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Stora hål i tandvårdsutredning
Regelrådet ogillar de nya förslagen om
ytterligare tandvårdsstöd. Enligt Regelrådet ger den bakomliggande utredningen inte någon heltäckande bild av
vilka konsekvenser förslagen kommer
att få för tandläkarna.
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
föreslår ändringar i regelverket om statligt
tandvårdsstöd. Detta är tredje steget i
tandvårdsreformen och ändringarna kommer att träda i kraft i januari 2013. De nya
förslagen innebär å ena sidan att fler tandvårdsåtgärder kommer att ingå i högkostnadsskyddet jämfört med i dag. Å andra
sidan föreslås att beloppsgränserna för
högkostnadsskyddet höjs. Enligt förslaget
ska också personer med vissa sjukdomar
och funktionsnedsättningar få ytterligare
tandvårdsförmåner. Enligt den bakomliggande utredningen kommer förslagen
öka den totala kostnaden för tandvård
med 250 miljoner kronor. För tandläkarna
innebär de föreslagna ändringarna att de
måste uppdatera sina datajournalsystem.
De kommer också inledningsvis att behöva
lägga tid på inläsning och anpassning
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till de nya systemen. På sikt tror man att
tandläkarnas administrativa arbete kommer att minska i och med att det nya regelverket blir tydligare. Någon närmare beräkning av de administrativa kostnaderna som
förslagen innebär för tandläkarna har inte
gjorts. När det inte framgår av underlaget
vilka administrativa kostnader som ett
förslag medför är det svårt för Regelrådet
att ta ställning till om den valda lösningen
som föreslås är den bästa ur administrativ

synpunkt. Därför avstyrkte Regelrådet förslagen och konstaterade samtidigt att den
konsekvensutredning som låg till grund för
förslagen inte uppfyllde de krav som man
kan ställa på sådana utredningar.
Läs yttrandet på regelradet.se

Utredningarna måste bli bättre
Mer än hälften av alla konsekvensutredningar som passerar Regelrådets granskning får underkänt. Den
vanligaste förekommande bristen i
utredningarna är att förslagens ekonomiska effekter för företag är otillräckligt
beskrivna.
– I vår granskning ser vi ofta att konsekvensutredningarna saknar en beskrivning av förslagens ekonomiska effekter
för näringslivet i siffror. Ett exempel är
det senaste förslaget om tandvårdsstöd.
Det saknas beloppsmässiga beräkningar

av administrativa kostnader men kanske
särskilt hur förslagen i övrigt påverkar företagen. Sådana beräkningar kan vara svåra
att göra, särskilt om Tillväxtverkets webbaserade hjälpverktyg ”Regelräknaren”
inte går att använda. Om det är svårt eller
omöjligt att ange konsekvenserna i exakta
siffror bör regelgivaren hellre göra mer
överslagsmässiga uppskattningar än att
avstå helt från att beräkna kostnaderna.
– Det är uppenbart att den som har
arbetat fram förslaget också är den som
kan göra den bästa gissningen, menar
Regelrådets ordförande Stig von Bahr.
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Välbesökt seminarium

Socialdepartementets promemoria om
karenstid för företagare.
Tillstyrker
Godtagbar utredning

Seminariet – Från EU-förslag till myndighetsföreskrift – skapade intressanta
diskussioner mellan de ca 60 deltagarna
från landets myndigheter.

Socialstyrelsens förslag till läkemedelshantering i hälso- och sjukvården.
Avstyrker
Bristfällig utredning

Det var stort intresse när Regelrådet och
Tillväxtverket den 23 april höll seminarium
som skapade många och bra diskussioner om enklare regler och EU-lagstiftning.
Deltagarna i den fullsatta lokalen fick ta del
av goda exempel på arbetsmetoder genom
presentationer av Naturvårdsverket och
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Energimyndigheten. Statsrådsberedningen
och Regelrådet gav sedan sin syn på hur
ett bra regelförenklingsarbete kan bedrivas
i Sverige och i EU. Den generella reflektionen var att fler sådana här tillfällen behövs.

Jordbruksverkets förslag om statistiska
undersökningar av djurinnehav.
Tillstyrker
Godtagbar utredning
Rikspolisstyrelsens förslag om skyddsvakter m.m.
Tillstyrker
Godtagbar utredning

Sara Bratberg, Statsrådsberedningens
EU-kansli, om myndigheters arbete för
enklare regler i EU.
Hur kan myndigheter arbeta för att
EU-regler ska bli så enkla som möjligt?
– För en effektiv påverkan är tajmingen
viktig. Innan EU-kommissionen presenterat sitt förslag finns stora möjligheter
att vara med och påverka. Om kommissionen presenterar svenska idéer som sitt
förslag kommer de ju också att ”försvara”
förslaget under förhandlingens gång. Att
komma in tidigt i processen är avgörande.
Varför är det viktigt att upprätta en
konsekvensutredning?
– För att kunna påverka, oavsett när i
processen det sker, behöver man kunna
bottna i fakta som är dokumenterad i en
konsekvensutredning. För att ge konsekvensutredningen extra tyngd bör den
även belysa konsekvenserna för den

Finansdepartementets förslag om blankning
Avstyrker
Bristfällig utredning
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Läs mer på regelradet.se

gemensamma europeiska marknaden.
Är det något särskilt du vill skicka
med till myndighetstjänstemän som
arbetar med EU-lagstiftning?
– Att påverka EU-maskineriet är ofta
resurskrävande och kräver samverkan och
god dialog mellan alla berörda. Ett tips är
att Europaparlamentets roll i regelprocessen kan uppmärksammas ännu mer än
vad som sker i dag.

Norskt Regelråd?

Om Regelrådet

Norska regeringen lyfter fram regelförenkling i en ny strategi för små och
medelstora företag och ska utvärdera
om processerna som styr regelgivning
behöver ändras. I Norge finns t.ex. inget
självständigt organ som granskar förslag
till nya och ändrade regler.

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 mer här

Livsmedelsverkets förslag om föreskrifter
för livsmedelshygien
Tillstyrker
Bristfällig utredning

Läs mer om Regelrådets uppdrag

8 maj Regelrådet besöker Jordbruksverket och Skogsstyrelsen
21 maj Regelrådet besöker Skolverket
25 maj NNR:s årsstämma
28 maj Regelrådet får besök av Transportstyrelsen
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