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Regelrådets granskning visar att kon-
sekvensutredningarna håller fortsatt låg 
kvalitet trots rådets proaktiva arbete 
med utbildning och stöd för att hjälpa 
förslagsställarna. Enligt Regelrådets 
sammanställning skulle de administra-
tiva kostnaderna öka med 290 miljoner 
kronor årligen om förslagen genomförs.

Regelrådet har under år 2013 yttrat sig 
i 162 ärenden. Granskningen visar att 
andelen tillstyrkanden när det gäller de 
administrativa kostnaderna har sjunkit från 
74 % år 2012 till 52 % för år 2013. Ande-
len godtagbara konsekvensutredningar 
har sjunkit från 42 % år 2012 till 35 % för 
år 2013. Fortfarande presterar myndig-
heterna bättre än Regeringskansliet. För 
myndigheterna ligger andelen godtagbara 
konsekvensutredningar på 46 % och för 
Regeringskansliet på 21 %.

Den främsta orsaken till att förslag avstyrks 
och att konsekvensutredningar bedöms 
vara bristfälliga är att beloppsmässiga upp-
skattningar av förslagets kostnader helt 
saknas eller är ofullständiga. Regelrådet 
kan därför ofta inte bedöma vilka ekono-
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miska effekter som ett förslag kan medföra. 

Under året har Regelrådet arbetat med att 
formulera så tydliga yttranden som möjligt 
för att på så sätt bidra till att förbättra kon-
sekvensutredningarnas kvalitet. Yttrande-
nas utformning och innehåll har ändrats för 
att tydliggöra rådets ställningstagande och 
bedömningen av konsekvensutredningen.

Regelrådet har också under år 2013 fort-
satt att stärka sin stödfunktion gentemot 
regelgivarna genom att hålla utbildningar i 

samarbete med Tillväxtverket och Ekonomi-
styrningsverket, erbjuda egna riktade utbild-
ningar till departement och myndigheter, ge 
stöd i arbetet med specifika konsekvens-
utredningar, bjuda in regelgivare till erfaren-
hetsutbyten samt utöka den uppsökande 
verksamheten gentemot kommittéerna för 
att erbjuda stöd.

     

      Läs hela Årsrapporten 2013 här

Ett år har gått sedan Karin Lindell 
tillträdde som Regelrådets ordförande. 
Det har varit ett händelserikt år och 
2014 innebär ingen inbromsning.  Vi har 
passat på att ställa två frågor till vår 
ordförande.   

Hur ser din summering av ditt första år 
som ordförande ut?
- Regelrådets verksamhet är både mycket 
viktig och stimulerande. Trots rådets 
enträgna arbete med att öka kvaliteten på 
konsekvensutredningarna har både antalet 
tillstyrkanden och antalet godtagbara 
konsekvensutredningar tyvärr blivit färre. 
Vidare har vi märkt att regelgivare inte 
tillräckligt väl ser fördelarna med konse-

Karin summerar och blickar framåt

Det viktiga arbetet med att förtydliga 
yttranden så att regelgivarna ännu bättre 
kan förstå varför konsekvensutredningen 
inte är godtagbar fortsätter. I arbetet med 
stöd vill Regelrådet också verka för fler till-
styrkanden och godtagbara konsekvens-
utredningar och vägen dit går genom att 
regelförenkling prioriteras ute på myndig-
heterna och inom departementen.

Karin Lindell

Foto: Ulrika Sjöström

kvensutredningar på så sätt att de kan 
användas som ett verktyg för att ta fram 
ändamålsenliga regler till en så låg kostnad 
som möjligt för berörda företag.
 
Vad är viktigt och spännande under år 
2014?
- Viktigt under år 2014 blir arbetet med 
den nya organisationen. I september 2013 
beslutades att Regelrådet ska bli en per-
manent organisation fr.o.m. år 2015 och i 
arbetet med den nya organisationsformen 
är det viktigt att rådets oberoende ställning 
säkerställs. Det är också av stor betydelse 
att ansvarsfördelningen mellan de aktörer 
som arbetar med att förbättra kvaliteten på 
konsekvensutredningarna är tydlig.  
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Regelrådet avstyrker betänkandet Ut ur 
skuldfällan. Enligt rådet går det utifrån 
underlaget inte att bedöma förslagens 
påverkan på företagens administrativa 
kostnader.

Regelrådet delar Justitiedepartementets be-
dömning att borgenärskollektivets kostnader 
för betalningshantering kan förväntas minska 
betydligt. samtidigt föreslås att borgenären 
ska överta ansvaret för att redogöra för 
gäldenärens skulder, vilket för 
vissa företag kommer att innebära en ökad 
belastning. Eftersom man inte har gjort 

några beräkningar av vare sig ökade admi-
nistrativa kostnader eller minskade sådana 
går det inte att göra någon helhetsbedöm-
ning av de administrativa effekterna. 
Regelrådet anser vidare att konsekvens-
utredningen är bristfällig. Förutom beräk-
ningar av administrativa kostnader saknas 
beräkningar av troligt intäktsbortfall för 
borgenärerna bl.a till följd av förslaget om två 
betalningsfria månader. 

6 feb
Möte med Näringslivets Regelnämnd, NNR
10 feb
Regelrådet medverkar i Tillväxtverkets 
utbildning i att upprätta konsekvensutred-
ningar
10 feb
Regelrådet sammanträder
13 - 14 feb
Regelrådets kansli besöker Europa-
parlamentet i Bryssel, Impact Assessments 
board (IAB) mfl

Regelrådet bedömer om förslag till reg-
ler 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 tillräck-
ligt utredda. Regelrådet är rådgivande 
till myndigheter och departement.

 Läs mer om Regelrådets uppdrag

sjöfartsverkets förslag till föreskrifter om 
farledsavgift, tillhandahållande av lots, lots-
beställning och lotsavgifter.

 Tillstyrker
      Bristfällig utredning

Näringsdepartements departementsprome-
moria Redovisningscentraler för taxi.

 Avstyrker
 Bristfällig utredning

swedacs förslag till föreskrifter om ändring 
av föreskrifter med anledning av krav på 
oberoende, opartiskhet och integritet hos 
ackrediterade kontrollorgan.

 Tillstyrker
 Godtagbar utredning

 
Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskaps förslag till nya föreskrifter om 
aerosolbehållare.

 Tillstyrker
 Bristfällig utredning

Utbildningsdepartementets promemoria om 
ändrade regler om introduktionsperiod och 
legitimation för lärare och förskollärare.

 Tillstyrker
 Bristfällig utredning

     Läs mer på www.regelradet.se
     

Oklara effekter av 
skuldsaneringsförslag

Vilka satsningar inom regelförenkling 
planeras under 2014?
- Under våren lämnas sista delredovisningen 
från länsstyrelsen i Kronoberg avseende 
uppdraget med att förenkla för företag på 
länsnivå. samtidigt lämnar Tillväxtverket 
sin sista delredovisning om förenkling för 
företag på kommunal nivå. Förenklingsjakten 
slutredovisas, det är ett arbete som har gett 
mycket värdefull input kring vad företagare 
upplever som betungande i sin vardag.
Dessutom har vi beslutat att permanenta 
Regelrådets verksamhet. Det är nödvändigt 
att ha ett oberoende organ som granskar 
nya eller ändrade regler.

Vilken fråga ser du som viktigast inom 
regelförenklingsarbetet under 2014?
- Arbetet med ”En dörr in”, ett uppgifts-
lämnarregister för företag, är en av mina 
prioriterade åtgärder. Uppgiftslämnarregistret 
kommer att ersätta många av de över 90 
miljoner blanketter som ska lämnas till cirka 
70 olika myndigheter. 

Det gör att företagen får mer tid och energi 
att ägna sig åt utveckling och produktion än 
byråkrati.

Hur kan Näringsdepartementet bidra till 
bättre konsekvensutredningar?
- Det är viktigt att regelgivare har tillgång 
till bra råd och stöd i arbetet med konse-
kvensutredningar och här är Tillväxtverket 
och Regelrådet två viktiga aktörer. Vi har 
gett Tillväxtverket i uppdrag att ta fram ett 
beräkningsverktyg som ska underlätta för 
regelgivarna. Uppdraget slutredovisas den 
31 oktober. 
På uppdrag av oss kommer även Regel-
rådet, Tillväxtverket och Ekonomistyr-
ningsverket att genomföra en utbildning i 
konsekvensutredningar under våren. 

Regelrådet tillstyrker Finansdepartemen-
tets förslag om förstärkt nedsättningen 
av socialavgifter för personer som vid 
årets ingång inte fyllt 23 år och slopad 
nedsättning för personer som fyllt 25 år.  
De administrativa kostnaderna ökar i så 
liten omfattning att syftet med förslaget 
bedöms uppnås på ett enkelt sätt och till 
låg kostnad för företagen. Konsekvens-
utredningen är däremot bristfällig. 

Colourbox

Annie Lööf

Ändrade socialavgifter för unga

Läs hela yttrandet här

Läs hela yttrandet här

Annie Lööf, Näringsminister
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