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Dålig utredning om
minderårigas
arbetsmiljö
Regelrådet anser att utredningen som
ligger till grund för Arbetsmiljöverkets
förslag till nya regler om minderårigas
arbetsmiljö är bristfällig. Reglerna som
syftar till att förbättra arbetsmiljön för
minderåriga innebär bl.a. att minderåriga endast får utföra ensamarbete från
det egna hemmet och att arbetsgivare
måste genomföra riskbedömningar och
medicinska kontroller om arbetsförhållandena kräver det.
Arbetsmiljöverkets förslag innebär att
EU-direktivet om skydd av minderåriga i
arbetslivet fullt ut införlivas i svensk rätt.
Regelrådet tillstyrker förslaget eftersom de
administrativa kraven till stor del härstammar från EU-rätten men kritiserar samtidigt
i sitt yttrande kvaliteten på utredningen
som Arbetsmiljöverket har som grund för
sitt förslag. Eftersom innehållet i Arbetsmiljöverkets förslag i flera delar kan ha stor
ekonomisk påverkan på företag är det
viktigt att konsekvenserna är bra utredda

Foto: Heide Benser, Scanpix

så att man med säkerhet vet att de bästa
möjliga lösningarna har valts. Exempelvis
borde de kostnader som kan uppstå för
företag som en följd av reglerna kring ensamarbete för minderåriga ha beskrivits på
ett mycket bättre sätt. De företag som kan
drabbas av de nya reglerna om ensamarbete är till exempel de som har praktikanter eller anställer ungdomar för reklamutdelning. Även uppskattningarna av den
tidsåtgång som behövs för att efterleva de

administrativa kraven har brister. Arbetsmiljöverket beräknar att tidsåtgången för
en arbetsgivare att kontrollera om den
minderåriga även arbetar för något annat
företag till i genomsnitt en minut. I sitt
yttrande ifrågasätter Regelrådet om denna
uppskattning verkligen är realistisk.
Läs yttrandet på regelradet.se

Förenkling - en självklar del av politiken
Den 26 oktober hölls en förenklingsdag
på Näringsdepartementet. Näringsminister Annie Lööf inledde dagen med
att prata om företagens betydelse för
välfärden och vikten av att ha förståelse
för företagens situation i regelförenklingsarbetet.
Statssekreterare Marita Ljung poängterade behovet av konkreta åtgärder för
att skapa en märkbar förändring i företagens vardag. Sådana åtgärder är till
exempel Regelrådets utökade uppdrag
och bildandet av en samrådsgrupp med
representanter från företagarorganisatio-

ner. Under dagen framhölls också att en
central del i Regeringens arbete med att
skapa förutsättningar för fler och växande
företag i Sverige är att skapa mer ändamålsenliga regelverk, minska företagens
kostnader och sänka trösklarna. Det ska
bli enklare och mer lönsamt att starta och
driva företag. Förenklingsdagen samlade
framgångsrikt representanter för företag,
myndigheter och den politiska ledningen
för att diskutera utgångspunkterna i företagens vardag.
Läs mer på regeringen.se
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E-tjänster sparar
halv miljard
Regelrådet gillar Näringsdepartementets förslag att statliga myndigheter
ska kunna hantera sina beställningar av
varor och tjänster på elektronisk väg.
Indirekt berör förslaget en stor mängd
leverantörer inom olika branscher från
vilka myndigheterna gör sina inköp.
Förslaget beräknas bespara näringslivet
500 miljoner kronor.
När myndigheter kan hantera exempelvis
prislistor, beställningar och fakturor på
elektronisk väg innebär det tidsbesparingar

Jordbruksverkets förslag om kompensationsbidrag, miljöersättningar m.m.
Tillstyrker
Bristfällig utredning
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och minskad administration för företagen.
I sitt yttrande har Regelrådet emellertid
synpunkter på att en utförlig beräkning av
kostnadsminskningen saknas.
Läs yttrandet på regelradet.se

Helena Jonsson, Förbundsordförande på
Lantbrukarnas riksförbund
Vilka är de viktigaste
regelförenklingarna som behövs?
Vill man verkligen åstadkomma en
märkbar förändring i företagens vardag
så måste myndigheterna öka servicen,
förkorta handläggningstiderna och samordna informationsinhämtandet. För att nå
dit krävs det envishet, uthållighet och ett
företagsperspektiv. Om myndigheter exempelvis begär in statistik är det lämpligt
att de utgår från de uppgifter som redan
finns så att det inte blir onödigt betungande för företag.
Hur åstadkommer man bra regelgivning?
Reglerna får inte vara fler än att de är
överblickbara för företagen och inte vara
mer inskränkande än absolut nödvändigt.
Regelgivarna måste tydligt motivera varför
man har en regel och bli bättre på att utre-

Justitiedepartementets förslag om
fartygsägares försäkring för sjörättsliga
skadeståndsanspråk
Tillstyrker		
Bristfällig utredning
Näringsdepartementets förslag om arbetstidens förläggning och mobilt arbete
avseende vägtransporter
Tillstyrker		
Bristfällig utredning
Transportstyrelsens förslag om avgasrening på tunga fordon
Tillstyrker		
Godtagbar utredning

Läs alla Regelrådets yttranden
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da vilka möjliga alternativ som finns. Även
samråd med näringslivsorganisationer är
viktigt. Ju tidigare i processen det kan ske
desto bättre.
Vad har du för förväntningar på Regelrådet?
Att Regelrådet ska fortsätta göra ett bra
jobb. En önskan är att Regelrådet får
mandat att stoppa föreskriftsförslag som
bygger på bristfälliga konsekvensutredningar.

Oklara kostnader för elransonering

Om Regelrådet

Energimyndigheten har lagt fram ett
förslag som innebär att stora industriföretag kan drabbas av elransonering under
perioder av energibrist. Trots att förslaget
kan få stora konsekvenser för dessa
företag har de ekonomiska effekterna inte
beskrivits i konsekvensutredningen.

Regelrådet bedömer om förslag till regler
utformas så att de uppnår sitt syfte på ett
enkelt sätt och till lägsta administrativa
kostnad för företag. Regelrådet tittar också
på om konsekvenserna för företag är tillräckligt utredda. Regelrådet är rådgivande
till myndigheter och departement.

Läs yttrandet på regelradet.se

Riksgäldens förslag om instituts skyldighet att lämna uppgifter om insättare
m.m.
Tillstyrker		
Bristfällig utredning

Läs mer om Regelrådets uppdrag

30 november
”Regelförbättring och tillväxt”, NNRs
seminarium i Riksdagen
30 november
”Tänk efter före”, grundläggande
utbildning om konsekvensutredningar,
Tillväxtverket
7 december
Regelrådet sammanträder
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