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Regelrådet är ett av regeringen utsett 
oberoende organ vars huvuduppgift är att ta 
ställning till om nya eller ändrade regler är 
utformade så att de uppnår regelgivarens syfte 
på ett enkelt sätt och till en, relativt sett, låg 
administrativ kostnad för företag. Regelrådet 
ska även bedöma konsekvensutredningarnas 
kvalitet. Totalt sedan starten år 2009 har 
Regelrådet granskat över 2000 
konsekvensutredningar. 

  
  
   
  
 

 
 

 
Regelrådet överlämnar sin årsrapport för år 2013 
 
Regelrådets granskning visar att konsekvensutredningarna håller fortsatt låg kvalitet trots 
rådets proaktiva arbete med utbildning och stöd för att hjälpa förslagsställarna. Även 
Regelrådets uppdrag att redovisa de administrativa kostnader som framkommer i remitterade 
konsekvensutredningar visar dystra siffror för år 2013. Enligt Regelrådets sammanställning 
skulle de administrativa 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. Andelen 
godtagbara konsekvensutredningar har sjunkit från 42 % år 2012 till 35 % för år 2013. Fortfarande 
presterar myndigheterna bättre än Regeringskansliet. För myndigheterna ligger andelen godtagbara 
konsekvensutredningar på 46 % och för Regeringskansliet på 21 %. 
 
Att andelen tillstyrkanden och andelen godtagbara konsekvensutredningar har minskat så drastiskt är 
enligt Karin Lindell, ordförande i Regelrådet, mycket anmärkningsvärt. En förklaring till försämringen 
kan enligt hennes mening vara att frågan om konsekvensutredningar fortfarande inte prioriteras 
tillräckligt från regelgivarnas sida. Exempelvis ges inte kommittéer tillräckligt tidsutrymme och resurser 
för att kunna göra de beräkningar som behövs. 
  
En regelgivare som har fått ett bra resultat i Regelrådets granskning har ofta en engagerad ledning som 
insett vikten av konsekvensutredningarna som ett verktyg för att säkerställa att rätt beslut kring 
reglering tagits samt beskriva för intressenter hur de påverkas av förslaget. 
 
Mer information om Regelrådet och en länk till årsrapporten finns på www.regelradet.se 
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