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1. 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.
2. Bedöma konsekvensutredningarnas kvalitet.
Regelrådet tar inte ställning till förslagets
politiska syfte.
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Yttrande över Statistiska Centralbyråns remiss om
föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter
till it-statistik.
Regelrådets ställningstagande
1. Regelrådet tillstyrker förslaget med anledning av att syftet med förslaget uppnås på ett enkelt
sätt och till relativt sett begränsade administrativa kostnader för berörda företag.
2. Regelrådet anser konsekvensutredningen som godtagbar.

Innehållet i förslaget
Remissen innehåller Statistiska Centralbyråns (SCB) förslag på föreskrift om skyldighet för företag att
lämna uppgifter för IT-statistik. Föreskriften innebär att SCB med hjälp av två enkäter samlar in
uppgifter avseende IT-användningen i företag (NV0116) och företagens utgifter för IT (NV0802).
Enkäterna skickas ut årligen och för varje år måste nya föreskrifter meddelas. Senast den 25 april 2014
ska företagen ha lämnat in begärda uppgifter till SCB.
Båda undersökningarna har genomförts tidigare och innehållet i dem ser i stort sett ser likadant ut även
i år. Det framgår av remissen att undersökningen NV0116 är gemensam för medlemsstaterna i EU och
frågor och definitioner har utformats tillsammans av medlemsstaterna och EU:s statistikmyndighet,
medan undersökningen NV0802 i år inte är reglerad från EU-håll. Syftet med undersökningarna anges i
remissen vara att belysa användningen av IT i svenska företag, förbättra den ekonomiska statistiken
samt analysera hur IT påverkar företagens produktivitetsutveckling.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Administrativa kostnader
Det anges i remissen att förslaget innebär en administrativ kostnad för de företag som lämnar in
uppgifterna. För undersökning NV0116 anges den beräknade totalkostnaden uppgå till ca 1 237 500 kr
och för undersökning NV0802 uppgår den till ca 1 584 448 kr. Jämfört med förra årets kostnad för
undersökningarna syns en ökning på ca 80 000 kr, dock enbart för undersökning NV0116. Denna
ökning är hänförlig till en ökning i antalet tillfrågade företag, från 4 200 till 4 500 företag.
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Efter att Regelrådet den 7 mars tagit emot en komplettering avseende undersökning NV0802 är det
sannolikt att de siffror som presenterades i remissen om tidsåtgång och kostnad för att fylla i
undersökningen inte längre stämmer. Detta då det nytt för i år går att göra hänvisningar till Baskontoplanen vilket har till främsta syfte att förenkla uppgiftslämnandet. Regelrådet gör bedömningen att
detta troligen minskar den administrativa kostnaden för de företag som deltar i undersökingenen jämfört
med om hänvisningarna inte hade införts. SCB redovisar dock inga nya uppgifter, anpassade till de nya
ändringarna.
Regelrådet gör bedömningen att kostnaderna är ofrånkomliga för att uppnå förslagets angivna syfte och
tillstyrker det.

Konsekvensutredningen
Förslaget i remissen anges enbart påverka företagens administrativa kostnader i form av att tid måste
avsättas för att fylla i uppgifter. Det antas att tiden för att fylla i undersökning NV0116 inte ändras
jämfört med förra årets undersökningar och likaså är timkostnaden densamma. Som angivits ovan
kommer möjligtvis tidsåtgången för att fylla i undersökning NV0802 att minska något tack vare
hänvisningar till Bas-kontoplanen. Denna minskning är dock inte angiven i konsekvensutredningen.
Antalet berörda företag anges till 4 500 för undersökningen NV0116 och 4 371 för undersökningen
NV0802. De kostnader som följer av förslaget har enligt Regelrådet på ett tillfredställande sätt beskrivits
i konsekvensutredningen.
Regelrådet anser att konsekvensutredningen är godtagbar.
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 12 mars 2014.
I beslutet deltog Karin Lindell, ordförande, Lennart Palm, Claes Norberg och Sten Nyberg.
Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Gustaf Molander.
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Ordförande
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