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Referat fra 4. møde i Erhvervslivets EUog Regelforum den 15. december 2020
Tid og sted: Tirsdag d. 15. december 2020 kl. 12.00-15.00. Mødet blev afholdt
online.

DAGSORDEN
1.

Velkomst v./ formand Paul Mollerup

Forretningsordenen
o Opdatere listen over medlemmer pkt. 2, (jf. vedlagte
forretningsorden, hvor ændringen er markeret).
o Drøftelse
af ændring
af forretningsordenens pkt. 8.2
og 8.3. (jf. vedlagte forretningsorden, hvor ændringen er
markeret).

Ministerens svar på Regelforums oversendelsesbrev (jf. vedvalgte
brev)

2. Oplæg
og
diskussion
v./Signe
Caspersen,
vicedirektør
i
Digitaliseringsstyrelsen

Signe Caspersen vil præsentere det indledende arbejde med den
kommende fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, og give et indblik
i styrelsens arbejde med fælles rammer for genbrug og udveksling
af offentlige data. Signe Caspersen vil også kort præsentere
udvalgte emner af styrelsens portefølje, herunder MitID.

Præsentation
af
anbefalingerne
fra
Dataarbejdsgruppen v./ sagkyndig, Niels Stenfeldt
3. Drøftelse af anbefalinger fra Erhvervslivets EU- og Regelforum v./
formand, Paul Mollerup (jf. det vedlagte anbefalingskatalog)
4. Evt. og afrunding af mødet
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Referat
Afbud: Flemming Nør-Pedersen (Landbrug & Fødevarer), Charlotte Jepsen (FSR)
og Sofie Nilsson (AC).

1. VELKOMST V./ FORMAND PAUL MOLLERUP
Formanden bød velkommen til Morten Holm Østergaard fra Landbrug &
Fødevarer, suppleant for Flemming Nør-Pedersen, Jakob Holm fra FSR, suppleant
for Charlotte Jepsen og Jesper David Jensen fra AC, suppleant for Sofie Nilsson.
Formanden bød desuden velkommen til DIs nye medlem Emil Fannikke Kiær.
Forretningsordenen
Formanden præsenterede de to forslåede ændringer til forretningsordenen.


Det første ændringsforslag vedrørte en ændring af forretningsordenens
pkt. 2 vedrørende listen over medlemmer. Ændringsforslaget er en
konsekvens af, at Dansk Byggeri har fusioneret med DI. Der var ingen
bemærkninger til punktet, som dermed blev enstemmigt vedtaget.



Det andet ændringsforslag vedrørte en ændring af forretningsordenens
pkt. 8.2 og 8.3 med henblik på at sidestille online møder med fysiske
møder, så de samme stemmerregler vil gælde for onlinemøder som for
fysiske møder. Der var ingen bemærkninger til punktet, som dermed blev
enstemmigt vedtaget.

Formanden understregede ambitionen om fortsat at nå frem til beslutninger
baseret på konsensus, og han glædede sig over, at det også så tydeligt er
ambitionen i det arbejde, der laves i de forskellige arbejdsgrupper.
Ministerens svar på Regelforums oversendelsesbrevet
Medlemmerne havde en drøftelse af ministerens svar på oversendelsesbrevet fra
sidste møde d. 15. september 2020. Der var enighed blandt medlemmerne om,
at spørgsmålet vedr. EU-landenes brug af statsstøtte endnu ikke er tilstrækkeligt
belyst. Det aftaltes, at sekretariatet på baggrund af ministerens svar vil søge at
indhente yderligere information fra Udenrigsministeriet, OECD og evt. andre
relevante aktører med henblik på at få belyst området nærmere.
Medlemmerne havde endvidere en drøftelse af ministerens svar på, hvordan
regeringen træffer beslutninger om implementering af EU-regulering.
Medlemmerne efterspurgte en klarere tilbagemelding på Regelforums
anbefalinger til implementering af EU-retsakter. Det gælder særligt beslutninger
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om implementering, som rækker videre end mindstekravene tilskriver, samt
hvordan erhvervslivet inddrages, og hvordan Folketinget orienteres.

Formanden oplyste, at han løbende har haft en dialog med sekretariatet om,
hvordan Regelforum kan få bedre tilbagemeldinger på forummets bemærkninger
til ministeriernes implementeringsplaner.
Sekretariatet supplerede formanden og tilkendegav, at det er et område, som
sekretariatet har særligt fokus på, og at der arbejdes på en ny model for feedback
til forummet vedrørende forummets bemærkninger til implementeringsplanerne.

Oversigten over anbefalinger sendt til regeringen og regeringens svar
herpå
Det blev efterspurgt, at sekretariatet tilføjer et par linjer til oversigten om, hvad
den enkelte anbefaling handler om. Sekretariatet tilkendegav, at det fremadrettet
vil blive indarbejdet i oversigten.

Webinar om regulatoriske sandkasser, forsøgsordninger, forsøgshjemler
Formanden fortalte om Regelforums webinar om regulatoriske sandkasser,
forsøgsordninger, forsøgshjemler tilbage i oktober måned. På webinaret fortalte
to virksomheder, Pond og Falck, om de barrierer, de har oplevet i forbindelse
med test og anvendelse af nye teknologier. Formanden konkluderede, at
webinaret var vellykket og oplyste, at sekretariat er i gang med at planlægge nye
webinarer inden for denne dagsorden.

Formandens deltagelse i konferencen arrangeret af det tyske formandskab
i EU om bedre regulering
Formanden deltog på vegne af Reg Watch Europe i det tyske formandskabs
konference om bedre regulering. Formanden orienterede om hans deltagelse i
paneldebatten om udviklingen af regulatoriske tilsyn på EU-niveau.
Formanden fortalte, at det fra Reg Watch Europe´s side foreslås, at der
gennemføres endnu flere evalueringer på EU-niveau, og at disse har et sigte på
at gøre reguleringen digitaliseringsklar og fremtidssikker. Formanden nævnte, at
han havde fremført Regelforums anbefalinger vedrørende den danske
implementering af GDPR som eksempel.

3

Det blev besluttet, at Dorte Sindbjerg Martinsen fremadrettet i højere grad skal
involveres i Regelforums arbejde i regi af Reg Watch Europe.

Møde med TEKNIQ Arbejdsgiverne
Formanden orienterede om, at han, sammen med sekretariatet, har holdt et
møde med TEKNIQ Arbejdsgivernes direktør, Troels Blicher Danielsen. TEKNIQ
Arbejdsgiverne har efterfølgende sendt to anbefalinger, som er modtaget via
Regelforums postkasse, og som behandles på dagens møde.

Første møde i Datatilsynets Kontaktudvalg
Formanden fortalte, at Datatilsynet har afholdt det første møde i GDPRkontaktudvalget, hvor mange af organisationerne i Regelforum er
repræsenterede. Formanden pointerede, at etableringen af et kontaktudvalg er
sket på baggrund af en anbefaling fra Regelforum, som blev sendt til regeringen
efter juni-mødet.

Status på arbejdsgrupper
Formanden gjorde status på de fire nedsatte arbejdsgrupper.
Både arbejdsgruppen for tidlig interessevaretagelse og dataarbejdsgruppen har
fremsendt anbefalinger til behandling på mødet. Arbejdsgruppen om
iværksætteri har holdt to møder og vil komme med det første sæt anbefalinger
på næste møde i Regelforum i marts måned. Formanden fortalte afslutningsvis,
at GDPR-arbejdsgruppen har leveret 14 anbefalinger, som er sendt til regeringen,
og at der ikke for nuværende er nye anbefalinger på vej.

Oplæg for udenlandske delegationer
Formanden orienterede afslutningsvis om, at der er en stor interesse for
Regelforums arbejde fra udlandet. Sekretariatet har både holdt oplæg om
Regelforum for en kroatisk og en slovakisk delegation.
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OPLÆG OG DISKUSSION V./SIGNE CASPERSEN, VICEDIREKTØR I
DIGITALISERINGSSTYRELSEN
Signe Caspersen præsenterede indledningsvis Digitaliseringsstyrelsens arbejde
med datadagsordenen. Signe Caspersen fortalte bl.a. om signaturprojektet om
udvikling af en strategi for anvendelse af kunstig intelligens, hvor man har
arbejdet med at identificere konkrete regulatoriske og etiske barrierer ift. at
anvende kunstig intelligens.
Dernæst gav hun forummet et indblik i Digitaliseringsstyrelsens udvikling af det
nye MitID, herunder baggrunden for, hvorfor man overgår til en ny løsning, samt
hvordan MitID adskiller sig fra den eksisterende løsning, NemID. Hun
understregede de gode erfaringer med at udvikle MitID Erhverv i samarbejde
med det private erhvervsliv.
Endvidere fortalte Signe Caspersen om EU’s datadagsorden, hvor hun bl.a.
fremhævede tiltag som Den Europæiske Datastrategi, GDPR, PSI-direktivet og
Data Governance Act, som eksempler på, at EUs datadagsorden har stor
betydning for arbejdet med data på nationalt plan.
Afslutningsvis fortalte Signe Caspersen om Digitaliseringsstyrelsens arbejde med
en kommende fællesoffentlig digitaliseringsstrategi.

Præsentation af anbefalinger fra dataarbejdsgruppen v./ Niels Stenfeldt,
sagkyndig
Niels Stenfeldt indledte med at fortælle om vigtigheden af arbejdet med
datadagsordenen. Forummet blev orienteret om, at arbejdsgruppen indtil videre
har udarbejdet tre anbefalinger, som skulle behandles på nærværende møde.
Dataarbejdsgruppen arbejder videre med nye anbefalinger, som skal diskuteres
på Regelforums næste møde. Niels Stenfeldt fortalte, at DATA 1 om udvikling af
en national datastrategi handler om, at der udarbejdes en national datastrategi
med to spor, hhv. et borgerrettet spor og et virksomhedsrettet spor. Tanken er,
at Regelforum kan bidrage til udviklingen af strategien ved at spille ind med
konkrete anbefalinger. DATA 2 og DATA 3 er de første eksempler på konkrete
anbefalinger, som kan spille ind i strategien.
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ANBEFALINGER FRA ERHVERVSLIVETS EU- OG REGELFORUM V./
FORMAND, PAUL MOLLERUP
Anbefalinger om data
Følgende fire anbefalinger oversendes til regeringen uden ændringer:






DATA 1: En national datastrategi
DATA 2: Principper for national datagovernance mellem myndigheder og
virksomheder
DATA 3: Offentligt privat-samarbejdsforum skal identificere projekter til
datapartnerskaber og systemudvikling, som kan effektivisere
dataudvekslingen mellem det offentlige og private
DATA 5: Offentliggør erhvervsmæssige indbrudsdata i realtid

Følgende anbefaling oversendes til regeringen uden ændringer med forbehold
for evt. ændringer ifm. behandlingen af lovforslaget:


DATA 6: Motorregisteret skal ikke pålægge virksomhederne
indberetningsbyrder, når de samme oplysninger kan købes på markedet.

Følgende anbefaling oversendes til regeringen med enkelte rettelser:


DATA 4: Skab let adgang til bygningsdata

Anbefalinger om tidlig interessevaretagelse
Følgende to anbefalinger oversendes til regeringen uden ændringer:



TIV 19: Eksisterende havnestatskontrolsystem bør anvendes til nye
kontrolkrav af skibes affaldshåndtering
TIV 20: Forslag om digital afgift ved beskatning af digitaliseret økonomi
bør så vidt muligt afvente OECD’s standard for området

Anbefalinger om national regulering
Følgende anbefaling oversendes til regeringen uden ændringer:


NALO 21: Lastbilforhandlere skal kunne sælge lastbiler uden, at
forhandleren skal anvende et administrativt tungt regelsæt, som ikke er
tiltænkt dem
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Anbefalinger om nabotjek
Følgende anbefaling oversendes til regeringen uden ændringer:


NAT 5: Nabotjek af den danske implementering af e-pengedirektivet
særligt mhp. at belyse reglerne om elektroniske gavekort og
tilgodebeviser

EVT. OG AFRUNDING AF MØDET
Drøftelse af bæredygtighed
Dansk Erhverv ønskede en drøftelse om forskellige regulatoriske initiativer, særligt
fra EU, som omhandler bæredygtighed.
Drøftelsen viste, at medlemmerne støtter den grønne dagsorden, men at de også
ser et behov for et styrket fokus på, hvad de mange nye krav om indberetninger,
dokumentation mv., medfører af byrder og om disse byrder er proportionale med
det bagvedliggende formål.
Formanden mindede om, at han tidligere har været i dialog med mindre erhverv
og virksomheder, som oplever regulatoriske barrierer, der står i vejen for, at de
kan bidrage til at reducere deres klimaaftryk.
På baggrund af den fælles drøftelse blev det besluttet, at der nedsættes en
arbejdsgruppe om klima og bæredygtighed, som både skal se på, hvad de
mange nye krav om dokumentation og indberetning mv. medfører af byrder, fx
om kravene er overlappende, samt se på mulighederne for regulatoriske
forsøgsordninger på områder, hvor reguleringen er en barriere for den grønne
omstilling. Arbejdsgruppen skal ved første møde fastsætte rammen og scopet for
arbejdet.
Afrunding af mødet
Formanden opfordrede til, at forummet retter yderligere fokus på
forsøgsordninger, regulatoriske sandkasser mv. I første omgang planlægges flere
webinarer, som gerne skal kunne munde ud i nogle anbefalinger inden for dette
felt.
Afslutningsvis ønskede formanden medlemmerne en glædelig jul.
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