NYTÆNKNING I DEN oFFENTLIgE REguLERINg og MINDRE
ADMINISTRATIVT BØVL
Den offentlige regulering har central betydning for danske virksomheders konkurrenceevne, deres mulighed for
at fastholde og udvide produktionen og dermed for at skabe arbejdspladser i Danmark. Hvis virksomhederne
skal bruge tid og penge på at efterleve besværlige regler og hæmmes af tung og dyr sagsbehandling og kontrol,
er der færre ressourcer til at drive og udvikle virksomhederne. Det går ud over vækst og beskæftigelse.
Politikerne skal forsøge at have samfundets bedste for øje, når de udarbejder ny lovgivning. Det betyder, at Danmark i dag har meget høje standarder for arbejdsmiljø, miljø- og naturbeskyttelse, dyrevelfærd og fødevaresikkerhed og -kvalitet. men et højt niveau på disse områder må ikke være en barriere for virksomhedernes udviklingsmuligheder. Konsekvensen af det kan nemlig være, at produktionen blot flyttes til andre lande, hvor krav
til arbejdsmiljø-, miljø-, sundheds- og klimaforhold er betydeligt lavere end i Danmark. I stedet skal man sikre, at
vækst, beskæftigelse, miljø og natur går hånd i hånd.

Eksempel: Vandplanerne
Forløbet med vandplanerne er et godt eksempel på, at det er meget vigtigt at vælge de rette løsninger.
I stedet for de meget skrappe restriktioner, der mange steder ville betyde nedgang i de dyrkede arealer,
store tab af husdyrproduktion og tab af arbejdspladser i alle følgeerhvervene, burde man fra begyndelsen
have fokuseret på løsninger, der gavner miljøet og ikke begrænser landmandens forretning, ved at åbne
op for nye former for produktion, fx grøn, vedvarende energi.
Hvis der findes synergier mellem vækst og klima og miljø, bør de altid tænkes ind i lovgivningen.

Kun ved at sikre gode rammer for det danske erhvervsliv kan vi beholde danske arbejdsplader i landet.
Landbrug & Fødevarer, 3F og Fødevareforbundet NNF foreslår i den sammenhæng en forstærket indsats i
forhold til regelforenkling med respekt for både miljøet og arbejdsmiljøet:

Vi foreslår derfor
Styrket evaluering af lovgivningen. Der er behov for at introducere et armslængdeprincip, hvor eksterne eksperter og de berørte parter inddrages i evalueringen af lovgivningen. Der bør nedsættes et rejsehold for regelforenkling, der skal se på samtlige ministeriers regler og love. Rejseholdet skal i samarbejde med ministerierne og
relevante eksterne interessenter, herunder arbejdsmarkedspartnere, udarbejde konkrete mål og handleplaner
for hvordan og inden for hvilke områder, der skal gennemføres reformer af lovgivningen og administrationen.
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Konsekvensvurdering af nye lovforslag. Der foretages i dag en systematisk vurdering af lovforslags administrative konsekvenser. På samme måde bør nye lovforslag forsynes med en specifik og systematisk vurdering af
konsekvenserne for Danmarks internationale konkurrenceevne.
Styrkede kommunale kompetencer. Kompliceret lovgivning, f.eks. på miljøområdet, gør det svært for især
de mindre kommuner at besidde de nødvendige kompetencer til at forvalte reglerne korrekt. Det resulterer i
langtrukken og usikker sagsbehandling, varierende praksis og unødvendige dokumentationskrav for erhvervslivet. Derfor bør man undersøge mulighederne for at samle komplekse sager, f.eks. i fælles sagsbehandlingsenheder.
Lovreform af miljø- og naturområdet. Lovgivningen på miljø- og naturområdet er i dag så kompliceret, at de
færreste har fuldt overblik over de mere end 50 love, 500 bekendtgørelser og 250 cirkulærer i dansk miljø- og
naturlovgivning. Der bør udarbejdes en lovreform, som sikrer en sammentænkt og overskuelig lovgivning, som
både beskytter natur og miljø og lader virksomheder og bedrifter producere under fleksible vilkår.
Faste tidsfrister for offentlig sagsbehandling. Sagsbehandlingen på flere centrale erhvervsområder, heriblandt miljøgodkendelser og byggesagsbehandlingen, er ofte meget langvarig. Det udgør en væsentlig barriere
for virksomhederne, der reelt sættes i stå i sagsbehandlingsperioden. Det koster arbejdspladser og vækst. Der bør
derfor sættes maksimale sagsbehandlingstider for det offentlige, som forbedrer virksomhedernes udviklingsmuligheder.
Intelligent digitalisering. Der er fortsat store besparelses- og forenklingspotentialer ved digitalisering i den offentlige sektor. Der bør investeres i en gennemgribende digitalisering af sagsbehandlingen på alle myndighedsniveauer, hvorved der kan frigives ressourcer i erhvervslivet og hos de offentlige myndigheder, der kan bruges
til mere produktive formål. Indsatsen bør forankres i en central kompetenceenhed, der systematisk opsamler
erhvervslivets ønsker og samtidig yder rådgivning til lokale myndigheder.
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