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Regelrådet är ett av regeringen utsett
oberoende organ vars huvuduppgifter är att:
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.

Vårt Dnr
N 2008:05/2014/234

Ert Dnr
U2014/2885/UH

Utbildningsdepartementet
103 33 Stockholm

Yttrande över Utbildningsdepartementets remiss av
betänkandet Yrkeskvalifikationsdirektivet – ett samlat
genomförande (SOU 2014:19)
Regelrådets ställningstagande
1. Regelrådet finner att syftet med förslaget uppnås på ett enkelt sätt och till oförändrade
administrativa kostnader för företag. Förslaget tillstyrks.
2. Regelrådet finner att konsekvensutredningen uppfyller de krav som ställs enligt 6 och 7 §§
förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Innehållet i förslaget
Den 20 november 2013 antogs Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv
2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer (ändringsdirektivet). Innan dess hade en statlig
utredning tillsats i syfte att ta fram förslag till hur direktivet borde implementeras i svensk rätt. I och med
att EU:s fyra friheter bl.a. består av den fria rörligheten för personer och tjänster mellan medlemsstater
har det inom EU-rätten under lång tid funnits regelverk som syftar till ömsesidigt erkännande av
examens-, utbildnings- och andra behörighetsbevis. Det senaste regelverket som nu ersätts av
direktivet från 2013 kallades för yrkeskvalifikationsdirektivet och antogs år 2005.
Utredningen föreslår att ändringsdirektivet genomförs i svensk rätt genom att en ny lag och förordning
om erkännande av yrkeskvalifikationer införs samt att ändringar görs i ett stort antal sektorsspecifika
lagar och förordningar för att anpassa dessa till de nya författningarna om erkännande av
yrkeskvalifikationer. Redan idag finns ungefär ett femtiotal yrkesregleringar som anpassats till
yrkeskvalifikationsdirektivet från 2005. Utredningen föreslår att ytterligare knappt trettio yrken ska anses
utgöra reglerade yrken enligt yrkeskvalifikationsdirektivet och därmed ska omfattas av lagen om
erkännande av yrkeskvalifikationer. Innebörden av att ett yrke omfattas av lagen om erkännande av
yrkeskvalifikationer är att det ger yrkesutövaren rätt till tillträde till samma yrke eller den jämförbara
yrkesverksamhet som denna är behörig att utöva i ursprungsstaten och rätt att utöva det yrket eller den
verksamheten i Sverige, på samma villkor som om yrkesutövaren hade förvärvat sina
yrkeskvalifikationer i Sverige. Detta innebär att berörda svenska företag potentiellt har fler kvalificerade
personer att välja på i en anställningsprocess.
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Skälen för Regelrådets ställningstagande
Administrativa kostnader
Såvitt Regelrådet kan bedöma leder utredningens förslag vare sig till att det tillkommer eller upphör
några krav. Således påverkas inte företags administrativa kostnader. Regelrådet finner därmed att
syftet med förslaget uppnås på ett enkelt sätt och till oförändrad administrativ kostnad för företag och
därför tillstyrks det.

Konsekvensutredningen
Det tas kortfattat upp i konsekvensutredningen att rörligheten på den europeiska arbetsmarknaden på
senare tid lyfts fram som en nyckelfråga för Europas konkurrenskraft och att ändringsdirektivet från
2013 utgått från detta i syfte att modernisera existerande regelverk. Det framgår också att utredningens
syfte varit att åstadkomma ett korrekt och fullständigt genomförande av direktivet. Vad gäller förslagens
överensstämmelse med EU-rätten framgår det att utredningen inte har framlagt några förslag utöver
vad direktivet kräver. I fråga om berörda företag ges inte någon beskrivning i konsekvensutredningen
av hur många som påverkas av förslaget. Som nämns tidigare i detta yttrande listas ca ett åttiotal yrken
i konsekvensutredningen. Däremot saknas uppskattningar om hur många företag i Sverige som är
verksamma inom dessa yrken och hur många av dessa som antas anställa eller anlita utländsk
arbetskraft. Några förändringar i företagens administrativa kostnader till följd av ändrade krav har som
anges i avsnittet ovan inte identifierats av Regelrådet. Vad beträffar den nya regleringens påverkan på
konkurrensförhållandena berörs frågan mycket kort i konsekvensutredningen. Det anges att det i teorin
kommer ges förutsättningar för en ökad dynamik på den inre marknaden och därigenom förbättrad
tillväxt. Det går också att utläsa att tillgången på arbetskraft ökar till gagn för företagen. På grund av
förslagets speciella karaktär är det enligt Regelrådets mening i princip omöjligt att beräkna eller
uppskatta övriga kostnader till följd av förslaget och likaså dess effekter på konkurrensen.
Utifrån det ovan angivna finner Regelrådet att konsekvensutredningen uppfyller de krav som ställs
enligt 6 och 7 §§ förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 27 augusti 2014.
I beslutet deltog Karin Lindell, ordförande, Lennart Palm, Leif Melin och Eleonor Kristoffersson.
Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Gustaf Molander.

Karin Lindell
Ordförande

Gustaf Molander
Föredragande
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