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Regelrådet  har i dagarna lämnat sin 
årsrapport för 2012 till näringsminister 
Annie Lööf. 

Under året har 74 % av remitterade förslag 
tillstyrkts medan 42 % av tillhörande 
konsekvensutredningar bedömts som 
godtagbara. 

Vi kan se en klar förbättring hos myndig-
heter som exempelvis Transportstyrelsen 
medan departementen halkar efter. Re-
geringskansliet som är en av de viktigaste 
regelgivarna uppnår endast 32 % god-
tagbara konsekvensutredningar. Det är 
ett stort problem att kvaliteten på konse-
kvensutredningarna fortfarande är så låg. 

För att öka andelen godtabara konse-
kvensutredningar krävs engagemang från 
regelgivarnas sida. Att ändra arbetssätt 
tar tid och kräver ett aktivt deltagande 
från samtliga inblandade aktörer, på alla 
nivåer. Regelrådet bidrar från sin sida med 
utökat stöd  och utbildningsinsatser. Här 
är det glädjande att se att intresset för 
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regelförenkling ökat vilket förhoppningsvis 
på sikt bör bidra till högre kvalitetsnivå på 
konsekvensutredningarna. 

Som ett hjälpmedel för regelgivarna har 
Regelrådet lanserat en exempelsamling 
över bra konsekvensutredningar på hem-
sidan. Vidare har Regelrådet och Näringsli-
vets Regelnämnd under året genomfört ett 
projekt om Gold-plating som mynnat ut i 
rapporten ”Att tygliggöra gold-plating - ett 

bättre genomförande av EU-lagstiftning”. 
I årsrapporten redovisas  även två projekt 
om gränsvärden för när en konsekvensut-
redning ska upprättas.

Läs årsrapporten i sin helhet på vår hem-
sida.

 www.regelradet.se

Karin Lindell tillträdde som Regelrådets 
ordförande från årsskiftet. 

- Det viktiga arbetet med att minska re-
gelkrånglet för företagen fortsätter och jag 
hoppas att vi ska kunna bli ännu tydligare 
i våra yttranden så regelgivarna bättre ska 
förstå våra skäl till de beslut som fattas, 
säger Karin. Karin menar att en av de vik-
tigaste uppgifterna för Regelrådet är att få 
regelgivarna att inse hur viktigt det är med 
hög kvalitet på konsekvensutredningarna. 
En utmaning är att hjälpa regelgivarna att 
bli bättre än idag och detta gör Regelrådet 

bl.a. genom utökat stöd och fler utbild-
ningar. 
Karin har lång erfarenhet av arbete inom 
olika myndigheter och har bl.a varit 
riksrevisor, generaldirektör för Konsument-
verket och är från 2012 vice ordförande i 
Marknadsdomstolen.
-  Jag känner mig hedrad över detta 
uppdrag och börjar med att lära känna 
Regelrådet och dess kansli och ser fram 
emot ett bra samarbete, säger Karin. 

Vi önskar Karin hjärtligt välkommen till 
Regelrådet!

Välkommen Karin
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http://www.regelradet.se/wp-content/uploads/2013/02/RR_Arsrapport_2012_web1.pdf
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regelrätt 
Regelrätt är ett nyhetsbrev som ges ut av 
Regelrådet i början av varje månad. 
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Regelrådet anser att Finansdepartemen-
tets förslag om stöd vid korttidsanställ-
ning inte är tillräckligt utrett.  
Förslaget riktar sig till arbetsgivare som ska 
kunna få stöd vid korttidsarbete, vilket kort 
innebär att en arbetstagare tillfälligt ska 
kunna ha en kortare arbetstid än den vanliga 
men med bibehållen lön. Detta ska endast 
vara möjligt om det råder eller är på väg att 
bli en synnerligen djup lågkonjunktur. 

Regelrådet har förståelse för att det kan vara 

svårt att beräkna förslagets totala adminis-
trativa kostnaderna, men menar bl.a. att det 
hade varit bra med ett exempel på vad kost-
naden för administration blir för ett typiskt 
företag som förslaget riktar sig till. 

 Läs yttrandet på www.regelradet.se

18 februari Regelrådet sammanträder
20 februari Regelrådet besöker Trans-
portenheten och Rättsekretariatet på 
Näringsdepartementet.
6 mars Regelrådet sammanträder

regelradet@regelradet.se 

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 ska även 
bedöma konsekvensutredningarnas kva-
litet samt följa utvecklingen inom regelför-
enklingsområdet. Regelrådet är rådgivande 
till myndigheter och departement. 

 Läs mer om Regelrådets uppdrag

Läkemedelsverkets förslag om verksam-
het med aktiva substanser avsedda för 
humanläkemedel.

 Tillstyrker
 Bristfällig utredning

Post- och telestyrelsens förslag om un-
dantag från tillståndplikt för användning 
av vissa radiosändare.

 Tillstyrker
 Godtagbar utredning

Naturvårdsverkets förslag om yrkesmäs-
sig förbehandling av avfall som utgörs av 
elektriska och elektroniska produkter.

 Tillstyrker
 Bristfällig utredning

Näringsdepartementets promemoria 
Myndigheters tillgång till tjänster för elek-
tronisk identifiering.

 Avstyrker
 Konsekvensutredning bristfällig

betänkandet ”Tomträttsgäld och friköp” 
 Tillstyrker
 Godtagbar utredning

 Läs mer på www.regelradet.se 

Förslag om stöd vid 
korttidsarbete

Staffan Widlert, Generaldirektör, 
Transportstyrelsen

Hur jobbar ni med regelförenkling?
Det viktigaste är att öka förståelsen för att 
reglering inte är ett självändamål utan att 
nyttan av de regler vi förvaltar måste vara 
större än den kostnad och det ingrepp 
de medför. Jag har gett alla avdelningar 
i uppdrag att gå igenom samtliga regler 
vi förvaltar under en femårsperiod och 
bedöma behovet av förenkling. I vissa fall 
har regleringar helt kunnat avskaffas. Vi 
arbetar med riktade insatser där behovet 
är särskilt stort. Vi ska t.ex. helt skriva 
om vårt mycket omfattande regelverk för 
nationell sjöfart de närmaste åren. Vi följer 
också årligen upp arbetet för att få en bild 
av om vi rör oss i rätt riktning. 

Varför är konsekvensutredningar 
viktiga? 
Konsekvensutredningarna är vårt vikti-
gaste verktyg för att säkerställa att nyttan 
av reglerna överstiger kostnaden. Vi har 

Slopade BSE-tester gillas
Regerådet ser positvt på Jordbruksver-
kets förslag om slopad provtagning av 
nötkreatur äldre än 72 månader vid nor-
malslakten. Effekterna av besparingarna 
då 48 000 obligatoriska tester per år inte 
längre behöver redovisas är väl beskrivna 
i konsekvensutredningen, menar Regel-
rådet.

 Läs yttrandet på www.regelradet.se 

successivt ökat kraven på kvaliteten i 
konsekvensutredningarna och räknar med 
att ta ytterligare steg.

Något tips till andra myndigheter? 
Det är nödvändigt att få alla medarbetare 
att dela synen att målet inte är att allt i 
tillvaron ska vara reglerat utan tvärtom att 
få färre och enklare regler. Vi har haft stor 
nytta av våra interna riktlinjer och hand-
ledningar för konsekvensutredningar. Det 
är en förutsättning att ha en aktiv intern 
kvalitetskontroll för att säkerställa att kon-
sekvensutredningarna lever upp till våra 
egna krav.
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