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HANDOUT: MINDRE BØVL OG BEDRE RAMMEVILKÅR 

 
Med fire konkrete forslag vil Socialdemokratiet gøre det mindre bøvlet og besværligt at drive virksomhed for dem, 
der opfører sig ordentligt og bidrager til fællesskabet. Vi vil fortsætte arbejdet med bedre rammevilkår for 
erhvervslivet, øge virksomheders forskning og udvikling, så produktion og nytænkning bevares på dansk jord. Og 
vi vil sikre adgang til vækstlån for virksomheder i hele landet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Tillid til ordentlige virksomheder 

Det er Socialdemokratiets målsætning, at det skal være let og mindre bøvlet at drive en ærlig og sund forretning. 
Vi skal udvise en større tillid til de virksomheder, der har orden i penalhuset, bidrager til fællesskabet og sikrer 
ordentligt arbejdsmiljø for ansatte. De virksomheder skal opleve, at tilsynsmyndigheder og kontrolinstanser ikke 
unødigt påfører virksomheden administrative byrder. Omvendt skal de, der snyder og omgås reglerne, mærke 
konsekvenserne heraf. 
 

 Socialdemokratiet vil have et mere tillidsbaseret system. Hvor kontrolindsatsen med dem, der snyder, 
skærpes. Og de, der spiller efter reglerne, omvendt oplever en øget grad af fleksibilitet. Eksempelvis skal 
større virksomheder ikke udelukkes fra fast-track ordningen for udenlandsk arbejdskraft i 2 år, fordi de 
begår en mindre fejl. Her skal vi udvise tillid til de virksomheder, der ellers overholder reglerne.   

 

Mindre bureaukrati ifm. tiltrækning af specialiseret arbejdskraft 
En mere fleksibel fasttrack ordning for udenlandsk arbejdskraft vil hjælpe virksomheder af med 
noget det bureaukrati de bøvler med i dag. Derfor er vi også klar til at lave en bred aftale om 
lempeligere regler for den nuværende fast-track ordning for større virksomheder, så de ikke 
udelukkes fra ordningen i 2 år for mindre fejl, som det er tilfældet i dag. 

1. Tillid til ordentlige virksomheder 
Hvor kontrolindsatsen med dem, der snyder, skal skærpes. Men de, der spiller efter 
reglerne, skal omvendt mødes med mere tillid og færre krav. 
 

2. Bedre rammevilkår 
Socialdemokratiet vil i dialog med erhvervslivet om, hvorvidt afgifter eller andre rammevilkår 
kan tilrettelægges på en ny og mere hensigtsmæssig måde. 
 

3. Vækst i hele Danmark  
Socialdemokratiet vil styrke Vækstkaution-ordningen over en treårig periode for små- og 
mellemstore virksomheder, der er placeret uden for de store byer. 

 
4. Mere forskning 

Socialdemokratiet vil øge virksomheders fradrag for egne omkostninger til forskning og 
udvikling i Danmark til 130 pct.  
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2. Bedre rammevilkår 
Danske virksomheder er med den stigende globalisering i stadig hårdere konkurrence med resten af verden om 
nye ordrer og arbejdspladser. Så selvom vi lige nu er i et opsving, og de danske virksomheder klarer sig godt, skal 
vi hele tiden have øje for, hvor vi kan forbedre erhvervslivet rammevilkår. Derfor nedsatte vi selv en række 
vækstteams, som har været en stor succes. Og vi vil fortsætte med at lytte til erhvervslivets ønsker.  
 

 Socialdemokratiet vil invitere erhvervslivet til en fordomsfri debat, om hvorvidt skatter og afgifter kan 
tilrettelægges på en ny og mere hensigtsmæssig måde, og om der er rammevilkår, der skal justeres for at 
øge vækst og forbedre konkurrencevilkår. Eksempelvis kunne chokoladeafgiften indrettes langt nemmere 
for virksomhederne uden at det koster provenu for statskassen. 

 

 
3. Vækst i hele Danmark  

Mange af de små og mellemstore virksomheder, der får nej til et lån i banken, og som ejer deres ejendomme i de 
større byer, er mere fordelagtigt stillet ved at kunne tage lån i deres ejendomme. Derfor er der et særligt behov for 
at understøtte lånemuligheder for mindre virksomheder uden for de større byer til vækstplaner. Vækstkautioner 
dækker 75 pct. af bankers vækstlån til SMV’er på op til 2 mio. kr., men ordningen udløber ved udgangen af 2020.  

 Socialdemokratiet vil understøtte adgangen til kapital for danske virksomheder gennem en styrkelse af 
Vækstkaution-ordningen over en treårig periode på 50 mio. kr. Puljen øremærkes vækstkautioner til 
SMV’er, der er placeret uden for de store byer. 

 
4. Mere forskning  

Danske virksomheders høje forsknings- og udviklingsaktivitet er en styrkeposition. Det skal den fortsat være, hvis 
vi skal fastholde og skabe danske arbejdspladser og øge efterspørgslen efter danske varer fra resten af verden. Det 
er den forskning vi laver i dag, som vi skal leve af i fremtiden. Vi har eksempelvis udmærket os på udvikling og 
eksport af grøn teknologi. Det skyldes i høj grad investeringer i innovation og nytænkning. Det vil 
Socialdemokratiet understøtte ved at gøre det endnu mere attraktivt for virksomheder at forske og udvikle i 
Danmark.  
 

 Socialdemokratiet vil øge virksomheders egne omkostninger til forskning og udvikling i Danmark til 130 
pct. Det vil ikke kun gøre det mere attraktivt at placere forskning og udvikling i Danmark, men vil også 
tiltrække de produktionsarbejdspladser som følger med udviklingen af nye produkter. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Sanering af chokoladeafgift  
Flere erhvervsdrivende har påpeget, at reglerne er blevet for indviklede og bøvlede. Konkret har 
flere bagere udfordringer med at gennemskue reglerne for afgifterne på varer, de selv producerer, og 
som indeholder chokolade. Eksempelvis skal en bager, der selv producerer en hjemmelavet 
flødebolle, udregne og afregne afgiften af skummet inde i flødebollen, fordi det blandes med 
chokolade. Derudover skal afgiften på chokoladen og marcipanen samtidig modregnes. 


