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Ändringar i stödet till
dagspressen otillräckligt analyserade
Regelrådet avstyrker förslaget i Kulturdepartementets betänkande om ändrade
regler för det statliga stödet till dagspressen och bedömer den tillhörande
konsekvensutredningen som bristfällig.
De administrativa effekter ändringarna
får tillsammans med flera andra konsekvenser har enligt rådet inte beskrivits
väl nog.
Regelrådet anser att förslagets konsekvenser för berörda företags administrativa kostnader inte är tillräckligt beskrivna. Bland de
förslag på ändrade regler som presenteras
i betänkandet finns ett om att avskaffa distributionsstödet till dagstidningar. Effekterna
på de administrativa kostnaderna som just
detta förslag väntas innebära belyses inte
mer än att de antas minska. Någon beskrivning av vad de administrativa kostnaderna
uppgår till i dagsläget, eller en beräkning
av hur mycket de kommer att minska med
finns däremot inte med.
Vidare saknas diverse andra uppgifter i

Colourbox

konsekvensutredningen, vilket leder till att
Regelrådet inte kan godkänna den. Till flera
av de ändringar som föreslås finns inte tillräckliga beskrivningar om vilka företag som
berörs och hur de påverkas av ändringarna.
Det gäller såväl de ekonomiska effekterna
som de konkurrensmässiga effekterna av
ändringarna. Vad som är problemet med
den nuvarande regleringen, till exempel
överenstämmelsen med EU-rätten, och
vad de föreslagna ändringarna syftar till att
uppnå finns beskrivet men Regelrådet saknar utförligare resonemang kring alternativa

lösningar.
Det statliga stödet till dagspressen är under
översyn och det finns i betänkandet flera
olika förslag som syftar till att anpassa
stödet till både de nya tiderna i tidningsbranschen och till EU-regler om statligt
stöd. Förutom att distributionsstödet ska
slopas föreslås bl.a. också att ett nytt omställningsstöd ska introduceras och att nya
stödbelopp ska gälla för såväl högfrekventa
som för låg- och medelfrekventa dagstidningar.
Läs hela yttrandet här

Konsekvenser för taxibranschen dåligt
utredda
kostnader med anledning av förslaget om
Regelrådet avstyrker förslagen i Näringsdepartementets promemoria Redovisningscentraler för taxi. Detta eftersom
rådet anser att de administrativa kostnaderna är ofullständigt beskrivna.
Enligt Regelrådet medför förslagen fler
administrativa kostnader än de som redovisas i promemorian. Rådet anser att sådana
kostnader kommer att uppstå även för s.k.
taxameterverkstäder, vilka föreslås bli skyldiga att lämna vissa uppgifter till Transportstyrelsen.
Vidare saknas beloppsmässiga uppskattningar av förväntade administrativa

uppgiftsöverföring.

Regelrådet anser även att konsekvensutredningen är bristfällig. Utöver beräkningar av administrativa kostnader saknas
tillfredsställande beräkningar av förväntade
andra kostnader, t.ex. tillkommande kostnader för taxameterutrustning. Därutöver
saknas en redovisning av hur regleringarna
kan komma att påverka konkurrensen mellan företagen. Detta gäller särskilt förslaget
om avskaffande av möjligheten att bevilja
undantag från kravet på taxameter. Även
en beskrivning av vilka förändringar i verksamheten som företagen kan behöva vidta
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till följd av förslagen saknas.
Enligt Näringsdepartementet undandras
staten årligen stora summor skatt genom
Mariainom
Nilsson,
Svenska Bankföreningen
underredovisning
taxinäringen.
Syftet
med förslagen är att förbättra taxinäringens
redovisning av inkomster och att införa ett
system som ger berörda myndigheter möjlighet att kontrollera att taxibranschen följer
gällande beskattningsbestämmelser.
Läs hela yttrandet här

Otydliga effekter för
djurhållare
Regelrådet avstyrker Landsbygdsdepartementets förslag till nya regler i djurskyddsförordningen eftersom de administrativa kostnaderna inte kan bedömas.
Enligt Regelrådet är det osäkert vilken administrativ kostnad som uppstår för djurhållare
som söker dispens från vissa av Jordbruksverkets föreskrifter.
Regelrådet bedömer att konsekvensutredningen är bristfällig eftersom det inte går
att bedöma den ekonomiska effekten för
djurhållare som ansluter sig till ett frivilligt
kontrollprogram för djuromsorg. Konse-

Sjöfartsverkets förslag till föreskrifter om
farledsavgift, tillhandahållande av lots, lotsbeställning och lotsavgifter.
Tillstyrker
Bristfällig utredning
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kvensutredningen innehåller en beskrivning
av kostnader som kan uppstå till följd av
anslutning till ett kontrollprogram. Däremot
saknas en närmare beskrivning av de ekonomiska fördelarna. En jämförande beskrivning skulle möjliggöra en bedömning om de
ekonomiska fördelarna står i proportion med
de kostnader som en anslutning förväntas
medföra.
Läs hela yttrandet här

Göran Marby, Generaldirektör, Post- och
telestyrelsen, PTS
Hur arbetar ni på PTS med konsekvensutredningar?
- På PTS är arbetet med att ta fram konsekvensutredningar en naturlig och integrerad
del av det utredningsarbete som föregår
själva författandet av föreskrifter och allmänna råd. I arbetet deltar både sakexperter
och jurister. Vi har också möten och kontakter med marknadens aktörer för att inhämta
branschens kunskap och synpunkter, vilket
gör att vi får en tidig förankring av arbetet.
Denna input är viktig i arbetet då det många
gånger är svårt att beräkna kostnader och
förutse andra effekter. Vi följer Regelrådets
rekommendationer och försöker komplettera
och göra ändringar i den mån det behövs.
Varför anser ni att konsekvensutredningar är viktiga?
- Det är viktigt att de regler vi tar fram på
PTS är välavägda och proportionerliga och
det gäller även för all vår övrig verksamhet.
Vi arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång

Minskad administration i skolorna
Regelrådet tillstyrker Utbildningsdepartementets förslag om ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare
och förskollärare. Enligt Regelrådet medför
förslaget minskade administrativa kostnader. Förslagets totala ekonomiska effekter
kan däremot inte bedömas eftersom det
saknas kvantifierade uppskattningar av förslagets påverkan på företagens kostnader.
Läs hela yttrandet här

SCBs förslag till föreskrift om statistik avseende Forskning och Utveckling i mikroföretag.
Tillstyrker
Godtagbar utredning
Boverkets förslag till föreskrifter om ändring
av verkets byggregler.
Tillstyrker
Godtagbar utredning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till föreskrifter om pyrotekniska
artiklar.
Tillstyrker
Bristfällig utredning
Havs- och vattenmyndighetens förslag till
ändring av Fiskeriverkets föreskrifter om
fisket i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön
avseende fiske efter lax och öring.
Tillstyrker
Bristfällig utredning

Göran Marby

till bra telefoni, bredband och post, men
våra beslut får inte skapa onödig börda för
marknaden. Konsekvensutredningen är ett
instrument för att kunna göra denna avvägning. En bra bakomliggande utredning är A
och O för att kunna fatta väl avägda beslut.
Har ni några tips till andra myndigheter?
- En framgångsfaktor för PTS är att ha
starkt fokus på dessa frågor inom myndigheten. En annan är att under utredningsarbetet ha en god dialog med de som
kommer att beröras av regleringen för att
i ett tidigt skede få in ett så bra underlag
som möjligt.

12 mars
Regelrådet sammanträder
26 mars
Regelrådet sammanträder
27 mars
Regelrådet deltar i Tillväxtverkets utbildning om konsekvensutredningar
8 april
Utbildning för departementen om
konsekvensutredningar tillsammans
med Tillväxtverket och Ekonomistyrningsverket

Läs mer på www.regelradet.se

Regelrådet bedömer om förslag till regler utformas så att de uppnår sitt syfte
på ett enkelt sätt och till en relativt sett
låg administrativ kostnad för företag.
En annan viktig del är att titta på om
konsekvenserna för företag är tillräckligt utredda. Regelrådet är rådgivande
till myndigheter och departement.
Läs mer om Regelrådets uppdrag
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