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Regelrådets ställningstagande
Regelrådet avstyrker förslagen.
Konsekvensutredningen är bristfällig.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Allmänt
Betänkandet innehåller ett förslag till ändringar i förslaget till ny skollag (prop. 2009/10:165). De
föreslagna ändringarna innebär i huvudsak att betyg ska sättas i slutet av varje termin från och med
årskurs sex i grundskolan, sameskolan samt i grundsärskolan. I specialskolan ska betyg sättas fr.o.m.
årskurs sju. Syftet med de föreslagna ändringarna är ökade möjligheter till en systematisk uppföljning
av elevernas kunskaps-utveckling och att skapa förutsättningar för en bättre måluppfyllelse.
I den upprättade konsekvensutredningen anförs att förslagen påverkar skolornas administration i olika
omfattning. I skolor som endast omfattar årskurser upp till årskurs sex saknas en betygsadministration
helt varför nya rutiner för bl.a. registrering av betyg, betygskatalog och hantering av sekretesskyddade
uppgifter behöver byggas upp. Lärare i dessa skolor behöver även utbildning för att göra bedömningar
och betygssättningar. I skolor som redan i dag sätter betyg tillkommer en viss arbetsinsats för lärarna.
Regelrådet konstaterar att ett genomförande av det föreslagna betygssystemet påverkar de
administrativa kostnaderna för privata skolor och att den upprättade konsekvensutredningen endast
innehåller mycket allmänna uttalanden därom. Det saknas således en utförlig beskrivning och
beräkning av de administrativa kostnader som förslagen kan ge upphov till. I avsaknad därav kan
Regelrådet inte tillstyrka förslagen.
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Synpunkter på konsekvensutredningen
Som framgår av det föregående innehåller konsekvensutredningen inte en godtagbar beskrivning av
de administrativa kostnader som ett genomförande av förslagen kan leda till. Även vad gäller andra
konsekvenser är redovisningen alltför allmänt hållen. Konsekvensutredningen uppfyller därför inte
kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning och är därmed
bristfällig.
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträdet den 30 juni 2010.
I beslutet deltog Stig von Bahr, ordförande, samt Lennart Palm, Leif Melin och Maud Spencer.
Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Mia Wallgren.

Stig von Bahr
Ordförande

Mia Wallgren
Föredragande

Regelrådet är en statlig kommitté. Regelrådet är rådgivande till regelgivaren och granskar utformningen
av förslag till nya och ändrade regler som kan få ekonomiska effekter för företagen. Regelrådet tar
ställning till om reglerna utformas så att de uppnår sitt syfte på ett enkelt sätt och till lägsta
administrativa kostnad för företagen men ska inte ta ställning till förslagens politiska syfte. Regelrådet
bedömer också konsekvensutredningarnas kvalitet.
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