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RAPPORT FRÅN REGELRÅDET

Regelrådets
årsrapport 2021
Nu har Regelrådet lämnat sin årsrapport för
2021 till Näringsdepartementet. I rapporten
framgår att resultatet avseende konsekvensutredningarnas kvalitet har förbättrats totalt
sett, från en andel godtagbara konsekvensutredningar på 53 procent år 2020 till en andel
på 58 procent år 2021. Resultatet varierar dock
mycket mellan olika regelgivare.
Av årets statistik framgår att kommittébetänkanden och Regeringskansliet internt har
förbättrat sitt resultat i jämförelse med förra
året och båda de nämnda kategorierna visar
ett resultat där ungefär varannan konsekvensutredning har bedömts godtagbar. Gällande
myndigheter visar de, efter ett tapp förra året,
i år ett resultat som är mer i linje med åren
dessförinnan där tre av fyra konsekvensutredningar har bedömts godtagbara. Vad gäller
kategorin myndighetsrapporter är det relativt
få sådana remisser (12 st) och därför svårt att
dra några långtgående slutsatser av resultatet.
Regelrådet noterar dock att andelen godtagbara konsekvensutredningar i denna kategori
är anmärkningsvärt låg då endast var fjärde
konsekvensutredning har bedömts godtagbar.
Regelrådets främsta kanal för att nå regelgivare
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är genom sina yttranden och Regelrådet har
under en längre tid arbetat med att yttrandena ska vara så tydliga som möjligt. Under
hösten 2021 har Regelrådet tillfrågat ett antal regelgivare om hur de ser på Regelrådets
yttranden, om de är till en konkret nytta för
mottagaren och hur de skulle kunna bli mer
användbara. Regelrådet har fått värdefulla
kommentarer från både departement och
förvaltningsmyndigheter i denna utvärdering.
Regelrådet har fortsatt den kvalitativa uppföljningen av sina tidigare lämnade rekommendationer och kan konstatera att inte
mycket har hänt under 2021. Det är endast
gällande rekommendationen om att konse-

kvensutredningsarbetet behöver en översyn
som Regelrådet kan notera att vissa framsteg
har gjorts. Under året har utredningen om
enklare regelverk för mikroföretagande och
en modernare bokföringslag lämnat sitt betänkande och regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen med nya förenklingsmål,
där vikten av konsekvensutredningar av hög
kvalitet betonas. Regelrådet ser positivt på att
frågor som rör konsekvensutredningar och att
höja kvaliteten på de samma har diskuterats
mer under 2021 än tidigare år.
I övrigt vidhåller Regelrådet samtliga tidigare
lämnade rekommendationer och avser att
fortsätta följa dessa under kommande år.
Läs rapporten här

YTTRANDE FRÅN REGELRÅDET

Vice ordförande har ordet
- Årets resultat är en liten förbättring jämfört
med 2020. Det är positivt, även om det återstår att se över tid om förbättringen består.
Likaså varierar konsekvensutredningarnas
kvalitet relativt mycket mellan regelgivare
och typ av remiss. Målsättningen behöver
vara att samtliga konsekvensutredningar ska
uppfylla kraven, och där är vi inte än.

förslag är tidigt i regelkedjan, med förslag
som ofta innebär betydande effekter för företagen, är det särskilt viktigt att beslutsfattare
inser vilken påverkan förslagen förväntas få
för företagen. Andelen godtagbara konsekvensutredningar är därför fortfarande alltför
låg. Som Regelrådet har framfört tidigare år
behöver konsekvensutredningsarbetet prioriteras samtidigt som stöd och verktyg behöver
utvecklas för att underlätta det praktiska
arbetet.

- Jag noterar att endast något över hälften av
alla konsekvensutredningar som utarbetats
inom Regeringskansliet, samt kommittébetänkanden, uppfyller kraven. Eftersom dessa

- Det är positivt att konsekvensutredningsarbetet och vikten av konsekvensutredningar
av hög kvalitet har hamnat mer i fokus under
2021, genom mikroföretagsutredningens

Claes Norberg kommenterar det gångna
verksamhetsåret och blickar framåt.

Fotograf: Ernst Henry

betänkande och regeringens skrivelse. Jag
hoppas att den uttalade ambitionshöjningen,
presenterade förslag och rekommendationer
tas vidare och får genomslag i förslagsställares arbete med konsekvensutredningar för att
på så sätt åstadkomma effektivare regleringar
för företag.
Mer om Regelrådet här
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YTTRANDEN I KORTHET

Nytt system för
insamling

Trots brister godkänner Regelrådet konsekvensutredningen till Miljödepartementets
förslag om utökat producentansvar för förpackningar och ändrade ansvarsförhållanden
för kommuner och producenter.
Regelrådet lyfter särskilt utförliga resonemang kopplade till alternativa lösningar
och effekter för berörda företag samt
transparent redovisning av synpunkter som
framförts av olika aktörer. Redovisningen
av berörda företag utifrån antal och storlek
är dock bristfällig. Beskrivningen av förslagets effekter på företag innehåller mycket
värdefull information, men det saknas vissa

TRE SNABBA FRÅGOR
Sandra Riise, ordförande norska Regelrådet.
Kan du berätta om den nyligen genomförda
utvärderingen av det norska Regelrådet?
Samtidigt som Stortinget i juni 2021 fattade
beslut om mål om att reducera näringslivets
administrativa kostnader till följd av regler
med 11 miljarder kronor innan 2025, påbörjades en utvärdering av Regelrådet. Utvärderingen utfördes av en extern konsult, KPMG,
som presenterade resultatet i november 2021.
Vi är mycket glada att utvärderingen visar att
Regelrådets arbete bidrar till bättre konsekvensutredningar, till att på ett kostnadseffektivt sätt göra vardagen enklare för norskt
näringsliv samt att uppnå de förenklingsmål
Stortinget beslutat.
Norska Regelrådet har varit ordförande i RegWatchEurope (RWE) under 2021. Vilka frågor
har varit prioriterade?
Vi har fokuserat på att främja erfarenhetsutbyte om bättre lagstiftning och bidra till ett gott
samarbete mellan RWE och OECD. Bland annat
arrangerade RWE och OECD en gemensam
workshop på temat reglering och ny tekno-
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Enklare regelverk för
mikroföretag

Betänkandet innebär förenklingar för
mikroföretag och modernisering av
bokföringslagen (SOU 2021:60). Förutom
det sedvanliga yttrandet över konsekvensutredningens kvalitet, där Regelrådet
bedömer att konsekvensutredningen
uppfyller kraven, lämnade Regelrådet
även ett särskilt yttrande. I detta begränsar
rådet sina synpunkter till förslagen som har
beröring med rådets verksamhet.
Läs yttrandet här
Särskilt yttrande här

Finansdepartementets promemoria om
sänkt energiskatt på bensin och diesel.
Uppfyller kraven
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kvantitativa uppgifter. Det saknas även redovisning av behov av speciella informationsinsatser, vilket hade varit behövligt med hänsyn till områdets komplexitet. Mot bakgrund
av den kvalitativt utförliga redovisningen
för flertalet centrala aspekter bedömer Regelrådet att den sammantaget är tillräcklig.
Det nya systemet för förpackningsinsamling
föreslås genomföras 2024-2026.
Läs yttrandet här

Socialstyrelsens förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära
relationer.
Uppfyller kraven
Socialdepartementets betänkande om
reglering av privata sjukvårdsförsäkringar (SOU 2021:80).
Uppfyller inte kraven
Näringsdepartementets betänkande om
vägen mot fossiloberoende jordbruk
(SOU 2021:67).
Uppfyller inte kraven

logi. RWE:s övriga
workshops under
2021, på teman såsom genomförande
av EU-lagstiftning
och uppföljning av
regelkostnader, har
också varit välbesökta med deltagare
Fotograf: Ann Kristin Støveren
från många länder.
Vi har vidare fört en nära dialog med EUkommissionen, med utgångspunkt från dess
meddelande om bättre lagstiftning, vilket
RWE även yttrat sig över.

Infrastrukturdepartementets förslag om
inkluderandet av rena och höginblandade biodrivmedel i reduktionsplikten.
Uppfyller kraven

Vad är viktigt framöver?
Det är viktigt med en helhetssyn vid ny
reglering och att vi vid sidan av förenklingsåtgärder även fokuserar på bättre regler. För
en liten, öppen ekonomi som den norska är
goda ramverk för näringslivet en viktig konkurrensfördel. Vi måste hela tiden arbeta för
att säkerställa att våra företag inte får sämre
förutsättningar jämfört med internationella
konkurrenter.
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Läs mer om norska Regelrådet här

Läkemedelsverkets föreskrifter om nationella medicinska informationssystem.
Uppfyller kraven
Staistiska centralbyråns förslag om
ekonomisk statistik per kvartal.
Uppfyller kraven
Läs mer på Regelrådets webbplats

Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan
inom Tillväxtverket. Om ett författningsförslag kan få effekter av betydelse för
företag ska departement och myndigheter skicka förslaget och den tillhörande
konsekvensutredningen till Regelrådet.
Regelrådet granskar konsekvensutredningar och yttrar sig över om dessa uppfyller de krav som ställs enligt 6 och 7 §§
i förordning (2007:1244) om konsekvensutredning.
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23 februari - Regelrådet sammanträder
9 mars - Regelrådet sammanträder
16-17 mars - RWE möte och workshop
23 mars - Regelrådet sammanträder

Kontakt Regelrådet:
www.regelradet.se
regelradet@regelradet.se

