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Ex ante måling af de administrative lettelser som følge af digitalise
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1. Resumé 

Denne ex ante-måling afdækker de forventede administrative lettelser for erhvervslivet forbun
det ved indførelsen af det digitale system VITAS, som sker i forbindelse med ”Bekendtgørelse 
om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats”. Målingen afdækker ikke an
dre eventuelle konsekvenser for erhvervslivet.  

Med bekendtgørelsen gøres den digitale løsning VITAS obligatorisk for alle arbejdsgivere fra 1. 
januar 2018. Formålet med bekendtgørelsen er, at ansættelse med offentligt løntilskud afbu
reaukratiseres, så arbejdsprocesser i kommuner og virksomheder bliver forenklet, og der sikres 
mere effektive arbejdsgange. Med VITAS bliver det nemmere at anmode om oprettelse af løntil
skudsstillinger, praktikforløb, nytteindsats, IGU eller voksenlærlingeforløb i virksomhederne. In
deværende undersøgelse afdækker kun lettelserne forbundet ved løntilskudsstillinger, praktik
forløb og voksenlærlingeforløb.  

VITAS erstatter udvekslingen af de kendte papirblanketetter med en digital, brugervenlig og dia
logbaseret løsning, der sparer tid og ressourcer – både for virksomheden og jobcenteret. Denne 
måling afdækker besparelsen for virksomhederne.    

På baggrund af målingen estimeres det, at lovforslaget vil medføre løbende administrative be
sparelser for ca. 24,2 mio.kr.  

Tabel 1: Overblik over løbende administrative lettelser 
Administrative konsekvenser Løbende admini

strative byrder, 
papir løsning 

Løbende admi
nistrative byr

der, VITAS 

Løbende admi
nistrative lettel
ser ved VITAS 

Løbende administrative lettelser årligt 29,1 mio. kr. 4,9 mio. kr. 24, 2 mio. kr. 

Tabel 2: Overblik over løbende administrative lettelser  
Administrative konsekvenser Løbende admi

nistrative byr
der, papir løs

ning 

Løbende admini
strative byrder, 

VITAS 

Løbende admini
strative lettelser 

ved VITAS 

Segment 1: Virksomhedspraktik / Ar
bejdsgiver udfylder selv blanketten 

21,9 mio. kr. 3,3 mio. kr. 18,6 mio. kr. 

Segment 2: Løntilskud / Arbejdsgiver 
udfylder selv blanketten 

2,7 mio. kr. 0,3 mio. kr. 2,4 mio. kr. 

Segment 3: Voksenlærlinge / Arbejdsgi
ver udfylder selv blanketten 

1,1 mio. kr. 0,4 mio. kr. 0,7 mio. kr. 

Segment 4: Virksomhedspraktik / Job
centeret forudfylder 

2,5 mio. kr. 0,8 mio. kr. 1,7 mio. kr. 

Segment 5: Løntilskud / Jobcenteret 
forudfylder 

0,8 mio. kr. 0,1 mio. kr. 0,7 mio. kr. 

Segment 6: Voksenlærlinge / Jobcente
ret forudfylder 

0,1 mio. kr. 0 mio. kr. 0,1 mio. kr. 

Total  29,1 mio. kr. 4,9 mio. kr. 24,2 mio. kr. 
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2. Lovforslagets konsekvenser for virksomhederne 

I bekendtgørelse nr. 1297 af 9. november 2016 om en aktiv beskæftigelsesindsats, som ændret 
ved bekendtgørelse nr. 1314 af 11. november 2016, bekendtgørelse nr. 156 af 7. februar 2017, 
bekendtgørelse nr. 914 af 29. juni 2017 og bekendtgørelse nr. 999 af 28. august 2017, foreta
ges følgende ændringer:  

§ 154. Arbejdsgivere skal via den digitale selvbetjeningsløsning VITAS indgive ansøgninger om 
følgende:  

1) Oprettelse af ansættelse med løntilskud 
2) Etablering af virksomhedspraktik  
3) Tilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med voksne i henhold til lov om 

erhvervsuddannelse eller lov om maritime uddannelser (voksenlærlingepladser). 

For virksomhederne medfører dette i praksis, at papirblanketter erstattes af den digitale selvbe
tjeningsløsning VITAS. Dokumentationskravene forbundet med ansøgningerne er stort set uæn
dret, men ansøgningerne skal nu oprettes og håndteres digitalt. Dette medfører et administrativt 
mindreforbrug for virksomhederne.  

I realiteten har flere kommunale jobcentre og virksomheder allerede benyttet sig af den digitale 
løsning inden den blev gjort obligatorisk. En påstand, der underbygges af kommunekortet pro
duceret af Styrelsen for Arbejdsmarked- og Rekruttering (STAR)1, som angiver andelen af virk
somheder overgået til VITAS. Ifølge seneste tal fra november sidste år, var 90 pct. af alle virk
somhederne begyndt at benytte VITAS. Målingen fremstår hermed som en før-efter måling over 
de administrative lettelser forbundet med en fuld indføring af det digitale system i alle berørte 
virksomheder velvidende, at der i virksomheden var flere virksomheder, der anvendte den digi
tale løsning inden den berørte bekendtgørelse blev udstedt. 

2.1 Formålet med lovforslaget 
I såvel Kontanthjælps- som Beskæftigelsesreformen er der krav om, at virksomhedernes an
modninger om at oprette løntilskuds- og virksomhedspraktikpladser og jobcentrenes administra
tion og sagsbehandling heraf understøttes af en ny løsning. VITAS udgør den løsning, som be
skrives i reformerne.  

For arbejdsgiverne tjener VITAS følgende formål:  

- De digitale ansøgninger om oprettelse af løntilskuds- og virksomhedspraktikpladser har 
samme udformning i hele landet på tværs af jobcentre  

1 http://dfdg.dk/da/VITAS/Status%20paa%20anvendelse%20-%20samlet.aspx
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- Systemet er brugervenligt og oprettelsen foregår nemt og intuitivt  
- Der er mulighed for hurtigere afgørelser på ansøgninger  
- Der er mulighed for hurtig afklaring af bevillingsmæssige forhold 
- Afgørelser bliver korrekte i forhold til lovgivningen 
- Afgørelser bliver gennemskuelige 

2.2 Administrative lettelser ved digitaliseringen af ansøgningsproces
serne  
VITAS er en landsdækkende digital selvbetjeningsløsning til oprettelse af løntilskud, praktik
pladser og voksenlærling – både for virksomhederne og jobcentrene. Ændringerne af bekendt
gørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats som nævnt i afsnit 2 vil derfor medføre en række 
ændringer for danske virksomheder, der benytter sig af de ovennævnte ordninger, i og med, at 
hele ansøgningsprocessen nu skal foregå digitalt.  

Det administrative arbejde forbundet med opstarten af en virksomhedsplads, løntilskudsstilling 
eller voksenlærling afhænger dog hos virksomheden af, hvorvidt jobcenteret forudfylder data i 
systemet eller virksomheder selv udfylder al data i systemet. Virksomhedernes administrative 
lettelser beskrives derfor separat for disse to situationer. I og med, at denne undersøgelse er en 
før-efter måling, beskrives ligeledes forskellen mellem den gamle papirløsning og det nye digi
tale system.  

2.2.1 Løbende administrative konsekvenser årligt 
Nedenfor gennemgås et typisk sagsforløb i det nye digitale system, herunder hvordan det ad
skiller sig fra den gamle papirløsning. Formålet er at beskrive de forventede tidsbesparende ele
menter.  

Figur 1: VITAS arbejdsgang 
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Ansøgning oprettes af virksomheden: Når virksomhederne eller jobcenteret starter en ny an
søgning i systemet, bliver man hjulpet igennem hele processen af systemet. De oplysninger om 
virksomheden, der kan trækkes fra eksterne registre udfyldes i forvejen, og virksomheden bliver 
advaret, hvis oplysningerne giver belæg for en afvisning af jobcenteret. Systemet advarer såle
des virksomheden undervejs i ansøgningsprocessen, hvis virksomheden mangler at angive vig
tige oplysninger og man får først mulighed for at sende ansøgningen afsted, når alle felter er 
udfyldt korrekt. Det samme sker, hvis oplysningerne kræver nærmere redegørelse eller skøn af 
en jobcentermedarbejder, inden der kan træffes en afgørelse.  

Der formodes dermed at være et tidsbesparende element ved de automatisk udfyldte register 
data samt diverse advarselsfunktioner, der forhindrer at virksomheden får ansøgningen afvist i 
jobcenteret unødigt. I forbindelse med den gamle papirløsning anvendte man store mængder tid 
på at scanne og sende den udfyldte blanket frem og tilbage, idét der tit manglede forskellige in
formationer. Herudover har systemet en funktion, der gemmer tidligere udfyldte ansøgninger, 
hvilket ligeledes forventes at nedsætte tidsforbruget, såfremt dele af disse genbruges. 

Virksomhederne, der oplyste, at de typisk selv udfyldte blanketterne vedrørende virksomheds
pladser mv., udgjorde ved den gamle papirløsning ca. 33 pct. af alle virksomhedspladser2. 
STAR oplyser, at virksomhederne, der typisk selv udfylder data vedrørende virksomhedspladser 
mv., udgør i dag fra ca. 29 pct. til ca. 65 pct. alt efter ordning (jf. afsnit A1 for uddybende forkla
ring). 

Ansøgning oprettes af jobcenteret (supportfunktion): Virksomheden kontakter jobcenteret 
(på eget initiativ eller efter aftale med borger/jobcenter) for hjælp til at oprette en virksomheds
plads mv. I dette scenarium vil virksomheden enten konkret bede jobcenteret om at udfylde 
data i systemet, ellers vil jobcenteret gøre det som følge af kommunens normale arbejdsgang. 
Med denne ordning vil virksomheden kun skulle godkende ansøgningen ved hjælp af NemID, 
ligesom man ved den gamle løsning kun skulle underskrive blanketten.   

Virksomhederne, der oplyste, at de typisk fik en forudfyldt blanket fra jobcenteret udgjorde ved 
den gamle papirløsning ca. 67 pct. af alle virksomhedspladser3. STAR oplyser, at virksomhe
derne, der typisk selv udfylder data vedrørende virksomhedspladser mv., udgør i dag fra ca. 35 
pct. til ca. 71 pct. alt efter ordning (jf. afsnit A1 for uddybende forklaring)  

2 Fremgår af rapport ”Fast track: business case – notat om besparelsespotentiale ved fast track for virk
somhedspladser” af 2013.  

3 Fremgår af rapport ”Fast track: business case – notat om besparelsespotentiale ved fast track for virk
somhedspladser” af 2013.  
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Ansøgning godkendes af medarbejderrepræsentant: Når virksomheden har udfyldt ansøg
ningen eller underskrevet den skal den godkendes af en medarbejderrepræsentant i virksomhe
den inden den kan sendes videre til jobcentret, med mindre der er tale om en ”enmandsvirk
somhed” VITAS understøtter flere måder hvorpå man kan få medarbejderrepræsentantens un
derskrift tilknyttet ansøgningen, herunder brug af NemID samt elektronisk underskrift. Det for
modes hermed at de digitale løsninger såsom ”digital signatur” mv. vil simplificere processen 
med at få godkendelsen fra medarbejderrepræsentanten, idét man ikke længere skal sende ind
scannede dokumenter frem og tilbage internt i virksomheden for at få den nødvendige under
skrift. 

Herefter modtager jobcenteret ansøgningen og denne godkendes (givet at alt er i orden). Når 
ansøgningen er godkendt opretter jobcenteret en bevilling, der samtidigt generer en besked til 
virksomheden, om at man nu kan kontrollere bevillingen (ved at logge ind med NemID).   

Møder og telefonsamtaler: Ud over det administrative tidsforbrug forbundet med at indføre 
data i systemet, hvad enten det er virksomheden selv eller jobcenteret, er der en række øvrige 
administrationsomkostninger forbundet med ansættelsen af virksomhedspraktikker, løntilskud 
eller voksenlærlinge. Det kommer af, at man har opstartsmøder med jobcenteret, løbende sam
taler med den ansatte og evalueringsmøder med parterne. På baggrund af de afholdte inter
views vurderes det dog, at tidforbruget herved er uændret som følge af brugen af VITAS, hvor
for det ikke medtages i undersøgelsen.  

Ud over den ovenover skitserede sagsgang, er der samtidigt andre muligheder i VITAS, der for
ventes at muliggøre tidsbesparende elementer. VITAS samler nemlig alle ansøgninger, bevillin
ger, forlængelser og ophør ét sted. På denne måde har virksomheden altid overblik over igang
værende og afsluttede sager, og kan hermed følge op på ens sager om løntilskud, praktikforløb, 
eller voksenlærlingeforløb i VITAS. En funktion, der forventes at minimere tidsforbruget brugt 
ved at lede efter igangværende og afsluttede sager. Det har dog ikke været muligt at estimere 
en reel tidsbesvarelse i forbindelse herved, hvorfor det blot bliver en del af det samlede tidsfor
brug vundet ved brugen af systemet.   

2.3 Virksomhedernes kommentarer og anbefalinger  
I det følgende afsnit fremhæves de væsentlige kommentarer og anbefalinger fra virksomhe
derne og jobcentrene, som er fremhævet via interviews med de nævnte aktører.  

Generel tilfredshed med at området er blevet digitaliseret: 

I forbindelse med de afholdte interviews, er der generelt blevet udtrykt en stor tilfredshed med at 
digitalisere blanketterne for såvel jobcentre som virksomheder. Det nævnes bl.a., at ”der er in
gen tvivl om at man bruger mindre tid på det. Og det er meget mere træfsikkert”.  

Udover at det nævnes at systemet har et tidsbesvarende element, nævnes sikkerheden endvi
dere også som forbedret: ”Sandsynligheden for fejl er også blive minimeret”.   
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VITAS bør benyttes til at efterleve strengere krav i den nye dataforordning: 

En af virksomhederne nævnte, at man i forbindelse med den nye datalovgivning, har en stor ud
fordring i forhold til deres dialog med jobcentrene og kravet om sikre mails. Af den årsag, 
spurgte respondenten om det ville være muligt ”at lave en chat-funktion i VITAS, hvor man log
ger ind med sit NemID, for dermed at have en form for sikker mail med centrene”.  

Stor forskel kommunerne indimellem:  

Et kritikpunkt, der er blevet nævnt i forbindelse med de afholdte interviews er, at der ”stor forskel 
kommune til kommune. Frustrationen ligger i, at der kommunerne er stor forskel på hvem der 
gør hvad. En kommune laver start-ansøgningen, hvorimod andre ikke gør. Specielt for store 
virksomheder, er det et problem”. 

Forklaringen skal findes i, at flere kommuner anser placeringen af ansvaret for oprettelsen af 
ansøgningen hos virksomhederne som en ”forringelse af den tidligere service”, hvorfor jobcen
trerne er bange for at virksomhederne ikke tager det samme antal forløb i fremtiden. Af den år
sag, har flere kommuner valgt at påtage sig opgaven om at påbegynde og udfylde store dele af 
ansøgningen for virksomhederne. Om hvorvidt virksomhederne reelt anser de nye arbejds
gange som en forringelse er service er svært at konkludere på og afhænger i høj grad af hvilken 
service man fik ved den gamle løsning. 

Flere virksomheder nævner, at der er for mange beskeder ift. med et ansøgningsforløb: 

En stor del af virksomhederne er uforstående overfor hvorfor man skal modtage fem mails i lø
bet af en ansøgning, når den kører efter planen: ”De får mails konstant. Det er virkelig irrite
rende. Det er mange links for at udfylde en ansøgning. Rykkemails er fine”.  

Indeværende kritikpunkt har ikke haft betydningen for estimaterne, men idét det er blevet nævnt 
af flere virksomheder, har vi valgt at medtage det i kommentarerne.  

NemID er problematisk, særligt for store virksomheder 

En stor del af løsningen bygger på, at det skal være simpelt og hurtigt anvendeligt. Af den år
sag, er der flere af de store virksomheder, der nævner det som værende problematisk, at de er 
nødsaget til at benytte sig af et personligt NemID, når man skal behandle en ansøgning i syste
met. Det kommer både af, at det er besværligt og bryder med deres virksomhedspolitikker: ”Vi 
har rigtig mange enheder, og de her nøglekort og underskrifter gør det svært”.  

De samme virksomheder nævner dog, at de ser frem til Digitaliseringsstyrelsens lancering af 
den kommende version af NemID- og NemLog-in-løsningerne. Her har man valgt at fokusere i 
endnu højere grad på at forbedre brugervenligheden for erhvervslivet, som kan være med til at 
mindske nogle af de nuværende udfordringer.   
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2.4 Validitet og følsomhedsanalyse 
Denne måling vurderes til at have en høj validitet ud fra brugen af AMVAB metoden, men der er 
dog også visse usikkerheder forbundet med kvantificeringen. De primære argumenter for validi
tetsvurderingen er, at:  

1) Der er gennemført en nuanceret segmentering og gennemført 2-3 interviews i hvert 
segment plus interview med den pågældende kommunes jobcentre, for hermed at for
stå de bagvedliggende mekanismer for virksomhedernes svar. I de tilfælde, hvor der 
kun er gennemført interviews med to virksomhederne i hvert segment, har virksomhe
derne dækket over flere segmenter på samme tid.  

2) Interviewpersonerne har et betydeligt forhåndskendskab til både den gamle papirløs
ning og brugen af VITAS. Flere af interviewpersonerne har været involveret i direkte 
evalueringsforløb med STAR, da de har indgående kendskab til processerne forbundet 
ved lovgivningen.   

3) Flere af estimaterne er blevet kvalitetssikret via opfølgende interviews, der højner validi
teten af estimatet.  

4) Det er en metodisk udfordring for målingen, at vi beder respondenterne beskrive brugt 
tidsforbrug ved papirløsningen, der for flere virksomheder strækker sig langt tilbage (da 
flere virksomheder som sagt allerede var gået i gang). Dette kan påvirke validiteten af 
respondenternes svar, da nogle har haft svært ved at huske det præcise tidsforbrug ved 
den gamle løsning.  

5) Afslutningsvis er det en metodisk usikkerhed for målingen, at den procentvise fordeling 
af de tre ordninger er estimeret på baggrund af en tidligere rapport samt et datamateri
ale fremsendt af STAR. Den tidligere rapport bygger på et snævert datamateriale, men 
er det bedste bud vi har. I datamaterialet fremsendt fra STAR er alle forløb registeret, 
hvorfor det fremstår validt. Men vi har måtte nedjustere med 5 pct. ift. andelen af forløb, 
der startes af jobcentrene, da der eksisterer forløb hvor jobcenteret starter en kladde, 
men hvor det forsat er virksomheden der udfylder. Vi kan dog ikke være sikker på de 5 
pct., men har valgt at lade dette være estimatet.  

Populationer 

De anvendte populationer er generet på baggrund af datamateriale fremsendt af STAR, der er 
hentet fra www.jobindsats.dk. I 2017 var der i alt 123.525 virksomhedspraktikforløb, 15.022 løn
tilskudsforløb og 6.000 voksenlærlingeforløb4.  

4 Eftersom, at der ikke er tal fra december 2017 endnu, er tallet fra december 2016 benyttet. Det er ikke 
muligt at udtrække tal vedr. voksenlærlinge, hvorfor tallet udgør et estimat fremsendt af STAR.  
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Bilag A. Lovforslagets relevante måleparametre 

A.1 Rammen for målingen og væsentlige afgrænsninger 
Målingen tager afsæt i de administrative lettelser som følger af indføringen af det digitale sy
stem VITAS.  

A.2 Segmenter 
Indføringen af det digitale system VITAS forventes at påvirke populationen af virksomheder for
skelligt.  

Det skyldes, at der som nævnt af virksomhederne på tværs af de forskellige kommuner, er for
skellige arbejdsgangene og rutiner, når det kommer til arbejdet med VITAS. Der er bl.a. væ
sentlig forskel på mængden af forarbejde udført af de enkelte lokale jobcentre. Det betyder, at 
nogle virksomheder blot skal underskrive ansøgningen med deres digitale signatur, hvorimod 
andre skal udfylde hele blanketten i systemet.  

På baggrund af en forventning om varierende tidsforbrug er følgende segmentering foretaget: 

Tabel 3: Segmentering under papirløsningen 
Segment Ordning Rapportering Antal forløb i alt 

1 Virksomhedspraktik Arbejdsgiver udfylder selv blan
ketterne 40.763 

2 Løntilskud Arbejdsgiver udfylder selv blan
ketterne 4.957 

3 Voksenlærlinge Arbejdsgiver udfylder selv. 
Blanketterne 1.980 

4 Virksomhedspraktik Jobcenteret forudfylder blan
ketterne 82.762 

5 Løntilskud Jobcenteret forudfylder blan
ketterne 10.065 

6 Voksenlærlinge Jobcenteret forudfylder blan
ketterne 4.020 

Note: Den procentvise fordeling mellem hvorvidt arbejdsgiveren selv udfyldte blanketterne eller jobcenteret udfyldte blan
ketterne er ved alle ordninger 67/33 pct. i jobcenterets favør.  

Tabel 4: Segmentering under VITAS 
Segment Ordning Rapportering Antal forløb i alt 

1 Virksomhedspraktik Arbejdsgiver udfylder selv 
blanketterne 54.351 

2 Løntilskud Arbejdsgiver udfylder selv 
blanketterne 4.356 

3 Voksenlærlinge Arbejdsgiver udfylder selv 
blanketterne 3.900 

4 Virksomhedspraktik Jobcenteret forudfylder blan
ketterne 69.174 

5 Løntilskud Jobcenteret forudfylder blan
ketterne 10.666 

6 Voksenlærlinge Jobcenteret forudfylder blan
ketterne 2.100 

Note: Den procentvise fordeling mellem hvorvidt arbejdsgiveren selv udfyldte blanketterne eller jobcenteret udfyldte 
blanketterne er ved virksomhedspraktik (56/44 pct.) og løntilskud (71/29 pct.) i jobcenterets favør og voksenlærlinge 
(65/35) i arbejdsgivers favør. 

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Der er gennemført interviews med 2-3 virksomheder inden for hvert segment, herunder virksom
heder af forskellige størrelse. Men som nævnt i afsnit 2.4 dækker flere af virksomhederne over 
flere segmenter på en og samme tid, hvilket givere en bredere dækning.  

A.3 Populationer og hyppighed 
Populationer er generet på baggrund af fremsendt materiale fra STAR. 

A.4 Virksomhedsinterview 
Der er i forbindelse med målingen gennemført i alt 15 interviews fordelt på de 6 segmenter. 
Mange af virksomhederne benytter dog flere af ordningerne på samme tid, hvorfor der under in
terviewet blev indhentet information om tidsforbrug mv. forbundet med de andre segmenter.  

De interviewede virksomheder spænder fra store, nationale kæder med betydelige antal af virk
somhedspraktikker, løntilskud og voksenlærlinge til små, lokale butikker, der har et par stykker 
igennem i løbet af året.  

Virksomhederne er rekrutteret via de enkelte lokale jobcentre, som har henvist EY til relevante 
virksomheder, idét det var et krav for deltagelse i undersøgelsen at virksomheden både havde 
brugt den gamle papir løsning og var overgået til VITAS.  

A.5 Omkostningsparatmetre 
Ifølge AMVAB-metoden anvendes Danmarks Statistiks opgørelse over lønniveauer, til at fast
sætte relevante timerpriser. Med udgangspunkt i den seneste opgørelse over lønniveauer i den 
private sektor kan timelønnen for de berørte medarbejdere opgøres til følgende:  

Tabel 5: Lønninger for relevante medarbejdere5

Arbejdsfunktion Timepris kr. inkl. 
overhead på 25% 

Segment 

412 Almindeligt sekretærarbejde 
(medarbejderniveau) 360 1-6 

5 LONS20, Løn efter arbejdsfunktion, sektor, aflønningsform, lønmodtagergruppe, lønkomponenter og køn 
2016, www.statistikbanken.dk. Hertil lægges en overhead op til 25 %. der dækker over omkostninger i for
bindelse med faste administrationsomkostninger, dvs. eksempelvis udgifter til kontor (husleje eller byg
ningsafskrivninger), telefon, varme, el, it-udstyr m.m. 
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Bilag B. Dokumentation for de administrative konsekvenser 

I dette afsnit findes tabellerne med detaljeret nedbrydning og beregning af byrder/lettelser for de 
målte krav. Populationen på samfundsniveau tager udgangspunkt i samlede antal forløb i 2017 
fordelt ift. de tre ordningers procentvise fordelinger.  

B.1 Løbende administrative byrder og lettelser 
I det nedenstående ses en tabel, der detaljeret opstiller de løbende administrative lettelser hhv. 
ved indføringen af den digitale selvbetjeningsløsning.  

Tabel 6: Administrative konsekvenser ved den gamle papirløsning 

Segment 
Informationsfor

pligtigelse og 
underliggende 
oplysningskrav 

Population på 
samfundsni

veau 

Aktivitet i tid timer /pr. 
forløb  

(pr. normal effektiv 
virksomhed) 

Eksterne 
anskaffel

ser  
(pr. normal 

effektiv 
virksom

hed) 

Time
pris   

(i kr.) 

Totale om
kostninger 

på sam
funds ni

veau årligt 
mio.kr.  

§henvis
ning Lovtype 

Virksomhedspraktik / 
arbejdsgiver udfylder 
selv blanketten 

Behandling af 
ansøgning 

40.763 
1,5 time - 

358,9 
21,9 mio. kr.  BEK nr. 

1297 Kategori C 

Løntilskud/ arbejdsgi
ver udfylder selv blan
ketten 4.957 

1,5 time - 
358,9 

2,7 mio. kr. BEK nr. 
1297 Kategori C 

Voksenlærlinge / ar
bejdsgiver udfylder 
selv blanketten 1.980 

1,5 time - 
358,9 

1,1 mio. kr.  BEK nr. 
1297 Kategori C  

Virksomhedspraktik / 
Jobcentre forudfylder 
blanketten 82.762 

5 minutter - 
358,9 

2,5 mio. kr. BEK nr. 
1297 Kategori C 

Løntilskud / Jobcentre 
forudfylder blanketten 10.065 12.5 minutter  - 358,9 0,8 mio. kr. BEK nr. 

1297 Kategori C 

Voksenlærlinge / Job
centre forudfylder 
blanketten 4.020 

5 minutter  - 
358,9 

0,1 mio. kr. BEK nr. 
1297 Kategori C 

Samlet 29,1 mio. kr. 

Tabel 7: Administrative konsekvenser ved VITAS 

Segment 
Informationsfor

pligtigelse og 
underliggende 
oplysningskrav 

Population på 
samfundsni

veau 

Aktivitet i tid timer /pr. 
forløb  

(pr. normal effektiv 
virksomhed) 

Eksterne 
anskaffel

ser  
(pr. normal 

effektiv 
virksom

hed) 

Timepris  
(i kr.) 

Totale om
kostninger 

 på sam
funds ni

veau årligt 
mio. kr. 

§henvis
ning Lovtype 

Virksomhedspraktik / 
arbejdsgiver udfylder 
selv data 

Behandling af 
ansøgning 

54.351 
10 minutter - 

358,9 
3,3 mio. kr. §154 Kategori C 

Løntilskud/ arbejdsgi
ver udfylder selv data 4.356 10 minutter - 358,9 0,3 mio. kr. §154 Kategori C 

Voksenlærlinge / ar
bejdsgiver udfylder 
selv data 3.900 

15 minutter - 
358,9 

0,4 mio. kr. §154 Kategori C  

Virksomhedspraktik / 
Jobcentre forudfylder 
data 69.174 

2 minutter - 
358,9 

0,8 mio. kr. §154 Kategori C 

Løntilskud / Jobcentre 
forudfylder data 10.666 2 minutter  - 358,9 0,1 mio. kr. §154 Kategori C 

Voksenlærlinge / Job
centre forudfylder 
data 2.100 

2 minutter  - 
358,9 

0,03 mio. kr. §154 Kategori C 

Samlet 4,9 mio. kr. 
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Baggrunden for måling af administrative konsekvenser ved AMVAB-metoden 
B.1 Introduktion 

Danske virksomheder er underlagt en række forskellige krav og pligter, som er fastsat i love og 
regler af offentlige myndigheder. Det offentlige fastsætter kravene for at regulere virksomheder
nes adfærd, så overordnede samfundsmæssige hensyn tilgodeses, men hvis virksomhederne 
pålægges unødvendige administrative byrder, er der tale om et samfundsmæssigt spild. Det er 
ofte muligt at regulere virksomhedernes adfærd på en mere optimal og for virksomhederne min
dre ressourcekrævende måde, uden at de overordnede samfundsmæssige formål med regule
ringen tilsidesættes. 

Erhvervsstyrelsen har af regeringen fået til opgave at følge udviklingen i de administrative byr
der ved målinger af ny erhvervsrettet lovgivning. 

Til den opgave anvender Erhvervsstyrelsen AMVAB-metoden til at måle, hvor mange ressour
cer virksomhederne bruger på at efterkomme administrative krav i erhvervsrelevante love og 
bekendtgørelser. AMVAB står for Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative 
Byrder. Resultaterne fra AMVAB-målinger anvendes til at følge udviklingen i de administrative 
byrder til at forebygge nye byrder i forslag til ny regulering og til at identificere byrdefulde områ
der med henblik på regelforenkling af eksisterende regulering. 

AMVAB-målingerne gennemføres af eksterne konsulenter i samarbejde med ressortministeriet 
og Erhvervsstyrelsen. 

B.2 De administrative konsekvenser ved reguleringen 
Ved AMVAB-metoden gennemføres virksomhedsinterviews til undersøgelse af, hvor mange 
ressourcer virksomhederne bruger på at efterleve specifikke love og bekendtgørelser. Metoden 
indebærer, at man ved en nøje gennemgang af regelteksten i love og bekendtgørelser finder de 
steder, hvoraf det fremgår, at virksomhederne har pligt til at stille informationer til rådighed for 
myndigheder eller tredjepart.  

Disse informationsforpligtelser underopdeles i et antal oplysninger, som virksomhederne har 
pligt til at stille til rådighed – disse betegnes oplysningskrav. For at kunne tilvejebringe de på
gældende oplysninger skal virksomhederne gennemføre en række administrative aktiviteter. 
Disse aktiviteter kræver et internt ressourceforbrug i form af medarbejdernes tidsforbrug. I nogle 
tilfælde vil efterlevelse af oplysningskravene også kræve, at virksomhederne bruger ressourcer i 
form af eksterne serviceydelser. 

Den administrative byrde måles efter formlen: 

P*O*H*BAU = Administrativ byrde 

P: Antal virksomheder omfattet af reguleringen. 

O: Omkostningsparametre i en omfattet virksomhed bestående af løn til administrative medar
bejdere for pågået administrativ aktivitet og/eller eventuelle eksterne anskaffelser. 

H: Hyppigheden af, hvor ofte information skal stilles til rådighed for myndighed eller tredjepart 
årligt. 
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BAU: Udtryk for hvor stor en andel af populationen, der i forvejen udfører de administrative akti
viteter, som reguleringen stiller krav om, eller som vil fortsætte med disse aktiviteter, selvom 
kravet i reguleringen bortfalder.  

De målte løbende administrative byrder angives altid årligt. 

C.2.1 Ex ante- og ex post-målinger 

AMVAB-metoden anvendes til to typer af målinger: ex ante- og ex post-målinger. 

Ex ante-målinger 
I forbindelse med ny lovgivning, som forventes at have administrative konsekvenser for danske 
virksomheder, i et omfang, der overstiger 4 mio. kr. årligt, opgør Erhvervsstyrelsen de forven
tede administrative konsekvenser for virksomhederne ved lovforslaget eller bekendtgørelsesud
kastet. En sådan opgørelse betegnes som en ex ante-måling af de administrative konsekven
ser, idet der er tale om en vurdering af de administrative konsekvenser ved en ny regel, inden 
denne får effekt for virksomhederne.  

Ex post-målinger 
Målinger af de administrative konsekvenser for danske virksomheder ved love, bekendtgørelser 
eller øvrige initiativer som fx digitaliseringsinitiativer. Sådanne målinger betegnes som ex post
målinger af de administrative konsekvenser, idet målingen gennemføres, efter at reglen eller ini
tiativet er trådt i kraft og kan ”mærkes” ude i virksomhederne. En ex post-måling foretages kun, 
når administrative konsekvenser ikke er blevet ex ante-målt tidligere, eller når grundlaget for en 
ex ante-måling er ændret, siden ex ante-målingen blev afsluttet. 

C.2.2 Forskellige typer af administrative konsekvenser  

I målingen sondres mellem omstillingsomkostninger og løbende byrder. 

Omstillingsomkostninger 
Omstillingsomkostninger er de omkostninger, som virksomhederne kun skal afholde én gang i 
forbindelse med at de skal omstille sig til en ny eller ændret lovgivning/regulering. Omstillings
omkostninger udgør således merbyrden det første år. Omstillingsomkostningerne omfatter ikke 
de omkostninger, som en virksomhed måtte have i forhold til at overholde eksisterende regule
ring for første gang, fx som en konsekvens af stigende omsætning eller udvidelse med nye for
retningsområder i virksomheden.  

Løbende byrder 
De løbende byrder består af de omkostninger, der løbende opstår som følge af regler/regule
ring. Der kan være tale om omkostninger, som opstår med faste mellemrum, fx indberetning af 
moms. Der kan også være tale om omkostninger, der opstår sjældent eller endda er en engang
somkostning for den enkelte virksomhed (fx virksomhedsregistrering), men som gentages lø
bende af nye virksomheder (der registreres).  

Metoden er nærmere beskrevet i Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Admi
nistrative Byrder (AMVAB), som findes på www.erhvervsstyrelsen.dk/konsekvensvurderinger.  
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