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IRRC 2013 i Berlin
Den internationella regelförenklingskonferensen International Regulatory
Reform Conference 2013 genomfördes i
Berlin i slutet av januari.
Konferensen arrangerades av den tyska
regeringen i samarbete med bl.a. OECD,
Normenkontrollrat, Bertelsmann-stiftelsen
och de tyska handelskamrarna. På plats
i Berlin fanns 320 beslutsfattare, politiker
och experter m.fl. från 44 länder för att
diskutera smart regelgivning. Konferensens
ledord var Accountability, Transparency,
Participation: Key Elements of Good Governance.
Vid IRRC 2013 betonades på nytt att
regelförbättring är ett långsiktigt arbete
som involverar allt fler regeringar, företag
och organisationer. Trots vissa skillnader
i genomförande har vissa gemensamma
ansatser kring regelgivning vuxit fram:
transparens kring effekterna av föreslagna
regler, tidigt samråd med intressenter, ett
systematiskt arbete med regelförbättring
och medverkan av aktörer, utredning av
alternativ till reglering och en systematisk
översyn. Enkla och förståbara regler och
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det växande behovet av samråd med
intressenter och deltagande i det politiska
beslutsfattandet är några punkter man ansåg behöver diskuteras än mer i framtiden.
Vid konferensen talade bl.a. EU-kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič,
den tyske ministern Eckart von Klaeden,
den franska regeringens vice generalsekreterare Thierry-Xavier Girardot och EU-parlamentarikern och kommittéordföranden
Malcolm Harbour.

Regelrådet och NNR var värdar för workshopen med temat Clarifying goldplating:
Mitigating barriers to trade in the single
market. Under workshopen diskuterades
begreppet gold-plating, hur implementering kan diskuteras vid förslag till ny
regelgivning samt olika verktyg som kan
användas för att belysa effekterna av ev.
gold-plating.
Läs mer om konferensen här

High Level Group
on Administrative Burdens

EU-kommissionen tillsatte 2007 en
s.k. hög-nivå grupp med uppdraget
att ge råd till Kommissionen i dess
arbete med att minska administrativa
kostnader för företag till följd av EUlagstiftning.
Gruppens medlemmar har lång erfarenhet
av regelförenkling både inom sina medlemsländer och EU. Regelrådet deltar i
gruppens möten i egenskap av observatör.
Gruppen leds av Dr. Edmund Stoiber, tidigare ministerpresident i Bayern. Gruppen
har som uppgift att ge råd till Kommissionen om administrativa kostnader som
EU-lagstiftning kan medföra för små och
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medelstora företag och kan även föreslå
hur man kan förenkla befintlig EU-lagstiftning. Gruppen har fått ett utökat uppdrag
som innebär att de ska både bistå medlemsstaterna och följa upp genomförandet
av EU-lagstiftning på nationell nivå. I april
2013 sammanträder gruppen för första

gången i sin nya konstellation. Bland de
nya medlemmarna återfinns Gunilla Almgren, ordförande i UEAPME, The European
Association of Craft, Small and Mediumsized Enterprises.
Läs mer om HLG här

Intern granskning

Finansdepartementets promemoria Nya regler för finansiella konglomerat och grupper.
Tillstyrker
Bristfällig utredning

Europeiska rådet antog i december
2011 ett antal åtaganden och slutsatser
om konsekvensutredningar med syfte
att förbättra användandet av Kommissionens konsekvensutredningar under
processen vid rådet.
För att bilda sig en uppfattning om genomförandet av åtagandena skickades en enkät
ut internt. Undersökningen fokuserade bl.a.
på hur Kommissionens kosekvensutredningar används, hur rådets tillägg konsekvensutreds och hur nationella uppgifter
används. Resultatet har presenterats i en
rapport som bl.a. visar att i två konstella-
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tioner av rådet, nämligen Allmänna rådet
och rådet för Utrikesfrågor, förekommer
konsekvensutredningar normalt inte alls.
I arbetsgrupperna däremot diskuteras
konsekvensutredningarna mer.

Uppsatstävling i Holland
Actal (Regelrådets motsvarighet i Holland)
har utlyst en uppsatstävling om regelförenkling. Temat för uppsatserna är Hur
kan regelkrånglet i Holland minskas? Alla
studenter i landet har erbjudits att delta
och 1:a pris är ett års betalda studieavgifter. Uppsatserna kommer att publiceras
på Actals hemsida under våren 2013.
Läs mer på www.actal.nl/

Läkemedelsverkets förslag om detaljhandel
vid öppenvårdsapotek
Tillstyrker
Godtagbar utredning
Socialdepartementets promemoria Fysioterapeut - ny skyddad titel för sjukgymnaster.
Avstyrker
Bristfällig utredning

Läs rapporten här

Läs mer på www.regelradet.se

Elizabeth Golberg, Chef för direktorat C Smart regulation vid Generalsekreteriatet,
Europeiska kommissionen
På vilket sätt kan EU förbättra sitt
arbete med regelförenkling för företag
inom EU?
- Programmet (Regulatory and Performance program, REFIT) införs för att minska
onödiga regelkostnader. Programmet ska
systematiskt identifiera och initiera åtgärder som genererar kostnadsminskning
och regelförenkling. Den 7 mars 2013
kom Kommissionens skrivelse ”Smart
lagstiftning - Att tillgodose behoven hos
små och medelstora företag”. Uppföljning av administrativa bördor kommer ske
kontinuerligt. En särskild insats har gjorts
för att minska byråkratin, exempelvis övergången till ett helt elektroniskt momsredovisningssystem. Kommissionens
analysverktyg - konsekvensutredningar,
utvärderingar och offentliga samråd- kommer att skärpas för att säkerställa att

Transportstyrelsens förslag om personliga
certifikat och utbildning på luftfartsområdet.
Tillstyrker
Godtagbar utredning
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EU:s lagstiftning håller måttet.
Varför är det viktigt att göra en konsekvensutredning?
- Konsekvensutredningar hjälper till att förklara varför en åtgärd är nödvändig och
varför förslaget är ett lämpligt val.
Vad tror du är särskilt viktigt att tänka
på i processen för smart lagstiftning på
EU-nivå?
- Att ett gemensamt ansvar tas tillsammans med övriga EU-institutioner och
medlemsstater. Detta är inte bara en
Kommission- eller Brysselfråga,
”Smart regulation is a shared mission”.

Regelrådet bedömer om förslag till regler utformas så att de uppnår sitt syfte
på ett enkelt sätt och till en relativt sett
låg administrativ kostnad för företag.
En annan viktig del är att titta på om
konsekvenserna för företag är tillräckligt
utredda. Regelrådet är rådgivande till
myndigheter och departement.
Läs mer om Regelrådets uppdrag
Regelrätt
Nyhetsbrevet ges ut en gång varje månad.

3 april
Regelrådet sammanträder
17 april
Regelrådet sammanträder
12 april
Regelrådet medverkar i Tillväxtverkets
grundläggande utbildning om konsekvensutredning ”Tänk efter före”
regelradet@regelradet.se
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