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Beskæftigelsesministeren  
 

Ændring af lov om social pension (Regulering af folkepensionsalderen) (Nov I) 

Der er her tale om et meget vigtigt forslag, som Dansk Erhverv støtter 100% op om. Med 

lovforslaget, hvis det som ventet bliver vedtaget, vil pensionsalderen i 2035 blive sat op til 69 år.  

Lovforslaget, der følger af aftale om senere tilbagetrækning og velfærdsaftalen, er afgørende for et 

fortsat stigende udbud af arbejdskraft, for holdbarheden i dansk økonomi og for at sikre en 

balance mellem personer på og uden for arbejdsmarkedet på længere sigt.   

 

Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Justering af rammerne for 

ressourceforløb) (Jan II) 

Ressourceforløb har til formål at understøtte en hel eller delvis tilbagevenden til arbejdsmarkedet 

for lønmodtagere, der er ramt af længerevarende sygdom eller ulykke, som skaber tvivl om en 

fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet. Indtil videre har erfaringerne med ordningen ikke været 

gode, da kun ganske få procent af målgruppen vender tilbage til arbejdsmarkedet.  

 

Dansk Erhverv arbejder for at indholdet i ressourceforløbene (herunder jobmål) i højere grad 

rettes mod initiativer, der understøtter en tilbagevenden til arbejdsmarkedet.   

 

Ændring af lov om midlertidigt børnetilskud (Forlængelse af det midlertidige 

børnetilskud) 
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En forlængelse af det midlertidige børnetilskud til børnefamilier på kontanthjælpsydelser 

mindsker forskelsbeløbet i forhold til indkomsten ved at arbejde og dermed incitamentet til at 

søge job. Dansk Erhverv støtter ikke dette lovforslag. 

 

Lovgivning som opfølgning på Ydelseskommissionen 

Ydelseskommissionen, hvor Dansk Erhverv er repræsenteret i en følgegruppe, har bl.a. som 

opdrag at se på en forenkling af ydelsesstrukturen og herunder også kortlægge mulighederne for 

fastholde et vist incitament til at arbejde for målgrupperne på kontanthjælpsydelser. Derudover 

er en modernisering af kontanthjælpsloftet også i spil. Afhængigt af hvad regeringen beslutter 

med afsæt i kommissionens anbefalinger, kan lovforslaget ende med at trække udbuddet af 

arbejdskraft i såvel nedadgående som i opadgående retning. Da førstnævnte er det mest 

sandsynlige udfald, vil Dansk Erhverv sandsynligvis ikke kunne støtte dette lovforslag. 

 

Ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Ret til tidlig pension) 

Regeringens udspil om tidlig pension er problematisk ud fra såvel et arbejdsudbudsperspektiv 

som ud fra et erhvervs- skatte- og finanspolitisk perspektiv. Ordningen ventes at trække udbuddet 

af arbejdskraft ned med minimum 10.000 fuldtidspersoner, koste 3 mia og afstedkomme et 

velfærdstab på godt 10 mia. Det er selvsagt et forslag, som Dansk Erhverv ikke støtter. 

 

Ændring af lov om forsøg med socialt frikort (Forlængelse af forsøgsordning) (Nov 

l) 

Socialt frikort giver udsatte borgere mulighed for at tjene op til 20.000 kroner uden at blive 

modregnet i sociale ydelser. Med forslaget ønsker regeringen at forlænge ordningen, der dog har 

en meget lille udbredelse. Forslaget har ingen nævneværdig betydning for udbuddet af 

arbejdskraft. 

 

Ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om den selvejende institution 

Arbejdsmarkedets Erhvervsikring og lov om erstatningsansvar (Anmeldelse af 

arbejdsulykker, opdatering af kapitaliseringsfaktorer m.v.) (Okt I) 

Lovforslaget har til formål at sikre mere enkle og tidssvarende regler på arbejdsskadeområdet. 

Med ændringen af anmeldereglerne gøres der op med, at der er forskellige regelsæt for 

anmeldelse af de samme ulykker. Med ændringen af levetidsforudsætninger sikres det, at 

tilskadekomne altid får udmålt sin erstatning på et opdateret grundlag, uanset om erstatningen 

udbetales løbende eller som en engangserstatning. 

 

Dansk Erhverv deler opfattelsen af, at det vil være hensigtsmæssigt med kun ét sæt regler om 

arbejdsgivers pligt til at anmelde et ulykkestilfælde. Dansk Erhverv er dog bekymret for, at 

forslaget vil give anledning til ny uklarhed ved at prøve at forenkle og sidestille dele af 

arbejdsmiljøloven og arbejdsskadeloven. En uklarhed, der opstår fordi, der fortsat er områder 

efter henholdsvis Arbejdsmiljøloven og Arbejdsskadesikringsloven, som er forskellige når 

arbejdsgivers pligter vurderes. Eksempelvis er arbejdsgiverbegrebet efter de to love ikke det 

samme, ligesom det er forskelligt, hvad der efter de to love betragtes som “arbejde”. Spørgsmålet 

bør derfor afvente bebudede drøftelser om en arbejdsskadereform, som et enigt Folketing i 

december 2019 pålagde Beskæftigelsesministeren at indkalde til møde om.  
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De nuværende dødelighedsforudsætninger i G82-indekset anerkender Dansk Erhverv, ikke er 

tidssvarende. Dansk Erhverv finder dog ikke, at det er en acceptabel løsning at erstatte det med 

Finanstilsynets benchmark, som Beskæftigelsesministeriet har foreslået. Dansk Erhverv finder 

ikke, at Finanstilsynets benchmark er egnet til formålet. Grundlaget for Finanstilsynets 

benchmark er en sammenligning af levetidsforudsætningerne for danskere med 

pensionsordninger. Det er indlysende ikke en gruppe, der er sammenlignelig med de, der typisk 

får tilkendt erhvervsevnetabserstatning, og hvor grundlaget er tiden frem til pensionsalderen. Det 

er afgørende for korrekte kapitaliseringer, at levetidsforudsætningerne lægges så tæt på levetiden 

for den erstatningsberettigede borger som muligt, således der ikke udbetales hverken for meget 

eller for lidt i erstatning.  

 

Ændring af lov om arbejdsskadesikring m.v. (Fuld erstatning i forbindelse med vold 

på arbejdspladsen – B 46) (Feb II)  

Lovforslaget har til formål at lette adgangen til fuld erstatning for ansatte, der har været udsat for 

vold og trusler på arbejdet. Med lovforslaget gennemføres konkrete løsningsmodeller fra 

analysearbejdet som opfølgning på Beskæftigelsesudvalgets beretning over B 46 om ansattes 

mulighed for fuld erstatning, når de har været udsat for vold mv. På arbejdet fra februar 2019. 

 

Dansk Erhverv finder, at lovforslagets betydning for arbejdsskadeområdet skal undersøges. 

Lovforslagets rækkevidde er i relation hertil uklart. I Beskæftigelsesministeriets beretning er der 

lagt op til en forenkling af reglerne for personer, som i deres arbejde bliver udsat for vold fra 

borgere i sit arbejde. Mange af disse sager ender tilsyneladende med erstatningskrav mod 

borgeren i dag, hvor den ansatte er nødt til at gå via Erstatningsnævnet eller et civilt søgsmål mod 

borgeren for at få erstatning. Dette er uhensigtsmæssigt og en omkostningstung vej, når volden 

foregår på arbejdspladsen.  

 

Ændring af barselsloven (Ret til fravær i 26 uger for forældre, der mister et barn 

under 18 år (sorgorlov) 

Lovforslaget har til formål at forbedre vilkårene for forældre, der mister deres barn. Retten til 

fravær udvides til at omfatte alle forældre, der mister et barn, før det fylder 18 år. 

Fraværsperioden forlænges fra 14 op til 26 uger efter barnets død. Forslaget om at indføre 

fraværsret for alle forældre, der mister et barn under 18 år, er en opfølgning på aftalen om udvidet 

ret til sorgorlov, som blev indgået mellem alle Folketingets partier i juni 2020. 

 

Dansk Erhverv er af den generelle opfattelse, at der ikke er behov for yderligere orlovsrettigheder 

på det danske arbejdsmarked, idet der allerede er omfattende muligheder for at tage orlov. Der er 

imidlertid her tale om en helt ekstraordinær situation, hvor der er saglige grunde for at ligestille 

forældre, der mister et barn, før barnet fylder 18 år med den situation, som den nugældende 

sorgorlov gælder for. Dansk Erhverv er dog imod en eventuel udvidelse af ligebehandlingslovens § 

16, stk. 4 om omvendt bevisbyrde ved afskedigelse til også at gælde ved enhver sorgorlov. 

 

Ændring af lov om arbejdsmiljø (Arbejdsmiljørepræsentantens beskyttelse) 

Lovforslaget har til formål at forbedre beskyttelsen af arbejdsmiljørepræsentanter mod 

afskedigelse mv. På samme måde som tillidsrepræsentanter, også i situationer, hvor der ikke er 

en overenskomst for vedkommende eller tilsvarende faglige område.  
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Dansk Erhverv er ikke enig i, at det er en problemstilling, der kræver lovændring, men deltager i 

drøftelserne i en særskilt arbejdsgruppe under AMO-udvalget, bl.a. via DA. 

 
Ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Implementering af det 
reviderede udstationeringsdirektiv og målretning af anmeldelsespligten til RUT for 
selvstændigt erhvervsdrivende uden ansatte)  
Lovforslaget har primært til formål at implementere det reviderede udstationeringsdirektiv. 
Direktivet skulle have været implementeret 30. juli 2020, men på grund af forsinkelse først 
grundet OK2020 og efterfølgende Covid-19, er loven ikke endeligt vedtaget. Dansk Erhverv har 

via Dansk Arbejdsgiverforening været repræsenteret i implementeringsudvalget.  
 
Hovedpunkterne i lovforslaget er: 
 

− At udvide listen (den hårde kerne) af løn- og arbejdsvilkår, som skal sikres udstationerede 
lønmodtagere i Danmark til også at omfatte vilkår for indkvartering samt at godtgøre 
udgifter til rejse, kost og logi, når danske lønmodtagere er sikret disse rettigheder 

− At indføre en maksimal tidsperiode for udstationering til Danmark på op til 18 måneder, 
hvorefter den udstationerede lønmodtagere omfattes af en række yderligere 
ansættelsesretlige regler  

− At indføre en informationsforpligtelse for brugervirksomheder ved udstationering af 
vikarer 

− At præcisere det grundlag, som der kan rejses overenskomstkrav på, overfor udenlandske 

virksomheder  

− At præcisere krav til transparens af lønvilkår i forhold til konfliktgrundlaget  

− At præcisere hvordan godtgørelsen for ydelser til udstationeringen opgøres 

− At fastsætte overgangsregler for anvendelse af ændringsdirektivet inden for 
vejtransportsektoren 

Det er Dansk Erhvervs vurdering, at der med lovforslaget sker en korrekt implementering af det 
reviderede udstationeringsdirektiv, og at der ved implementeringen ikke sker 
overimplementering.  
 
Det er desuden fremsat lovforslag om målretning af anmeldelsespligten for selvstændigt 
erhvervsdrivende uden ansatte. Baggrunden herfor er, at kommissionen har fremsendt en 
åbningsskrivelse, hvoraf det fremgik, at man mente at de eksisterende regler om RUT 

registreringer for virksomheder uden ansatte, er i strid med reglerne om fri bevægelighed for 
tjenesteydelser.  
 
I lovforslaget foreslås det, at beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om, at 
pligten for tjenesteydere og hvervgivere finder anvendelse i nærmere bestemte risikobrancher. 
Dansk Erhverv vurderer, at det er hensigtsmæssigt at ændre lovgivningen, således at den 
eksisterende RUT ordning lever op til EU-reglerne. 
 

Boligministeren  
 

Ændring af lov om almene boliger m.v., lov om midlertidig regulering af 

boligforhol‐denne og lov om friplejeboliger (Landsbyggefondens rammer 2021‐26, 
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sammenlæg‐ ning af boliger, grundkapital for almene boliger og kapitalindskud for 

friplejeboliger m.v.) (Okt I) 

Dansk Erhverv bakker fuldt op omkring lovforslagets udmøntning af den grønne boligaftale, som 

er et centralt element i at skabe en grønnere boligmasse og samtidig sætter gang i beskæftigelsen 

og væksten herhjemme. Som tillæg til det allerede vedtagne så Dansk Erhverv gerne, at man 

omdanner en del af Nybyggerifonden til en Klimafond- og Erhvervsfond (KE-fond) for at øge 

energirenoveringer af almene boliger. KE-fonden vil øge det grønne renoveringsomfang i den 

almene sektor med 2 mia. kr. årligt i 2021-2026, i alt 12 mia.kr. og fremme udvikling af grønne 

løsninger med erhvervspotentiale. 

 

Børne‐ og undervisningsministeren  
 

Ændring af forskellige love på Børne‐ og Undervisningsministeriets område 

(Udmøntning af kommende trepartsaftale om lærepladsområdet) (Feb I) 

Regeringen skal i efteråret 2020 drøfte nye tiltag på erhvervsuddannelserne og lærepladsområdet 

med arbejdsmarkedets parter. Lovforslaget forventes at udmønte en kommende aftale med 

arbejdsmarkedets parter om initiativer til at styrke erhvervsuddannelserne og muligheden for, at 

så mange elever på erhvervsuddannelsesområdet som muligt får en læreplads. 

 

Forhandlingerne følger op på trepartsaftalen fra foråret og omfatter to elementer. Dels 

udmøntning af de 0,5 mia. kr. årligt fra AUB, der blev afsat med trepartsaftalen i foråret, og dels 

at skabe balance i Praktikplads-AUB, der årligt genererer et underskud på ca. 300 mio. kr. 

Forhandlingerne er i gang og skulle efter planen afsluttes i uge 41, men bliver det ikke, da 

positionerne fortsat er langt fra hinanden.  

 

For Dansk Erhverv er det bl.a. afgørende at arbejdet med at matche elever og praktikpladser 

forankres entydigt hos erhvervsskolerne og deres bestyrelser, og at der blødes op for 

målsætningen om at skabe 8-10.000 ekstra praktikpladser. Samtidig arbejder Dansk Erhverv for, 

at balance i praktikplads-AUB i mindst muligt omfang sker ved at påføre virksomhederne 

yderligere udgifter til ordningen eller komplicere ordningen yderligere. 

 

Lovgivning om fordeling af elever til de gymnasiale uddannelser m.v. (Langsigtet 

løsning) (Feb II) 

Formålet med lovforslaget er at implementere en fordelingsmodel for de gymnasiale uddannelser 

med det overordnede formål at styrke sammenhængskraften og fællesskabet i samfundet samt 

undgå parallelsamfund. Heri vil også kunne indgå ændringer af taxametersystemet for 

ungdomsuddannelserne. 

 

Forhandlingerne er indledt og forventes afsluttet i løbet af efteråret. Dansk Erhverv arbejder for, 

at det statslige selveje ikke delvist afmonteres med en stor fordelingsmodel, der begrænser 

elevernes frie valg og dermed muligheden for at vælge gymnasium ud fra interesse for f.eks. 

særlige profiler. Samtidig er Dansk Erhverv fokuseret på, at en model for fordeling af elever ikke 

resulterer i, at der siver elever fra de erhvervsgymnasiale uddannelser (hhx og htx) til de almene 

gymnasier (stx), fordi de almene gymnasier er repræsenteret langt flere steder i landet. Endelig er 

det afgørende for Dansk Erhverv, at en løsning i høj grad baserer sig på justeringer i 
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taxametersystemet som regulerer gymnasiernes tilskud, og kun i særlige tilfælde gør brug af 

yderligere elevfordelingsmekanismer, f.eks. på gymnasier med uoverstigelige problemer med 

elevgrundlag og adfærd, vigende faglige resultater, mistrivsel mv. 

 

Ændring af lov om Studievalg Danmark (Udvidelse af Studievalg Danmarks 

vejledningsområde) (Okt I) 

Lovforslaget har til formål at udvide Studievalg Danmarks vejledningsområde, så vejledningen 

fremover også omfatter valg af erhvervsuddannelse. Lovforslaget er en opfølgning på en aftale 

herom mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, 

Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance fra marts 2020. 

 

Dansk Erhverv bakker op om forslaget, der skal medvirke til at flere elever fra gymnasierne 

efterfølgende vælger en erhvervsuddannelse. Allerede i dag vælger en stor del af studenterne at 

fortsætte i en erhvervsuddannelse frem for en videregående uddannelse. Det er derfor naturligt at 

Studievalg Danmark også vejleder eleverne om mulighederne for dette. 

 

Loft på egenbetaling for studieture 

Lovforslaget har til formål at fastsætte en beløbsgrænse for elevers egenbetaling til studieture på 

alle ungdomsuddannelser og forberedende grunduddannelse, herunder endagsture, klasseture af 

få dages eller længere varighed m.v. 

 

Dansk Erhverv mener, at det er unødig indblanding, at der skal fastsættes regler for 

egenbetalingen af studieture. De regler, som ministeriet har fremlagt med et max på 3.000 kr. Pr 

studietur, gør det meget vanskeligt at planlægge kultur og sprogrejser ud over helt korte ture.  

 

Ændring af dagtilbudsloven (Minimumsnormeringer i daginstitutioner) (Feb II) 

Lovforslagets formål er at indføre minimumsnormeringer i daginstitutioner fuldt indfaset i 2025 

med det mål, at der maksimalt er 3 børn per pædagogisk personale i vuggestuer og maksimalt 6 

børn per pædagogisk personale i børnehaver. Lovforslaget er en opfølgning på forståelsespapiret 

”Retfærdig retning for Danmark” mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk 

Folkeparti og Enhedslisten fra juni 2019 og aftalen om finansloven for 2020 mellem regeringen 

(Socialdemokratiet), Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet fra 

december 2019. 

 

Dansk Erhverv mener, at private og selvejende dagtilbud skal ligestilles med offentlige i adgangen 

til de midler, der følger med ønsket om at sikre minimumsnormeringer. 

 

Erhvervsministeren  
 

Lov om urimelig handelspraksis i relationer mellem virksomheder i landbrugs‐ og 

fødevareforsyningskæden (Jan I) 

Lovens formål er at bekæmpe urimelig handelspraksis mellem virksomheder i landbrugs- og 

fødevareforsyningskæden gennem et forbud mod visse former for urimelig handelspraksis 

mellemkøbere og leverandører. Hermed sikres, at aktørerne på markedet får mulighed for at 

konkurrere på rimelige vilkår og derved bidrage til at øge landbrugs- og 
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fødevareforsyningskædens generelle effektivitet. Lovforslaget implementerer direktiv 

2019/633/EU fra april 2019 om urimelig handelspraksis i relationer mellem virksomheder i 

landbrugs- og fødevareforsyningskæden. 

 

Dansk Erhverv arbejder for en minimumsimplementering i Danmark. Formålet er at sikre, at 

direktivet implementeres i overensstemmelse med dets hensigt, og at direktivets privilegier ikke 

udstrækkes til at omfatte store multinationale leverandører (omsætning på over 350 millioner 

euro), da dette vil betyde en betydelig skævvridning og begrænsning af konkurrencen til fordel for 

de store leverandører og på bekostning af danske købere i almindelighed og forbrugere i 

særdeleshed. Forbrugerrådet TÆNK er enige med os i dette.   

 

Ændring af konkurrenceloven (Implementering af EU‐direktiv om styrkelse af 

konkurrencemyndig-hedernes håndhævelse af konkurrencereglerne) (Nov II)  

Lovforslaget har til formål at gennemføre direktiv 2019/1 om styrkelse af de nationale 

konkurrencemyndigheders forudsætninger for at håndhæve konkurrencereglerne effektivt og 

sikring af et velfungerende indre marked. Lovforslaget skal styrke muligheden for at håndhæve 

konkurrencereglerne effektivt og ensartet. Det sker ved at give Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsen bedre muligheder for at oplyse sagerne og gribe effektivt ind over for 

overtrædelser samtidig med, at procedurerne for at pålægge bøder ændres. Direktivet betyder, at 

Danmark ikke kan opretholde det strafferetlige system for bøder til virksomheder, der anvendes i 

dag. Med lovforslaget indføres derfor et nyt system for civile bøder til virksomheder. 

 

Dansk Erhverv arbejder for, at der ikke sker en overimplementering af direktivet, idet direktivet 

indeholder væsentlige ændringer i forhold den nuværende måde at håndtere 

konkurrenceretsovertrædelser på. Bl.a. ændres tilregnelseskravet fra groft uagtsomt til simpel 

uagtsom, hvilket nok vil medføre, at der i alle konkurrencesager tildeles bøder. Desuden vil disse 

ikke længere blive tildelt via det strafferetlige system, men via det civilretlige system.  

 

Ændring af Udbudsloven (Opfølgning på udspil om offentligt‐privat samarbejde, 

herunder lovevaluering af udbudsloven) – FEB II 

Lovforslaget har til formål at sikre større klarhed om udbudsreglerne, at sikre de lavest mulige 

transaktionsomkostninger for både ordregivere og tilbudsgivere samt mulighederne for at øge 

små og mellemstore virksomheders deltagelse i konkurrencen om offentlige kontrakter.  

Evalueringen af udbudsloven blev påbegyndt helt tilbage i slutningen af 2018. Dansk Erhverv har 

siden fulgt evalueringen tæt og har således afgivet flere omfattende høringssvar, udarbejdet et 

katalog med konkrete ændringsforslag til selve loven samt deltaget i en lang række dialogmøder 

mv., hvor både politiske og juridiske spørgsmål er blevet behandlet.   

 

Overordnet set er det Dansk Erhvervs ambition, at der i forlængelse af evalueringen tages 

initiativer, der kan øge eller effektivisere konkurrenceudsættelsen af offentlige opgaver og 

minimere transaktionsomkostningerne for såvel tilbudsgivere og ordregivere.   

Mere konkret peger Dansk Erhverv på følgende fokusområder, hvor der er behov for at tage 

initiativer, der kan styrke det offentlige indkøb: 

 
1. Større smidighed ved tilrettelæggelsen og gennemførelsen af udbud 
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2. Bedre forudsætninger for innovative indkøb 

3. Øget gennemsigtighed (annullationer og forbrug på rammeaftaler) 
4. Lavere transaktionsomkostninger  
5. Øget ansvarlighed (oprettelse af en central enhed til bedømmelse af udelukkelsesgrunde, 

”self-cleaning” mv.) 

6. Bedre vilkår for små og mellemstore virksomheder (SMV’er) 

Dansk Erhverv ser frem til de kommende politiske drøftelser om evalueringen af udbudsloven og 

vil i den forbindelse fortsætte dialogen med alle relevante interessenter. 

 

Ændring af selskabsloven (Lempeligere krav til omregistrering af 

iværksætterselskaber til anpartsselskaber og gennemførelse af EU‐direktivet om 

brugen af digitale værktøjer og processer inden for selskabsret) (Nov I)   

I forbindelse med afskaffelse af IVS’er og dermed omdannelse af mange selskaber fra IVS til ApS 

har Dansk Erhverv arbejdet for, at de IVS’er som har negativ egenkapital ikke skal lægge 40.000 

kr. (kapitalkravet for ApS) + beløbet svarende til deres negative egenkapital. Det vil lovforslaget 

løse. 

 

Dansk Erhverv har desuden, i samarbejde med en bred gruppe af erhvervsorganisationer, 

arbejdet for, at kapitalkravet for anpartsselskaber sænkes fra 40.000 kr. til 8.000 kr. Det sker på 

baggrund af afskaffelse af iværksætterselskaberne i 2019, hvor kapitalkravet var blot 1 kr. Dette er 

ikke på lovprogrammet. 

 

Finansministeren  
 

Lov om velfærdsaftaler (FEB II) 

Forslaget har til formål at skabe hjemmel til, at der kan indgås velfærdsaftaler med udvalgte 

kommuner i en treårig forsøgsperiode. Velfærdsaftaler er en ny, samarbejdsbaseret vej til at finde 

og afprøve nye løsninger ved at sætte kommuner fri på et givent velfærdsområde med på henblik 

på at tænke tilrettelæggelsen af indsatsen forfra. Lovforslaget er et af flere initiativer, der med 

Nærhedsreformen igangsættes med henblik på at gentænke styring og ledelse i den offentlige 

sektor.  

 

I forbindelse med åbningstalen gav statsministeren udtryk for, at syv udvalgte kommuner i første 

omgang vil få fuldstændig frihed på et givent velfærdsområde. Det drejer sig om Rebild, Viborg, 

Esbjerg, Middelfart, Langeland, Holbæk og Helsingør Kommuner. Konkret vil der f.eks. på 

undervisningsområdet fortsat være krav til, at undervisning skal være gratis, og at eleverne skal 

have en afgangseksamen. Til gengæld får kommunerne mulighed for at se bort fra elementer som 

nationale tests, minimumstimetal, elevplaner og klasselofter, der alle blev nævnt som eksempler.  

Dansk Erhverv stiller sig positivt over for, at kommunerne får mulighed for at indrette 

velfærdsområderne med større fleksibilitet. Men det skal være for borgernes og ikke systemets 

skyld. Dansk Erhverv vil derfor arbejde for, at frikommune forsøget ikke resulterer i, at 

kommunerne lukker sig ned om sig selv og hjemtager opgaver, men i stedet vil have fokus på at 

styrke det frie valg og invitere private aktører ind i maskinrummet, så det offentlige og private i 

fællesskab kan sikre bedre velfærdsydelser til borgerne i de nye frikommuner. 
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Ændring af budgetlov (Revision af loven) (Feb II) 

Dansk Erhverv ønsker at der som en del af arbejdet med en revision af budgetloven laves en ny 

budgetvejledning til frivillige sociale organisationer, der får driftsstøtte fra staten, således at 

kravene til organisationerne er rimelige og tilpasset organisationernes drift og arbejdsgange. 

 

Justitsministeren  
 

Lovgivning om forbrugerbeskyttelse ved køb af varer og køb af digitalt indhold og 

digitale tjenester (Feb I)  

Lovforslaget har til formål i dansk ret at gennemføre varedirektivet, direktivet om digitalt indhold 

og digitale tjenester samt den del af direktivpakken ”New Deal for Consumers”.  
 

Lovgivningen er hovedsageligt nødvendig implementering af EU’s direktiv om visse aspekter af 

aftaler om salg af varer og direktivet om levering digitalt indhold og digitale tjenester. Der er dog 

enkelte - men meget vigtige - områder, hvor direktiverne giver medlemslandene mulighed for at 

vedtage regler, der går længere end direktivernes bestemmelser. Dette gælder blandt andet 

fastsættelsen af reklamationsrettens længde.  

 

Dansk Erhverv deltager i Justitsministeriets arbejdsgruppe, der er nedsat for at udarbejde dette 

lovforslag og vi arbejder for, at den nuværende 2-årige reklamationsret fastholdes og at der i 

øvrigt ikke sker overimplementering forbindelse med den danske implementering.    

 

Ændring af straffeloven, lov om offentlig auktion ved auktionsledere og lov om 

handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed (Skærpelse af straffen 

for butiks‐ tyveri og sikring af kontrollen med handel med brugte genstande og 

hindring af videresalg af stjålne, forfalskede eller ulovligt udførte genstande) (Dec 

I)  

Lovforslaget har for det første til formål at skærpe bødestraffen for butikstyveri, herunder i 

gentagelsestilfælde. Lovforslaget har for det andet til formål at sikre kontrollen med handel med 

brugte genstande og hindre videresalg af stjålne, forfalskede eller ulovligt udførte genstande. 

Denne del af lovforslaget har baggrund i en kommende betænkning fra Udvalget om revision af 

auktionslederloven og lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed.  
 

Dansk Erhverv støtter skærpelse af straffen for butikstyveri, ligesom vi støtter kontrollen med 

videresalg af stjålne, forfalskede eller ulovligt indførte genstande.  

 

Ændring af lov om våben og eksplosivstoffer m.v. (Tilbagerulning af 

pebersprayordningen, udenlandske civile statsmyndigheders adgang til at bære 

samt ind‐ og udføre visse våben m.v.) (Nov I)  

Lovforslaget har til formål at justere den gældende ordning for privates erhvervelse og besiddelse 

af peberspray på baggrund af en evaluering af de foreløbige erfaringer med ordningen fra 

september 2020. Som led heri vil personer med et særligt beskyttelsesbehov, som kan meddeles 

tilladelse fra politiet til at besidde og bære peberspray i det offentlige rum (f.eks. stalking-ofre), 

blive fritaget for afgiftspligten i forbindelse med ansøgning om tilladelse. Lovforslaget forventes 

derudover at indeholde en justering af våbenlovens regler om udenlandske civile 
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statsmyndigheders adgang til at bære, ind- og udføre visse våben samt tilpasninger og andre 

mindre ændringer af våbenloven som følge af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

2019/1148 af 20. juni 2019 om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer 

m.v. 
 

Dansk Erhverv var imod lovliggørelsen af peberspray og er forsat imod dette. Peberspray giver en 

falsk tryghed, og er et våben, som kan benyttes til angreb i bl.a. detailhandlen, hvilket vi også har 

set det benyttet til. Vi bakker derfor op om, at peberspray igen som udgangspunkt bliver forbudt.  

 
Ændring af retsplejeloven (Revision af reglerne om registrering og opbevaring af 
oplysninger om tele‐ og internettrafik (logning)) (Feb II) 
Siden Tele2-dommen i 2016 mod generel og udifferentieret logning af teleoplysninger har vi 
ventet på en revision af de danske logningsregler, så der kan skabes juridisk klarhed for 
teleselskaber og borgere om, under hvilke omstændigheder teleoplysninger, myndighederne kan 
kræve at teleoplysninger gemmes (logges). Samtidig med offentliggørelse af lovkataloget kom EU-
Domstolen med sin afgørelse mod masseindsamling af teleoplysninger, medmindre der er en 
alvorlig trussel mod det pågældende land og i så fald med en række begrænsninger. Revisionen 
bør derfor ikke længere udskydes, og det er på høje tid, at der skabes klarhed på området. 
 

Klima‐, energi‐ og forsyningsministeren 
 
Ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning (Udbud af 
Thor Havvindmøllepark og forhøjelse af beløbssats til grøn puljeordning) (Okt I) 
Lovforslaget indeholder en revision af perioden for driftstilladelse for havvindmølleparker, 
bemyndigelse til at fastsætte nærmere bestemmelser om kompensation for nedregulering af Thor 
Havvindmøllepark mm. som opfølgning på dels energiaftalen mellem alle Folketingets partier fra 
juni 2018 og klimaaftalen for energi og industri fra juni 2020. Dansk Erhverv bakker op om 
aftalen. 
 
Ændring af lov om elforsyning (Implementering af el-markedsdirektivet, 
ensretning af udløbsdatoer for netbevillinger m.v.) (Okt II) 
Lovforslaget har til formål at implementere Europa-Parlamentets og Rådets direktiv el-
markedsdirektivet (2019/944 EU). Dansk Erhverv bakker op om revisionen og implementeringen 
af el-markedsdirektivet. Et velfungerende el-marked er afgørende for sålevel energisektoren som 
energiforbrugerne. Dansk Erhverv ser gerne man bevæger sig i retning af en mere aftalebasseret 
regulering, som bedre kan tage højde for de massive klimainvesteringer vi står overfor.  
 
Ændring af biobrændstofloven (Forhøjelse af iblandingskrav i 2021) (Nov I) 
Lovforslaget har til formål at implementere en politisk aftale om forhøjelse af iblandingskravet 
for biobrændstoffer i 2021, hvor Dansk Erhverv støtter fortsatte gode rammer for udvikling og 
iblanding af avancerede og 2. generations biobrændsler – bl.a. ved indførelse af et CO2 
fortrængningskrav som påpeget af bl.a. klimapartnerskabet for landtransport.   
 
Ændring af lov om Energinet, lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning 
(Ændring af formålsbestemmelsen for Energinet, ny transparent proces for 
Energinets investeringer og fremsynet økonomisk regulering af Energinet m.v.) 
(Nov I) 
Formålet med lovforslaget er at ændre Energinets formålsbestemmelse, så det klart fremgår, 
at Energinet har en fremtrædende rolle i den grønne omstilling, ligesom virksomheden skal 
sikre høj forsyningssikkerhed og økonomisk effektivitet i sin samlede opgavevaretagelse.  
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Lovforslaget er en opfølgning på klimaaftalen for energi og industri fra 22. juni. For Dansk 
Erhverv er det afgørende med en effektiv drift af energinet, hvor forsyningssikkerhed, 
omkostningseffektivitet og grøn omstilling går hånd i hånd. Det er afgørende med mere 
transparens i forhold til tariffering og omkostningerne, således pludselige tarifstigninger undgås.  
 
Ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om 
bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser 
(biobrændstofloven) og forskellige andre love (Gennemførelse af dele af direktiv 
om fremme af anvendelse af energi fra vedvarende energikilder, herunder 
bestemmelser om oprindelsesgarantier,om tilladelsesprocesser, om VE‐
fællesskaber og om bæredygtighedskriterier for drivhusgasemissionsbesparelser 
for biobrændstoffer, biomassebrændsler og flydende biobrændsler m.v.) (Jan II) 
Lovforslaget har til formål at understøtte, at brugen af træbiomasse til el og varme er så 
bæredygtig som muligt under hensyntagen til forsyningssikkerheden. Lovforslaget har endvidere 
til formål at implementere dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af 
anvendelsenaf energi fra vedvarende energikilder (2018/2001/EU) fra december 2018. 
 
Dansk Erhverv bakker op om kriterier for bæredygtighed af biomasse. Det skal være kriterier som 
gælder uanset hvad biomassen anvendes til, og som tager højde for evt. arealforskydninger. Dvs. 
der skal være ens regler uanset om biomassen brændes af, laves til plastikposer, brændstof eller 
noget helt fjerde.  
 
Ændring af lov om fremme af energibesparelser, lov om fremme af 
energibesparelser 
i bygninger, lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende 
energi og el-sikkerhedsloven og om ophævelse af lov om tilskud til fremme af 
vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser (Tilskud til reduktion af 
fossile brændsler, sammenkædning af finansielle foranstaltninger til 
energieffektive bygningsrenoveringer med kvaliteten af renoveringen samt 
forlængelse af frist for anmodning om udbetaling af tilskud) (Feb I) 
Formålet med lovforslaget er bl.a. at gennemføre den politiske beslutning om udvidelse af 
bygnings- og erhvervspuljen samt skrotningsordningen indgået med klimaaftalen for energi og 
industri af 22. juni 2020.  
 
Dansk Erhverv bakker op om ordningen, men mener den bør revideres i lyset af en evt. grøn 
skattereform og i den forbindelse målrettes virksomheder og landbrugsbedrifter i risiko 
klimalæge – dvs. udflytning pga. danske klimaafgifter. Dette fremgår også af Dansk Erhvervs 
udspil til grøn skattereform.  
 
Ændring af lov om klima (Indikativt delmål for 2025) (Feb II) 
Lovforslaget har til formål at lovfastsætte et indikativt delmål for 2025 for reduktion af Danmarks 
drivhusgasudledninger. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om klimalov fra december 2019, 
og bakkes op af Dansk Erhverv, men den bemærkning, at hovedmotoren i omstillingen bør være 
en grøn skattereform som også lemper erhvervsbeskatningen, så Danmarks konkurrenceevne 
styrkes.  
 
Ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Energiøer) (Feb II) 
Lovforslaget har til formål at implementere den politiske beslutning om etablering af energiøer 
indgået med klimaaftalen om energi og industri fra juni 2020. Dansk Erhverv bakker op om 
aftalen og finder det vigtigt øerne kan etableres uden direkte tilskud eller indirekte via tarifferne.  
 
Ændring af lov om varmeforsyning (Nye regler for udnyttelse af overskudsvarme) 
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(Feb II) 
Lovforslaget har til formål at indføre nye regler for udnyttelse af overskudsvarme ved en ændring 
af prisreguleringen for overskudsvarme samt en aftaleordning for overskudsvarme. Lovforslaget 
er dels en opfølgning på aftalen om øget udnyttelse af overskudsvarme fra marts 2019 og 
klimaaftalen for energi og industri fra juni 2020. 
 
Dansk Erhverv er meget positiv overfor lovændringen, og det er vigtigt at også prisreguleringen 
samt aftagepligten afskaffes – desuden opfordre Dansk Erhverv til, at evt. tilskudsmidler til 
fremme udrulning af fjernvarme prioriteres til udnyttelses af overskudsvarme, således 
industrielle symbioser som Kalundborg og Aalborg fremmes. 
 
 
 

Kulturministeren  
 

Ændring af lov‐ om radio‐ og fjernsynsvirksomhed (Radio‐ og tv‐nævnets 

kompetencesammensætning og hjemmel til forlængelse af beskikkelsesperiode) 

(Nov II) 

Lovforslaget har til formål at præcisere kravene til Radio- og tv-nævnets 

kompetencesammensætning, så det sikres, at Radio- og tv-nævnet har den nødvendige indsigt i 

og viden om praktisk medieproduktion. Derudover har lovforslaget til formål at indføre mulighed 

for forlængelse af nævnets beskikkelsesperiode således, at kulturministeren kan forlænge 

beskikkelsesperioden for det til enhver tid siddende nævn eller enkelte medlemmer af nævnet, 

eksempelvis i tilfælde af, at det viser sig umuligt at beskikke et nyt nævn, inden udløbet af 

beskikkelsesperioden. 

 

Dansk Erhverv bakker op om formålet med lovforslaget, men lægger vægt på, at Radio- og tv-

nævnets kompetencer omfatter praktisk faglige kompetencer inden for både radio, tv, nye medier 

samt markedsføring. 

 

Ændring af lov om ophavsret (Omlægning af blankmedieordningen) (Feb II) 

Lovforslaget har til formål at tilpasse den ophavsretlige blankmedieordning til den teknologiske 

udvikling og udviklingen i privatkopiering.  

 

Dansk Erhverv lægger vægt på, at blankmedieordningen skal være evidensbaseret, og at 

rettighedshaverne skal kompenseres på en rimelig måde i forhold til forhandlere og producenter, 

og således at der ikke er risiko for øget grænsehandel eller flere administrative byrder for 

virksomhederne. 

 

 

Miljøministeren  
 

Ændring af lov om miljøbeskyttelse (Implementering af engangsplastikdirektivets 

bestemmelser om udvidet producentansvar og oprydningsansvar) (Feb II) 

Lovforslaget har til formål at implementere engangsplastikdirektivets bestemmelser om udvidet 

producentansvar og oprydningsansvar for en række produkttyper, herunder eksempelvis 

cigaretter, fiskeredskaber og fødevarebeholdere og balloner. Lovforslaget indeholder 
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bemyndigelser til ministeren til at fastsætte nærmere regler om de nye ordninger for udvidet 

producentansvar. 

 
Dansk Erhverv arbejder for, at producentansvaret udvikles og implementeres så de håndteres 
administrativt enkelt og brugervenlige, gerne efter ”best practise” i de øvrige eksisterende 
europæiske modeller. Dette er vigtigt for at en virksomhed, der er omfattet af flere 
producentansvar, kan holde de administrative udgifter nede. Det er vigtigt, at producenter og 
importører gives en betydelig indflydelse på udformningen af forpligtelserne, dermed størrelsen 
for systemets omkostninger og de planlagte aktiviteter. Miljø og Fødevareministeriet skal 
inddrage de omfattede erhverv rettidigt i de drøftelser, der medfører den nationale 
implementering af engangsplastdirektivet. Miljø og Fødevareministerie skal sikre, at danske 
fortolkning af reglerne under engangsplastdirektivet harmonerer med de øvrige EU landes 
fortolkningspraksis.  Det er vigtigt, at der fra offentliggørelsens start er en EU fælles forståelse for, 
hvordan de komplicerede regler skal håndhæves ensartet i hele EU. 
 

Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling  
 

Ændring af lov om økologi (Justering af regler vedrørende økologiforordningen, 

sanktionsskærpelse, indhentning af oplysninger fra andre myndigheder med 

henblik på udarbejdelse af risikovurdering m.v.) 

Der er både positive og negative elementer i den nye økologiforordning, som medfører justeringer 

i lov om økologi. Særligt kritisk for Dansk Erhverv er det, at der er lagt op til, at 

detailvirksomheder, som sælger uindpakkede økologiske fødevarer (fx bake-off brød samt frugt og 

grønt i løssalg) fremover skal økologiregistreres og underlægges økologikontrol, hvilket de hidtil 

har været fritaget for. Afhængig af hvordan Danmark indretter den øgede økologikontrol mod 

butikkerne, risikerer de nye regler at modarbejde både Danmarks og EU’s ambitioner om et større 

økologisk forbrug, med mindre alle økologiske varer fremover emballeres, fx enkeltstyks frugt og 

grønt. 

 

Skatteministeren  
 
Ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og selskabsskatteloven (Midlertidig 

for‐ højelse af fradrag for udgifter til forsøgs‐ og forskningsvirksomhed og af 
bundfradraget ved udlejning af fritidsboliger samt selskabsskattefritagelse af 
Fonden) (Okt I)   
Lovforslaget er en pakke med flere forskellig corona-tiltag. Vigtigst er en midlertidig forhøjelse af 
F&U-fradrag i 2020 og 2021 til 130 pct., med en maksimal ekstra fradragsværdi på 50 mio. kr. 
p.a. Derudover sker der en forhøjelse af bundfradraget ved privat udlejning af sommerhuse. 
Dansk Erhverv kan støtte lovforslaget. 
 
Ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Beskatning ved 
overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde) (Okt I) 
Lovforslagets formål er at forbedre de skattemæssige vilkår ved overdragelse til en 
erhvervsdrivende fond.  
 
Dansk Erhverv kan støtte formålet med lovforslaget, men er bekymret for om lovforslaget i 
virkeligheden vil gøre det mindre attraktivt at overdrage virksomheder til en erhvervsdrivende 
fond, og det dermed er kontraproduktivt. 



DANSK ERHVERV   

 

  Fejl! Henvisningskilde ikke 

fundet.14/21 

 

 

Ændring af selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven (Implementering af skat‐ 

teundgåelsesdirektivets minimumskrav til medlemsstaternes CFC‐regler) (Nov I)   
Lovforslagets formål er at implementere de fælles EU-regler fra ATAD (anti-tax-avoidance-
directive) om CFC (controlled foreign company). Et uheldigt samspil mellem de nuværende 
danske regler på området og reglerne i ATAD medfører imidlertid, at man vil få så stramme CFC-
regler i Danmark, at det vil besværliggøre opkøb og potentielt føre til, at danske virksomheders 
konkurrenceevne svækkes eller, at der bliver lagt mindre F&U i Danmark.  
 
Lovforslaget har været fremlagt to gange tidligere både af den nuværende regering og den forrige 
og Dansk Erhverv er i dialog med embedsmænd og politikere for at sikre, at de skadelige 
konsekvenser ved implementeringen fjernes eller minimeres mest muligt. 
 

Lov om afgift af polyvinylklorid og ftalater (pvc‐afgiftsloven) (Okt II) 
Lovforslaget vil bl.a. genindføre emballageafgift på pvc-folier. Dansk Erhverv er bekymret for, om 
dette forslag reelt vil have nogen effekt, da de producenter, der kan undgå pvc, allerede gør det. 
Dansk Erhverv er desuden bekymret for, om forslaget kan ramme livsvigtige værnemidler. 
 
Grøn skattereform 
Regeringen forventer, at en grøn skattereform er forhandlet på plads, så den kan behandles af 
Folketinget i december. Regeringen foreslår naturligt en revision af en række afgiftslove, som led i 
implementering af skattereformen, men har undladt revision af erhvervsbeskatning, hvilket er 
afgørende i forhold til at sikre den danske konkurrenceevne.    
 
Dansk Erhverv har allerede selv spillet ud med et forslag til en grøn skattereform efter principper 
i klimaloven og klimaaftalen fra 22 juni 2020, hvor om skattereformen skal fastholde dansk 
konkurrenceevne og sikre den sociale balance. Vi håber, partierne vil finde inspiration heri. 
 

Social‐ og indenrigsministeren  
 

Ændring af lov om socialtilsyn og lov om social service m.v. (Regulering af 

organisationsformer på det sociale område og styrkelse af socialtilsynet) (Feb II)  

Formålet med lovforslaget er at sikre, at ejere af sociale tilbud ikke trækker overskud ud, men i 

stedet anvender dette på beboerne i tilbuddet. Dernæst er formålet at styrke socialtilsynet 

generelt, herunder styrke det økonomiske tilsyn og styrke tilsynets sanktionsmuligheder. Endelig 

er formålet at understøtte en mere ensartet opgavevaretagelse og praksis på tværs af de fem 

regioner. Lovforslaget skal ses i sammenhæng med regeringens kommende udspil ”Børnene først” 

og kan være med til at sikre, at offentlige midler anvendes til gavn for bl.a. anbragte børn og unge, 

og at kravet om bedre kvalitet i anbringelserne bliver opfyldt i praksis. 

 

Dansk Erhverv anerkender behovet for øget gennemsigtighed på området – ikke mindst i lyset af 

en række dårlige sager om tvivlsom eller direkte ulovlig brug af offentlige midler og foreslår 

derfor at Socialtilsynet gives flere muskler og samles i en egentlig styrelse. Samtidig skal 

gennemsigtigheden på området styrkes, og der er behov for, at priser, takster og regnskaber – på 

tværs af ejerskabsformer - er fuldt ud gennemskuelige for tilsynet.  
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Sundheds‐ og ældreministeren  
 

Ændring af sundhedsloven, lov om socialtilsyn, lov om anvendelse af tvang i 

psykiatrien m.v. og lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (Bedre styring 

af offentligt finansieret behandling for alkoholmisbrug m.v.) (Okt I)    

Forslaget har bl.a. til formål at forbedre kommunernes styring med alkoholbehandlingstilbud. 

Med lovforslaget fastsættes der skriftlighedskrav til aftaler mellem kommunalbestyrelser og 

private behandlingssteder, aftaleindgåelse om ambulant behandling gøres til et tværkommunalt 

anliggende, tvivlsspørgsmål afklares i lovgivningen, ligesom sundheds- og ældreministeren gives 

hjemmel til at fastsætte nærmere regler om definitioner af alkoholbehandling, og om aftaler 

mellem kommunalbestyrelser og private behandlingssteder. Lovforslaget er en opfølgning på 

aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2021 om tydeliggørelse af 

rammerne for den offentligt finansierede behandling for alkoholmisbrug. Med lovforslaget 

foreslås endvidere, at der i sundhedsloven etableres hjemmel til mellemkommunal refusion i 

forbindelse med tilbud om vederlagsfri tandpleje til de mest udsatte borgere (socialtandplejen). 

 

Dansk Erhverv er grundlæggende kritiske overfor forslaget, da det stiller de private leverandører 

ringere end de offentlig pga. unødige stramme godkendelseskrav sammenlignet med de offentlige 

leverandører. Dansk Erhverv savner desuden argumenter for, at hvorfor socialtilsynet 

godkendelse ikke er tilstrækkelig.  

 

Lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme 

(epidemi‐ lov) (Nov II)  

Lovforslaget har til formål at indføre en ny epidemilov, når den gældende lov ophæves den 1. 

marts 2021, der sikrer rammerne for den fremtidige håndtering af smitsomme sygdomme, 

herunder epidemier, ligesom lovforslaget skal sikre forsyningen af lægemidler og grundlaget for 

udlån af sundhedsfagligt udstyr m.v. til udlandet. Samtidig skal lovændringerne søges indrettet, 

52 så konsekvenserne for retssikkerheden iagttages, og så hensynet til samfunds- og 

erhvervsøkonomiske konsekvenser afvejes. 

 

Dansk Erhverv finder det vigtigt, at bl.a. regler om kompensation og erstatning ved nedlukning og 

ekspropriation inkluderes i epidemiloven samt varslingssystemer m.v.  

 

Ændring af lov om forbud mod tobaksreklame m.v., lov om tobaksvarer m.v., lov 

om elektroniske cigaretter m.v. og forskellige andre love (Udmøntning af national 

handleplan mod børn og unges rygning) (Okt I)    

Lovforslaget har til formål at reducere rygning blandt børn og unge, og bidrage til målsætningen 

om at få en røgfri generation i 2030.  

 

Dansk Erhverv støtter formålet med lovforslaget, og finder det positivt, at regeringen hermed 

ønsker at sætte ind mod unges rygning med en flerstrenget indsats. Dansk Erhverv har selv 

foreslået et generelt udstillingsforbud for tobak i detailhandlen, og glæder sig over at dette er 

kommet med i aftalen. Dansk Erhverv mener dog også, at lovforslaget på nogle punkter er 

unødigt byrdefuldt for detailhandlen, hvor lovforslagets formål kunne opnås på mindre 

indgribende måder. Konkret gælder dette forbuddet mod skiltning, der skal gøre ekspedienter og 
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kunder opmærksomme på salgsaldersgrænserne for tobak, men også udstillingsforbuddet for 

tobak online er unødigt byrdefuldt, med detaljerede krav til opsætning m.v. Konsekvensen vil 

være omkostningstung dual-udvikling af hjemmesider, såfremt online supermarkeder ønsker at 

fortsætte med at sælge tobak – selvom langt de fleste allerede i dag har skjult varerne online. Der 

lægges vægt på metodefrihed til fysiske butikker ift. Udstillingsforbuddet, og dette bør også gælde 

for netbutikker.  

 

Transportministeren 

  

Ændring af postloven (Justering af befordringspligten m.v.) 

Regeringen agter at forlænge PostNords varetagelse af den landsdækkende postservice for staten 

(befordringspligten) for yderligere et halvt år til den 1. juli 2021. Befordringspligten for PostNord 

ville ellers være udløbet den 31. december 2020, efter at aftalen med PostNord har været 

forlænget af to omgange af hvert et halvt år. Det betyder også, at der skal tages stilling til, om 

PostNord igen skal have driftsstøtte for varetagelsen af befordringspligten, som man har fået i 

2020, hvor PostNord har modtaget 224 mio. kr. fra den danske stat. 

 

Transportministeren forventes snart at indkalde en række af Folketingets partier til politiske 

drøftelser om tilpasning af befordringspligten, og om PostNord fortsat skal modtage tilskud fra 

staten eller i stedet tilpasse portopriser, så driften kan hvile i sig selv. I den forbindelse forlyder 

det, at regeringen overvejer at indføre en ny afgift på pakker for at finansiere et driftstilskud til 

PostNord.  

 

Dansk Erhverv mener, at PostNords befordringspligt skal hvile økonomisk i sig selv ved 

tilpasning af priser, eller begrænse udgiften hertil mest muligt – gerne gennem et udbud af 

befordringspligten. Samtidig kan staten med fordel overlade pakkedistribution til markedet, så 

befordringspligten indskrænkes, og alle aktører i markedet ligestilles momsmæssigt. Endeligt er 

det afgørende, at en eventuel driftsstøtte ikke på nogen måde kan skævvride konkurrencen på 

PostNords konkurrenceudsatte markeder, som f.eks. logistik og stykgods. 

 
Ændring af lov om offentlige veje m.v., lov om private fællesveje og færdselsloven. 
(Ændring af reglerne om særlig råden over vejareal for udlejningscykler‐ og visse 
udlejningskøretøjer, kommunernes mulighed for at fjerne cykler m.v.). (Okt I) 
Genfremsat.  
 
Vi er enige i, at der er et generelt behov for regulering på mikromobiliteten. Reguleringen skal dog 
balanceres mellem de gener køretøjerne giver og de fordele de også giver. 
 

Ændring af lov om færdselsloven (Tilbageholdelse og henstilling af køretøjer, 

adgang til kontrolbesøg i virksomheder, der udfører vejtransport af farligt gods) 

(Okt I) 

Lovændringen har til formål at sikre korrekt implementering af EU-direktivet om 

kontrolprocedurer i forbindelse med transport af farligt gods ad vej fra 1995. I færdselsloven 

fastsættes der regler om, at politiet ifm. vejkontrol med transport af farligt gods kan tilbageholde 

køretøjer og pålægge føreren at henstille køretøjet på et sted anvist af politiet, samt at der 

fastsættes regler om kontrolbesøg i virksomheder, der udfører transport af farligt gods. 
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Dansk Erhverv kan støtte, at Danmark lever op til sine minimumsforpligtelser i medfør af EU-

lovgivningen og sikre korrekt implementering heraf, der bl.a. opnår en effektiv kontrol med, at 

transport med farligt gods foregår sikkerhedsmæssigt forsvarligt, herunder ifm. udenlandske 

køretøjers kørsel i landet. Det er væsentligt, at reglerne fastsættes på en måde, der sikrer, at 

erhvervet pålægges mindst mulige byrder. 
 
Ændring af færdselsloven og lov om registrering af køretøjer (Forsøg med 
selvkørende enheder m.v.) (Okt I) 
Lovændringen sker ud fra et ønske om at gøre det administrativt nemmere at lave forsøg med 
små selvkørende enheder i Danmark. Historisk set har det været dyrt og tidskrævende at ansøge 
om dette.    
 
Dansk Erhverv støtter forslaget. Det er et skridt på vejen, at de ikke skal registreres, men der er 
stadig brug for en gennemgribende revision af sikkerhedsassessorordningen. 
 
Ændring af færdselsloven (Indførelse af pligt til at anvende styrthjelm ved kørsel på 
trehjulede og visse firehjulede motorkøretøjer m.v.) (Okt I) 

Formålet med lovændringen er at gøre det lovpligtigt at anvende styrthjelm ved kørsel på 

trehjulede biler og quadricykler, herunder visse ATV'er.  

 

Dansk Erhverv støtter større trafiksikkerhed ved kørsel med trehjulede biler og quadricykler, og 

ser positivt på forslaget. Det er generelt vores opfattelse, at jo hurtigere et to- og trehjulet køretøj 

kan køre, jo mere behov for sikkerhedsudstyr. Udviklingen på området går dog hurtigt, og 

kommende en- og tomandsbiler kan have udstyr (seler, styrtbøjler, tag), der fjerner behovet. 
 
Ændring af lov om luftfart (Fastlæggelse af safety‐afgiften og regulering af 
erstatningsansvarsgrænser) (Okt I)   

Med forslaget vil regeringen regulere erstatningsansvarsgrænserne for visse skader ved 

befordring af passagerer, bagage og gods. Derudover indeholder forslaget en fastlæggelse af 

safety-bidragssatsen, der finansierer tilsynet med luftfartsområdet, så reguleringen ikke vil være 

påvirket af ændringerne i aktivitetsniveauet under covid-19.   

 

Dansk Erhverv støtter op om en tilpasning af erstatningsansvarsgrænserne, således beløbene 

bringes i overensstemmelse med den seneste ændring i Montreal-konventionen. 

For så vidt angår safety-bidragssatsen, finder Dansk Erhverv det positivt, at der tages højde for 

passagernedgang som følge af covid-19-pandemien ifm. fastsættelsen af safety-bidraget, og at der 

fortsat sikres et højt sikkerhedsniveau på luftfartsområdet. Det er i den forbindelse vigtigt, at 

luftfartsbranchen ikke rammes økonomiske hårdt, herunder når reguleringsmekanisme igen 

indføres fra 2025. Dansk Erhverv støtter en model, hvor safety-bidragssatsen ikke oplever store 

udsving fra år til år, uden at udsvinget afspejler den aktuelle aktivitet på området. 
 
Ændring af lov om luftfart og ophævelse af lov om forlængelse af Danmarks 
deltagelse i det skandinaviske luftfartssamarbejde (Offentliggørelse af 
nationalitetsregistret, arbejdsmiljø samt indberetning af begivenheder) (Okt I) 
Formålet med lovforslaget er at skabe hjemmel til offentliggørelse af visse oplysninger i det 
danske nationalitetsregister over luftfartøjer, og at give visse interessenter mulighed for at opnå 
en udvidet adgang til ejer- og brugeroplysningerne. Endvidere opdateres luftfartslovens regler om 
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arbejdsmiljø, ligesom det sikres, at hændelsesindberetninger behandles på en ensartet måde i 
hele Rigsfællesskabet. Endelig ophæves lov om forlængelse af Danmarks deltagelse i det 
skandinaviske luftfartssamarbejde. Lovforslaget er en genfremsættelse af L 120 fra folketingsåret 
2019-20, som blev udsat pga. covid-19. 
 
Dansk Erhverv har ingen særlige holdning til lovforslaget. 
 
Ændring af lov om offentlige veje og jernbaneloven (Implementering af VVM‐

direktivet) (Okt II)   
Lovforslaget har til formål at tilrette implementeringen af VVM-direktivet i de to love for så vidt 
angår statslige vej- og jernbaneprojekter, som følge af Kommissionens åbningsskrivelse nr. 
2019/2221 fra oktober 2019, herunder bestemmelserne om proceduren for høring og 
tilrådighedsstillelse af oplysninger for offentligheden. 
 
Der er tale om konsekvensændringer, som vi kan støtte op om. 
 
Ændring af færdselsloven (Skærpet indsats mod vanvidskørsel) (Okt II)   
Lovforslaget indeholder en række initiativer, der skal sætte hårdt og effektivt ind mod 
vanvidskørsel. Bl.a. foreslås der, at der fremover skal ske konfiskation af et køretøj anvendt til 
vanvidskørsel – uanset om føreren selv er ejer af køretøjet eller køretøjet er ejet af tredjemand. 
Herudover lægges der med lovforslaget op til markante strafskærpelse for de groveste 
hastighedsforseelser, ulovlig kap- og væddekørsel samt chikanøs kørsel, der hindrer politiets 
eftersætning af andre køretøjer. Lovforslaget indeholder endvidere skærpelser af de 
frakendelsesmæssige sanktioner for de nævnte forseelser. Lovforslaget er en opfølgning på 
regeringens udspil mod vanvidskørsel fra februar 2020. 
 
Vi kan tilslutte os, at der ska slås hårdt ned overfor vanvidsbilister, men kan ikke tilslutte os, at en 
et køretøj, der ikke er ejet af vanvidsbilisten, kan blive konfiskeret og bortauktioneret. Der findes 
ingen vanvidsbiler – kun vanvidsbilister  
 
Ændring af taxilov (Fjernelse af bopælskrav i EU/EØS ved tilladelser til 
erhvervsmæssig persontransport, tilladelser til kørselskontorer, godkendelse af 
ansvarlig ledere og ved erhvervelse af chaufførkørt) (Dec I) 
Ændringen er en naturlig konsekvens af, at en del af taxilovgivningen indeholder et ulovligt 
bopælskrav. 
 
Dansk Erhverv støtter en lovliggørelse.   
 
Ændring af færdselsloven (Skærpelse af sanktion for uberettiget benyttelse af 
handicapparkeringspladser samt model for øget incitament til betaling af 
parkeringsafgifter udstedt til tunge erhvervskøretøjer) (Dec II) 
Formålet med lovforslaget er at skærpe sanktionen ved overtrædelse af reglerne om standsning på 
parkeringspladser reserveret til brug for personer med handicap samt at tilvejebringe en 
incitamentsstruktur i færdselsloven, der skal bidrage til, at parkeringsafgifter udstedt til lastbiler 
og busser i højere grad betales rettidigt og kort tid efter udstedelsen. 
 
Dansk Erhverv støtter formålet om en incitamentsstruktur i lovgivningen, der reelt fremmer 
rettidig betaling af parkeringsafgifter. Den er i den forbindelse vigtigt, at modellen er 
proportionelt og ikke drives af store forhøjelser af afgifterne, samt at der ikke sker 
forskelsbehandling ift. køretøjets indregistreringsland. Den specifikke incitamentsstruktur vil 
skulle analyseres nærmere, når forslaget foreligger.  
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Ændring af lov om private fællesveje (Vintervedligeholdelsesordninger på private 
fællesveje) (Dec II) 
Lovforslaget har til formål at tilvejebringe hjemmel til, at kommunerne mod betaling kan udbyde 
serviceaftaler om vintervedligehold og renholdelse af de private fællesveje, når grundejerne 
fremsætter ønske herom. 
 
Dansk Erhverv støtter forslaget, der kan give vores medlemmer muligheden for at vinde flere 
udbud. 
 
Ændring af lov om infrastruktur for alternative drivmidler (Kommunernes 
mulighed for at sikre energiforsyning med alternative drivmidler og 
brugerinformation om fossile brændstoffer og alternative drivmidler) (Jan II) 
Dansk Erhverv støtter udvikling af lade- og påfyldningsinfrastruktur til alternative drivmidler. I 
den indledende fase finder vi det hensigtsmæssigt at samfundet bidrager til finansieringen. På 
sigt vil denne skulle overtages af energiudbyderne. 
 
Lov om anlæg af Lynetteholmen (Feb II) 
Dansk Erhverv støtter anlæg af Lynetteholm og etablering af en havnetunnel i København. 
 
Ændring af lov om trafikselskaber (Mulighed for overdragelse af statens 
trafikkøberansvar i forbindelse med international togtrafik, herunder nattog) (Feb 
II) 
Lovforslaget har til formål at give transportministeren mulighed for at overdrage statens 
trafikkøberansvar for togtrafik til andre myndigheder i Danmark eller i udlandet for at facilitere 
international togtrafik (herunder nattogtrafik). 
 
Dansk Erhverv støtter, at det bliver muligt at overdrage statens trafikkøberansvar til andre 
myndigheder således at der gives større fleksibilitet ifm. udnyttelse af baneinfrastrukturen. 
 
Ændring af lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med 
tilhørende landanlæg i Danmark (Ændring af finansieringsstruktur) (Feb II) 
På baggrund af Europa-Kommissionen statsstøtteafgørelse fra marts 2020 forhøjes den 

garantiprovision, der opkræves af Femern A/S for lån til anlæg af Femern Bælt-forbindelsen (fra 

0,15 pct. til 2 pct.). Endvidere tilvejebringes hjemmel til, at A/S Femern Landanlæg kan optage 

statslige genudlån eller lån med statsgaranti med henblik på videreudlån til Femern A/S, samt at 

A/S Femern Landanlæg kan opkræve garantiprovision for videreudlån til Femern A/S. 

 

Dansk Erhverv støtter, at en realisering af anlægget af Femern Bælt-forbindelsen kan ske hurtigst 

muligt, og at der tilvejebringes den nødvendige lovgivning, der bringer projektet i 

overensstemmelse med Kommissionens statsstøtteafgørelse. 

 

Uddannelses‐ og forskningsministeren  
 

Adgangskurser til udvalgte erhvervsakademi‐ og professionsbacheloruddannelse 

Lovforslaget har bl.a. til formål at give mulighed for, at videregående uddannelsesinstitutioner 

kan udbyde adgangskurser på gymnasialt niveau til udvalgte videregående uddannelser for 

erhvervsuddannede. 

 

Dansk Erhverv mener, at det er godt, at der er flere muligheder for videre uddannelse efter en 

erhvervsuddannelse. Det er med til at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive.  
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Lovgivning om bedre uddannelsesmuligheder uden for de store byer  

Lovforslaget har til formål at understøtte en bedre geografisk spredning af bl.a. 

velfærdsuddannelserne. Lovforslaget følger bl.a. op på den politiske forståelse ”Retfærdig retning 

for Danmark” mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og 

Enhedslisten fra juni 2019. 

 

Dansk Erhverv er enige i målsætningen om, at der skal være en god uddannelsesdækning i 

Danmark, så der er adgang til kvalificeret arbejdskraft i hele landet. Det er dog afgørende, at der 

er både studerende, der ønsker uddannelsen lokalt samt et undervisningsmiljø af høj kvalitet.  

 

Udlændinge‐ og integrationsministeren  
 

Ændring af udlændingeloven (Serviceeftersyn af reglerne for ulønnet frivilligt 

arbejde) 

 Lovforslaget ventes ikke at have nogen arbejdsudbudseffekt, men har som et sympatisk mål at 

sikre udlændinge i Danmark lige muligheder for frivilligt arbejde.  

 

Ændring af udlændingeloven (Gebyr på ansøgninger om Working Holiday‐

tilladelser 

og indførelse af afvisningshjemmel hvis en kvote på antallet af Working Holiday‐

tilladelser udnyttes)  

Forslaget indebærer en stramning af de regler, der giver udlændinge lov til at arbejde i Danmark 

og som følge heraf et fald i antallet af udlændinge, der kan arbejde i landet, hvorfor Dansk 

Erhverv ikke kan støtte forslaget. 

 

Ændring af udlændingeloven (Styrket kontrol af udenlandsk arbejdskraft m.v.) 

Afhængigt af det konkrete indhold af forslaget, kan der både være argumenter for og argumenter 

imod Dansk Erhvervs eventuelle støtte til denne lovændring. Som udgangspunkt mener vi, man 

når længere med at sikre virksomhederne bedre muligheder for selvkontrol end ved at skærpe 

myndighedskontrollen. 

 

Ændring af integrationsloven (37 timers indsats for nyankomne flygtninge og 

indvandrere) 

Lovforslaget kan, hvis det lander rigtigt, bidrage til at øge udbuddet af arbejdskraft blandt 

nyankomne flygtninge, men kan også ende med at lægge pres på virksomhedernes kapacitet til at 

tage imod grupperne på kanten af arbejdsmarkedet. En betydelig del af den flygtningestrøm, der 

primært ankom i 2015 og 2016 vil i år og til næste år på grund af anciennitet flytte over i 

kontanthjælpssystemet og vil således som udgangspunkt ikke blive omfattet af de nye regler. 

Umiddelbart er der mest som taler for, at Dansk Erhverv komme til at støtte dette lovforslag. 

 

Ændring af lov om integrationsgrunduddannelse (Udvidelse af målgruppen for 

iguordningen) 
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IGU-ordningen, som er en vej ind på arbejdsmarkedet for nyankomne flygtninge, bliver med 

lovforslaget forlænget til 30. juni 2022. Der er tale om en udmøntning af en trepartsaftale fra 

2019, som Dansk Erhverv støtter op om. 

 
 


