slipper for at indsende ca. 10.000 attester om
året.
Tilbud på mindre kommunale bygge- og anlægsopgaver
Kommuner kunne tidligere indhente underhåndsbud på mindre byggeog anlægsarbejder, der ikke kostede mere end 1 mio. kr. Såfremt opgaven
kostede mere end 1 mio. kr. skulle opgaven i offentligt udbud, som er
gavnligt for konkurrencen, men til gengæld kræver omfattende administrative ressourcer for kommunerne. For at spare kommunerne for unødigt administrativt besvær er grænsen for underhåndsbud ved bygge- og
anlægsarbejder blevet hævet fra 1 til 2 mio. kr.
Erhvervsportalen virk.dk
Mange offentlige myndigheder har udviklet digitale løsninger, som gør
det lettere for virksomhederne at indberette oplysninger mm. til de
offentlige myndigheder. Det er imidlertid svært for virksomhederne at
overskue og finde de rigtige blanketter på internettet. Virk.dk er én samlet
indgang til alle offentlige erhvervsrettede informations- og søgetjenester
og digitale løsninger. Portalen samler dermed al information, som virksomhederne skal bruge for at løse sine administrative opgaver og holde sig
orienteret.
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Initiativer

Beskæftigelsesministeriet
1
Beskrivelse

Ændring af Arbejdstilsynets struktur
Arbejdstilsynets struktur ændres, så de nuværende
14 kredse samles i 4 tilsynscentre. Desuden etableres et nyt call-center i Arbejdstilsynet. Der oprettes
et nyt hovedtelefonnummer, og call-center funktionen skal varetage alle indkomne henvendelser.

Formål

Formålet med at ændre Arbejdstilsynets struktur er
at reducere udgifterne til husleje og bruge færre
ressourcer til intern styring, koordinering og administration. Effektiviseringen skal være medvirkende
til, at Arbejdstilsynet får mest muligt tilsyn for pengene.

Initiativet gavner

Virksomheder, offentlige myndigheder mfl.

Metode

Administrativ forenkling.

Tidshorisont

Call-centret vil være etableret december 2003. De 4
tilsynscentre vil være etableret januar 2005.

2

Bindende forhåndsbesked om arbejdsmiljøinvesteringer
Formålet er at give virksomheder mfl. bindende
forhåndsbesked om et konkret forhold omfattet af
arbejdsmiljøloven – fx hvis virksomheden skal i
gang med at foretage en asbestsanering. På den
måde vil virksomheden få sikkerhed for, at det, den
påtænker at gøre, lever op til arbejdsmiljølovens
krav på det tidspunkt, hvor forhåndsbeskeden bliver givet. Ved at indhente en forhåndsbesked fra
Arbejdstilsynet kan virksomheden undgå at komme
til at foretage en investering, som ikke lever op til
arbejdsmiljølovens krav.

Beskrivelse

57

Færre regler – flere muligheder

Formål

Arbejdstilsynet får mulighed for at give virksomheder, bygherrer mfl. bindende forhåndsbesked forud
for investering i en arbejdsmiljøforbedring.

Initiativet gavner

Virksomheder, bygherrer mfl.

Metode

Forbedring af det offentliges service overfor virksomheder, bygherrer mfl.

Tidshorisont

Regeringen forventer at fremsætte lovforslag i efteråret 2003, jf. regeringens oplæg til arbejdsmiljøreform fra juni 2003.

3

Forkortelse af den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse
Alle virksomheder med over ni ansatte skal have en
sikkerhedsorganisation. Medlemmerne af virksomhedens sikkerhedsorganisation skal i dag gennemgå
en 37 timers arbejdsmiljøuddannelse. Regeringens
holdning er, at uddannelsens længde skal sammenholdes med antallet af arbejdsmiljøproblemer i de
enkelte brancher. Formålet med ændringen er at
målrette uddannelsen, så den afspejler de problemer, som findes i brancherne. Uddannelsen for
kontor og administration vil derfor blive forkortet
til 30 timer.

Beskrivelse

Formål

Forenklinger for virksomhederne og deres ansatte.

Initiativet gavner

Offentlige og private virksomheder inden for kontor- og administrationsområdet.

Metode

Økonomisk lettelse for offentlige og private virksomheder inden for kontor- og administrationsområdet.

Tidshorisont

Forventes gennemført i januar 2004, jf. regeringens
oplæg til ny arbejdsmiljøreform.
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4
Beskrivelse

Ny rådgivningsmodel på arbejdsmiljøområdet
Arbejdstilsynet får øgede ressourcer til over en årrække at screene arbejdsmiljøet på alle landets virksomheder. Via screeningen findes de virksomheder,
som har et dårligt arbejdsmiljø. Disse virksomheder
vil få et grundigt tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet og
blive pålagt en rådgivningspligt, hvis de har behov.
Tilsynsindsatsen og rådgivningspligten målrettes
således de virksomheder, der har et dårligt arbejdsmiljø. Virksomheder, der via et arbejdsmiljøcertifikat kan dokumentere, at de har orden i arbejdsmiljøet, slipper for screening, tilsyn og rådgivningspligt.

Formål

Formålet er at målrette arbejdsmiljørådgivningen
mod de virksomheder, der har behov for rådgivning og ikke tvinge rådgivning ned over virksomheder med et godt arbejdsmiljø.

Initiativet gavner

Alle virksomheder.

Metode

Forenkling.

Tidshorisont

Den nye rådgivningsmodel forventes implementeret 1. januar 2005.

5

Standarder for stillingsopslag på internettet
Der er i dag mange aktører, der tilbyder gratis stillingsannoncering via internettet. Formålet med at
udbrede en standard for udveksling af stillingsopslag er at minimere udgifterne til konvertering af
data og at lette virksomhedernes administrative
byrder i forbindelse med jobannoncering. Med
udbredelse af standarder kan virksomheden nøjes
med at indtaste ét sted og samtidig få vist jobbet
mange forskellige steder.

Beskrivelse

59

Færre regler – flere muligheder

Formål

Forenklinger i forbindelse med jobannoncering.

Initiativet gavner

Virksomheder der annoncerer job på internettet,
private udbydere af jobannoncering, AF og EU.

Metode

Digitalisering.

Tidshorisont

Standarden for stillingsopslag er introduceret i december 2003.

6

Borgerbetjening, virtuel a-kasse og arbejdsmarkedspladsen
Arbejdsdirektoratet har udviklet en vision for fremtidens eksterne og interne digitale samarbejde. Visionen for ”Arbejdsmarkedspladsen” er at give den
enkelte borger en god og sammenhængende service
med udgangspunkt i dennes aktuelle livssituation.
Det betyder digital forvaltning baseret på åbne
standarder, udstrakt brug af data og en serviceorienteret arkitektur.

Beskrivelse

Første fase giver a-kasserne on-line adgang til egne
sager og afprøves ved et pilotprojekt i efteråret
2003. I fase 2 får a-kassernes medlemmer adgang til
at se egne sager. I fase 3 er det planen at gennemføre sagsbehandling i et sikkert virtuel rum via internettet.
Formål

Initiativet er næste skridt i Arbejdsdirektoratets
arbejde med at skabe en moderne digital forvaltning. Arbejdsmarkedspladsen sætter i første etape
fokus på den ”Åbne Sag”, som udvikles i samarbejde med a-kasserne. Løsningen vil give administrative forbedringer i forhold til a-kasserne.

Initiativet gavner

A-kasser, medlemmer af A-kasserne og kommuner.

Metode

Digitalisering.

Tidshorisont

Pilotprojekt igangsættes december 2003.
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7
Beskrivelse

Digitalisering af sygedagpenge til beskæftigede og forsikrede ledige
Projektet skal forenkle sygedagpengeområdet, så
virksomhederne kan anmelde sygefravær og anmode om refusion i en fælles digital løsning. Tidligere skulle virksomhederne anmelde sygefravær og
anmode om refusion ved hjælp af papirblanketter
til hver enkelt medarbejders bopælskommune.
Desuden vil kravet om medarbejdernes underskrift
blive fjernet, så virksomhederne kan håndtere opgaven i en proces. For kommunerne vil det digitale
system betyde, at en lang række af sager kan behandles fuldt automatisk.

Formål

Formålet med projektet er at effektivisere og forenkle arbejdsgangene vedrørende ansøgning og udbetaling af sygedagpenge til gavn for virksomheder,
medarbejdere og kommuner.

Initiativet gavner

Virksomheder, kommuner og medarbejdere.

Metode

Regelforenkling og digitalisering.

Tidshorisont

Det forventes, at pilotkommuner vil tilbyde en
digital løsning, hvor arbejdsgivere kan anmelde
sygdom og anmode om refusion uden lønmodtagerunderskift i 2004.

8
Beskrivelse

Forenkling af sygedagpengereglerne
I forlængelse af sygefraværsprojektet og digitaliseringen af sygedagpengeadministrationen vil Beskæftigelsesministeriet analysere mulighederne for
yderligere regelforenkling på sygedagpengeområdet.

Formål

Formålet er at lette de administrative byrder på
sygedagpengeområdet for virksomheder og kommuner.
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Initiativet gavner

Virksomheder og kommuner.

Metode

Analyse og efterfølgende regelforenkling.

Tidshorisont

Analysen igangsættes i foråret 2004.
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Finansministeriet
9
Beskrivelse

NemKonto til virksomheder og borgere
Penge fra offentlige myndigheder vil fremover blive
indsat på borgerens eller virksomhedens konto i
stedet for at blive udbetalt på checks eller i kontanter. Det er i dag besværligt for borgere og virksomheder at modtage penge fra offentlige myndigheder
på checks eller i kontanter fra en offentlig kasse.
Det er samtidig dyrere for de offentlige myndigheder at håndtere checks. Derfor fremsættes et lovforslag om, at penge fra offentlige myndigheder
fremover bliver sat direkte ind på en personlig konto – en såkaldt NemKonto.

Formål

Formålet med initiativet er at gøre det nemmere for
borgere og virksomheder at modtage penge fra de
offentlige myndigheder.

Initiativet gavner

Virksomheder, borgere og offentlige myndigheder.

Metode

Regelforenkling.

Tidshorisont

Lovforslag fremsættes i oktober 2003.

10
Beskrivelse

Forenklinger af arbejdsgiverpligter
Regeringen har nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, der undersøger muligheden for at forenkle
de lovbestemte pligter, som en virksomhed bliver
pålagt, når den ansætter de første medarbejdere.
Arbejdsgruppen undersøger blandt andet mulighederne for harmonisering af beregningsregler og
betalingsfrister. Herunder undersøges mulighederne for at harmonisere betalingerne for AER, AES
og FIB-bidraget og samle virksomhedernes betaling
i én opkrævning. Endvidere arbejder arbejdsgruppen med en håndbog, der samler information om
de pligter, en arbejdsgiver skal efterleve.
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Formål

Administrative lettelser for virksomhederne.

Initiativet gavner

Virksomheder og iværksættere.

Metode

Analyse og efterfølgende regelforenkling.

Tidshorisont

Rapport og håndbog fra arbejdsgruppen færdiggøres i efteråret 2003.

11
Beskrivelse

Byrdefulde love for virksomheder
Med henblik på forenklinger gennemføres en analyse af de reguleringsområder, der pålægger erhvervslivet de største administrative byrder.

Formål

Analysens formål er at komme med anbefalinger til
en reduktion af de administrative byrder for virksomhederne.

Initiativet gavner

Virksomheder.

Metode

Analyse af erhvervsrettet regulering.

Tidshorisont

Analysen skal være afsluttet senest marts 2004.

12
Beskrivelse

eDag 2 – Ret til digital kommunikation
Regeringen vil i samarbejde med kommuner og
amter fastsætte en ”eDag 2”, som skal give borgere
og virksomheder ret til at kommunikere digitalt
med offentlige myndigheder med anvendelse af den
fælles-offentlige digitale signatur.
Initiativet er en opfølgning på initiativet ”eDag”,
der siden d. 1. september 2003 har givet offentlige
myndigheder en generel ret til at kommunikere
digitalt med hinanden.

Formål
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At give borgere, virksomheder og offentlige myndigheder ret til at kommunikere digitalt.

Initiativer

Initiativet gavner

Borgere, virksomheder og offentlige myndigheder.

Metode

Fastsættelse af en deadline for hvornår offentlige
myndigheder skal kunne sende og modtage digitalt
med anvendelse af den fælles-offentlige digitale
signatur.

Tidshorisont

eDag 2 forventes fastsat til en dato i 2004 eller
2005.

13

Forenkling af indberetning til ”Ferie- fraværs-modulet” i SLS
Statsinstitutionerne skal i dag manuelt indberette
oplysninger om ferie og fravær til ”Ferie-fraværsmodulet” i Statens Lønsystem (SLS) ved en on-line
indtastning. Oplysningerne findes i de fleste tilfælde allerede elektronisk i de lokale tidsregisteringssystemer. Det skal undersøges, om der kan etableres
en elektronisk grænseflade, der kan lette indberetningen af oplysninger om ferie og fravær fra de
enkelte statsinstitutioners tidsregisteringssystemer
til ”Ferie- og fraværsmodulet” i SLS.

Beskrivelse

Formål

Formålet er at etablere en elektronisk grænseflade,
således at indberetning af ferie- og fraværsoplysninger til SLS’s ”Ferie- og fraværsmodul” kan ske elektronisk fra de lokale tidsregisteringssystemer.

Initiativet gavner

Statsinstitutionerne.

Metode

Analyse og efterfølgende digitalisering.

Tidshorisont

Grænsefladen forventes at være klar til brug december 2004.
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14
Beskrivelse

Rationalisering af eksisterende udlåns- og
tilskudsordninger på jordbrugsområdet
En arbejdsgruppe undersøger i indeværende år,
hvorvidt der er væsentlige muligheder for at rationalisere den nuværende administration af Økonomistyrelsens eksisterende jordbrugsordninger om
nødvendigt via en lovændring. Følgende ordninger
indgår i undersøgelsen: Statslige udlånsordninger,
tilskudsordninger, herunder miljøtilskud og afdragsbidrag under henholdsvis landbrugets refinansieringsordning og finansieringsreformen for landbruget.

Formål

At afdække rationaliseringsmulighederne.

Initiativet gavner

Borgere, kommuner og Fødevareministeriet.

Metode

Regelforenkling.

Tidshorisont

Eventuelle forenklinger forventes implementeret
december 2004.

15

Forenkling af kravene til udarbejdelse af
rejseafregninger
Det er i dag et krav, at der udarbejdes en samlet
rejseafregning efter afslutningen af en tjenesterejse.
Udarbejdelsen af en samlet rejseafregning er både
besværlig og tidskrævende for såvel den rejsende
som de berørte institutioner. Det undersøges derfor, om det er muligt at afregne og bogføre rejseudgifter løbende i takt med, at de foreligger i institutionerne i stedet for at udarbejde samlede rejseafregninger.

Beskrivelse

Formål
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Initiativet har til formål at lette institutionernes
arbejde med afregningen af rejser og vil samtidig
gøre det unødvendigt at udvikle særskilte rejseafregningssystemer.

Initiativer

Initiativet gavner

Statslige myndigheder med rejseaktivitet.

Metode

Regelforenkling og administrativ forenkling.

Tidshorisont

Iværksættes som et forsøgsprojekt december 2003.

16

Forenkling af administrative procedurer for
lønstandsninger og lønreturneringer
Den 20. i hver måned afsluttes den månedlige lønkørsel i Statens Lønsystem (SLS), hvorefter de enkelte institutioner ikke længere kan rette i lønanvisningen. Eventuelle standsninger af løn efter denne dato skal derfor ske via henvendelse til Økonomistyrelsen, der årligt gennemfører ca. 2.400
standsninger og returneringer af løn. Der gennemføres en forenkling og effektivisering af arbejdsgangene i forbindelse med standsningerne af løn.

Beskrivelse

Formål

Initiativet har til formål at lette arbejdsgangene
mellem Økonomistyrelsen og de enkelte institutioner.

Initiativet gavner

Statslige myndigheder.

Metode

Digitalisering og administrativ forenkling.

Tidshorisont

Det forventes, at de nye arbejdsgange kan iværksættes januar 2004.
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17
Beskrivelse

Forenkling af regler omkring anvendelse af
betalingskort
Det nuværende regelsæt vedrørende anvendelse af
betalingskort er fordelt på regnskabsbekendtgørelsen, der sorterer under Økonomistyrelsen, cirkulæret om anvendelse af betalingskort på tjenesterejser,
der sorterer under Personalestyrelsen og et sæt retningslinier vedrørende anvendelse af betalingskort
ved køb via nettet, der er udstedt af Økonomistyrelsen. Denne spredning af regelsættet er ikke hensigtsmæssig. Det nuværende regelsæt samles derfor i
en vejledning, hvor samtlige regler vedrørende anvendelse af betalingskort beskrives. Samtidig åbnes
der mulighed for, at betalingskort både kan anvendes i forbindelse med tjenesterejser, ved køb via
internettet og ved mindre institutionsindkøb i forbindelse med receptioner mv.

Formål

Initiativet har til formål at forenkle regelsættet vedrørende anvendelse af betalingskort og samtidig
sikre, at der foreligger det fornødne regelgrundlag
til at begrænse institutionernes anvendelse af kontantkasser.

Initiativet gavner

Statslige myndigheder med mange mindre kontante udbetalinger, og statsinstitutioner med behov for
anvendelse af betalingskort.

Metode

Regelforenkling og administrativ forenkling.

Tidshorisont

Det forventes, at de nye regler kan træde i kraft
april 2004.
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Initiativer

18
Beskrivelse

Effektivisering af offentlige indkøb
Der gennemføres en integration mellem økonomistyringssystemet Navision Stat og den elektroniske
indkøbsportal. Integrationen af systemerne vil betyde, at data automatisk overføres fra det ene system til det andet, hvilket giver bedre muligheder
for elektronisk genbrug af data, en enklere sagsgang
ved fakturahåndtering, reduceret arkiveringsomfang og effektiv genanvendelse af indkøbsdokumenter. Mulighederne for at etablere en elektronisk
adgang til kontering og godkendelse af bilag skal
endvidere undersøges.

Formål

Initiativet har til formål at lette administrative byrder for statslige myndigheder i forbindelse med
indkøb.

Initiativet gavner

Statslige myndigheder.

Metode

Digitalisering.

Tidshorisont

Integrationen af systemerne vil være gennemført i
januar 2004.

19

Forenklet godkendelse af statslige regnskaber
Der indføres et system til håndtering af digital signatur i forbindelse med den løbende godkendelse af
statslige regnskaber.

Beskrivelse

Formål

Ved at erstatte det hidtidige administrative system
– baseret på traditionel papirbaseret godkendelse –
med et system baseret på digital signatur opnås en
betydelig forenkling af godkendelsesprocessen og
en administrativ lettelse for statens institutioner.
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Initiativet gavner

Statens institutioner.

Metode

Digitalisering.

Tidshorisont

Systemet forventes at være driftsklar med virkning
fra 1. januar 2004, hvorefter godkendelsesproceduren gradvist kan digitaliseres.

20

Forenkling af Finansministeriets Økonomiadministrative Vejledning
På baggrund af de erfaringer, der er opnået siden
etableringen af den internetbaserede Økonomiadministrative Vejledning (ØAV), gennemføres en
revision og forenkling heraf. Dette indebærer en
systemmæssig modernisering og en indholdsmæssig
forenkling.

Beskrivelse

Formål

Formålet er at gøre vejledningen mere brugervenlig
og styrke tilgængeligheden til og formidlingen af
den statslige økonomiregulering.

Initiativet gavner

Statens institutioner.

Metode

Forenkling.

Tidshorisont

Den nye version af ØAV forventes at kunne tages i
brug januar 2004.

21

Forenkling af overenskomstsystemet på
det statslige område
Ved overenskomstforhandlingerne i 2002 blev det
mellem parterne aftalt, at der skulle foretages en
undersøgelse af behovet for at forenkle og modernisere regler og aftaler på det statslige overenskomstområde. Der gennemføres derfor et udvalgsarbejde
med henblik på, at forenklinger kan aftales ved de
næste overenskomstforhandlinger. Udvalgsarbejdet
forventes at munde ud i nogle modeller eller sigtelinjer, som kan forhandles på plads ved overenskomstforhandlingerne i 2005.

Beskrivelse
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Initiativer

Formål

Formålet er at foretage en forenkling af både regler,
aftaler og overenskomststrukturen.

Initiativet gavner

Statslige myndigheder, organisationer og ansatte.

Metode

Regelforenkling og administrativ forenkling.

Tidshorisont

Udvalgsarbejdet afsluttes december 2003.

22
Beskrivelse

Forenkling af arbejdstidsregler i staten
I forlængelse af overenskomstforhandlingerne i
2002 er der nedsat et udvalg, der skal undersøge de
gældende bestemmelser på arbejdstidsområdet med
henblik på en forenkling heraf. Arbejdet tilrettelægges ud fra en målsætning om: At reglerne skal
være enkle, operative og mindre detaljerede end nu,
at reglerne skal være fleksible og skabe bedre muligheder for lokale aftaler, at reglerne skal være lette
at administrere, og at reglerne bør være så bredt
dækkende som muligt.

Initiativet gavner

Statslige myndigheder og ansatte.

Formål

Formålet er udarbejdelsen af et udkast til nye arbejdstidsregler på det statslige område.

Metode

Analyse.

Tidshorisont

Forslag skal ifølge kommissoriet foreligge inden
2005.
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23
Beskrivelse

Forenkling af Personalestyrelsens regelsæt
Personalestyrelsen har gennemgået regelsættene på
det personaleadministrative område med henblik
på forenkling af de ensidigt fastsatte regler. Det vil
sige regelsæt der ikke beror på aftale med personaleorganisationerne. Resultatet er, at ca.10 regelsæt
er forældet og derfor umiddelbart kan ophæves.
Derudover vil reglerne i ca. 24 regelsæt blive moderniseret og skrevet sammen i ca. 10 nye forskrifter. Hertil kommer, at 2 love vil blive indarbejdet i
gældende lovgivning.

Formål

Formålet er at forenkle de personaleadministrative
regler.

Initiativet gavner

Statslige myndigheder.

Metode

Analyse.

Tidshorisont

Ændringer i cirkulærer gennemføres inden udgangen af 2003. Det forventes, at lovforslaget bliver
fremsat i november 2003.

24

Forenkling af visse af statsbyggelovens
tilhørende regler
Der gennemføres en fordeling af statsbyggeloven og
tilhørende regler mellem Økonomi- og Erhvervsministeriet og Finansministeriet. I efteråret 2003
fremsætter økonomi- og erhvervsministeren et forslag om ændring af statsbyggeloven. Lovforslaget vil
medføre, at regler vedrørende statens byggevirksomhed fastlægges af økonomi- og erhvervsministeren, mens regler vedrørende statsfinansielle og bevillingsmæssige forhold i statsbyggeriet fastsættes af
Finansministeren. Det tilknyttede cirkulære om
gennemførelse af statslige byggearbejder (skemacirkulæret) forventes revideret inden udgangen af
2003.

Beskrivelse
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Initiativer

Formål

Formålet er at gennemgå de regler i statsbyggeloven
mv., som overføres til Finansministeriet med henblik på regelforenkling.

Initiativet gavner

Statslige myndigheder.

Metode

Regelforenkling.

Tidshorisont

Ændringen af statsbyggeloven og skemacirkulæret
forventes at træde i kraft den 1. januar 2004.
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Forsvarsministeriet
25
Beskrivelse

Digitalisering af dokumentation for kabelog rørledninger til havs
Farvandsinspektoratet har som forsøg accepteret
digital dokumentation i forbindelse med godkendelse af udlægning af nye kabel- og rørledninger.
Det skal nu kortlægge, hvilken dokumentation der
er påkrævet for forskellige typer udlagt ledning på
forskellige områder.

Formål

Formålet er at muliggøre generel brug af digital
aflevering af dokumentation.

Initiativet gavner

Virksomheder.

Metode

Analyse og efterfølgende digitalisering.

Tidshorisont

Analyse og digitalisering afsluttes inden december
2003.

26

Standardvilkår for tilladelser fra Farvandsinspektoratet
Farvandsvæsenet (Farvandsinspektoratet) udsteder
en række forskellige tilladelser til borgerne, fx vedrørende ændring af afmærkning, opsamling af genstande fra vrag mv. Til de fleste af tilladelserne bliver der knyttet nogle vilkår. Selvom vilkårene fastsættes efter en individuel vurdering af hver sag, er
mange sager dog af samme type, hvorfor vilkårene
ofte er ens. Derfor undersøges muligheden for at
udarbejde og offentliggøre standardvilkår for Farvandsinspektoratets tilladelser. Samtidig skal borgernes adgang til informationer vedrørende afmærkning, havnearbejder mv. søges digitaliseret.

Beskrivelse
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Initiativer

Formål

Formålet er at gøre sagsbehandlingen mere gennemskuelig for borgerne.

Initiativet gavner

Borgerne.

Metode

Analyse og efterfølgende administrativ forenkling
og digitalisering.

Tidshorisont

Analyse og digitalisering afsluttes juni 2004.
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Fødevareministeriet
27
Beskrivelse
Formål

Nyskrivning og forenkling af landbrugsloven
Nyskrivning og forenkling af landbrugsloven.
I forbindelse med nyskrivningen af landbrugsloven
er det hensigten at liberalisere de rammer, der ligger for erhvervelse af landbrugsejendom i Danmark. Den påtænkte liberalisering medfører, at en
del af de begrænsninger, der i dag hindrer fx sammenlægning af landbrugsejendomme, vil forsvinde.
Samtidig skal jordkøbsloven sammenskrives med
landbrugsloven.
Endvidere er det hensigten at sidestille landbrugsformål med naturformål.
Det er et mål at give den enkelte landmand et større råderum, som han kan disponere indenfor uden
at søge tilladelse hos jordbrugskommissionen. Det
er endvidere et mål at forenkle ved en bedre koordinering mellem landbrugslovgivningen og den
øvrige lovgivning, der regulerer arealanvendelsen i
det åbne land, blandt andet således at der i en række tilfælde ikke skal søges om godkendelse fx både
efter planloven og landbrugsloven. Lovteksten gøres tydeligere, således at der bliver mindre behov
for supplerende regler.
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Initiativer

Initiativet gavner

Initiativet vil gavne landbrugserhvervet ved at give
meget større muligheder for at erhverve landbrugsjord til produktionsformål.
Det vil samtidig gavne natur og miljø, da naturformål og landbrugsdrift er sidestillede formål, der
begge foreslås varetages ud fra loven.

Metode

Lovændring.

Tidshorisont

Lovforslag forventes fremsat i december 2003.

28

Forenkling af Fødevareministeriets lovgivning om hold af dyr
Forenkling af Fødevareministeriets lovgivning om
hold af dyr.

Beskrivelse
Formål

Formålet er en forenkling af lovgivningen om hold
af dyr gennem en samling af reglerne og nedbringelse af antallet af det samlede antal paragraffer for
på denne måde at gøre lovgivningen enklere og
lettere tilgængelig for brugerne. Med dette initiativ
sammenskrives fem love til én lov.

Initiativet gavner

Landmænd og myndigheder.

Metode

Regelforenkling. Initiativet skal ses i sammenhæng
med et samtidigt projekt for forenkling af Fødevareministeriets lovgivning om dyrlæger og om anvendelse af medicin i husdyrbruget.

Tidshorisont

Lovforslag forventes fremsat i november 2003.
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29
Beskrivelse

Standardiseret afregning af foderstofafgift
Forenkling af opkrævningen af afgifter og gebyrer
for kontrol med foderstoffer, som foderstofvirksomheder betaler til Plantedirektoratet. Den nuværende metode for opkrævning af afgifter og gebyrer
bygger på 7 forskellige grundafgifter og 13 forskellige mængdeafgifter. Den nye model bygger på en
standardiseret værdibaseret afgift på foder. Afgiften
deles i en omsætningsuafhængig grundafgift og en
variabel afgift, der fastsættes efter værdien af produceret og importeret foder.

Formål

Formålet er at forenkle udregningsgrundlaget for
afgiften og at sikre en mere gennemskuelig model,
der er nem at forstå for virksomhederne og nem at
administrere for Plantedirektoratet, og som samtidigt gør det nemt at kontrollere rigtigheden af indsendte oplysninger.

Initiativet gavner

Foderstofvirksomheder og myndigheden (Plantedirektoratet).

Metode

Regelforenkling og administrativ forenkling.

Tidshorisont

Et pilotprojekt gennemføres i løbet af foråret 2004.
Standardiseret afregning af foderstofafgift forventes
i kraft pr. 1. januar 2005.

30
Beskrivelse

Husdyrpræmier på internettet
Der indføres mulighed for, at den enkelte landmand kan se oplysninger om sine husdyrpræmier.
Derudover får landmanden adgang til en oversigt
over de præmier, som han kan forvente at modtage
i produktionsåret ud fra de kendte oplysninger på
forespørgselstidspunktet. Oplysningerne suppleres
af en simuleringsfunktion.
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Initiativer

Formål

Initiativet har til formål at give producenter de
oplysninger, som direktoratet for FødevareErhverv
har om producentens husdyrpræmier, således at fejl
og mangler kan rettes inden udbetalingen af præmier. Derudover får producenterne et bedre planlægningsværktøj.

Initiativet gavner

Landmænd og myndigheder.

Metode

Digitalisering.

Tidshorisont

Muligheden skal foreligge december 2003.

31

Forenkling af procedurer for transport- og
ankomstdokumentation
Kontrol af transport- og ankomstdokumentation
på basis af internetopkald til transportvirksomhedernes cargo tracking systemer. Direktoratet for
FødevareErhverv får mulighed for at undersøge og
godkende transportoplysninger på basis af elektronisk opkald til cargo tracking systemer hos transportfirmaerne. Dokumentationen kan udskrives fra
disse databaser.

Beskrivelse

Formål

Forenkling og administrative lettelser. Initiativet vil
betyde, at eksportører ikke længere skal håndtere
transport- og omladningsdokumentation papirmæssigt – endsige overvåge og styre frister for indsendelse af papirdokumentation. Myndighederne
får ved elektronisk adgang til transportvirksomhedernes EDB-systemer mulighed for at undgå modtagelse, håndtering og sagsbehandling af papirdokumenter. Sikkerheden og kontrollen med udbetalinger af eksportrestitution forøges væsentligt.
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Initiativet gavner

Eksportører, transportvirksomheder og Direktoratet for FødevareErhverv får betydelige administrative lettelser, idet man sikrer hurtigere og enklere
sagsbehandling.

Metode

Der gennemføres et pilotprojekt med Maersk Sealand med henblik på en permanent ordning.

Tidshorisont

Pilotprojekt gennemføres i efteråret 2003, og der
sigtes mod en permanent ordning senest december
2004.

32

Digital ansøgning om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger
Fuld digitalisering af ansøgninger om tilskud til
miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger er en frivillig ordning,
som har til formål at mindske landbrugets belastning af miljøet. Cirka 1700 landmænd søger årligt
om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger.

Beskrivelse

Formål

Formålet er at lette ansøgningsproceduren for landmænd.

Initiativet gavner

Landmænd, andre ansøgere og de tilskudsadministrerende myndigheder – amtskommunerne og
Direktoratet for FødevareErhverv.

Metode

Digitalisering.

Tidshorisont

Fuld digitalisering forventes gennemført december
2004.
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Initiativer

33
Beskrivelse

Forenklet beregning af dyreenheder og
husdyrproduktion
I dag anvendes to forskellige regelsæt med dertil
hørende set-up til beregning af henholdsvis dyreenheder og produktion af husdyrgødning. Der er
foretaget en analyse af mulighederne for at harmonisere regelsættene og lave et udkast til fælles setup. I forlængelse heraf søges de to regelsæt forenklet og tilnærmet hinanden, så de administrative
byrder for landmændene kan mindskes.

Formål

Formålet med initiativet er regelforenkling med
henblik på at lette de administrative byrder.

Initiativet gavner

Landmænd og myndigheder.

Metode

Forenklinger af regler til beregning af dyreenheder
og husdyrproduktion.

Tidshorisont

Regelsættene forventes harmoniseret med virkning
fra 1. august 2004.

34
Beskrivelse

Fortrykte gødningsregnskaber
Det forslås, at den obligatoriske indsendelse af
gødningsregnskab afløses af, at der udsendes et
fortrykt gødningsregnskab, hvortil der kun skal
indsendes ændringer, som det kendes fra selvangivelsen på indkomstskatteområdet. Endvidere foreslås reglerne om plantedække og om brug af anden
organisk gødning (slam mv.) forenklet, således at
indberetningen i de to regelsæt ensrettes. Herudover foretages korrektion for kvælstofprognosen for
jordbrugeren ved en elektronisk indbygning i den
fælles indberetning.

Formål

Formålet med initiativet er at undgå, at de samme
oplysninger indberettes flere gange. Endvidere fortrykkes så mange oplysninger som mulig for at lette
de administrative byrder for jordbrugeren.
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Initiativet gavner

Landmænd og myndigheder.

Metode

Regelforenkling.

Tidshorisont

August 2004.

35

Afskaffelse af krav om to SE-numre for økologiske landmænd
Afskaffelse af krav om to SE-numre ved samtidig
drift (drift af både en ikke-økologisk enhed og en
økologisk enhed).

Beskrivelse

Formål

Kravet om separate SE-numre for henholdsvis den
økologiske og ikke-økologiske bedrift afskaffes som
led i en forenklingsproces i ToldSkat. Dette vil
spare den økologiske landmand for at skulle indsende regnskaber til ToldSkat hver måned. I stedet
skal der kun indsendes regnskaber hvert kvartal.
Endvidere skal der kun udarbejdes 1 gødningsregnskab i stedet for 2 separate for hver enhed, hvilket
også medfører en forenkling.

Initiativet gavner

Økologiske producenter.

Metode

Regelforenkling og administrativ forenkling.

Tidshorisont

August 2004.

36

Fælles indberetning af husdyroplysninger
til det offentlige
Der foreslås en model for én fælles indberetning af
husdyroplysninger til det offentlige. Der etableres
eksempelvis én fælles hjemmeside for Plantedirektoratet og Fødevaredirektoratet til brug for producentens indberetning af data om sin besætning.
Systemet er en forenkling i forhold til i dag, hvor
husdyrproducenten skal udfylde et antal papirskemaer med data til henholdsvis Fødevaredirektoratet
og Plantedirektoratet.

Beskrivelse

82

Initiativer

Formål

Formålet med initiativet er at forenkle og harmonisere indberetningen af oplysninger om husdyr til
det offentlige med henblik på at lette de administrative byrder for såvel landmænd som myndigheder samtidig med, at der gennem digitalisering
stilles en række nye services til rådighed.

Initiativet gavner

Landmænd og myndigheder.

Metode

Forenkling og harmonisering af indberetning af
husdyroplysninger.

Tidshorisont

Juli 2004.

37

On-line adgang til Plantedirektoratets registre
I forbindelse med en arbejdsgruppe under ”Servicefællesskab om landbrugets indberetninger” er der i
afrapporteringen påpeget behov for on-line adgang
til Plantedirektoratets data vedrørende gødningsregnskaber.

Beskrivelse

Formål

Formålet er at sikre optimalt flow af miljørelevante
oplysninger mellem amter, kommuner og stat
blandt andet til gavn for amternes vandmiljøopgaver og kommuners servicering af borgerne.

Initiativet gavner

Landmænd og myndigheder.

Metode

Administrativ forenkling.

Tidshorisont

Juni 2004.
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38
Beskrivelse

Regelforenkling på fiskeriområdet
De eksisterende regler vedrørende behandlingen og
salg af fisk og fiskevarer gennemgås med henblik på
forenkling. Allerede nu er det besluttet at ændre
”ombordbekendtgørelsen”, så fiskerne ikke skal
efterleve specifikke regler om indretning og drift af
fiskefartøjer, men i stedet får nogle rammer at arbejde inden for.

Formål

Formålet er at forenkle reglerne på fiskeområdet for
at mindske regulering og administrative byrder for
fiskerne.

Initiativet gavner

Producenter og virksomheder.

Metode

Regelforenkling.

Tidshorisont

Gennemgangen af hele regelsættet forventes afsluttet i december 2004.

39
Beskrivelse

Anmeldelsesordning for kosttilskud
Der oprettes en anmeldelsesordning for samtlige
kosttilskud. Den ansvarlige for første afsætning i
Danmark skal senest samtidig med markedsføring
indsende en model af mærkningen. For kosttilskud
med andre indholdsstoffer end vitaminer og mineraler skal der indsendes en række yderligere oplysninger. Tidligere skulle anmeldelsen ske til forskellige instanser afhængig af produktets indhold.

Formål

Formålet er at skabe større overskuelighed over
kosttilskudsmarkedet i og med, at samtlige kosttilskud skal anmeldes. En ensartet anmeldelsesordning
giver større gennemskuelighed for virksomhederne.
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Initiativer

Initiativet gavner

Virksomhederne, idet anmeldelserne er ensartede
og sendes til samme instans, og da der ikke skal ske
en forhåndsgodkendelse før markedsføring. Det
gavner også Fødevaredirektoratet, da anmeldelser
fremover sker til fødevareregionerne, og der foretages en mindre omfattende sagsbehandling end tidligere.

Metode

Forenklingen sker ved udstedelse af en ny kosttilskudsbekendtgørelse og som administrativ forenkling ved, at der foretages en mindre omfattende
sagsbehandling end tidligere.

Tidshorisont

Efterår 2003.

40
Beskrivelse

Revidering af regler for rejse med kæledyr
Fra 3. juli 2004 kommer der nye fælles EU-regler
for rejser med kæledyr (selskabsdyr). Der betyder,
at der er ens betingelser for at rejse med fx hunde
og katte i EU-landene. En række gamle bekendtgørelser om rejse med kæledyr ophæves, og der udarbejdes en klar og gennemskuelig vejledning på internettet, så borgere der skal på rejse med deres
kæledyr let kan orientere sig om reglerne for dette.
Endelig samles en række tidligere attester i et overskueligt kæledyrspas.

Formål

Formålet er at gøre det lettere for borgerne at gennemskue reglerne om rejse med kæledyr.

Initiativet gavner

Borgere.

Metode

Regelforenkling/udarbejdelse af en vejledning.

Tidshorisont

Juli 2004.
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41
Beskrivelse

Hygiejnebekendtgørelsens område
Gennemgang og forenkling af eksisterende regler
vedrørende behandling og salg af fødevarer i detailvirksomheder samt engrosvirksomheder, der
fremstiller fødevarer.

Formål

Formålet er at opdatere og forenkle de gældende
regler på området, herunder bl.a. fastsætte regler så
virksomhederne på visse områder ikke længere skal
søge dispensation.

Initiativet gavner

Virksomheder.

Metode

Regelforenkling.

Tidshorisont

Udarbejdelse af ny bekendtgørelse i december
2003.

42
Beskrivelse

Kontrol med mælkeproducenter
Fødevareministeriet har en turnusordning, hvor
ministeriets direktorater på skift gennemgås systematisk med henblik på regelforenkling og administrative lettelser. I den forbindelse er der sammen
med mælkeproducentbranchen taget initiativ til at
forenkle kontrollen med mælkeproducenter. Det
indebærer konkret, at branchen skal udvide sin
egenkontrol, hvorefter Fødevaredirektoratet mindsker den offentlige kontrol. Forenklingen består i,
at branchen efter gennemførelsen af tilstrækkelige
egenkontrolprogrammer vil skulle have færre kontrolbesøg.

Formål

Formålet er at anvende de afsatte ressourcer der,
hvor der er mest behov for det. Branchen vil i forlængelse af gennemførte egenkontroller kunne se
frem til færre kontrolbesøg og dermed færre kontrolafgifter.
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Initiativer

Initiativet gavner

Mælkeproducenter.

Metode

Reduktion af de offentlige tilsyn.

Tidshorisont

Arbejdet forventes afsluttet 1. april 2004.

43

Forenkling af regler for økologisk arealtilskud
Ordningen om økologisk arealtilskud forenkles.
Forenklingerne kræver EU-Kommissionens godkendelse som led i det danske landdistriktsprogram.

Beskrivelse

Formål

Formålet med forenklingen er at gøre ordningen
mere fleksibel og markedsorienteret.

Initiativet gavner

Landmænd.

Metode

Regelforenkling.

Tidshorisont

1. januar 2004.

44

Forenkling af det danske landdistriktsprogram
Der foretages en gennemgang af alle bekendtgørelser på området. Bekendtgørelserne fastlægger de
nærmere kriterier og betingelser for modtagelse af
støtte til landdistriktsprogrammets forskellige foranstaltninger (tilskud til yngre jordbrugere, læplantning, miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger,
ugunstigt stillede områder, udvikling af landdistrikterne, mv.).

Beskrivelse

Formål

Formålet med initiativet er forenkling af procedurer.

Initiativet gavner

Borgere og myndigheder.

Metode

Analyse og regelforenkling.

Tidshorisont

December 2004.
87

Færre regler – flere muligheder

45
Beskrivelse

Forenkling som central målsætning i
Vandmiljøplan III
I forbindelse med forberedelsen af en Vandmiljøplan III er regelforenkling og administrative lettelser en central målsætning på linie med fortsat ambitiøse miljømæssige mål.

Formål

Formålet er, at den fremtidige miljøregulering af
landbruget forenkles væsentligt til gavn for erhverv
og myndigheder.

Initiativet gavner

Erhverv og myndigheder.

Metode

Analyse og regelforenklinger.

Tidshorisont

2004/2005.

46

Afskaffelse af regler om vurderingsforretning
Der foretages en analyse af muligheden for at afskaffe regler om vurderingsforretninger foretaget af
særlige vurderingsmænd ved skader begået af husdyr. I stedet kan forholdet ordnes via forsikringsselskaberne. Endvidere foretages der analyser for at
afklare, om lovens øvrige regler kan /bør overføres
til anden lovgivning, således at loven eventuelt kan
ophæves.

Beskrivelse

Formål
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Initiativet har til formål at afbureaukratisere og
modernisere, evt. ophæve Mark- og Vejfredsloven,
således at landmændene ikke skal i kontakt med det
offentlige i tilfælde af skader, men alene et forsikringsselskab, og således at øvrige regler henføres til
andre love hvis muligt.

Initiativer

Initiativet gavner

Landmænd, myndigheder og samfundet som helhed.

Metode

Analyse og eventuelt regelforenkling.

Tidshorisont

Udvalgsarbejde forventes afsluttet april 2004.

47

Forenkling af regler for overdragelse af
kapacitet (tonnage)
Der foretages en analyse af mulighederne for at
forenkle regelsættet for kapacitetsstyring af den
danske fiskeriflåde blandt andet ved at se på fartøjskategorier.

Beskrivelse

Formål

Initiativet har til formål, at regelsættet bliver lettere
at overskue for fiskere, og at Fiskeridirektoratets
administration og kontrol mindskes.

Initiativet gavner

Fiskere og myndigheder.

Metode

Analyse og eventuelle regelforenklinger.

Tidshorisont

December 2003.

48

Forenkling af regler for bevilling til førstegangsomsætning af fisk
Der foretages en analyse af mulighederne for at
forenkle regelsættet vedrørende bevilling til førstegangsomsætning af fisk. Formålet med regelsættet
er primært at give mulighed for at tilbagekalde en
bevilling i tilfælde af grov overtrædelse af fiskerilovgivningen, men der har siden ordningens start i
1994 været ganske få tilbagekaldelser.

Beskrivelse

Formål

Formålet med initiativet er regelforenkling med
henblik på at lette administrative byrder.
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Initiativet gavner

Borgere og myndigheder.

Metode

Analyse og eventuelle regelforenklinger.

Tidshorisont

Januar 2004.

90

Initiativer

Indenrigs- og Sundhedsministeriet
49
Beskrivelse

Indførelse af et europæisk sygesikringskort
Indførelse af et europæisk sygesikringskort til erstatning af de papirblanketter, der benyttes inden
for administrationen af EF-forordning 1408/71 om
vandrende arbejdstageres sociale sikring til dokumentation af borgeres ret til sygehjælp i andre medlemsstater. Kortet skal være et simpelt plastikkort,
hvis udseende, struktur og synlige dataindhold er
ens i alle EU-/EØS-lande.

Formål

Formålet med indførelse af et europæisk sygesikringskort er at fremme borgernes mobilitet inden
for EU ved at lette deres adgang til sygehjælp under
midlertidige ophold i en anden medlemsstat end
den, hvor de er sygesikrede.

Initiativet gavner

Borgere, kommuner, amtskommuner, læger, sygehuse og andre ydere inden for sundhedsvæsenet.

Metode

Forenkling af EU-reglerne, hvilket vil medføre
forenklet administration for så vidt angår EUborgere, der modtager sygehjælp i Danmark, og
forenkling af danske administrative regler om udstedelse af kort til danske sikrede.

Tidshorisont

Kortet kan udstedes fra 1. juni 2004.

50

Ophævelse af krav om en kommunal sundhedsredegørelse
Ophævelse af krav om en kommunal sundhedsredegørelse. Kommunerne skal én gang i hver valgperiode udarbejde en redegørelse, der omfatter kommunens betjening af borgerne efter sundhedslovgivningen, kommunens forebyggende og sundhedsfremmende foranstaltninger i øvrigt og sundhedsberedskabet i kommunen. Denne forpligtelse foreslås ophævet.

Beskrivelse
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Formål

Med ophævelsen følger regeringen anbefalingen fra
udvalget vedrørende kommunale råd og nævn mv.
om afskaffelse af den kommunale sundhedsredegørelse. Kommunerne stilles herved frit med hensyn
til, om og i hvilket omfang de ønsker at evaluere
egen indsats og informere deres borgere. Herved
bliver det kommunerne selv, der vurderer nytten af
at udarbejde en sundhedsredegørelse.

Initiativet gavner

De kommuner som ikke finder, at nytten af at udarbejde disse redegørelser står mål med indsatsen.

Metode

Ændring af lov om offentlig sygesikring.

Tidshorisont

En lovændring ventes at kunne træde i kraft fra 1.
januar 2004.

51
Beskrivelse

Reform af færgestøtten til mindre øer
Der nedsættes en arbejdsgruppe, som har til formål
at undersøge mulighederne for at omlægge færgestøtten til kommuner med mindre øer fra en refusionsordning til et generelt tilskud til berørte
kommuner. Baggrunden for dette er et ønske om at
forenkle administrationen af statens tilskud til trafikstøtte til mindre øer og dermed lette de administrative byrder for kommuner, amtskommuner og
staten.

Formål

Forenkling af tilskudsordningen.

Initiativet gavner

Kommunerne.

Metode

Regelforenkling.

Tidshorisont

Udvalgsarbejde færdiggøres april 2004. Forenklinger forventes gennemført januar 2005.
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Initiativer

52
Beskrivelse

Den Personlige Elektroniske Medicinprofil
(PEM)
Den Personlige Elektroniske Medicinprofil (PEM)
er et register, som indeholder information om de
receptpligtige lægemidler, danske patienter aktuelt
er i behandling med, og som giver en oversigt over
de lægemidler, der i løbet af de seneste 2 år har
været udleveret den enkelte. Det overordnede mål
med PEM er at stille aktuel og ajourført information om udleverede lægemidler til rådighed for ordinerende læger og for patienten selv. Den enkelte
borger/patient kan ved afgivelse af samtykke gennem Sundhedsportalen tillade andre at se sin personlige elektroniske medicinprofil.

Formål

Formålet med PEM er at skabe et kvalitetssikringsværktøj, der kan give ordinerende læger et overblik
over patientens lægemiddelforbrug.

Initiativet gavner

Borgere, ordinerende læger og apoteker.

Metode

Etablering af et nyt register med samlede lægemiddeloplysninger.

Tidshorisont

PEM forventes igangsat juli 2004.

53
Beskrivelse

Sundhedsportal
Der etableres en fælles offentlig sundhedsportal for
sundhedsvæsenet. Borgerne vil via sundhedsportalen få enklere og lettere adgang til de oplysninger,
der i dag ligger spredt hos mange forskellige instanser på sundhedsområdet. Det drejer sig både om
oplysninger om sundhedsvæsnet og om den enkeltes egne sundhedsforhold. Med den digitale signatur skal borgeren via sundhedsportalen kunne få en
direkte adgang til egne journaloplysninger.

93

Færre regler – flere muligheder

Formål

Sundhedsportalens samlede mål er at: Samle fremtidig elektronisk kommunikation mellem patienter
og sundhedsvæsen; fungere som kommunikationsredskab for sundhedsvæsenets parter; give borgere/patienter overblik over sundhedsvæsenets organisering og informationer relateret til brugen af
sundhedsvæsenet og støtte patienten til at tage vare
på sit eget helbred og sin egen behandlingssituation
samt at stille faglig information til rådighed for
sundhedsvæsenets professionelle parter.

Initiativet gavner

Borgere, sundhedspersonale, offentlige myndigheder.

Metode

Digitalisering.

Tidshorisont

Sundhedsportalen etableres i en trinvis udvikling
over flere faser. Første fase er igangsat og strækker
sig til november/december 2003, hvor portalen
åbnes.

54

Digitalisering af sundhedsfaglige personers autorisationsstatus
Der etableres en web-side, hvor brugeren kan få at
vide om en navngiven person er autoriseret.

Beskrivelse
Formål
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Det er vigtigt for borgere og institutioner at vide,
om en sundhedsperson, der skal indledes et samarbejde med, er autoriseret. I dag kræver besvarelse af
et sådant spørgsmål telefonisk henvendelse, hvorimod oprettelse af en web-side vil betyde, at borgerne via nettet kan skaffe sig denne information.
For Sundhedsstyrelsen vil det også betyde færre
telefonhenvendelser, som kræver personlig besvarelse.

Initiativer

Initiativet gavner

Borgere, institutioner og Sundhedsstyrelsen.

Metode

Digitalisering.

Tidshorisont

1. januar 2004.

55

Digitalisering af Sundhedsstyrelsens udstedelse af autorisationer
Der gennemføres et projekt om digital sagsbehandling med udstedelse af tilladelser og autorisationer
til dansk og udenlandsk sundhedspersonale. Det
skal blandt andet omfatte digitalisering af ansøgninger og indbetalinger, overførsel af indkomne
data til registre og journaliseringssystemer samt
database med godkendte udenlandske uddannelsesinstitutioner.

Beskrivelse

Formål

Initiativet har til formål at lette de administrative
byrder.

Initiativet gavner

Ansøgere og myndigheder.

Metode

Digitalisering.

Tidshorisont

Projektet er igangsat og forventes implementeret i
juni 2004.

56

Forenkling af indberetninger til Sundhedsstyrelsens dødsårsagsregister
Der indføres øget anvendelse af digital indberetning. I samme øvelse sker der en vurdering af indberetningernes relevans med henblik på at afskaffe
eventuelle irrelevante indberetninger.

Beskrivelse

Formål

Formålet er forenkling af arbejdsgangen omkring
indberetningen til Sundhedsstyrelsen, idet digitaliseringen erstatter en række manuelle arbejdsgange.
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Initiativet gavner

Respondenter og Sundhedsstyrelsen samt alle brugere af statistikken, idet resultatet af ændringerne
vil være mere aktuelle data. Dertil kommer nytteeffekten fra brugen af data blandt andet i forebyggelsesøjemed.

Metode

Digitalisering og administrative forenklinger.

Tidshorisont

Elektronisk indberetning til dødsårsagsregistret
iværksættes i januar 2004.

57
Beskrivelse

Elektronisk indberetning til CPR-registret
Det indføres, at statsamterne elektronisk kan indberette oplysninger til CPR-registret vedrørende
navneændringer, adoptioner, faderskab, skilsmisse
og værgemål.

Formål

Initiativet har til formål at lette administrative byrder, da digitaliseringen erstatter brevudveksling og
manuelle indtastninger samt sikrer en væsentligt
hurtigere opdatering.

Initiativet gavner

Myndigheder.

Metode

Digitalisering.

Tidshorisont

Arbejdet er påbegyndt og forventes afsluttet i december 2004.

58

Øgede frihedsgrader til løsning af sygehusopgaven
Det er besluttet, at regeringen vil søge at give en
generel forsøgshjemmel i sygehusloven med henblik
på øgede frihedsgrader til løsning af sygehusopgaven, herunder bedre muligheder for offentlig-privat
samarbejde.

Beskrivelse

Formål
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Formålet med initiativet er øgede frihedsgrader til
amtskommunerne til løsning af sygehusopgaven.

Initiativer

Initiativet gavner

Amtskommuner.

Metode

Regelforenkling.

Tidshorisont

Lovforslag forventes fremsat primo 2004.

59

Klar ansvarsfordeling mellem amt og kommune i forbindelse med pleje af respiratorpatienter
I forbindelse med kommuneaftalerne for 2003 er
det besluttet at iværksætte en analyse af reglerne om
fordeling af opgaver mellem amt og kommune i
forbindelse med behandling af respiratorpatienter.

Beskrivelse

Formål

Formålet med analysen er forenkling og klar ansvarsfordeling.

Initiativet gavner

Amtskommuner og kommuner.

Metode

Analyse.

Tidshorisont

December 2003.

60
Beskrivelse

Patientbefordring
I forbindelse med kommuneaftalerne for 2003 er
det besluttet, at mulighederne for at forenkle reglerne om patientbefordring undersøges nærmere,
herunder mulighederne for at amterne får større
indflydelse på deres befordringstilbud til patienterne.

Formål

Initiativet har til formål at forenkle reglerne og give
større handlefrihed til amtskommunerne.

Initiativet gavner

Amtskommuner.

Metode

Analyse.

Tidshorisont

December 2003.
97

Færre regler – flere muligheder

61
Beskrivelse

Generel mulighed for forsøgsordninger i
kommunerne
Der foreslås en generel dispensationsbestemmelse
for kommunerne, som gør det muligt at etablere
forsøgsordninger på områder, hvor der er behov for
udvikling af nye veje i løsningen af opgaverne. Det
kan for eksempel dreje sig om, at nogle kommuner
ønsker at forsøge sig med øget brug af offentlig/privat samarbejde og partnerskaber.

Formål

Formålet med initiativet er at give mere fleksible
rammer for opgaveløsningen i kommunerne.

Initiativet gavner

Kommuner og borgere.

Metode

Regelforenkling og administrative lettelser.

Tidshorisont

Lovforslag forventes fremsat 2004/2005 med henblik på ikrafttrædelse den 1. januar 2005.

98

Initiativer

Integrationsministeriet
62
Beskrivelse

Nye visumregler
Visumreglerne foreslås ændret. Det forventes
blandt andet, at den herboende person skal stille
økonomisk sikkerhed som betingelse for, at der kan
gives visum til udlændinge fra visse lande. Til gengæld skal udlændingemyndighederne i disse sager
ikke længere underkaste hver enkelt visumansøgning en indgående undersøgelse af, om udlændingen vil tage længerevarende ophold i Danmark.

Formål

De nye visumregler skal gøre det muligt for borgerne på forhånd at sætte sig ind i, om en udlænding
kan opnå visum til Danmark. Reglerne skal således
gøre visumpraksis mere overskuelig og enkel.

Initiativet gavner

Visumansøgere, herboende referencer til visumansøgere og udlændingemyndighederne.

Metode

Lovgivning.

Tidshorisont

Lovforslag forventes fremsat februar 2004.

63

Fast track ordning for visse familiesammenføringssager
Indførelse af en procedure der muliggør særlig hurtig afgørelse af visse familiesammenføringssager.

Beskrivelse
Formål

At muliggøre en hurtig afgørelse af sager, hvor det
er åbenbart, at ansøgningen skal imødekommes.
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Initiativet gavner

Ordningen vil især gavne de ansøgere og deres pårørende, som bliver omfattet heraf, idet de vil få
deres sager væsentligt hurtigere afgjort. Øvrige ansøgere og deres pårørende forventes også indirekte
at få gavn af ordningen, idet en del forespørgsler
mv. forventes at ville falde bort i fast track sagerne,
derved frigøres ressourcer.

Metode

Administrativ omlægning og lovgivning.

Tidshorisont

Administrativ omlægning forventes gennemført
december 2003. Lovforslag forventes fremsat februar 2004.

64

Afskaffelse af regler om holddannelse,
sprogcenterråd, pædagogiske råd, lokaleforhold og ledelse hos udbydere af danskuddannelse til voksne udlændinge
Med henblik på at skabe større handlefrihed og
mulighed for større målrettethed i forhold til den
enkelte kursist afskaffes reglerne om holddannelse,
sprogcenterråd, pædagogiske råd, lokaleforhold og
ledelse hos udbydere af danskundervisning til
voksne udlændinge.

Beskrivelse

Formål

Der skabes større frihed for kommunerne til at
udbyde og tilrettelægge danskundervisningen uden
detaljeret regulering herom i lov og bekendtgørelse.

Initiativet gavner

Kommuner og kursister. Cirka 45.000 personer
deltog i 2001 i sprogcentrenes danskundervisning
for udlændinge.

Metode

Deregulering.

Tidshorisont

Træder i kraft 1. januar 2004.
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Initiativer

Justitsministeriet
65
Beskrivelse

Mulighed for bevilling til skilsmisse på
grundlag af separation efter stiltiende
samtykke
Der iværksættes en analyse af muligheden for, at
statsamtet kan udfærdige bevilling til skilsmisse
efter separation, selv om den anden ægtefælle ikke
reagerer på statsamtets henvendelse om, hvorvidt
ægtefællen har bemærkninger til skilsmissen. Denne type sager bliver i dag afgjort ved dom.

Formål

Formålet er at ophæve regler, der opfattes som
uhensigtsmæssige af såvel borgere som myndigheder, herunder domstolene.

Initiativet gavner

Borgere, statsamter og domstole.

Metode

Analyse og eventuel efterfølgende lovforslag.

Tidshorisont

Analysen forventes afsluttet i efteråret 2003. Eventuelt efterfølgende lovforslag forventes fremsat i
januar 2004.

66

Ændring af reglerne om forældremyndighed
Der iværksættes en analyse af muligheden for at
ophæve reglerne om, at statsamtet skal godkende
aftaler om ophævelse af fælles forældremyndighed
og overførsel af forældremyndighed og i stedet
indføre en anmeldelsesordning.

Beskrivelse

Formål

Formålet er at ophæve regler, der kan virke formynderiske og utidssvarende.
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Initiativet gavner

Borgere og statsamter.

Metode

Analyse og eventuelt efterfølgende lovforslag.

Tidshorisont

Analysen forventes afsluttet i efteråret 2003. Eventuelt efterfølgende lovforslag forventes fremsat i
januar 2004.

67

Mulighed for at fuldbyrde aftaler om samvær
Der iværksættes en analyse af mulighederne for, at
aftaler om samvær kan tvangsfuldbyrdes, hvis det
er fastsat i aftalen. Dette kræver i dag, at der er
udstedt en samværsresolution af statsamtet.

Beskrivelse

Formål

Formålet er at ophæve regler, der af borgerne kan
opfattes som bureaukratiske.

Initiativet gavner

Borgere.

Metode

Analyse og eventuelt efterfølgende lovforslag.

Tidshorisont

Analysen forventes afsluttet i efteråret 2003. Eventuelt efterfølgende lovforslag forventes fremsat i
januar 2004.

68

Adgang til anerkendelse af udenlandske
adoptionsafgørelser
Der iværksættes en analyse af mulighederne for at
anerkende adoptionsafgørelser, der er truffet i et
andet land, i overensstemmelse med Haagerkonventionen af 29. maj 1993 om beskyttelse af børn
og om samarbejde med hensyn til internationale
adoptioner.

Beskrivelse

Formål
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Formålet er at muliggøre anerkendelse af udenlandske adoptioner i Danmark, således at der i
visse tilfælde ikke længere skal udstedes en dansk
adoptionsbevilling.

Initiativer

Initiativet gavner

Borgere og statsamter.

Metode

Analyse og eventuelt efterfølgende lovforslag.

Tidshorisont

Analysen forventes afsluttet i efteråret 2003. Eventuelt efterfølgende lovforslag forventes fremsat i
januar 2004.

69

Lempelse af kravene for at indgå registreret partnerskab
Der iværksættes en analyse af mulighederne for at
lempe kravet om dansk statsborgerskab eller bopæl
for at kunne indgå registreret partnerskab her i
landet.

Beskrivelse

Formål

Formålet er at lempe eventuelle unødvendige krav
til indgåelse af registreret partnerskab.

Initiativet gavner

Borgere.

Metode

Analyse og eventuelt efterfølgende lovforslag.

Tidshorisont

Analysen forventes afsluttet i efteråret 2003. Eventuelt efterfølgende lovforslag forventes fremsat i
januar 2004.

70

Adgang for statsamterne til at genoptage
en sag
Der iværksættes en analyse af, om der bør indføres
en lovbestemt adgang for statsamterne til af egen
drift at genoptage en sag, der er påklaget.

Beskrivelse

Formål

Formålet er at smidiggøre sagsbehandlingen i klagesager.
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Initiativet gavner

Borgere og statsamter.

Metode

Analyse og evt. efterfølgende lovforslag.

Tidshorisont

Analysen forventes afsluttet i efteråret 2003. Eventuelt efterfølgende lovforslag forventes fremsat i
januar 2004.

71

Forenkling af fremgangsmåden ved offentlig bekræftelse af dokumenters ægthed
Borgere og virksomheder, der anvender danske
offentlige dokumenter i udlandet, bliver ofte mødt
med krav om at godtgøre ægtheden i form af en
legalisering. En legalisering er en bekræftelse af en
myndigheds underskrift. Hvis Danmark tiltræder
den såkaldte Apostillekonvention, behøver borgere
og virksomheder ikke længere at henvende sig på
det pågældende fremmede lands ambassade eller
konsulat.

Beskrivelse

Formål

Formålet er at lette administrationen for borgere og
virksomheder, der har behov for at bruge offentlige
danske dokumenter i udlandet.

Initiativet gavner

Borgere og virksomheder.

Metode

Administrativ forenkling.

Tidshorisont

Det forventes, at Danmark i givet fald vil kunne
tiltræde konventionen senest december 2004.

72

Modernisering og forenkling af regler om
transport af dyr
Der foretages en gennemgang af regelsættet vedrørende dyretransport med henblik på modernisering
og forenkling af de komplicerede og til dels forældede regler.

Beskrivelse
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Initiativer

Formål

Formålet er at lette de administrative byrder blandt
andet ved at undgå et stort antal dispensationsansøgninger, som alligevel imødekommes.

Initiativet gavner

Borgere, virksomheder og myndigheder.

Metode

Regelforenkling.

Tidshorisont

Afventer forordning fra EU-kommissionen, der
forventes at træde i kraft senest 2005.

73

Forenkling af administrativt fastsatte regler vedr. varetægt
De administrative regler i varetægtsbekendtgørelsen, som ikke blev gennemgået i forbindelse med
straffuldbyrdelsesloven, gennemgås med henblik på
forenkling. Reglerne for varetægtsarrestanter er på
visse områder helt forskellige fra de regler, der gælder for dømte. Den igangværende revision omfatter
disse regler og har til formål at øge retssikkerheden
for varetægtsarrestanterne og forenkle administrationen for arresthusene.

Beskrivelse

Formål

Formålet er at forbedre retssikkerheden for varetægtsfængslede og at forenkle administrationen for
fængslerne.

Initiativet gavner

Borgere, der varetægtsfængsles, og myndigheder.

Metode

Regelforenkling.

Tidshorisont

Reglerne forenkles inden november 2003.
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74
Beskrivelse

Forenkling af krav om visse polititilladelser
Krav om stadetilladelser, tilladelse til opslag af plakater samt en række bevillinger efter restaurationsloven ophæves. Krav om politiets tilladelse til afholdelse af offentlige forlystelser eller til optræden i
restaurationer ophæves også. Der foretages en analyse af mulighederne for på udvalgte områder at
opgive de tidsbegrænsede tilladelser til fordel for
tilladelser, der kun fornyes, hvis forandrede forhold
indtræffer.

Formål

Formålet er at reducere administrative byrder,
blandt andet fordi relevante hensyn i betydeligt
omfang sikres af andre myndigheder.

Initiativet gavner

Borgere, virksomheder og myndigheder.

Metode

Analyse og efterfølgende regelforenkling.

Tidshorisont

Analyserne afsluttes inden december 2003.

75
Beskrivelse

Lempelse af navneloven
Justitsministeriet har nedsat et udvalg, som skal
komme med forslag til en modernisering af navneloven, der giver folk mere frihed til selv at vælge
navn.

Formål

Formålet er at klarlægge mulighederne for større
frihed for borgerne. Desuden kan lempelser give
administrative lettelser for statsamterne og Civilretsdirektoratet.

Initiativet gavner

Borgere samt statsamter og Civilretsdirektoratet.

Metode

Analyse og efterfølgende regelforenkling.

Tidshorisont

Analysen afsluttes inden 1. juli 2004
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Initiativer

76
Beskrivelse

Forenkling af våbenloven
Justitsministeriet behandler hvert år et stort antal
ansøgninger, hvor politimestrene/politidirektøren
forelægger sager om tilladelser til visse typer pistoler. Der foretages en analyse af mulighederne for at
udlægge beslutningskompetencen til politimestrene
og politidirektøren for så vidt angår denne type
pistoler.

Formål

Formålet er at udlægge beslutningskompetencen fra
Justitsministeriet til politimestrene og politidirektøren.

Initiativet gavner

Borgere, politimestre/politidirektøren og Justitsministeriet.

Metode

Analyse og efterfølgende regelforenkling.

Tidshorisont

Analysen afsluttes inden november 2003.

77
Beskrivelse

Forenklinger af procedurer i retterne
Justitsministeriet arbejder med tre konkrete forslag,
der skal forenkle procedurer i retterne. Kort sagsfremstilling i fogedsager: Der gives en udførlig begrundelse for afgørelsen, mens sagsfremstillingen
begrænses til en kort angivelse af parternes anbringender. Kun i fogedsager, der kæres til landsretten,
udarbejdes en supplerende redegørelse for sagen.
Ophør af brugen af indleveringsattester: Forenkling
af administrative regler om afsendelse af tinglysningsdokumenter fra retten. Desuden undersøger
Domstolsstyrelsen mulighederne for at forenkle
reglerne om protokollering (renskrive diktafonbånd) i
straffesager mv.

Formål

Formålet med forslagene er at lette administrative
byrder og frigøre ressourcer, hvorved sagsbehandlingstiden forventes at blive nedbragt.
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Initiativet gavner

Domstolene, borgere og virksomheder.

Metode

Analyse og efterfølgende regelforenkling eller administrativ forenkling.

Tidshorisont

Lovforslag om fogedsager fremsættes senest april
2004.
Forslag om indleveringsattester forventes at træde i
kraft senest december 2003.

78
Beskrivelse

Overgang til elektronisk kundgørelse af
Lovtidende
Der foretages en analyse af mulighederne for at
kundgøre love udelukkende i en elektronisk version
af Lovtidende, således at papirversionen afskaffes.

Formål

Formålet er at lette de administrative byrder.

Initiativet gavner

Borgere, regeludstedende statslige myndigheder og
Justitsministeriet.

Metode

Analyse og efterfølgende regelforenkling.

Tidshorisont

Analysen afsluttes inden 1. juli 2004.

79

Rekvirering af straffeattester over internettet
Der gennemføres en analyse af digitale løsninger
for rekvirering og udstedelse af blanke private og
offentlige straffeattester.

Beskrivelse

Formål
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Formålet er at skabe administrative lettelser for
borgere, virksomheder og myndigheder, fx når en
straffeattest er nødvendig ved ansættelse.

Initiativer

Initiativet gavner

Borgere, virksomheder og myndigheder.

Metode

Analyse og efterfølgende digitalisering.

Tidshorisont

Analysen afsluttes inden udgangen af 2003.

80
Beskrivelse

Papirløs tinglysning
Justitsministeriet har nedsat et udvalg om modernisering og effektivisering af tinglysningen. Udvalget har til formål at belyse og komme med forslag
til, hvordan der bedst kan gennemføres en fuldstændig papirløs tinglysningsordning, som gør det
muligt at anmelde rettigheder over fast ejendom
mv. til tinglysning ved hjælp af elektronisk kommunikation. Desuden skal udvalget belyse, om
varetagelsen af tinglysningsopgaven kan organiseres
på en mere hensigtsmæssig måde. Udvalget skal
bl.a. overveje, om tinglysningsopgaven fortsat skal
varetages af domstolene, eller om den bør privatiseres. Udvalgets forslag forventes at medføre ændringer af tinglysningsloven.

Formål

Formålet er skabe administrative lettelser for borgere, virksomheder og myndigheder.

Initiativet gavner

Borgere, virksomheder og myndigheder.

Metode

Analyse og efterfølgende digitalisering.

Tidshorisont

Udvalget er nedsat august 2003.

81
Beskrivelse

Forenklinger i ægteskabsloven
Der foretages en analyse af mulighederne for forenkling af ægteskabsloven. Den vil omfatte blandt
andet fritagelse for skifte af ægtefællernes fællesbo
ved indgåelse af nyt ægteskab, ophævelse af erklæring om hvorvidt den kommende ægtefælle har
eller venter børn med en anden person samt ophævelse af obligatorisk vilkårsforhandling i forbindelse
med bevilling til separation eller skilsmisse.
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Formål

Formålet er at ophæve bestemmelser, der forekommer forældede eller overflødige, og at lette
administrative byrder.

Initiativet gavner

Borgere og myndigheder.

Metode

Analyse og efterfølgende regelforenkling.

Tidshorisont

Analysen afsluttes i efteråret 2003. Eventuelt lovforslag forventes fremsat i januar 2004.

82

Lempelse af regler for familiemæssige relationer i adoptionsloven
Det overvejes, at lempe reglerne om begrænsninger
i adgangen til genetablering af det oprindelige
slægtskab i forbindelse med adoption. Endvidere
overvejes lempelser i reglerne om adgangen til
stedbarnsadoption.

Beskrivelse

Formål

Formålet er at give borgerne større mulighed for
indflydelse på de retlige rammer for deres familieforhold.

Initiativet gavner

Borgere.

Metode

Analyse og efterfølgende regelforenkling.

Tidshorisont

Analysen afsluttes i efteråret 2003. Eventuelt lovforslag forventes fremsat i januar 2004.

83
Beskrivelse

Afskaffelse eller begrænsning af tvangsarv
Som led i en større revision af arveloven foretages
en analyse af mulighederne for at afskaffe eller nedsætte tvangsarven.

Formål

Formålet er at klarlægge mulighederne for, at den
enkelte i større omfang får ret til selv at bestemme,
hvem der skal arve vedkommende.
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Initiativer

Initiativet gavner

Borgere.

Metode

Analyse og efterfølgende regelforenkling.

Tidshorisont

Analysen afsluttes inden udgangen af 2004.

84

Praktisk omlægning af registrering af motorkøretøjer
Justitsministeriet har i samarbejde med Den Digitale Taskforce og de berørte myndigheder udarbejdet en skitse for, hvordan registrering, afmelding og ejerskifte af køretøjer i fremtiden vil kunne
ske uden personligt fremmøde på motorkontorerne. Rigspolitiet arbejder nu videre med et
konkret projekt.

Beskrivelse

Formål

Formålet er at lette administrative sagsgange for
borgere, virksomheder og myndigheder.

Initiativet gavner

Borgere, virksomheder og myndigheder.

Metode

Analyse og efterfølgende digitalisering.

Tidshorisont

Projektet hos Rigspolitiet forventes afsluttet i december 2003.

85

Indførelse af bagatelgrænse for involvering
af myndigheder i samværsspørgsmål
Der foretages en analyse af mulighederne for at
forenkle sagsbehandlingen ved at indføre en bagatelgrænse, hvor det ikke er muligt for forældrene at
få myndighedernes stillingtagen til de rejste spørgsmål.

Beskrivelse

Formål

Formålet er at forenkle sagsbehandlingen og dermed lette administrative byrder og frigøre ressourcer.
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Initiativet gavner

Statsamter.

Metode

Analyse og efterfølgende administrativ forenkling.

Tidshorisont

Analysen afsluttes i efteråret 2003. Eventuelt lovforslag forventes fremsat i januar 2004.
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Initiativer

Kirkeministeriet
86
Beskrivelse

Forenkling af reglerne om ansættelse af
præster
Det er i dag kirkeministeren, som ansætter sogneog hjælpepræster efter indstilling/udtalelse fra menighedsrådet og biskoppen. Kirkeministeriet står i
den forbindelse for det praktiske arbejde med opslag, udsendelse af ansøgninger til biskoppen, indsamling af nødvendige oplysninger om eksamen
mv., samt udnævnelse. For at forkorte og smidiggøre ansættelsesproceduren flyttes det praktisk arbejde
med opslag, udsendelse af ansøgninger, indsamling
af oplysninger om eksamen mv. til bispekontoret
således, at det kun er udnævnelsen, der sker i Kirkeministeriet.

Formål

Formålet er at forenkle reglerne om ansættelse af
præster.

Initiativet gavner

Ansøgere og kirkelige myndigheder.

Metode

Administrativ forenkling.

Tidshorisont

Januar 2004.

87
Beskrivelse

Summarisk klassificering af visse stillinger
Tjenestemands – og tjenestemandslignende stillinger som kirke- og kirkegårdsfunktionærer kan
fremover oprettes i lønrammesystemet af Kirkeministeriet, uden at menighedsrådene skal forelægge
en detaljeret arbejdsbeskrivelse og kvote/pointberegning for stillingen. Menighedsrådene skal kun
fastsætte og meddele Kirkeministeriet et timetal for
en stilling.
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Formål

Initiativet har til formål at etablere en enklere
sagsbehandling, da beregning og normering af
sådanne stillinger på grundlag af kvotesystemer er
for detaljerede og komplicerede.

Initiativet gavner

Menighedsråd og sogne.

Metode

Administrativ forenkling.

Tidshorisont

Gennemføres senest juni 2004.

88

Stiftsadministrationen som servicemyndighed for menighedsrådet i personalesager
Et menighedsråd vil kunne overlade alt det administrative arbejde ved opslag samt nyoprettelse og
omklassificering af stillinger til stiftsadministrationen.

Beskrivelse

Formål

Initiativet har til formål at lette menighedsrådenes
arbejde.

Initiativet gavner

Menighedsråd.

Metode

Regelforenkling.

Tidshorisont

Gennemføres senest juni 2004.
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Initiativer

Kulturministeriet
89
Beskrivelse

Lettelse af slægtsforskning
Filmning og digitalisering af hyppigt anvendte arkivalier i Statens Arkiver (i første omgang kirkebøger og folketællinger).

Formål

Formålet er at gøre adgangen til oplysninger nemmere ved at sprede kopier til mange læsesale (mikrofilm), samt at lægge oplysningerne på internettet.

Initiativet gavner

Borgere (slægtsforskere).

Metode

Digitalisering og mikrofilmning.

Ikrafttrædelse

Første fase vil være afsluttet i december 2005.

90
Beskrivelse

Forenkling af lokal radio- og tv-ordning
Der er nedsat en arbejdsgruppe vedrørende den
fremtidige lokalradio- og lokaltv-ordning. Arbejdsgruppen skal blandt andet overveje behovet for en
forenkling af den administrative nævnsstruktur og
mulighederne for at justere de tekniske sendeforhold på radioområdet. Endvidere skal græsrods-tvstationernes forhold undersøges. Arbejdsgruppen
skal i forbindelse med overvejelserne om nævnsstrukturen blandt andet vurdere fordele og ulemper
ved centraliseret tildeling af tilladelser til lokal-tv.

Formål

Formålet er at etablere en ny, moderne og forenklet
lokal radio- og tv-ordning.
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Initiativet gavner

Lokale radio- og tv-stationer og offentlige myndigheder.

Metode

Udredningsarbejde med henblik på regelforenkling
og administrativ forenkling.

Tidshorisont

Arbejdsgruppen afslutter sit arbejde senest november 2003. Lovforslag forventes fremsat februar
2004.

91
Beskrivelse

Pligtaflevering
Der forberedes en revision af pligtafleveringsloven.
Pligtafleveringsloven pålægger udgivere at aflevere
værker til Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket, så værkerne kan blive bevaret for eftertiden.
Det overvejes blandt andet at fritage borgeren for
afleveringspligt, hvis en publikation ligger på Internettet. Modtagerinstitutionen skal så til gengæld
have ret til at hente publikationen på nettet. Revisionen vil betyde administrative lettelser for de
borgere, som er omfattet af pligtafleveringsordningen.

Formål

Formålet er at forenkle afleveringssystemet.

Initiativet gavner

Primært borgere.

Metode

Regelforenkling og administrativ forenkling kombineret med digitalisering.

Tidshorisont

Det lovforberedende arbejde er igangsat, og lovforslaget forventes fremsat i folketingssamlingen
2004/2005.
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Initiativer

92
Beskrivelse

Fjernelse af barrierer for frivilligt idrætsarbejde mv. ("tæskeholdet")
Kulturministeren har nedsat en arbejdsgruppe til at
se nærmere på de administrative barrierer for det
frivillige foreningsliv i idrætsforeninger og andre
steder. Arbejdsgruppen kaldes også "tæskeholdet". I
dialog med de relevante ministerier arbejdes der på
at forenkle den eksisterende lovgivning på en række
af de områder, hvor tæskeholdet har identificeret
barrierer for det frivillige arbejde.

Formål

Formålet er at gøre det nemmere at deltage i frivilligt foreningsarbejde i Danmark. Målet er, at de
frivillige ikke skal bruge unødvendig tid på bureaukrati, som går fra den tid, de kan anvende på de
aktiviteter, de er optaget af.

Initiativet gavner

Frivillige og foreninger.

Metode

Analyse og regelforenkling.

Tidshorisont

December 2003.

93
Beskrivelse

Afskaffelse af dobbelttilladelsessystem
Efter gældende regler kræver radio- og tvvirksomhed både en programtilladelse og en frekvenstilladelse. Videnskabsministeriet og Kulturministeriet undersøger sammen muligheden for at
skabe et enklere system med én tilladelse.

Formål

Initiativet har til formål at lette de administrative
byrder for brugere og myndigheder.

Initiativet gavner

Brugere og myndigheder.

Metode

Analyse og eventuel regelforenkling.

Tidshorisont

Eventuelle ændringer vil være gennemført senest
marts 2004.
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94
Beskrivelse

Digitalisering af tilskudsadministrationen
Der implementeres et tilskudsadministrativt ITsystem. Det skal understøtte tilskudsadministrationen i den nye struktur på kunststøtteområdet. Systemet skal sikre en ensartet forvaltning af tilskud
på ministerområdet. Systemet skal på sigt desuden
anvendes til digital forvaltning af tilskud, således at
ansøgning og sagsgange kan ske via internettet. Det
betyder, at den enkelte borger kan indsende sin
ansøgning elektronisk og løbende kan være orienteret om status for sagen.

Formål

Initiativet har til formål at skabe større gennemskuelighed, sikkerhed og ensartethed i tilskudsforvaltningen samt på sigt etablere digital forvaltning
på området.

Initiativet gavner

Myndigheder og brugere.

Metode

Digitalisering og administrative forenklinger.

Tidshorisont

Systemet implementeres i løbet af december 2003.
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Initiativer

Miljøministeriet
95
Beskrivelse

Arbejdsgruppe vedrørende den fremtidige
klagestruktur på miljøområdet
I forlængelse af anbefalingerne fra Udvalget vedrørende kommunale råd og nævn mv. vil en arbejdsgruppe undersøge forudsætningerne for og konsekvenserne af, at området for retlig prøvelse udvides
til at gælde alle klagesager på Miljøministeriets ressort. Udvalget vil desuden udarbejde forslag om
nærmere beskrevne ændringer af klagestrukturen på
miljøområdet, herunder samling af klagesagsbehandling i et centralt nævn.

Formål

Initiativet har til formål at analysere mulige forenklinger af klagestrukturen på miljøområdet.

Initiativet gavner

Borgere, virksomheder og myndigheder.

Metode

Analyse.

Tidshorisont

Arbejdsgruppens arbejde afsluttes senest 1. januar
2004.

96

Forenkling af lovgivningen om forurenet
jord
Der er iværksat et lovovervågningsarbejde, der har
til formål at redegøre for, hvorledes jordforureningslovens bestemmelser rent faktisk har virket. I
forbindelse med redegørelsen vil mulighederne for
at forenkle og klargøre lovens bestemmelser om
kortlægning af forurenede grunde blive undersøgt.

Beskrivelse

Formål

Formålet med de igangsatte initiativer er at undersøge mulighederne for at forenkle reglerne vedrørende jordforurening.
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Initiativet gavner

Myndigheder, virksomheder og borgere.

Metode

Igangsætning af analysearbejde.

Tidshorisont

Miljøministeren skal afgive en redegørelse om lovovervågningsarbejdet til Miljø- og Planlægningsudvalget.

97

Godkendelse og Tilsyn – Opfølgning på
Virksomhedsudvalget
Miljøbeskyttelsesloven skal revideres i indeværende
folketingssamling som opfølgning på Virksomhedsudvalgets rapport. Udvalget har undersøgt
mulighederne for at forenkle det nuværende godkendelsessystem, således at færre virksomheder end
i dag skal omfattes af det nugældende godkendelsessystem og overføres til et forenklet godkendelsessystem. Udvalget har desuden vurderet mulighederne for at tilrettelægge det fremtidige tilsyn, særlig med henblik på at differentiere tilsynet, således
at tilsynet differentieres efter virksomhedernes miljøpotentiale og reduceres i takt med virksomhedernes egen miljøindsats efter princippet ”noget for
noget”.

Beskrivelse

Formål

Formålet med forenklingen er at lette virksomhedernes og myndighedernes administrative arbejde
med miljøgodkendelser og samtidig belønne de
virksomheder, som udfører en aktiv miljøindsats.

Initiativet gavner

Virksomheder, kommuner og amtskommuner.

Metode

Regelforenkling.

Tidshorisont

Det forventes, at lovforslag kan fremsættes i november 2003.
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Initiativer

98
Beskrivelse

Virksomhedsrapportering – Opfølgning på
Virksomhedsudvalget
Der iværksættes et projekt, hvor mulighederne for,
at virksomhedernes miljørapporteringer kan foregå
digitalt, bliver undersøgt. Projektet tager udgangspunkt i de grønne regnskaber og internationale krav
om etablering af et forureningsregister med oplysninger om udledninger til luft, vand og jord samt
affald fra større enkeltvirksomheder og landbrug.
Mulighederne for standardisering af datasæt og
indberetningsløsninger vil blive vurderet. Det vil
også blive undersøgt, hvordan virksomhederne opbevarer data for at afklare mulighederne for at overføre data direkte.

Formål

Mulighederne for elektronisk overførsel af miljødata fra virksomhederne til myndighederne vil blive
analyseret med henblik på at vurdere forenklingspotentialet ved digitalisering. Der skal udarbejdes et
beslutningsgrundlag med en anbefaling af, om der
skal arbejdes videre med udvikling af en digital løsning og i givet fald, hvordan det skal gøres.

Initiativet gavner

Primært virksomheder og staten samt i mindre omfang kommuner og amtskommuner.

Metode

Digitalisering.

Tidshorisont

Analysen er gennemført december 2003.
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99
Beskrivelse

Forenkling af naturbeskyttelsesloven
Naturbeskyttelsesloven skal revideres i indeværende
folketingssamling. Der er i forbindelse med det
øvrige regelforenklingsarbejde fremkommet en
række forslag, som vil indgå i lovrevisionen. Det
drejer sig blandt andet om forslag vedrørende lovens bestemmelser om beskyttelseslinjer, ophævelse
af forskellige bestemmelser om råd og udvalg og
ophævelse af forskellige bestemmelser, der har mistet deres betydning, eller som skal ophæves som
konsekvens af den ressortændring, der skete ved
regeringsdannelsen.

Formål

Initiativet har til formål at forenkle loven og lette
administrationen.

Initiativet gavner

Myndigheder og borgere.

Metode

Lovændring.

Tidshorisont

Lovforslaget forventes fremsat december 2003.

100

Myndighedsforenkling for administration af
ferskvandsdambrug
Administrationen af ferskvandsdambrug er omfattet
af følgende love: miljøbeskyttelsesloven, vandløbsloven, vandforsyningsloven og fiskeriloven. I henhold til vandforsyningsloven er Miljøstyrelsen anden instans for klager over amtets tilladelse til ferskvandsdambrugs indvinding af overfladevand fra
vandløb. Der indføres organisatoriske ændringer så
klagesagsbehandlingen i anden instans samles i
Skov- og Naturstyrelsen. Tredje instans er fortsat
Miljøklagenævnet.

Beskrivelse
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Initiativer

Formål

Formålet er at samle klagesagsbehandlingen af alle
miljøforhold for ferskvandsdambrug i Skov- og
Naturstyrelsen, idet styrelsen i forvejen er klagemyndighed over miljøgodkendelser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og afgitringsforhold efter
fiskeriloven.

Initiativet gavner

Dambrugsvirksomheder og amtskommuner.

Metode

Bekendtgørelsesændring og lovændring.

Tidshorisont

Lovforslag fremsættes i oktober 2003.

101

En effektiv udnyttelse af de kommunale
ressourcer i forbindelse med eftersyn af
rotter i landzone
Ifølge bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter skal
kommunalbestyrelsen to gange årligt lade alle faste
ejendomme i landzone samt landbrugsejendomme i
byzone undersøge for rotter. Miljøstyrelsen vil undersøge mulighederne for en mere effektiv udnyttelse af de kommunale ressourcer i forbindelse med
eftersyn for rotter i landzone. Der bliver igangsat et
projekt, der har til formål at opstille og afprøve en
ny model for det fremtidige arbejde med rotteftersynet. Projektet skal køre som forsøg frem til maj
2005. Projektet vil derefter blive evalueret og et
forslag til fremtidig model for rotteeftersyn vil derefter blive fremsat.

Beskrivelse

Formål

Undersøgelsen skal kortlægge, om kommunerne
kan forenkle og effektivisere rottebekæmpelsen,
samt om kommunerne kan få bedre muligheder for
selv at udnytte og bearbejde de indsamlede data.

Initiativet gavner

Kommunerne.

Metode

Igangsætning af forsøg.

Tidshorisont

Projektet skal køre som forsøg til maj 2005.
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102
Beskrivelse

Forenkling af reglerne om anmeldelse af
nye kemiske stoffer
Reglerne om anmeldelse af nye kemiske stoffer
bliver forenklet. Et nyt kemisk stof, der sælges eller
importeres udelukkende med henblik på procesorienteret forskning og udvikling, kan af Miljøstyrelsen undtages fra krav om anmeldelse i et år. Ansøgningen skal være ledsaget af oplysninger om resultatet af de tests, stoffet skal underkastes for vurdering
af stoffets fysiske/kemiske og miljøfarlige egenskaber. Reglerne bliver forenklet således, at ansøgningen ikke længere skal være ledsaget af de nævnte
oplysninger.

Formål

Producenter og importører, der sælger eller importerer kemiske stoffer udelukkende med henblik på
forskning og udvikling, kan fritages for visse oplysninger ved anmeldelse til Miljøstyrelsen.

Initiativet gavner

Producenter og importører af kemiske stoffer til
udvikling og forskning.

Metode

Regelforenkling.

Tidshorisont

Ændringerne forventes at kunne træde i kraft januar 2004.

103

Forenkling af reglerne om underretning af
Miljøstyrelsen om kemiske stoffer
Reglerne om underretning af Miljøstyrelsen om
nye kemiske stoffer forenkles. Importøren af et nyt
kemisk stof fra et ikke-EU-land skal ikke længere
underrette Miljøstyrelsen, hvis stoffet allerede er
dækket af en anmeldelse foretaget i Danmark eller i
en anden medlemsstat af producentens enerepræsentant.

Beskrivelse

Formål
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Importøren behøver ikke længere at indsende en
erklæring.

Initiativer

Initiativet gavner

Importørerne af et nyt kemisk stof fra et ikke EUland.

Metode

Regelforenkling.

Tidshorisont

Ændringen forventes at kunne træde i kraft januar
2004.

104

Forenkling af reglerne om underretning af
Miljøstyrelsen om narre- og flaskesutter
Enhver, der fremstiller eller importerer narre- og
flaskesutter, skal meddele dette til Miljøstyrelsen.
Meddelelsen skal indeholde oplysning om anmelderens navn, varemærke og produktets salgsnavn.
Kravet om meddelelse til Miljøstyrelsen bliver nu
afskaffet.

Beskrivelse

Formål

Producenten eller importøren behøver ikke længere
at indsende en meddelelse.

Initiativet gavner

Producenter eller importører af narre- og flaskesutter.

Metode

Regelforenkling.

Tidshorisont

Ændringen forventes at kunne træde i kraft januar
2004.
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105
Beskrivelse

Digitalisering af kommunale og amtskommunale indberetninger på miljøområdet
Miljøministeriet arbejder videre med digitalisering
af en række indberetninger fra kommuner og amter
med henblik på at opnå et digitaliseringsniveau,
som er så højt og relevant som muligt. Arbejdet er
et led i opfølgningen på rapporten fra udvalget
vedrørende kommunale råd og nævn mv. Det drejer sig blandt andet om en række indberetninger på
drikkevandsområdet til GEUS, indberetninger om
mængder af aske og affald, der anvendes til jordbrugsformål, samt indberetninger på jordforureningsområdet. Endelig undersøges de digitale muligheder for indberetninger af data vedrørende havbrug, klapdata, lokalplaner, kommuneplaner og
regionplaner samt amternes afrapportering om
genopretning af vådområder i forbindelse med
Vandmiljøplan II.

Formål

Formålet er, at give kommuner og amter mulighed
for i højere grad at indberette oplysninger digitalt.

Initiativet gavner

Kommuner og amtskommuner.

Metode

Digitalisering.

Tidshorisont

Digitaliseringen er en løbende proces, som Miljøministeriet har igangsat.

106
Beskrivelse

Forenkling af skovloven
Skovloven gennemgås med henblik på at opnå større fleksibilitet i lovens forvaltning, blandt andet
med hensyn til bæredygtighed i driften og dyrkningskrav. Det er ikke intentionen at åbne op for
yderligere inddragelse af skov til anden anvendelse i
forhold til den eksisterende lov, dog vil lovforslaget
give mulighed for at etablere mindre, beskedent
byggeri til gavn for børn og unges friluftsliv, fx
skovbørnehaver og spejderhytter.

126

Initiativer

Formål

Initiativet har til formål at forenkle lovgivningen og
undgå detailregulering.

Initiativet gavner

Skovejere og -forvaltere.

Metode

Regelforenkling og administrativ forenkling.

Tidshorisont

Lovforslag fremsættes december 2003.

107
Beskrivelse

Effektivisering af affaldsområdet
Arbejdsgruppen skal koncentrere sig om de organisatoriske, konkurrencemæssige og økonomiske
forhold i affaldssektoren, for såvel husholdningssom erhvervsaffald og både for private og offentlige
aktører. Det skal sikres, at konsekvenserne af en
liberalisering for forsyningssikkerheden på genanvendelses- og bortskaffelsesområdet bliver belyst.

Formål

Hovedformålet med initiativet er at sikre, at der
ikke er organisatoriske barrierer for en billig og
miljørigtig affaldsbehandling. Regelforenklingsaspektet vil bl.a. vedrøre gebyrer, uklarhed om
kompetencer, kommunale affaldsregulativer og
dataindberetningskrav.

Initiativet gavner

Virksomheder.

Metode

Analyse og eventuel regelforenkling og administrativ forenkling.

Tidshorisont

Arbejdsgruppens arbejde afsluttes i 2004.
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108
Beskrivelse

Forenkling af natur- og miljøregulering i
Sønderjyllands og Ribe amter
Der foretages en kortlægning af internationale forpligtelser og nationale regler inden for natur- og
miljøområdet, der gælder i Sønderjyllands Amt,
Ribe Amt og Vadehavsregionen. På den baggrund
vurderes mulighederne for forenklinger og større
klarhed. Udvalget har bl.a. udarbejdet forslag til
miljøministeren om begrænsning af sagsbehandlingstiden i fredningssager og om gebyrer på klager
til Naturklagenævnet. Udvalget vil i løbet af 2003
og 2004 bl.a. komme med forslag til miljøministeren om udpegning af habitatområder i de sønderjyske vandløb til beskyttelse af snæbel, forslag om
myndighedsforholdene omkring vandløbs udløb i
Vadehavet samt forslag om beskyttelse af sten- og
jorddiger.

Formål

Initiativet har til formål at klargøre reglerne og
analysere mulige forenklinger.

Initiativet gavner

Kommuner, amter og berørte organisationer.

Metode

Analyse.

Tidshorisont

Løbende afrapportering til miljøministeren. Udvalgets næste afrapporteringer forventes inden udgangen af 2003 og i første halvår 2004.
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Initiativer

Skatteministeriet
109
Beskrivelse

Afskaffelse af kapitalforklaringer
Personligt erhvervsdrivende og hovedaktionærer
skal hvert år udarbejde en kapitalforklaring til selvangivelsen. Særligt for mindre erhvervsdrivende har
det administrativt virket meget bøvlet. Skatteministeriet vil arbejde for at afskaffe kapitalforklaringer,
således at personligt erhvervsdrivende og hovedaktionærer allerede fra og med år 2004 slipper for at
skulle udarbejde en kapitalforklaring til selvangivelsen. Afskaffelse af kravet vil som sidegevinst også
betyde, at langt de fleste hovedaktionærer i fremtiden vil kunne modtage en fortrykt selvangivelse i
stedet for som i dag en udvidet selvangivelse.

Formål

Formålet er, at personligt erhvervsdrivende og hovedaktionærer slipper for det administrative arbejde
med at udarbejde kapitalforklaringer.

Initiativet gavner

Personligt erhvervsdrivende og hovedaktionærer.

Metode

Analyse – efterfølgende lovforslag.

Tidshorisont

Lovforslag fremsættes i oktober 2003.

110

Mere fleksible regler om afskrivning på en
blandet benyttet bygning
Hvis en del af en afskrivningsberettiget bygning
anvendes erhvervsmæssigt, og en del af en bygning
anvendes privat, foretages en forholdsmæssig fordeling af den afskrivningsberettigede del på baggrund
af etageareal. Hvis den private brug af en bygning
ikke er afgrænset til en bestemt del af bygningen,
kan der efter gældende regler slet ikke afskrives på
bygningen.

Beskrivelse
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Formål

Formålet er, at undersøge om det er muligt at gøre
reglerne for afskrivning på blandet benyttede bygninger mere fleksible.

Initiativet gavner

Virksomheder.

Metode

Analyse og evt. efterfølgende regelforenkling.

Tidshorisont

Analysen forventes afsluttet november 2004, og
evt. lovforslag vil kunne fremsættes i folketingsåret
2004/2005.

111

Forenkling af den skattemæssige behandling af sponsorydelser
Der ønskes klarere retningslinjer for beskatning,
fradrag, modydelser og indberetningspligt for sponsorydelser. Reklameudgifter kan fradrages fuldt ud,
mens der kun er fradrag for 25 pct. af udgifter til
repræsentationsudgifter. Sondringen mellem reklame- og repræsentationsudgifter er i praksis svær
at foretage og medfører en del klagesager.

Beskrivelse

Formål

Formålet er at gøre den skattemæssige behandling
af sponsorydelser nemmere at håndtere i praksis.

Initiativet gavner

Foreninger og skattemyndigheder.

Metode

Analyse og evt. efterfølgende regelforenkling og
informationsindsats.

Tidshorisont

Analysen forventes afsluttet i september 2004. Derefter tages der stilling til de videre tiltag.

112

Lettelser for virksomheder, der bogfører i
euro
Det undersøges, hvordan konverteringen fra euro
til kroner kan lettes i virksomheder, der bogfører i
euro. Virksomheder, som bogfører i euro, bruger
mange ressourcer på at konvertere deres regnskab
fra euro til kroner.

Beskrivelse
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Initiativer

Formål

Formålet er at undersøge, om det er muligt at
mindske eller fjerne virksomhedernes administrative arbejde med konverteringen.

Initiativet gavner

Virksomheder, der bogfører i euro.

Metode

Koncernprojekt indenfor Skatteministeriets område.

Tidshorisont

Analysen ventes afsluttet inden december 2003.
Derefter besluttes evt. videre tiltag.

113

Forenklet procedure for omlægning af
regnskabsår
Proceduren for omlægning af regnskabsår forenkles. Et selskab, som vil omlægge sit regnskabsår,
skal i dag henvende sig både til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og ToldSkat.

Beskrivelse

Formål

Formålet med initiativet er, at selskabet fremover
kun skal meddele omlægningen til én myndighed.

Initiativet gavner

Virksomheder.

Metode

Analyse i tværministeriel arbejdsgruppe og regelforenkling.

Tidshorisont

Analysen gennemføres, så eventuelt lovforslag kan
fremsættes i folketingsåret 2004/2005.

114

Bindende ligningssvar til selskaber og hovedaktionærer
Borgere kan i dag få et bindende ligningssvar fra
deres kommune, inden de disponerer i skattesager.
Ordningen om bindende ligningssvar bliver nu
udvidet til også at omfatte selskaber og hovedaktionærer, således at disse også for et mindre beløb
kan få klar besked om deres skat, inden de disponerer.

Beskrivelse
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Formål

Formålet er at udvide ordningen om bindende
ligningssvar til også at omfatte selskaber og hovedaktionærer.

Initiativet gavner

Selskaber, hovedaktionærer og skattemyndigheder.

Metode

Analyse og efterfølgende regelforenkling.

Tidshorisont

Lovforslag forventes fremsat februar 2004.

115

Kompetence til eftergivelse af personskatter overføres til kommunerne
Kompetencen til at eftergive personskatter overføres til kommunerne. I dag er det de statslige toldog skatteregioner, som har kompetencen til at eftergive personskatter. Ved at overdrage kompetencen til kommunerne, får borgerne en mere borgernær service.

Beskrivelse

Formål

Formålet er, at borgerne fremover skal kunne anmode om eftergivelse for personskatter hos deres
kommune.

Initiativet gavner

Borgere.

Metode

Analyse og regelforenkling.

Tidshorisont

Analysen ventes gennemført i december 2003, så
forslaget kan gennemføres i løbet af år 2004.

116
Beskrivelse

Forenkling af fondes selvangivelsespligt
Visse fonde kan i stedet for at indsende en selvangivelse til skattemyndighederne indsende en erklæring. Hvis man kan udvide området for erklæringsordningen, kan de administrative byrder for
fonde lempes.

Formål

Formålet er at forenkle fondes selvangivelsespligt
gennem en udvidelse af erklæringsordningen.
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Initiativer

Initiativet gavner

Fonde.

Metode

Analyse og regelforenkling.

Tidshorisont

Analysen gennemføres, så eventuelt lovforslag kan
fremsættes i folketingsåret 2004/2005.

117
Beskrivelse

Rimeligere vejbenyttelsesafgift
Reglerne for opkrævning af vejbenyttelsesafgift skal
gøres mere fleksible. Der indsættes en valgmulighed i opkrævningsreglerne, hvorefter det er op til
ejeren at bestemme, hvorvidt denne eller en eventuel bruger skal betale vejbenyttelsesafgiften og
dermed også have restafgiften tilbagebetalt.

Formål

Formålet er at lette det administrative arbejde for
biludlejere, hvis de kan bestemme, at restafgiften
tilbagebetales direkte til udlejer.

Initiativet gavner

Biludlejere.

Metode

Regelforenkling.

Tidshorisont

Forslaget ventes at kunne gennemføres senest december 2004.

118

Mulighed for dispensation fra momsperioder
Det undersøges, om det er muligt at ændre skattemyndighedernes adgang til i særlige tilfælde at
dispensere fra momsperioder. Forslaget går ud på,
at fx salg af en mælkekvote i ét år ikke bør medføre
overgang til månedlig afregning af moms året efter,
hvor aktiviteten er normal igen.

Beskrivelse

Formål

Formålet er at lette det administrative arbejde for
virksomhederne.
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Initiativet gavner

Virksomheder.

Metode

Analyse og evt. regelforenkling.

Tidshorisont

Analyse forventes gennemført december 2003. Evt.
lovforslag vil kunne fremsættes i folketingsåret
2003/2004.

119
Beskrivelse

Mod det selvangivelsesløse samfund
Ved optimal brug af informationsteknologi skal
flere oplysninger kunne fortrykkes på selvangivelsen. Skattemyndighederne skal blive konsulent i en
tidlig fase, fx gennem bindende ligningssvar, i stedet for at være efterfølgende kontrollant. Dermed
kan ligningsfristerne blive kortere.

Formål

Formålet er, at borgerne og virksomheder selv skal
selvangive så få oplysninger som muligt.

Initiativet gavner

Borgere, virksomheder og skattemyndigheder.

Metode

Analyse og eventuel regelforenkling.

Tidshorisont

Analyse forventes afsluttet i december 2004, hvorefter der træffes beslutning om de videre tiltag.

120
Beskrivelse

Digitalisering af regnskabsoplysninger
Virksomheder skal i dag aflevere regnskabsoplysninger til flere offentlige instanser. Hvis der skabes
mulighed for elektronisk overførsel af regnskabsoplysninger til det offentlige, kan virksomhederne
afgive oplysningerne på en mere enkel måde til
myndighederne.

Formål

Formålet er at lette de administrative byrder hos
såvel virksomheder som offentlige myndigheder.
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Initiativer

Initiativet gavner

Virksomheder og myndigheder.

Metode

Analyse og efterfølgende digitalisering.

Tidshorisont

ToldSkat forventer at have en teknisk løsning klar i
starten af 2005.

121
Beskrivelse

Lønindeholdelse
Det undersøges, om det gældende lønindeholdelsessystem kan erstattes af en ordning, hvor lønmodtageres restancer til det offentlige automatisk
indregnes i skattekortets trækprocent. Virksomhederne vil således fremover slippe for den arbejdsbyrde, som følger med pligten til at indeholde offentlige restancer i den ansattes løn.

Formål

Formålet er at skabe administrative lettelser for
virksomhederne.

Initiativet gavner

Virksomheder.

Metode

Analyse og efterfølgende regelforenkling.

Tidshorisont

Analysen forventes færdig november 2003, hvorefter der tages stilling til de videre tiltag.

122

Enklere afregning af moms og skat for små
virksomheder
Det undersøges, om de skattemæssige krav til mindre virksomheders regnskab fortsat skal være de
samme som til større virksomheder, eller om det er
muligt at lempe kravene til regnskabsaflæggelse og
indberetning.

Beskrivelse

Formål

Formålet er at skabe administrative lettelser for de
mindre virksomheder.
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Initiativet gavner

Mindre virksomheder.

Metode

Analyse.

Tidshorisont

Analysen forventes afsluttet november 2003.

123

Årlig slutafregning af moms i mindre virksomheder
Det undersøges, om der kan indføres tilbud om en
à conto ordning, hvor de mindre virksomheder ved
årets begyndelse skønner over størrelsen af de årlige
momsbetalinger. Det skønnede beløb deles i månedlige rater. Ved årets udgang udlignes en eventuel difference. Det vil betyde, at virksomhederne
ikke længere skal lave fuldstændigt momsregnskab
flere gange i løbet af året.

Beskrivelse

Formål

Formålet er at skabe administrative lettelser for de
mindre virksomheder.

Initiativet gavner

Mindre virksomheder.

Metode

Analyse.

Tidshorisont

Analysen forventes afsluttet i november 2003.

124
Beskrivelse

Modernisering af punktafgifter
Alle punktafgifter er i princippet opbygget på
samme måde. Derfor skal det undersøges, om der
er overflødige bestemmelser, der skal slettes, eller
om generelle bestemmelser om fx registrering, godkendelse, regnskab og kontrol kan placeres i en
eller flere fælles love. Samtidig skal muligheden for
at skabe større ensartethed undersøges.

Formål

Formålet er at gøre punktafgifterne mere gennemskuelige.
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Initiativer

Initiativet gavner

Virksomheder.

Metode

Analyse.

Tidshorisont

Analysen forventes afsluttet juni 2004.

125
Beskrivelse

Forenkling af skattekontrolloven
ToldSkat modtager hvert år 60-70 mio. indberetninger. Det skal undersøges, om de alle er nødvendige. Eksempelvis skal det vurderes, om skattekontrolloven kan forenkles, så tredjemand for visse
mindre beløb kan fritages for indberetning af formueoplysninger og renter.

Formål

Formålet er at skabe administrative lettelser for
blandt andre mindre virksomheder, der indberetter
oplysninger. En nedbringelse af antallet af indberetninger kan samtidig medføre besparelser for
myndighederne.

Initiativet gavner

Virksomheder og myndigheder.

Metode

Analyse og efterfølgende regelforenkling eller administrativ forenkling.

Tidshorisont

Arbejdet forventes afsluttet december 2003. Eventuelt lovforslag fremsættes i folketingsåret
2003/2004.

126

Harmonisering af reglerne for begrænset
skattepligtige
Reglerne for beskatning af arbejdsvederlag mv. for
begrænset skattepligtige personer omfatter 3-4 regelsæt. Overgang mellem de enkelte regelsæt kan
medføre store skattemæssige ændringer. Da der i
høj grad er tale om ensartede indkomstarter, skal
det undersøges, om reglerne kan gøres mere ensartede og tidssvarende.

Beskrivelse
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Formål

Formålet er at skabe en mere ensartet og tidssvarende beskatning for dermed at skabe større gennemskuelighed i reglerne og begrænse fejlmulighederne for såvel arbejdsgivere som arbejdstagere.

Initiativet gavner

Arbejdstagere med begrænset skattepligt.

Metode

Analyse og efterfølgende regelforenkling.

Tidshorisont

Analysen afsluttes i 2004. Eventuelt lovforslag
fremsættes i folketingsåret 2004/2005.

127
Beskrivelse

Forenklet beskatning af ejendomsavancer
Beskatning af fortjeneste ved salg af fast ejendom
kan i dag ske efter fire forskellige regelsæt, der er
meget forskellige, og hvis indbyrdes afgrænsning er
vanskelig. De enkelte regelsæt er desuden hver for
sig komplicerede og vanskelige at fortolke. Antallet
af klager og retssager på området viser, at området i
dag er problematisk for mange skatteydere. Skatteministeriet vil undersøge, om det er muligt at
ensarte reglerne blandt andet ved at ophæve lov om
førstegangsafståelse af visse ejerlejligheder.

Formål

Formålet er at gøre reglerne mere gennemskuelige
og lettere at anvende.

Initiativet gavner

Borgere og virksomheder, der sælger fast ejendom.

Metode

Analyse og efterfølgende regelforenkling.

Tidshorisont

Lovforslag forventes fremsat i januar 2004.

128
Beskrivelse

Ophævelse af frigørelsesafgiften
Når en ejendom overgår fra landzone til byzone
eller sommerhusområde, sker der en værdistigning,
som beskattes gennem frigørelsesafgiften. Skatteministeriet vil undersøge, om frigørelsesafgiften kan
ophæves ved, at fortjenesten i stedet indgår i den
almindelige avanceopgørelse efter ejendomsavancebeskatningsloven.

138

Initiativer

Formål

Formålet er at opnå forenkling på andre lovområder, da der ikke skal ske særskilt værdiansættelse og
ikke gives nedslag ved overgang mellem zonerne.
Desuden skal der ikke længere bruges ressourcer på
at søge og give henstand for frigørelsesafgiften.

Initiativet gavner

Borgere og virksomheder, hvis ejendom overgår fra
landzone til byzone.

Metode

Analyse og efterfølgende regelforenkling.

Tidshorisont

Lovforslag forventes fremsat i januar 2004.

129

Ophævelse af beskatningen af au pair ansatte eller ung mand/pige i huset
Au pair ansatte (eller ung mand/pige i huset) skal
betale skat, SP- og AM-bidrag af deres lommepenge
og fri logi samt i visse tilfælde også af deres kost.
Da den samlede indkomst ofte ligger tæt på personfradraget på 34.400 kr., som kun gælder for personer over 18 år, skal mulighederne undersøges for at
forenkle og indføre rimelige regler for denne persongruppe, som også omfatter personer under 18
år.

Beskrivelse

Formål

Formålet med forenklingen er at skabe et bedre
forhold mellem på den ene side administrationen
og kontrollen og på den anden side de beløb, der
opkræves.

Initiativet gavner

Au pair ansatte og ung mand/pige i huset.

Metode

Analyse.

Tidshorisont

Analysen forventes afsluttet november 2003.
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130
Beskrivelse

Ensartet begrebsanvendelse i selskabsretten, regnskabsretten og selskabsskatteretten
De samme begreber – eksempelvis bestemmende
indflydelse, varelagre, etableringsudgifter, hensættelser og afskrivninger – kan have forskelligt indhold i forskellige regelsæt. Skatteretsrådet skal derfor undersøge, om der kan skabes forenklinger ved
at gøre begrebsanvendelsen mere ensartet. Skatteministeriet er i gang med at analysere begrebet ”bestemmende indflydelse”.

Formål

Formålet er at gøre reglerne lettere at gennemskue
og anvende. Herved vil såvel virksomheder som
myndigheder kunne spare administrative ressourcer.

Initiativet gavner

Virksomheder og myndigheder.

Metode

Analyse og efterfølgende regelforenkling.

Tidshorisont

Det forventes, at der kan fremsættes lovforslag januar 2004.

131
Beskrivelse

Lettere forskudsregistrering
Der foretages årligt ca. 2,2 mio. ændringer af forskudsopgørelser. TastSelv vil blive udvidet, så flere
kan anvende denne service. Samtidig vil de administrative procedurer for kontrol af TastSelvindberetninger blive ændret, så færre skal sagsbehandles i kommunerne. Endelig skal antallet af
unødvendige ændringsanmodninger nedbringes.
Desuden igangsættes en undersøgelse af, om forskudsregistreringen umiddelbart kan dannes på
baggrund af den seneste årsopgørelse, så forskudsregistreringen i princippet kan være i samme dokument som årsopgørelsen.
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Initiativer

Formål

Formålet er opnå en kraftig reduktion af kommunernes ressourceforbrug til forskudsregistrering.
Samtidig vil borgerne opleve en smidigere og mere
aktuel forskudsregistrering.

Initiativet gavner

Borgere og kommuner.

Metode

Analyse og efterfølgende digitalisering.

Tidshorisont

Analysen forventes gennemført senest december
2004.

132
Beskrivelse

Mønstervirksomheder
Det undersøges, om virksomheder, der har styr på
deres skatteregnskab, kan ”præmieres” med mindre
intens ligning.
Formålet er at præmiere de virksomheder, som
opfylder skatte- og afgiftslovgivningen, med en
mindre intens ligning og kontrol.

Formål

Initiativet gavner

Virksomheder og myndigheder.

Metode

Analyse og efterfølgende administrativ forenkling.

Tidshorisont

Lovforslag forventes fremsat i februar 2004.

133

Én fælles afregningskonto mellem virksomheder og det offentlige
Muligheden for at samle alle betalingsrelationer
mellem virksomhederne og det offentlige i én fælles
afregningskonto undersøges. I første omgang gennemføres initiativet på skatte- og afgiftsområdet,
som vedrører alle virksomheder. Parallelt hermed
overvejes mulighederne for at udbrede initiativet til
andre områder.

Beskrivelse

Formål

Formålet er at skabe administrative lettelser for
virksomhederne.
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Initiativet gavner

Alle tilmeldte virksomheder.

Metode

Analyse og efterfølgende digitalisering.

Tidshorisont

Analyse af lovgivningsbehov og teknik forventes
afsluttet februar 2004. Initiativet gennemføres i
perioden 2004 – 2006.

134

Ophævelse/ændring af muligheden for
subsidiært udlæg
Skatteministeriet overvejer sammen med Skatteretsrådet, om det er muligt at ophæve eller ændre reglerne for subsidiært udlæg for skyldnerens personskat i ægtefællens aktiver.

Beskrivelse

Formål

Formålet er at sikre retssikkerheden ved at modernisere og gøre reglerne om udlæg for personskat
mere gennemskuelige.

Initiativet gavner

Borgere.

Metode

Analyse og efterfølgende regelforenkling.

Tidshorisont

Analysen forventes afsluttet december 2003.

135

Forenkling af inddrivelse af gæld til det offentlige
I forbindelse med kommuneaftalen for 2003 er det
besluttet, at der skal igangsættes et udvalgsarbejde
med det formål at vurdere behovet og mulighederne for at forenkle og harmonisere reglerne vedr.
inddrivelse af gæld til det offentlige. Herunder skal
det vurderes, om det er anbefalelsesværdigt at samle
de væsentligste bestemmelser i en fælles offentlig
inddrivelseslov. Udvalget skal endvidere se på mulighederne for at strømline klagemulighederne.

Beskrivelse

Formål
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Formålet er at reducere det administrative arbejde i
kommunerne med at inddrive gæld til det offentlige.

Initiativer

Initiativet gavner

Kommunerne.

Metode

Analyse og efterfølgende regelforenkling.

Tidshorisont

Analysen vil være afsluttet inden 1. januar 2004.
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Socialministeriet
136
Beskrivelse

Forenkling af reglerne vedr. boligstøtte
Reglerne om boligstøtte er forholdsvis komplicerede. Støtten skal målrettes mod de husstande, der
efter deres indkomst, formue, husstandssammensætning, samlede boligudgift og rimelige boligudgifter har det største behov. Forenkling af reglerne
tilstræbes løbende. Overvejelser om forenkling af
reglerne om individuel boligstøtte sker desuden i
en arbejdsgruppe under regeringens udvalg om
forenkling og modernisering af boliglovgivningen.

Formål

Formålet er at skabe mere enkle regler.

Initiativet gavner

Borgere og kommuner.

Metode

Analyse.

Tidshorisont

Udvalget om forenkling og modernisering af boliglovgivningen afslutter sit arbejde efteråret 2003.

137
Beskrivelse

Forenkling af lejelovgivningen
Der skal foretages en gennemgang af lovgivningen
med henblik på en modernisering og forenkling.
Det er en forudsætning for analysen, at forenklingerne ikke må føre til huslejeforhøjelser.

Formål

Analysen har til formål at skabe en mere overskuelig lejelovgivning, der er lettere at administrere.

144

Initiativer

Initiativet gavner

Lejere, udlejere og administratorer.

Metode

Analyse og regelforenklinger. Forenkling af lejelovgivningen indgår som en selvstændig del af det
samlede regelforenklingsarbejde på boligområdet
under Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Tidshorisont

Lovforslag forventes fremsat i marts 2004.

138

Harmonisering af regler om indtægtsgrundlag mv.
En række kommuner har foreslået, at lov om individuel boligstøtte og lov om social pension i højere
grad harmoniseres. Selvom indtægtsgrundlaget som
udgangspunkt opgøres på stort set det samme
grundlag, så er der en række forskelle mht. fx ændring af indtægtsgrundlaget, opfølgning og efterregulering.

Beskrivelse

Formål

Det skal undersøges, i hvilket omfang opgørelse,
indhentning af oplysninger, kontrol, opfølgning og
efterregulering kan samordnes.

Initiativet gavner

Borgere og kommuner.

Metode

Analyse.

Tidshorisont

Analysen afsluttes april 2004.

139
Beskrivelse

Flere leverandører af dagtilbud til børn
For at gøre det mere attraktivt for private leverandører at operere på dagtilbudsområdet lempes reglerne om dagtilbuddenes organisering. Det gøres
blandt andet muligt for de private leverandører at
tjene penge på dagtilbud, hvilket ikke er muligt i
dag.
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Formål

Formålet med lovændringen er at øge udbudet af
dagtilbud, således at børnefamilier har mere at vælge imellem. Samtidig får kommunerne klarere regler og mere frihed i forhold til private leverandører
af dagtilbud.

Initiativet gavner

Borgere og kommuner.

Metode

Regelforenkling.

Tidshorisont

Lovforslag forventes fremsat i november 2003.

140

Arbejdsgruppe om forenkling af hjemmehjælp mv.
Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal belyse og
vurdere mulighederne for forenkling af hjemmehjælps- og hjemmesygeplejeområdet, herunder
forenkling af betaling for midlertidig hjemmehjælp.
Arbejdsgruppen skal endvidere se på, hvordan ordningen med forebyggende hjemmebesøg tilrettelægges så fleksibelt som muligt. Arbejdsgruppen
nedsættes i et samarbejde mellem Socialministeriet,
Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Finansministeriet, KL og Amtsrådsforeningen.

Beskrivelse

Formål

Initiativet har til formål at lette omfanget af kommunernes administrative opgaver.

Initiativet gavner

Kommunerne.

Metode

Analyse og eventuelt regelforenkling.

Tidshorisont

April 2004.
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Initiativer

141
Beskrivelse

Forskellige regelsæt vedr. pasning af voksne
Det skal undersøges, om der kan ske en forenkling
af de forskellige regelsæt vedrørende pasning af
voksne. Det drejer sig blandt andet om følgende
ordninger: Modtagerens eget valg af hjælper, tilskud i særlige tilfælde, kontant tilskud til personlig
hjælp og pleje mv. samt pasning af døende i hjemmet (plejevederlagsordningen).

Formål

Formålet med analysen er at undersøge mulighederne for at tilvejebringe mere gennemskuelige og
enkle regler.

Initiativet gavner

Borgere og kommuner.

Metode

Analyse.

Tidshorisont

Analysen afsluttes december 2003.
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Trafikministeriet
142
Beskrivelse

Analyse af Københavns Frihavn
En arbejdsgruppe bestående af Finansministeriet,
Skatteministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet samt Trafikministeriet skal analysere, om det
fortsat er tidssvarende med en frihavn, herunder
hvilke konsekvenser det vil have for henholdsvis
Københavns Havn og erhvervslivet, såfremt havnens frihavnsstatus ophæves. Arbejdsgruppen skal
desuden undersøge, hvilke muligheder der er for at
indføre konkurrence på frihavnsområdet, især med
henblik på sikring af at kun egentlig frihavnsvirksomhed beskyttes af eneretten. Det skal endvidere
undersøges, om de toldhensyn, som frihavnen varetager, kan beskyttes på anden vis.

Formål

Formålet er at undersøge, om det fortsat er tidssvarende med en frihavn, herunder om der er mulighed for at indføre konkurrence på frihavnsområdet.

Initiativet gavner

Analysen vil blandt andet indeholde overvejelser
om en begrænsning af frihavnens eneret til gavn for
erhvervslivet.

Metode

Analyse.

Tidshorisont

Analysen afsluttes i sommeren 2004, og eventuelle
ændringer af loven om Københavns Frihavn vil
kunne fremsættes i folketingsåret 2004/2005.
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Initiativer

143
Beskrivelse

Digitalisering af sagsbehandlingen i Statens Luftfartsvæsen
Digitalisering af sagsbehandlingen i Statens Luftfartsvæsen (SLV). SLV behandler årligt cirka 3000
sager. SLV forestår udstedelser af de såkaldte tiltrædelseskontroller, dvs. udstedelse af certifikater,
supplerende typegodkendelser mv. Ved brug af
virk.dk er der etableret direkte adgang til i alt ca.
55 elektroniske blanketter, som luftfartsbranchen
tidligere skulle udfylde og behandle manuelt. Hvad
angår privat- og fritidsflyvningen forbereder SLV et
tilsvarende system på www.slv.dk, men her vil en
implementering kræve indførelse af en digital signatur.

Formål

Formålet er at forbedre formidlingen af informationer, blanketter og generel kommunikation med
brugerne med henblik på enklere og hurtigere ekspeditioner, herunder ved brug af digital signatur.

Initiativet gavner

Borgere og virksomheder.

Metode

Omlægning af slv.dk og deltagelse i Erhvervsportalen virk.dk.

Tidshorisont

Den første fase i omlægningen af slv.dk forventes
gennemført i december 2003.

144

Koordinering af luftfartsvæsenets tilsynsvirksomhed og etablering af én indgang til
luftfartsvæsenet
Luftfartsvæsenet indfører på samtlige relevante
områder et tværfagligt tilsyn, således at tilsynet
udføres bredt og samtidigt over for brugerne. Samtidig vil luftfartsvæsenet indføre én indgang for
brugernes henvendelser til luftfartsvæsenet i modsætning til gældende praksis, hvor den enkelte bruger ofte skal henvende sig til flere enheder i luftfartsvæsenet.

Beskrivelse

149
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Formål

Forslaget har til formål at lette de administrative
byrder for brugerne af luftfartsvæsenet.

Initiativet gavner

Brugere af luftfartsvæsenet.

Metode

Administrative og organisatoriske omlægninger.

Tidshorisont

December 2004.

145
Beskrivelse

Samlet portal om det danske vejnet
Vejdirektoratet udvider portalen om det danske
vejnet, således at den samlet dækker statslige, amtskommunale og kommunale veje. Det indebærer, at
man kun skal henvende sig ét sted med ansøgninger om gravetilladelse, vejadgang, servicevejvisning,
fejl og mangler på vejnettet mv.

Formål

Forslaget har til formål at lette borgeres og virksomheders adgang til de forskellige myndigheder
på vejområdet samt forbedre samarbejdet mellem
myndigheder.

Initiativet gavner

Borgere, virksomheder og myndigheder.

Metode

Digitalisering.

Tidshorisont

November 2003.

146
Beskrivelse

Liberalisering af taxiområdet
Trafikministeriet vil undersøge mulighederne for
liberalisering af taxiområdet (liberalisering af regler
om begrænsninger i antallet af taxibevillinger, pligt
til tilslutning til bestillingskontor, vilkår om fortrinsvis betjening af nærmere bestemte geografiske
områder mv.).

Formål

Formålet er at undersøge mulighederne for at øge
konkurrencen.
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Initiativer

Initiativet gavner

Borgere og kommuner.

Metode

Analyse.

Tidshorisont

Analysen afsluttes inden udgangen af 2003.

147
Beskrivelse

Forenkling af jernbaneområdet
Myndighedsfunktionerne på jernbaneområdet samles i Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger, således
at virksomhederne kun skal henvende sig et sted.
Samtidig samles lovgivningen på jernbaneområdet i
én jernbanelov.

Formål

Formålet er at forenkle lovgivningen på jernbaneområdet og skabe overskuelighed.

Initiativet gavner

Brugere og virksomheder i jernbanesektoren.

Metode

Regelforenkling/administrativ forenkling.

Tidshorisont

Januar 2004.
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Udenrigsministeriet
148
Beskrivelse

Tilskud til eksportfremme
For tilskud til eksportfremme gøres det muligt at
indsende ansøgning og rapportering elektronisk til
Danmarks Eksportråd.

Formål

Formålet er at lette og smidiggøre ansøgning og
opfølgning på tilskud til eksportfremme samt lette
administrationen af tilskud til eksportfremme.

Initiativet gavner

Erhvervsorganisationer og eksportfremmekonsulenter mfl., der organiserer eksportfremmeinitiativer,
hvilket ligeledes kommer danske eksportvirksomheder til gode.

Metode

Administrativ forenkling/ digitalisering.

Tidshorisont

Efteråret 2003.
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Initiativer

Undervisningsministeriet
149
Beskrivelse

Fælles digitale services for borgere der benytter SU-styrelsens, Økonomistyrelsens og
ToldSkats systemer.
SU-styrelsen, ToldSkat og Økonomistyrelsen planlægger i samarbejde en række forenklinger for de
studerende. ToldSkat vil i forlængelse af de forenklinger, som allerede er gennemført, etablere én fælles adgang, hvor borgeren med sin digitale signatur
kan tilmelde sig de fælles digitale services, som SUstyrelsen, Økonomistyrelsen og ToldSkat kan tilbyde. Disse services omfatter blandt andet SUselvbetjeningssystemet, Økonomistyrelsens selvbetjeningssystem for studiegæld og ToldSkats tastselv-services vedrørende forskudsopgørelse og selvangivelse. Det vil også betyde, at en ”digital stamoplysning” som fx mail-adresse, som gives til en af
de tre myndigheder, kan bruges af alle tre myndigheder, hvis borgeren giver tilladelse hertil. Der
planlægges desuden i SU-selvbetjeningssystemet en
service, hvor SU-modtagerne kan se deres forventede indkomst hentet fra deres forskudsregistrering
hos skattevæsenet sammenholdt med deres tilladte
indkomst (fribeløbet). Det betyder, at de studerende får bedre mulighed for at planlægge deres indkomst og SU og på den måde undgå krav om tilbagebetaling af SU. Endelig planlægger SU-styrelsen
sammen med ToldSkat en løsning, hvor kommunerne via de centrale skattesystemer elektronisk
adviseres om ændringer som følge af tilbagebetalingskrav vedrørende SU, således at de studerende
ikke behøver at henvende sig til kommunerne for at
få en ændret årsopgørelse og få refunderet skat af
det tilbagekrævede SU-stipendium.
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Formål

Formålet er at forbedre servicen for borgerne. De
studerende vil få bedre mulighed for at undgå krav
om tilbagebetaling af SU. Færre krav betyder desuden mindre administration i Økonomistyrelsen,
hvortil tilbagebetalingen sker. Endvidere forventes
antallet af henvendelser til kommunerne om ændret
årsopgørelse i tilfælde af tilbagebetalingskrav at
kunne reduceres. Der forventes desuden en øget
tilslutning til selvbetjeningsløsningerne, hvilket vil
være en fordel for de offentlige myndigheder.

Initiativet gavner

Borgere, kommuner og staten.

Metode

Digitalisering.

Tidshorisont

Den fælles adgang og muligheden for at sammenholde forventet indkomst med fribeløb forventes
gennemført december 2003. Den elektroniske advisering af kommunerne forventes gennemført i juni
2004.

150

Regelforenkling i forbindelse med virksomheders efter- og videreuddannelse af medarbejdere (AMU mv.)
Voksenuddannelsesområdet forenkles sådan, at de
nuværende ca. 2200 AMU-uddannelser sammen
med udvalgte enkeltfag fra grunduddannelser samles i knap 150 fælles kompetencebeskrivelser.

Beskrivelse

Brugerne skal kun henvende sig ét sted, når de har
behov for kompetenceudvikling inden for et jobområde. Udbyderen af en fælles kompetencebeskrivelse har ansvaret for at koordinere et eventuelt
behov for samarbejde med øvrige udbydere. Udbyderen vil typisk være en institution for erhvervsrettet grund-, efter- og videreuddannelse, der samarbejder med private udbydere og andre institutioner.
Hidtil har opgaven været delt mellem især AMUcentre, tekniske skoler og handelsskoler.
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Initiativer

Formål

Formålet er at sikre, at virksomheder og ansatte har
en let adgang til efter- og videreuddannelse af virksomhedernes medarbejdere.

Initiativet gavner

Virksomhederne og brugere af voksenuddannelse.

Metode

Regelforenkling.

Tidshorisont

December 2004.

151

Digitalisering af optagelsesprocedurer og
anden dokumenthåndtering i forholdet
mellem elever/studerende og uddannelsesinstitutioner
Hele ansøgningsproceduren i forbindelse med optagelse på ungdomsuddannelser og de videregående
uddannelser digitaliseres ved hjælp af interaktive
skemaer på internettet, der understøttes af baggrundsregistre herunder en eksamensdatabase samt
brugen af digital signatur. Den digitale tilmelding
vil være et tilbud, og der vil fortsat være mulighed
for tilmelding og ansøgning på papir.

Beskrivelse

Formål

Det overordnede formål er, at tilmeldingen til optagelse på uddannelserne kan foregå digitalt og
uden papirgang for derigennem at mindske de administrative byrder.

Initiativet gavner

Elever/studerende og institutioner.

Metode

Digitalisering.

Tidshorisont

Projektet gennemføres således, at det kan anvendes
i forbindelse med optagelsen i juli 2004.
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152
Beskrivelse

Forenkling af papirgange og godkendelsespraksis vedrørende uddannelsesaftaler i
erhvervsuddannelserne
Mulighederne for et nyt samspil mellem praktik og
skoleundervisning i erhvervsuddannelserne analyseres med henblik på at forenkle papirgange og godkendelsespraksis i forholdet mellem virksomheder,
elev, skole og faglige udvalg.

Formål

Initiativet vil medføre en administrativ lettelse og
spare ressourcer for virksomheder og institutioner.

Initiativet gavner

Virksomheder, elever og institutioner.

Metode

Analyse, administrative forenklinger og regelforenkling.
Lovforslag forventes fremsat i folketingsåret
2003/2004.

Tidshorisont
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Initiativer

Videnskabsministeriet
153
Beskrivelse

It-arkitektur
Videnskabsministeriet fastlægger sammen med den
øvrige offentlige sektor rammerne for en fælles offentlig it-arkitektur. Herved sikres bedre sammenhæng og smidigere dataudveksling mellem offentlige it-systemer, uden at de involverede offentlige
myndigheder først skal indgå aftale herom. I stedet
skal dataudveksling kunne ske på baggrund af centralt fastlagte retningslinjer.

Formål

Formålet er en bedre sammenhæng og smidigere
dataudveksling mellem offentlige it-systemer.

Initiativet gavner

Borgere, virksomheder, kommuner, amtskommuner og statslige myndigheder.

Metode

Digitalisering.

Tidshorisont

Hvidbog om it-arkitektur er udgivet juni 2003.
Rammer og metode for den fælles offentlige itarkitektur vil blive meldt ud december 2003.

154
Beskrivelse

Ensartede vilkår for tilskudsadministration
Videnskabsministeriet vil skabe mere ensartede
regler for administration af medfinansiering af innovationsprojekter. Der er udarbejdet nye regler
under initiativerne Erhvervs Ph.d., Erhvervsinnovatører, Innovationskonsortier, Regionale vækstmiljøer og Den jysk-fynske IT-satsning. Der arbejdes
herudover på at forenkle reglerne for Godkendte
Teknologiske Serviceinstitutter.

Formål

Formålet er at gøre reglerne mere overskuelige og
gennemsigtige for kunder og brugere samt at skabe
en mere enkel og fleksibel administration.
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Initiativet gavner

Virksomheder og myndigheder.

Metode

Regelsanering og administrativ forenkling.

Tidshorisont

Regelsaneringen vil være afsluttet december 2003.
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Initiativer

Økonomi- og Erhvervsministeriet
155
Beskrivelse

Forenkling af mærkeordningen på forbrugerområdet
Der findes i dag mærker for næsten alle slags produktinformationer - det være sig etiske, tekniske,
ernæringsmæssige og/eller sundhedsmæssige informationer. Formålet er at give forbrugerne en sikkerhed for, at produkterne lever op til visse nærmere fastsatte krav. Mængden af disse informationer
kan dog virke overvældende på forbrugerne, når de
præsenteres side om side på produkterne. Det gør
det uoverskueligt for forbrugerne at træffe et informeret produktvalg i forhold til den enkeltes ønsker. Derfor vil regeringen forenkle mærkningsordningen. Initiativet indgår i regeringens Ny Forbrugerpolitik.

Formål

Formålet er at forenkle og modernisere de mange
mærkningsordninger, således at forbrugerne får
lettere ved at vælge og dermed bedre mulighed for
at tage ansvar for egen sundhed og sikkerhed.

Initiativet gavner

Borgere og virksomheder.

Metode

Regelforenkling.

Tidshorisont

ForbrugerTaskForcen forventes at komme med et
oplæg til forenkling og modernisering senest september 2004.
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156
Beskrivelse

Forenkling af selskabslovgivningen
Selskabslovgivningen bliver forenklet. Det foreslås
bl.a., at selskaber kan uddele udbytte flere gange i
løbet af året (ekstraordinært udbytte) og dermed
gøre kapitaltilpasning i selskabet mere smidig; at
ophæve de eksisterende bopælskrav for ledelse, stiftere, likvidatorer og filialbestyrere i aktieselskaber og
dermed øge mulighederne for internationalisering;
at afskaffe den obligatoriske overkursfond, og dermed gøre midler, der indskydes i selskabet i forbindelse med overkurs, til frie midler, der kan anvendes
til udbytte/udlodning; at gøre reglerne om udstedelse af fysiske aktiebreve smidigere for selskaberne og
at gøre reglerne om fusion og spaltning lettere tilgængelige for brugere af reglerne.

Formål

Formålet er at fortsætte arbejdet med at gøre selskabslovgivningen fleksibel, operationel og konkurrencedygtig i internationalt perspektiv.

Initiativet gavner

Selskaber, aktionærer og anpartshavere.

Metode

Analyse og efterfølgende regelforenkling.

Tidshorisont

Lovforslag fremsættes januar 2004.

157

Udvidet gyldighedsperiode for energimærkning
Det foreslås at udvide gyldighedsperioden for energimærkningen af små bygninger, så mærket kommer til at gælde i 10 år. Samtidig foreslås det, at
mærkningsfrekvensen for store bygninger (ELOordningen) også ændres, så energimærket kommer
til at gælde i længere tid, end det ene år det er gyldigt på nuværende tidspunkt. Udvidelsen vil være i
overensstemmelse med mulighederne i et nyligt
vedtaget EU-direktiv, og vil afspejle en passende
balance mellem belastningen af den enkelte husejer,
og mulighederne for energibesparende foranstaltninger i lyset af den teknologiske udvikling.

Beskrivelse

160

Initiativer

Formål

Formålet er at udnytte energimærkningens fulde
potentiale ved at forlænge mærkningens gyldighedsperiode.

Initiativet gavner

Borgere og virksomheder.

Metode

Regelforenkling.

Tidshorisont

Lovforslag fremsættes
2004/2005.

158

Forenkling af indberetninger til Danmarks
Statistik
Økonomi- og Erhvervsministeriet vil analysere
mulighederne for yderligere forenkling og digitalisering af indberetninger til Danmarks Statistik.

Beskrivelse

i

folketingssamlingen

Danmarks Statistik vil inden udgangen af 2003
udarbejde en plan for prioritering af konkrete initiativer for at lette virksomhedernes byrde ved
indberetning til Danmarks Statistik ved forenkling
og yderligere digitalisering. Planen vil bl.a. indeholde følgende punkter: Videreudvikling af indberetninger via virk.dk således at hele kommunikationen i forbindelse med indhentning af data og evt.
fejlretning kan foregå via virk.dk; tiltag for at motivere virksomhederne til øget brug af digitale indberetninger til Danmarks Statistik, herunder brug
af virk.dk; etablering af mulighed for at virksomhederne telefonisk kan indberette oplysninger;
undersøgelse af mulighederne for at lette byrden
for små virksomheder og herunder evt. implementere et system så små virksomheder maksimalt skal
indberette til 2 eller 3 statistikker.
Formål

Formålet er at lette virksomhedernes administrative byrder i forbindelse med indberetning af oplysninger til Danmarks Statistik.
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Initiativet gavner

Virksomheder. Gennem forenkling og ved stærkt
forøget brug af digitale indberetninger vil både
den private og offentlige sektor opnå effektiviseringsgevinster.

Metode

Digitalisering og regelforenkling.

Tidshorisont

December 2004.

159

Digitalisering af Patent og Varemærkestyrelsen
Patent- og Varemærkestyrelsen vil gøre det muligt
at indlevere ansøgninger om patent og varemærke
elektronisk, give onlineadgang til oplysninger om
udstedte rettigheder mv. og etablere fuldautomatisk bestilling af patentskrifter. Kunderne får samtidig mulighed for elektronisk betaling via hjemmesiden, så kunderne både kan bestille, få leveret
og betale for patentskrifter via internettet.

Beskrivelse

Formål

Formålet er at give borgere og virksomheder en
enklere og bedre adgang til informationer. Samtidig vil der være en rationaliseringsgevinst på myndighedssiden.

Initiativet gavner

Borgere, virksomheder og myndigheder.

Metode

Digitalisering.

Tidshorisont

Muligheden for elektronisk indlevering af patent-,
brugsmodel- og designansøgninger forventes gennemført december 2003. Det bliver muligt at
bestille og betale patentskrifter via internettet maj
2004.
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Initiativer

160
Beskrivelse

Forenkling af boliglovgivningen
Der ønskes et moderne og gennemskueligt boligmarked præget af enkelthed i regelsættene og større
mobilitet. Forenkling og modernisering vurderes at
kunne medvirke til at udbedre ubalancer mellem
de forskellige dele af boligmarkedet og derved få en
indirekte, positiv effekt for det private byggeri.

Formål

Formålet er at modernisere og forenkle boliglovgivningen med henblik på at sikre større gennemskuelighed i lovgivningen for brugere og samfundet som helhed.

Initiativet gavner

Borgere.

Metode

Regelforenkling.

Tidshorisont

Arbejdet forventes afsluttet i efteråret 2003, hvorefter forenklingsforslagene kan gennemføres.

161
Beskrivelse

Digitaliseret byggesagsbehandling
Kommunal byggesagsbehandling: Sagsbehandlingstiden skal reduceres, afgørelserne skal være
mere gennemskuelige, der skal være øget effektivitet og færre fejl i sagsbehandlingen.

Formål

Det skal være muligt at aflevere og behandle byggesager elektronisk. En af forudsætningerne er, at
en række rådighedsindskrænkninger gøres tilgængelige elektronisk. Det vurderes, at sagsbehandlingstiden kan reduceres, hvis både borger og
sagsbehandler har elektronisk adgang til rådighedsindskrænkninger, og rådighedsindskrænkningerne vil på sigt kunne indgå i elektroniske selvbetjeningsløsninger.
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Initiativet gavner

Borgere, virksomheder og myndigheder.

Metode

Digitalisering.

Tidshorisont

Det forventes, at systemet kan være færdigudviklet
september 2005.

162

Forenkling af markedsføringsloven og
prismærkningsloven
Der skal foretages en gennemgribende modernisering og forenkling af markedsføringsloven og
prismærkningsloven. Der nedsættes et udvalg, der
skal kortlægge udviklingen på markedsføringsområdet og ud fra dette gennemgå de to love. Forenklingen skal blandt andet ske ved, at udvalget
undersøger, hvorledes markedsføringsloven kan
gøres tilstrækkeligt dækkende til at ophæve særregulering. Udvalget skal også undersøge, om der
fortsat er behov for detailregler om tilgift, rabatter, mængdebegrænsning og købsbetingede konkurrencer.

Beskrivelse

Formål

Formålet er at tilpasse lovenes regler til den samfundsmæssige udvikling, herunder at skabe administrative lettelser gennem forenklinger.

Initiativet gavner

Virksomheder, forbrugere og myndigheder.

Metode

Regelforenkling.

Tidshorisont

Lovforslag forventes fremsat i folketingsåret
2004/2005.
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Initiativer

163
Beskrivelse

Forenkling af årsregnskabsloven
Der fremsættes lovforslag, som giver virksomhederne mulighed for at aflægge årsrapport efter
internationale regnskabsstandarder (IAS) i stedet
for årsregnskabsloven. Samtidig lempes årsregnskabslovens regler om aflæggelse af årsrapport på
to måder: Størrelsesgrænserne ændres, så ca. 1200
flere virksomheder kan aflægge årsrapport efter
reglerne for små virksomheder. Desuden lempes
en række oplysningskrav mv. i årsregnskabsloven
for navnlig små og mellemstore virksomheder.

Formål

Formålet med forenklingen er at stille færre og
mere fleksible lovkrav til små og mellemstore virksomheders regnskabsaflæggelse.

Initiativet gavner

Virksomheder der aflægger årsrapport, herunder
navnlig små og mellemstore virksomheder.

Metode

Regelforenkling og alternativ regulering.

Tidshorisont

Forslag til lovændring forventes fremsat november
2003.

164
Beskrivelse

Byggereglementets brandbestemmelser
De nugældende brandkrav i bygningsreglementet
er præget af en lang række detaljerede krav til bygningernes brandsikkerhed, der ikke længere er tidssvarende. De meget detaljerede krav afløses af
overordnede krav.

Formål

Formålet er at skabe gode rammebetingelser for
byggeerhvervet og sikre fleksibilitet i den kommunale byggesagsbehandling.

Initiativet gavner

Bygherrer, rådgivere og kommuner.

Metode

Analyse og efterfølgende regelforenkling.

Tidshorisont

Analysen afsluttes inden udgangen af 2003.
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165
Beskrivelse

Digital indsendelse af regnskabsdata
I et tværministerielt projekt om virksomhedernes
indberetning af regnskabsdata skal en arbejdsgruppe opbygge et digitalt system for regnskabsdata.
Målet er, at regnskabsdata, der afleveres til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, ToldSkat og Danmarks Statistik, kan sendes fra virksomhedernes
bogføringssystemer og omformes til de oplysninger, hver af de tre institutioner skal have. Der arbejdes med løsninger, som omfatter: udvikling af
modtageløsninger; regnskabsafslutningssystem for
revisorer og små virksomheder, koordinerede taksonomier for de tre myndigheder og fastlæggelse af
incitamentsstrukturer for virksomhederne/revisorerne.

Formål

Formålet er at lette virksomhedernes administrative byrder i forbindelse med indberetning af regnskabsdata.

Initiativet gavner

Administrationen og virksomheder.

Metode

Digitalisering.

Tidshorisont

Hovedparten af løsningerne forventes klar i december 2004.

166
Beskrivelse

166

Enhedsregistrering
Ved start, ændringer og ophør skal virksomheder
afgive oplysninger til en række myndigheder.
Grundregistrering og lettere kontrolopgaver bliver
nu sammenlagt i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og
alle typer af virksomheder får dermed én indgang
til virksomhedsregistrering. Der udvikles en internetbaseret løsningsmodel, der betyder, at den enkelte virksomhed vil opleve én indgang til offentlig
registrering, hvor alle relevante oplysninger indberettes i en samlet proces med henblik på straksregistrering.

Initiativer

Formål

Formålet er at lette de administrative byrder hos
såvel virksomhederne som offentlige myndigheder.

Initiativet gavner

Virksomheder og myndigheder.

Metode

Analyse og efterfølgende regelforenkling og digitalisering.

Tidshorisont

Den digitale enhedsregistreringsløsning forventes i
drift maj 2004.
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Beskrivelse

Virtuel database på energiområdet
Elektronisk indberetnings- og publiceringssystem
på energiområdet via hjemmesiden
www.gaselva.dk.

Formål

Formålet er at oprette en portal på internettet, hvor
selskaber i energisektoren kan foretage lovpligtige
indberetninger eksempelvis af regnskaber, budgetter, prisanmeldelser mv. Virksomhederne kan også
selv hente oplysninger i Energitilsynets elektroniske
register uden personlig henvendelse til tilsynet.
Forbrugere vil kunne søge i alle offentlige indberetninger fra energiselskaberne.

Initiativet gavner

Energiselskaberne for både gas, el og varme, forbrugerne og Energitilsynet.

Metode

Digitalisering.

Tidshorisont

Systemet er sat i drift 14. marts 2003 i første udgave (dvs. dækker elområdet) og udbyggelsen er endelig færdig primo 2004 med udvidelse til varme og
gas.
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Færre regler – flere muligheder

168
Beskrivelse

Parkeringsfonde
I forbindelse med kommuneaftalen for 2003 er
det besluttet, at Økonomi- og Erhvervsministeriet
skal indlede drøftelser med de berørte parter, herunder KL og Københavns og Frederiksbergs
kommuner, om de kommunale parkeringsfonde.
Det foreslås, at der gives mulighed for offentlig/privat samspil, at tidsfrister for etablering af
parkeringspladser bliver forlænget, og at kommunerne får adgang til at opkræve fuldt parkeringsfondsbidrag fra private og offentlige parkeringspladser.

Formål

Formålet er at modernisere og forenkle cirkulæret
om kommunale parkeringsfonde.

Initiativet gavner

Kommunerne.

Metode

Regelforenkling.

Tidshorisont

Nyt cirkulære bliver udstedt november 2003.

169
Beskrivelse

Forenkling af adgangen til erhvervsservice
Med henblik på at skabe et énstrenget system for
erhvervsservice lukkes de nuværende TIC og Kontaktpunkter for Iværksættere med udgangen af
2003. I stedet undersøges mulighederne for, at der
etableres nye erhvervsservicecentre i alle amterne, i
København/Frederiksberg samt Bornholms Regionskommune. Erhvervsservicecentrene skal samordne og koordinere alle erhvervsservice tilbud i
regionen samt indgå i et netværk med øvrige erhvervsservicecentre. En iværksætter eller virksomhed, der henvender sig, får derved en samlet adgang til al kompetence på området.
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Initiativer

Formål

Formålet er at skabe et énstrenget erhvervsservicesystem, således at iværksættere og mindre virksomheder får adgang til al erhvervsservice i området, samt at få de private rådgivere inddraget i
større omfang end hidtil.

Initiativet gavner

Iværksættere og mindre virksomheder med under
50 ansatte.

Metode

Administrativ forenkling.

Tidshorisont

Erhvervsservicecentrene vil være etableret og operative fra januar 2004.
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