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Slutrapport
2009-2014
Efter sex års verksamhet som en statlig
kommitté konstaterar Regelrådet att
endast 39 procent av konsekvensutredningarna uppfyller kraven och att krafttag krävs för att ändra utvecklingen.
I slutrapporten presenteras bland annat
regelgivarnas resultat utifrån Regelrådets
granskningsverksamhet, slutsatser och
rekommendationer samt en redogörelse av
Regelrådets övriga verksamhet.
Sammanställningen visar att departementens och myndigheternas resultat skiljer
sig åt. Andelen konsekvensutredningar
från departement som uppfyller kraven
är 30 procent och motsvarande andel för
myndigheterna är 45 procent. Den vanligaste bristen är att det saknas beräkningar
eller beloppsmässiga uppskattningar av
förslagens ekonomiska effekter för företag.
I knappt hälften av fallen med bristfälliga
konsekvensutredningar där förslagen har
gått vidare i författningsprocessen har
kompletteringar gjorts enligt Regelrådets
synpunkter. För att säkerställa ett tillräckligt
beslutsunderlag skulle fler kompletteringar
behöva göras, särskilt avseende förslagens

ekonomiska effekter för företag.
Enligt Regelrådet måste konsekvensutredningsarbetet prioriteras i tillräcklig utsträckning. Ledningen hos respektive regelgivare
måste visa intresse och engagemang
för konsekvensutredningar. Den enskilde
handläggaren måste ha kompetens och få
tillräckligt med tid och resurser för arbetet. Konsekvensutredningsarbetet måste
också påbörjas i tid och betraktas som en
viktig del av arbetet med nya regler. Att påbörja arbetet med konsekvensutredningen
först när förslaget är framarbetat resulterar
sällan i en bra i konsekvensutredning och

konsekvensutredningens syfte med att nå
fram till den bästa lösningen uppnås inte.
Sedan den 1 januari 2015 är Regelrådet
ett permanent oberoende granskningsorgan inom Tillväxtverket. Det viktiga arbetet
med att granska konsekvensutredningars
kvalitet fortsätter. Den utbildande och
stödjande verksamheten avseende konsekvensutredningar som Regelrådet tidigare
ansvarade för har vid årsskiftet övergått till
Tillväxtverket.
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Regelrådets rekommendationer till regeringen
• Stärk den politiska uppbackningen

av regelförenklingsarbetet
Med en stark politisk uppbackning kan
Regelrådets arbete få ytterligare genomslag.

• Sätt mätbara mål för regelförenk-

lingsarbetet
Det behövs ett förnyat fokus med mätbara
mål, på kort och lång sikt, som innefattar
samtliga kostnader för företag. Man kan
även överväga att införa ett system motsvarande det som finns i Storbritannien,
där införandet av en ny regel på ett visst
område kräver att två andra regler inom
samma område upphävs.

•

Ge Regelrådet en stoppfunktion
Regelrådet föreslår att förslag som har
en konsekvensutredning som inte anses
uppfylla kraven behöver omarbetas och
remitteras på nytt till Regelrådet. Först när
Regelrådet anser att konsekvensutredningen uppfyller kraven bör förslaget gå
vidare i processen. I avvaktan på att en
stoppfunktion införs föreslås att samtliga
regelgivare med konsekvensutredningar
som inte uppfyller kraven återremitterar
dessa till Regelrådet på frivillig basis.

•

Inför en obligatorisk remittering av
Regeringskansliets förslag till Regelrådet
Regelrådet föreslår att Riktlinjer för Reger-

ingskansliets remittering till Regelrådet
överförs till förordningsform. Det skulle
tydligare signalera den vikt som remittering till Regelrådet rätteligen borde ha och
vara mer konsekvent och motsvarande
vad som redan gäller för myndigheter.

• Ta tillvara Regelrådets unika kompetens inom regelförenklingsarbetet
Den unika kompetens som Regelrådet
och dess kansli har byggt upp genom
åren måste tillvaratas. Regelrådets deltagande i det internationella arbetet är viktigt och måste fortgå, liksom att kansliets
kompetens avseende utbildning och stöd
tillvaratas i den nya organisationen.

Utbildning och stöd
i konsekvensutredningsarbetet
Regelrådet hade som kommitté ett
omfattande uppdrag att ge stöd och
utbildning till regelgivare i deras arbete
med att upprätta konsekvensutredningar
till författningsförslag. Regelgivare kunde
kontakta Regelrådets kansli med frågor
både om enskilda konsekvensutredningar eller om mer generella funderingar
kring konsekvensutredningar. Från och
med årsskiftet och Regelrådets omorganisering från statlig kommitté till särskilt
beslutsorgan inom Tillväxtverket har

Näringsdepartementets Promemoria Tilldelning av koncessioner för kollektivtrafik.
Uppfyller inte kraven

Colourbox

den stödjande och utbildande verksamheten övertagits av enheten Förenkling hos
Tillväxtverket. Ambitionen är att stöd och utbildning på sikt kommer att utvecklas till att
ge regelgivarna ännu bättre förutsättningar
att upprätta högkvalitativa konsekvensutredningar.
Mer information om utbildning och
stöd finner du på enklareregler.se

Jag ser fram emot att konkretisera detta
nya uppdrag som för närvarande diskuteras inom Tillväxtverket och precisera
framtida arbetsformer. Fokus på Regelrådets uppdrag kommer fortsatt att vara att
granska och yttra sig över konsekvensutredningar och i samband med detta är
det viktigt att tillvarata den kompetens
som upparbetats inom Regelrådet och
den personal som tidigare varit anställd på

Finansdepartetmentets förslag om svensk
kontanthantering (SOU 2014:61).
Uppfyller kraven
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till föreskrifter om tillhandahållande av pyrotekniska artiklar och ammunition.
Uppfyller inte kraven
Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om
ansökan för jordbrukarstöd.
Uppfyller kraven

Pernilla Lundqvist, ny ordförande för
Regelrådet
Vad vill du åstadkomma som Regelrådets
ordförande?
Givetvis ett fortsatt arbete med att fokusera på huvuduppgiften att granska och
avge yttranden över konsekvensutredningar. Den praktiska erfarenhet jag har
visar att regelbördan är enorm, detta visar
sig inte minst på redovisningsområdet.
Regelrådet har delvis fått ett nytt uppdrag
sedan 1 januari 2015 genom att rådet
inordnats som ett oberoende organ i
Tillväxtverket.

Finansdepartementets förslag till förenklade
skatteregler för enskilda näringsidkare och
fysiska personer som är delägare i handelsbolag.
Uppfyller kraven

Pernilla Lundqvist

Regelrådets kansli (numera anställda av
Tillväxtverket).
Vad ser du som den största utmaningen med regelförenklingsarbetet
framöver?
Att få regelgivarna att se regelförändringarna utifrån adressaternas synvinkel och att regelgivarnas arbete med
konsekvensutredningen ska ses som ett
naturligt inslag i regelgivningen och inget
som skrivs i sista stund. För att uppnå
detta krävs ett proaktivt arbete.
Vad anser du är viktigast i arbetet med
konsekvensutredningar?
Att beskriva vilka företag det är som
omfattas av de nya reglerna och vad de
nya reglerna får för konsekvenser för de
berörda företagen.

Post- och telestyrelsens föreskrifter om rimliga
krav på driftsäkerhet.
Uppfyller kraven
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
om läkarnas specialisttjänstgöring.
Uppfyller kraven

Läs mer på www.regelradet.se

Regelrådet är ett oberoende särskilt
beslutsorgan utsett av regeringen. Rådets
uppgift består av att bedöma konsekvensutredningars kvalitet med hänsyn till de
effekter författningsförslaget kan få för företag. Regelrådet granskar på begäran från
regelgivare EU-konsekvensutredningar
till EU-förslag som kan få stor påverkan på
företag i Sverige

Regelrätt ges ut varje månad.
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