03.01.2020

Referat for 1. møde i
Erhvervslivets EU- og Regelforum
den 19. december 2019
Tid og sted

Torsdag den 19. december 2019 kl. 12.00-14.45, Erhvervsstyrelsen,
Langelinie Alle, 2100 København.
Dagsorden
1.

Velkomst og præsentationsrunde v./ formand Paul Mollerup

2.

Oplæg om Europa-Kommissionens prioriteter v./ Fhv. EUambassadør Poul Skytte Christoffersen

3.

Drøftelse af forummets kommissorium v./ formand Paul Mollerup

4.

Tale og Q&A v./ Erhvervsminister Simon Kollerup

5.

Gruppefoto

6.

Drøftelse af forummets arbejdsform og forretningsorden v./
formand Paul Mollerup og Brian Wessel, Direktør,
Erhvervsregulering og internationale forhold, Erhvervsministeriet

7.

Afrunding af mødet v./ formand Paul Mollerup

Afbud: Ingen
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Referat
1. Velkomst og præsentationsrunde v./ formand Paul Mollerup
Formanden bød velkommen til første møde i Erhvervslivets EU- og Regelforum
efterfulgt af en kort bordrunde, hvor forummets 20 medlemmer præsenterede
sig selv, samt hvilke forventninger de har til arbejdet i forummet.

2. Oplæg om Europa-Kommissionens prioriteter v./ Fhv. EU-ambassadør Poul
Skytte Christoffersen
Fhv. EU-ambassadør, Poul Skytte Christoffersen, holdte oplæg om hvad vi kan
forvente os af den nytiltrådte EU Kommission. Oplægget kredsede blandt andet
om konsekvenserne af Brexit, handelspolitik, klima, teknologi, migration og om
nye tiltag, som kan blive af relevans for Erhvervslivets EU- og Regelforum.

3. Drøftelse af forummets kommissorium v./ formand Paul Mollerup
Bilag: Kommissorium for Erhvervslivets EU- og Regelforum
Forummet er et uafhængigt rådgivende organ. Følg-eller-forklar-princippet er
det bærende princip i arbejdet, som betyder, at regeringen enten vil følge
anbefalingerne eller offentligt forklare, hvorfor de ikke kan følges.
Formanden fremhævede at forummet i videst muligt omfang vil fremsætte
strategiske anbefalinger. Forummet vil dog stadig bibeholde muligheden for at
andre enkeltstående problemstillinger kan behandles i forummet via bl.a.
etableringen af en offentlig postkasse. I udarbejdelsen af nye anbefalinger skal
relevante partnere inddrages, herunder ministerier, styrelser, etc.
Virksomhedsforum for enklere reglers og Implementeringsrådets indsatser
forsætter i forummet, som skal se på såvel administrative byrder som
efterlevelsesomkostninger og omstillingsomkostninger.
Herudover vil forummet have særskilt fokus på teknologiske trends og nye
forretningsmodeller. Formanden foreslog i samme ombæring, at dette bliver
temaet for næstkommende møde i forummet den 25. marts 2020.
Formanden fremhævede, at forummet også skal rådgive regeringen om udvikling
og anvendelsen af metoden for erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger og
principperne for agil erhvervsrettet regulering. Formanden foreslog i forlængelse
heraf, at der primo februar afholdes en workshop om dette tema.
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Den grønne omstilling blev af flere medlemmer italesat som et vigtigt område for
forummet. Det blev foreløbig besluttet at et møde i 2020 skal dedikeres til dette
tema.
På det arbejds- og ansættelsesretlige område vil Beskæftigelsesministeriets
Implementeringsudvalg, hvor arbejdsmarkedets parter er repræsenteret, fortsat
have samme rolle i forhold til implementering af EU-direktiver og relevante EUdomme i en dansk kontekst.
Medlemmerne bød løbende ind med spørgsmål og kommentarer til
kommissoriet. Det blev bl.a. fremhævet, at der skal kigges på nærmere på GDPRlovgivning og den overordnede håndtering af persondata i regi af det private og
offentlige.
Der blev ligeledes spurgt ind til det tidligere arbejde i de nu nedlagte
Virksomhedsforum og Implementeringsrådet. Formanden svarede, at dette
arbejde føres til ende af sekretariatet, og at der vil blive givet en tilbagemelding
til forummet på alle udestående forslag, der blev behandlet i
Implementeringsrådet og Virksomhedsforum. Fremsatte forslag som ikke nåede
at blive behandlet i to tidligere råd, kan genfremsættes af forummets
medlemmer, hvis dette ønskes.
Der blev fremsat et ønske om at kunne give skriftlige bemærkninger til
kommissoriet – herunder hvilke emner medlemmerne finder særligt relevante.
Formanden svarede, at der efter mødet vil blive fremsendt en skabelon, hvori
medlemmerne kan indskrive deres bemærkninger.

4. Tale og Q&A v./ Erhvervsminister Simon Kollerup
Ministeren holdte et kort oplæg efterfulgt af en diskussion med medlemmerne
om forventninger og mulighederne for Erhvervslivets EU- og Regelforum.
Ministeren sagde, at han er klar til at rulle den røde løber ud for erhvervslivet,
men at dette afhænger af et tæt og tillidsfuldt samarbejde. Ministeren har som
mål, at ”det skal være lettere for de ordentlige at drive virksomhed”, og han
opfordrede forummet til at være ”tidligt på bolden” i forhold til at komme med
forslag til regeringen. Ministeren betonede, at den grønne omstilling er en vigtig
prioritet for regeringen, og at dette område med fordel kan behandles i
forummet. Ministeren glædede sig til at se de konkrete forslag fra forummet og
lovede at gå til dem ”konstruktivt og aktivt lyttende”.

6. Drøftelse af forummets arbejdsform og forretningsorden v./ formand Paul
Mollerup og Brian Wessel, Direktør, Erhvervsregulering og internationale forhold,
Erhvervsministeriet
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Bilag: Forretningsorden for Erhvervslivets EU- og Regelforum
Organisationerne repræsenteret i Erhvervslivets EU- og Regelforum kan udvælge
én fast og navngivet suppleant. Organisationerne blev bedt om at sende navn og
kontaktoplysninger for den faste suppleant til sekretariatet regelforum@erst.dk.
S.U. 10 januar.
Afstemninger i forummet vil så vidt muligt blive forsøgt undgået. Såfremt et
medlem er uenig i en anbefaling og fremfører det på mødet, kan dette fremgå
af beslutningsreferatet. Begrundelsen for eventuel uenighed kan ligeledes
fremgå, hvis relevant. Formanden opfordrede også medlemmerne til at orientere
sekretariatet forud for møderne i Erhvervslivets EU- og Regelforum, hvis der er
anbefalinger de er uenige i, således, at evt. misforståelser kan tages forud for
møderne, fx via forlods bilateral kontakt mellem medlemmerne.
Det er på de tre faste møder, at anbefalingerne til regeringen diskuteres, vedtages
og sendes. Hvis der er sager, som har en særligt hastende karakter, kan
anbefalinger godkendes i en skriftlig proces blandt medlemmerne, men det bør
være undtagelsen.
Erhvervslivets EU- og Regelforum kan nedsætte arbejdsgrupper, når behovet
opstår. Det kan bl.a. være i forbindelse med et temaarbejde, eller hvis forummet
ønsker et større fokus på et særligt område.
Det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe for ”tidlig interessevaretagelse”,
som skal formulere konkrete anbefalinger på baggrund af EU-Kommissionens
arbejdsprogram, som forventes offentliggjort snarest. De medlemmer af
forummet, der ønsker det, blev bedt om at indstille EU-kyndige til
arbejdsgruppen. Medlemmerne bedes sende navn og kontaktoplysninger på
medarbejdere, der skal deltage i arbejdsgruppen til Malene Loftager Mundt,
malmun@erst.dk og Otto Friis Uhrbrand, ottuhr@erst.dk. SU 10. januar 2020.
Det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe om GDPR. De medlemmer af
forummet, som ønsker det, blev bedt om at indstille medarbejdere til
arbejdsgruppen. Medlemmerne bedes sende navn og kontaktoplysninger på
medarbejdere, der skal deltage i arbejdsgruppen til regelforum@erst.dk. SU 10.
januar 2020.
Brian Wessel, Erhvervsjuridisk direktør, Erhvervsministeriet, gennemgik
regeringens interne processer ift. godkendelse af anbefalinger fra forummet.
Anbefalinger hvor der ikke er enighed mellem ressortministeriet, berørte
ministerier og Erhvervsministeriet, eller anbefalinger som afvises af
ressortministeriet skal forlægges Regeringens Økonomiudvalg. Forslag vedr.
nabotjekvil blive behandlet efter samme procedure.
Kravene for regeringsforlæggelse af overimplementering af erhvervsrettet EUregulering overgår til Regeringens Økonomiudvalg. Anbefalinger om tidlig EU4

interessevaretagelse bliver behandlet i den hjemlige EU-beslutningsprocedure,
hvor regeringens samlede holdning til EU-spørgsmål fastlægges forud for, at
regeringen beslutter, hvilke forslag man vil tiltræde. Forummet vil modtage en
mundtlig tilbagemelding på, hvordan regeringen forholder sig til anbefalinger om
tidlig interessevaretagelse.

7. Afrunding af mødet v./ formand Paul Mollerup
Formanden fortalte, at 2. mødes afholdes den 25. marts. 3. møde afholdes den
22. juni og 4. møde den 28. oktober. Medlemmerne indkaldes via Outlook.
Medlemmerne blev også opfordret til at være vært for kommende møder i
Erhvervslivets EU- og Regelforum.
Formanden orienterede om, at fremtidigt mødemateriale udsendes via
bestyrelsesportalen Admincontrol. Forummet vil modtage mere information
herom.
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