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Utredning om
effekterna av
stärkt skydd för
Visselblåsare
Regelrådet tillstyrker förslaget, SOU
2014:31 om att ge stärkt skydd för arbetstagare som slår larm då syftet med
det bedöms uppnås på ett enkelt sätt
och till en relativt sett låg administrativ
kostnad per berört företag. Även den
tillhörande konsekvensutredningen är
Regelrådet positiv till och bedömer att
den uppfyller de krav som ställs enligt
förordningen om konsekvensutredning
vid regelgivning.
I remissen förklaras det på ett enkelt och
pedagogiskt sätt vilka ekonomiska effekter
förslaget får. Det framgår att de arbetsgivare som berörs ska upprätta rutiner för interna larm. Antalet berörda företag uppgår
enligt remissen till ca 300 000 och dessa
delas upp i tre olika storlekskategorier. För
varje kategori har sedan en ekonomisk
beräkning tagits fram. Regelrådet finner att
betänkandet på ett utförligt sätt beskriver

Colourbox

de administrativa effekterna av förslaget.
Regelrådet anser vidare att konsekvensutredningen uppfyller de krav som ställs
enligt gällande rätt. Det ges bl.a. tydliga
beskrivningar om vad det identifierade
problemet är och vad förslaget är tänkt att
uppnå. Det beskrivs vidare på ett bra sätt
vilka företag som berörs och hur företagen
påverkas ekonomiskt. Förslagets påverkan
på konkurrensförhållanden finns beskrivet i
konsekvensutredningen även om Regelrådet anser att det hade kunnat belysas
ytterligare hur små företag påverkas.
Exempelvis kan små företag som behöver
bemöta eventuella oriktiga anklagelser

drabbas hårdare ekonomiskt än större
företag.
Utredningen lämnar förslag på området då
det framkommit att många arbetstagare
undviker att slå larm om missförhållanden
på arbetsplatsen bl.a. på grund av risken
för repressalier från arbetsgivaren. En del
av förslaget innebär att arbetsgivare som
vidtar åtgärder mot en arbetstagare som
slagit larm ska kunna åläggas skadestånd.

Läs hela yttrandet här

Ny metod för att hantera banker i kris
Regelrådet avstyrker Finansdepartementets förslag till nya regler för att
genomföra EU-direktivet om en ram för
återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag (”resolutionsdirektivet”) på grund av brister i
beskrivningen av hur förslaget påverkar
företagens administrativa kostnader.

diskuteras. Vissa kvantifieringar har gjorts
av förslagets effekter på övriga kostnader,
men det är inte möjligt att se vad effekten
blir vare sig totalt eller per företag. Effekten
på företags administrativa kostnader
har inte beräknats. Det finns inte heller
någon analys av hur reglerna slår mot små
företag.

När det gäller konsekvensutredningens
sammantagna kvalitet kan konstateras att
det finns en beskrivning av vad man vill
uppnå med förslaget och att alternativa
lösningar för att nå syftena tas upp och

Förslagen lämnas i slutbetänkandet från
den s.k. Finanskriskommittén. Syftet med
förslagen är att möjliggöra att även företag
som är mycket viktiga för det finansiella
systemet ska kunna avvecklas eller rekon-
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strueras under ordnade former.
Läs hela yttrandet här

Nya regler om
upphandling
Regelrådet bedömer att konsekvensutredningarna om nya regler för upphandling inte uppfyller de fastställda kraven.
Förslaget tillstyrks trots det då det i
allt väsentligt bedöms vara en följd av
EU-rätten.
Både de ekonomiska konsekvenserna och
företagens konkurrensförmåga borde ha
kunnat beskrivas ytterligare anser Regelrådet. Många av förslagen som lämnas
kan enligt Regelrådet få effekter för företag
men tyvärr beskrivs inte vilka eventuella
konsekvenser som avses.

Justitiedepartementets betänkande
F-skuldsanering - en möjlighet till nystart för
seriösa företagare
Tillstyrker
Bristfällig utredning
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Utredningens förslag syftar främst till att
ge upphandlande myndighet tillgång till
ett mer flexibelt och förtydligat regelverk.
Detta skapar enligt utredningen möjligheter att genomföra upphandlingar
mer effektivt samt att underlätta för att
använda offentlig upphandling för att nå
olika samhällspolitiska mål.
Läs hela yttrandet här

Vilken ser du som den största utmaningen framöver?
- Att fullfölja ”en väg in”, den digitala plattformen för uppgiftslämnande. Det kommer att finnas stora utmaningar där med

Regelrådet blir särskilt
beslutsorgan inom
Tillväxtverket
Regelrådets verksamhet permanentas
och inordnas från och med den 1 januari
2015 som ett särskilt beslutsorgan inom
Tillväxtverket. I och med detta kommer
verksamheten som syftar till regelförenkling
för företag att kunna fortsätta sitt viktiga
arbete.
Läs mer under § 17 och § 18 i instruktionen till Tillväxtverket

Transportstyrelsens förslag till ändringar i föreskrifter om åtgärder mot förorening från fartyg
Tillstyrker
Bristfällig utredning
Socialdepartementets betänkande
Privat införsel av alkolholdrycker
Tillstyrker
Godtagbar utredning

Marita Ljung, tidigare statssekreterare hos
fd Näringsminister Annie Lööf.
Vad är du mest nöjd med att ha åstadkommit inom regelförenklingsområdet?
- Det är tre saker, för det första att regeringen breddade arbetet och inte bara
koncentrerade sig på de administrativa
kostnaderna. Det är viktigt att man får en
snabb service och ett gott bemötande
från kommuner och myndigheter samt att
det går enkelt att utföra uppgiftslämnande
och deklarationer på nätet. Det andra är
just uppgiftslämnandet och ”en väg in”
som kommer att innebära stora tidsvinster
för företagaren och företaget i samband
med uppgiftslämnande. Det tredje är att
vi permanentade Regelrådet och dess
uppdrag.

Finansinspektionens förslag till föreskrifter
och allmänna råd om information om ränta på
bostadskrediter
Tillstyrker
Godtagbar utredning

Utbildningsdepartementets förslag till Nationell
referensram för kvalifikationer för livslångt
lärande
Avstyrker
Bristfällig utredning

Läs mer på www.regelradet.se
Marita Ljung

många myndigheter med olika IT-lösningar
bakom.
Är det något särskilt som du vill skicka
med till det fortsatta regelförenklingsarbetet?
- Att aldrig glömma att ha företagaren
i centrum när man utformar lagar och
regler. Att utgå från principen ”Think small
first” är en bra huvudregel istället för att
tänka tvärtom.			

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

3 nov
Regelrådet medverkar i konsekvensutredningsdag för myndigheter
5 nov
Regelrådet sammanträder
7 nov
Regelrådet medverkar i Kommittéservice
utbildning för kommittéer om konsekvensutredningar
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