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Høring av rapporten "Prosesskartlegging av bedriftsetablering"

Det vises til høringsutsendelse av rapporten "Prosesskartlegging av bedriftsetablering"

utarbeidet på departementets oppdrag av Rambøll Management Consulting (Rambøll).

HSH har gjennom sin deltakelse i referansegruppen bidratt med innspill underveis

arbeidsprosessen med rapportens tilblivelse, og referansegruppen har avgitt kommentarer
og innspilL i møter med Rambøll Management Consulting (Rambøll) underveis i arbeidet.

Generelt om innholdet

Tilbakemelding på rapportens hovedinnhold fra utvalgte medlemmer hos HSH viser at
rapportens konklusjoner stemmer godt overens med våre medlemmers
virkelighetsoppfatning omkring disse forhold. Dette gjelder særlig intervjuresultatene som
viser at selve prosessen med å etablere en virksomhet ikke oppleves som spesielt
problematisk, men at utfordringen i hovedsak snarere er knyttet til selve
rammebetingelsene for etableringsfasen.

Særlig påpekes det i rapportens punkt 9.5 at næringsdrivende ønsker fjernet kapitalkravet

og revisjonsplikten til aksjeselskaper som har begrenset omsetning, få ansatte og
begrenset balansesum. Dette er forhold som de forespurte HSH-medlemmene også har
pekt på som særlig utfordrende.Videre er det fremholdt at selve stiftelsesprosessen av
aksjeselskap for de aller minste selskapene (type microforetak) bør kunne forenkles, slik
at stiftelsesprosedyren for denne typen foretaksform blir enklere å håndtere for
oppstartere, grundere og lignende.

HSH-medlemmene peker også på viktigheten av at arbeidet med å gjøre altinn til eneste
kontaktpunkt mellom myndigheter og virksomheter videreføres og fullføres. I tillegg

ønskes tilgang på flere skjemaer og søkeprosesser gjennom altinn, så som bestilling av
skatteattest, felles søknad for bevilling av salg av øl i dagligvarebutikk i alle kommuner,
111v.
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HSH har tidligere argumentert sterkt både for utredning av en forenktet aksjelovgivning
for små og mellomstore virksomheter, samt opphevelse av revisjonsplikten for små
aksjeselskap med begrenset omsetning. HSH er kjent med at departementet i samarbeid
med Politi- og justisdepartementet har initiert en &imannsutredning av forenklet
aksjelovgivning for små aksjeselskaper som forventes ferdigstilt innen desember i år, og vi
ser frem tit resultatet av denne utredningen. HSH vil foreta en separat uttatelse når det
gjelder dette arbeidet, stik at vi går ikke nærmere inn på synspunkter angående konkrete
bestemmetser etter utformingen av stik forenktet aksjelovgivning i denne uttatelsen.

Rambølt skisserer i rapportens punkt 9 flere tiltak til oppfølgning av rapportens funn. I
likhet med Rambøll mener HSH at det å starte en virksomhet som selvstendig
næringsdrivende medfører i seg setv en stor personlig risiko, ikke minst med hensyn til
sosiate rettigheter sammentiknet med å være arbeidstaker. HSH forestår i likhet med
Rambøtt å foreta tilnærmninger når det gjelder sykepengeordningen for selvstendig
næringsdrivende (som driver i form av enkeltmannsforetak etler ansvarlige selskap) til de
rettigheter som ansatte arbeidstakere har. En måte å gjøre dette på kan være å gjøre det
enktere å starte og drive et aksjeselskap, jf forrige avsnitt. Bedre og klarere informasjon
er også etterspurt angående sosiale rettigheter ved oppstart av egen bedrift, særlig
når det gjelder risikoen ved ikke å tegne sykeforsikring når man driver i form av
enkeltmannsforetak eller ansvarlig selskap.

Rambøtt påpeker tilsvarende under punkt 9.1 at det generelt er et stort behov for
samordning og forenkling av tilgjengelig informasjon på internett, og nevner særskilt
integreringsarbeidet mellom bedin.no, bedriftshjelp.no og altinn, samt generell
konsolidering av informasjon fra alle offentlige aktører under altinn. HSHstiller seg
positive til utarbeidelse av et flytskjema som beskrevet av Rambøll i nevnte punkt.
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