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DEBAT

For meget tid går med papirarbejde
Virksomhederne bruger alt for meget tid på administration, fordi Danmark har valgt at fortolke EU-reglerne langt
skrappere end mange andre lande i EU, mener Arbejdsgiverne
Af Kim Schmidt,
formand for
lokalafdeling
Trekantområdet
i Arbejdsgiverne

ADMINISTRATION Som mindre industrivirksomhed i Danmark ser jeg, hvordan
en masse regler er blevet trukket ned over
hovedet på os*. Skiftende politikere og
regeringer har ellers lovet, at nu skulle vi
gøre op med regeltyranniet. Alligevel er
tingene, som de plejer. Vi skal derfor konstant følge med i maskindirektivet, bygningsdirektivet og per lovkrav lave en
masse tegninger og aflevere til kunden,
hver gang vi skal svejse to stykker jern
sammen.
Det betyder, at 60 procent er papirarbejde, når man laver et projekt i dag. De
sidste 40 procent er at svejse tingene sammen. Det er meget omkostningsfuldt i de
små virksomheder. For det er svært at få
penge for alt det papirarbejde. Kunden
har ikke har noget imod at få 50 tegninger, men ser stort set kun på produktet,
når der skal aftales en pris.
Skudt over målet
De høje krav til dokumentationen kan i
nogle tilfælde være berettiget. Andre gange er det helt skudt over målet. Reglerne
er gjort så brede, at de rammer stort set
alt. Det betyder, at man i virksomhederne
skal bruge rigtig mange kræfter på at holde sig opdateret på dem. Det går ud over
produktiviteten og i sidste ende landets
konkurrenceevne.
Derfor har vi i Arbejdsgiverne i mange
år arbejdet på at råbe politikerne op om
nødvendigheden af at få færre administrative byrder. Men vi må bare konstatere, at på trods af mange løfter har politikerne, hverken under den nuværende regering eller den tidligere, formået at skabe en mærkbar nedgang.

Duksen i klassen
Undskyldningen er ofte, at de fleste af
reglerne kommer fra EU. Men det er faktisk ikke helt rigtigt. Det handler mere
om, hvordan man fortolker EU-reglerne.
Her har man i Danmark valgt at fortolke
EU-reglerne langt skrappere end mange
andre lande i EU. Vi har valgt at indtage
rollen som duksen i klassen.
Det lyder måske meget tilforladeligt,
men problemet er, at det giver en skævvridning i konkurrencen i forhold til landene omkring os. Vi bliver simpelthen for

dyre – for alt det papirarbejde koster faktisk noget. Derudover gør det indenfor
Danmarks grænser livet svært i en masse
mindre danske virksomheder, hvor man
ikke bare har en afdeling, der tager sig af
det. Her er det ejeren selv, der skal sidde
og arbejde med mange siders tegninger
og andre papirer for bare at kunne sælge
et gelænder. Det gavner ikke nogen. Det
skal vi have gjort op med.
(* Kim Schmidt er indehaver af smedefirmaet Mekaleika Maskinkonstruktion i
Lunderskov ved Kolding, red.)

”Problemet er, at det giver en
skævvridning i konkurrencen i
forhold til landene omkring os.
Vi bliver simpelthen for dyre –
for alt det papirarbejde koster
faktisk noget”, skriver Kim
Schmidt om den danske fortolkning af EU-reglerne.
(Genrefoto: Colourbox)

■ Navne
Eurotag Danmark
Peter Kranz,
adm. direktør i tagmembranvirksomheden Eurotag
Danmark
A/S, har 25
års jubilæum i morgen, onsdag 1. marts. Peter Kraz er
oprindelig uddannet tømrer
og blev bygningsingeniør
som 25-årig. I 1992 fik den
29-årige Peter Kranz et
salgsjob i Eurotag Danmark,
som han i dag er eneejer af.
Peter Kranz’ interesse for
innovation inden for tagpap

er baggrunden for, at han tilbringer sin jubilæumsdag på
den amerikanske tagdækker-brancheorganisation
NRCA’s årlige kongres i Las
Vegas.
Ifølge direktøren kan den
danske tagdækkerbranche
lære meget af NRCA, der har
arbejdet for at udvikle tagdækkererhvervet siden 1886
og har flere end 3.500 medlemsvirksomheder.
– Danske byggerutiner og
-traditioner er rigtig fine,
men vi har også brug for udsyn, og den danske byggebranche kan lære rigtigt meget ved at kigge ud over landets grænser, siger han.

Niras
Karol Marcinkowski,
civilingeniør
og direktør i
Niras, fylder
70 år den 6.
marts. Karol
Marcinkowski er født i Polen og blev
i 1972 civilingeniør fra Krakows Polytekniske Universitet. Vejen til Danmark gik via
England, hvor han traf sin
danske kone Gitte.
Fødselaren fik i 1973 job
hos det rådgivende ingeniørfirma Viggo Madsen &
Folmer Andersen og funge-

rede samtidig som rådgiver
og tolk for danske politikere,
embedsmænd og boligforeningsfolk, når de gæstede
østlandene. I 1980 blev han
ansat i det rådgivende ingeniørfirma Abrahamsen & Nielsen, som han i 1982 blev
partner i og senere direktør
og eneejer af.
I 1996 solgte han virksomheden til Niras, hvor han
blev direktør med særligt ansvar for selskabets internationale aktiviteter. Karol Marcinkowski har modtaget flere udmærkelser og blev således i 2016 tildelt et polsk
ridderkors.
I forbindelse med 70 års

fødselsdagen har Karol Marsinkowski valgt at gå på pension.

Ase
Annette Johansen, forsikringsmedarbejder i akassen Ase,
fylder 60 år i
dag, 28. februar.
Anette Johansen har
blandt andet arbejdet i Røde
Kors Asylafdeling i 18 år, inden hun i 2003 kom til Ase
på Frederiksberg.
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