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Förord

Regelförenkling för framtiden

Arbetet med regelförenkling har varit prioriterad uppgift fören
Småföretagsdelegationen. På tid har frågan flyttats på densenare upp
politiska agendan. Samtliga riksdagspartier och rad organisationeren

sig vilja verka försäger framför allt småföretag fåratt verka i en
mindre krånglig och ändamålsenlig regelmiljö.mer

I Småföretagsdelegationens första Bättre och enklare reglerrapport,
1997:186,SOU rad förslag förenklingar i det befintligagavs en

regelverket. Med denna vill Småföretagsdelegationenrapport ta ett steg
tillbaka för betrakta regelproblematiken iatt vidare perspektiv.ett

förslagRapportens tänkta leda tillär systemförändring på regel-att en
området, förändring i syfte bryta den stadiga tillväxt i regel-atten
mängd och -volym Sverige hittills haft.som

Denna systemförändring måste enligt delegationens uppfattning stå
på två ben dels intensifiera arbetet med konkretatt regelförenkling i-
det befintliga regelverket, dels hejda tillflödet regler. Föratt attav nya
möjliggöra sådan systemförändring krävs radikalt Regel-en nya grepp.
förenklingsfrågoma måste ökad politisk tyngd. sådantEttges en
systemskifte måste ledas från central instans. Dessa ledord genomsyrar
också förslagen i denna rapport.

SmåföretagsdelegationenI har ingått följande ledamöter: Gunilla
Almgren, Erling Bergkvist, Gunnar Erlandsson, Camille Forslund,
Sune Halvarsson, Stina Hubendick, Per-Olof Jönsson, Krylbom,Jan
Gunnel Mohme, Anitra Steen, Bengt-Ame Vedin och Birgitta
Ytterström. Delegationen har biträtts Mats Fagerlundexperternaav
fr.o.m. januari19 1998, Yvonne Fredriksson, Staffan Sandström,
Mathias Temell t.o.m. 18 januari 1998 och Charlotte Zackari,
samtliga från Närings- och handelsdepartementet, Magnussamt
Johansson, LRF fr.o.m. januari12 1998. Dessutom har Nils Rydén
från Näringslivets Nämnd för Regelgranskning bistått i arbetet med
denna rapport.



skrivandet:hjälpa till medhar haft godhetenFöljande attpersoner
Närings-och Herbert Silbermann,SandströmStaffanKarin Larsson,

Markstedt,ochGrohman LarsHanshandelsdepartementet,och samt
professor iFredrik Sterzel,tack tillspecielltRiksrevisionsverket. Ett

justitieråd,universitet och f.d.Uppsalavidkonstitutionell rätt som
skrivit bilaga

Regeringskansliet bidragitutanförantalharDessutom ett personer
ochHenängdenna Runegranskningtill ochmed idéer rapport:av

ochPalm JensGeneraltullstyrelsen, LennartAnnkatrin Hübinette,
Metall, och UlfAsplund,OlaCarlsson, LO,StigHedstöm, SAF,

Åkesson, SIF.
och Martinhar Björn JanssonsekretariatdelegationensInom
redaktionellmed Förför arbetetHammarström rapporten.svarat

Småföretags-utskrift Kerstin Svenssonharutformning och svarat.
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1 Regelförenklingssystem för Sverige

1 Utgångspunkter1
.

Småföretagsdelegationen konstaterar det svenska regelförenklings-att
till delar inte lett till åsyftade resultat. Dettasystemet stora trots att

varit goda. Delegationen har också tagit del erfarenheteransatsema av
från bl.a. Danmark, Storbritannien och Holland EU:ssamt genom
task force BEST löpande tagit del erfarenheter från såväl andraav
EU-länder från arbetet på EU-nivå.som

slutsatserDe kan dras såväl internationella svenskasom av som
erfarenheter det gäller vad krävs för framgångsrikt regel-när ettsom
förenklingsarbete framför allt två:är

nödvändigheten stark politisk uppbackning- på högsta0 av en
nivå
behovet sammanhållen struktur så delarna stöttaratt0 av en -
varandra och bidrar till fungerande helhet.en

starkt politisktEtt från högsta nivå upplevsengagemang som en
förutsättning for frågorna skall få genomslag, inte minst departe-att
mentsnivå. uppbackningDenna måste komma från allra högsta nivå

premiärministems/statsministerns personliga stöd och ärengagemang-
nödvändighet. Uppbackningen kan dock sig olika uttryck,ta etten

statsministerbrev till departement och andra myndigheter Dan--
mark, organisatorisk koppling till statsministerns kansli förenat med
politiskt stöd Storbritannien.

Behovet sammanhållen struktur visas såväl internationellaav en av
jämförelser våra svenska erfarenheter. StorbritannienIsom av egna

regelförbättringsarbetet under särskild enhet Bettersorterar en
Regulation Unit inom Statsrådsberedningen Cabinet Office —
arbetet leds minister och stöds särskild task force medav en av en

‘ Med tanke på skillnaderna i den centrala organisation kanstatsapparatens
inte direkt jämföra "Cabinet Office med Statsrådsberedningen.man
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organisationer. varje departementfrån näringsliv och Inomledamöter
minister: regelförbättringsarbetet.med förfinns ansvaren

Förslag1.2

nivåNationell1.2. 1

Regelreformeringsenhet
stöd frånha politisktfå effektRegelförenklingsarbetet måste för att

därförföreslårSmåföretagsdelegationenallra högsta nivå. att stats-
regelreformeringsarbetet.förpolitiskttydligtministern ett ansvarges

regel-sekretariat försärskiltinrättastjänstemannanivåPå ett
Regelreformerings-regelreformeringsenheten.reformeringsfrågor -

förutsätterhandelsdepartementet. Dettai Närings- ochbör ingåenheten
möjlig-de reellahandelsdepartementetNärings- ochemellertid att ges

strategisktuppgiftensigoch påutvecklas tillheterna atttaratt mer
långsiktigt hållbartnäringslivsfrågor på sätt.tillväxt- ochdriva ett

övergripandehandelsdepartementetNärings- ochHärvid krävs att mer
andra departe-EU,näringslivs frågorsvensktarbeta medkan gentemot

tillväxtpolitiken.regionaliseradedenföroch inomment ramen
för tillväxtrolldärmedhandelsdepartementetNärings- och sammages

statsfinansiella frågor.har iFinansdepartementetföretagandeoch som
organisatorisktställetiregelreformeringsenhetenfallet börBlir så inte

Statsrådsberedningen.placeras i
statssekreteraresärskildskall ledasRegelreformeringsenheten enav

i departe-regelreformeringsarbetetoch följauppgift ledatilloch har att
PKA’-analysermedarbetetlederEnhetenverk och kommuner.ment,

riktlinjer förvidareutarbetargenomförs. närde Denföljer huroch även
för sådanamodellerutvecklargenomföras ochskallPKA-analys ana-

ochberörda departementmedi samrådenhetenVidarelyser. avgör
förutsätterskall användas. Dettasmåföretagspanelmyndigheter när en

ekonomiskt för arbetet.personellt ochfrigörsatt resurser
börregelreformeringsenhetenuppgifter förViktiga att:vara

utvecklaoch kommunerverkstödja departement, attgenom0
och PKA-analyserregelförenklingförmetoder

befatt-benämningen2 ochministrarskillnaden i antaletbakgrundMot avav
statssekreterare.härministernivåerpå olika närmastningshavare motsvaras av

fortsättningen PKA3 Vi uppfattar ikonsekvensanalys.ochproblem-PKA,
PKA-analys.företeelsenoch benämnerbegreppettsom
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bidra med kompetensutvecklande insatser inom området regel-0
förenkling och PKA-analyser för ansvariga inom departement,
verk och kommuner
löpande följa arbetet med regelförenkling och PKA-analyser för0

kontrollera åtgärder skall vidtas också genomförsatt att som
följa kvaliteten i demsamt
help-desk funktion för de ansvariga arbetar med0 vara som

regelförenkling och PKA-analyser i departement, verk och
kommuner
sprida goda exempel på regelförenkling och PKA-analyser i0
departement, verk och kommuner
utveckla best-practice det gäller genomförande regel-när0 en av
förenkling och PKA-analyser i departement, verk och kommuner

årlig regelförenklingsarbetet, hur det fort-rapport0 avge en om
skrider och vilka effekter uppnåssom
följa myndigheterna i sina verksamhetsberättelser redo-att0 upp
visar sitt regelreformeringsarbete fullgör sin skyldighetsamt
enligt verksförordningen§ fortlöpande följa och7 prövaatt upp
den verksamheten och konsekvenserna de författnings-egna av
föreskrifter och särskilda beslut verksamheten vid-rör samtsom

de åtgärder behövstar som
gång mandatperiod genomföra samlad uppföljning0 en per en av

regelförenklingsarbetet denna redovisas till riksdagen i en-
särskild rapport.

Regelreformeringsenheten bör vidare ha till uppgift myndig-att om
inte fullgörheterna sina uppgifter inom för regelreformerings-ramen

arbetet- PKA-analyser genomförts de borde genomförts,närom om
PKA-analyser genomförts bristfälliga eller visar på högre kost-ärsom
nader vad lagstiftaren förutsatt fråganhänskjuta till regeringensän -
prövning. sådana fall bör föreslagen reglering inte träda i kraftI en
innan regeringen medgivit så sker.att

Regelreformeringsenheten bör vidare samordna det svenska arbetet
med påverka regelgivning i de fall det påverkar näringslivetsEU:satt
villkor. Enheten bör prioriterad uppgift ha följa problemetäven attsom
med gold-plating nationella vid implementering EU-att organ av-
regler går längre vad factode krävs.än som

Näringslivets Regelråd
särskild NäringslivetsEn Regelråd med företrädare för före-grupp - -
forskare och organisationer inrättas. bör i majori-Företagarnatag, vara

blir friståendeDenna med hög trovärdighet hostet. ettgrupp organ
företagen används stöd i utvecklandet regelreformerings-som som av
arbetet.
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samarbetar medfriståendearbetarGruppen närmastsom en grupp men
vik-och handelsdepartementet. Enregelreformeringsenheten i Närings-

till detidégivare och inspiratöruppgift för vidaretig är att varagruppen
regelrefonneringsfrågor i Närings- ochbedrivs medarbete som

regelreformerings-granskar vidarehandelsdepartementet. Gruppen
i hela statsförvaltningen.arbetet

Paneler
och regel-förslag till reglermed småföretag förPaneler att testa nya

komplement till de bered-börförändringar inrättas. Detta ettses som
traditionellt tilllämpas.remissförfarandenningsförfaranden och som

och direktakonkretafrämst detFördelen med panelsystemet är att ger
småföretagfungerar ipraktiska tillämpningenindikationer hur denpå
fångarremissförfarande lättaremedanproblem, tidsåtgång etc. ett upp

frågeställningar.och principiellaövergripandemer
paneler bör liggadessaför hanteringoperativaDet ansvaret av

handelsdepartementet.Närings- och"regelreformeringsenheten i
kan dock tänkasviss sektorföretag inomPaneler består enavsom

delsfallen förutsättsmyndighet. bådarespektive I attopereras av
kompletteras medsmåföretag kanhand beståri förstapanelema avsom

organisationermed näringslivetssamverkanföretag, dels närastora en
panelema.urval företag tilldet gällernär av

skall användaspanelerfråganvidare betonasmåsteDet näratt om
föreskrifterändras 4 000Varje införs ellerstrategisk. årär somca

ochdet lämpligtdessai mindre andelföretag. Endastberör äraven
paneler.möjligt användaatt

Departementen
ansvarig förtillstatssekreteraredepartementvarjeInom utses en

särskildinte inrättandetregelreformeringsarbetet. Här av enavses
redanerfordrasvadstatssekreterarebefattning är att ensomsom -

PKA-frågor inomföruttalatstatssekreterarebefintlig ett ansvarges
förharVarje departementverksamhetsområde.departementets ansvaret

vilket deoch påskall skegenomförs såPKA-analyser sättetnäratt
igenomförs.

Myndigheter/verk
regelreformeringsfrågor ochför sinaverk harRespektive ansvaret

befattningshavare,Generaldirektören skallFKA-analyser. t.ex.utse en
för verkets arbetesärskilt ansvarigmotsvarande,chefsjuristen som

dessa frågor.med
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Koppling till riksdagen
Frågor kring regelgivning har betydelse för riksdagensäven storen
beslutsfattande. Framför allt bör det betonas brister i beredningenatt av
förslag att PKA-analyser genomförs så skulle ha skett ochnär
brister i kvaliteten i genomförda PKA-analyser innebär riksdagensatt
beslutsunderlag blir undennåligt. därförDet naturligt ocksåär att
riksdagens revisorers och Konstitutionsutskottets viktiga roll detnär
gäller följa regelgivningssystemet särskilt uppmärksammas.att

målKvantitativa regelreformeringsarbeteti
Regeringen bör så möjligt efter valet i september 1998snart som
förelägga riksdagen förslag till program för regelrefonnerings-ett
arbetet. detta bör målen förI regelreformeringsarbetet underprogram
mandatperioden fastställas. På detta regelrefonneringspolitikensätt ges
dels nödvändig långsiktighet, dels tyngd allai departe-störreen en -

och myndigheter.ment
regelreforrneringsprogrammetI bör tydligt kvantifierbartoch målett

för regelförenklingsarbetet under mandatperioden kanDettaanges.
utfonnas antingen krav regelvolymenpå skall minska i vissattsom
angiven omfattning eller krav företagens administrativaett attsom
belastning regelverket skall minska i viss angiven omfattning.av
Småföretagsdelegationen föreslår målet för mandatperioden skallatt

företagens administrativa belastning minskar med tredjedel.attvara en
Vidare bör i regelreformeringsprogrammet mål vad gälleranges

arbetet med den befintliga regelmassan. Småföretagsdelegationen före-
slår målet för arbetet med de befintliga reglerna bör alla gåsatt attvara
igenom under den kommande mandatperioden.

PKA-analyser
för genomförande PKA-analyser vilar den enhetAnsvaret påav -

departement, kommitté, myndighet- utformar förslag tillsom en ny
regel. På detta behålls helhetsansvaret för utformningsätt systemens

fackansvarigaoch enheter skall beräkna och beakta kostnadernaäven
för de regelsystem de förvaltar och de regler vill införa.denya

Redan innan uppdrag utforma regel skall behovetattges en ny
tydligt och valet regel form för visst syfteuppnåatt ettanges av som
motiveras. PKA-analyser skall genomföras alla förslag kan hasom
ekonomiska effekter för företagen. reglering ändåOm en anses som
den enda efter problemanalys tyngdpunkten i kon-börutvägen en
sekvensanalysen ligga kostnadsberäkningar vad kostnadernapå avser
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för näringslivet. särskilt småföretagstestEtt bör för reglergöras som
bedöms påverka småföretagen omfattningi någon större

Valet förreglering uppnå visst syfte bör tydligt ochatt ettav anges
motiveras uppdrag utforma förslag till reglernär att nya ges.

särskildaDen regelreformeringsenheten inom Närings- och handels-
departementet har till uppgift inom Regeringskansliet- inklusiveatt
kommittéväsendet för regelförenklingsarbetetverka genomförsatt——
och PKA-analyser genomförs skall ske följasånäratt samt att systemet
för regelgiving vad valet regel form. regeringens förslagIavser av som
till riksdagen, innehåller förslag regler, skall tydligtsom om nya anges:

ställningstagande rörande behovet offentligt agerande0 av
valet reglering styrfonn0 av som
resultatet genomförd motivering tillPKA-analys, alternativt0 av

PKA-analys genomförtsatt
företagspanel har och i så fall resultatet dennaanvänts0 om av-

respektive panel inte skälet till inteså skett.använts attom

Samråd med näringslivet
det gäller uppgiftslämnande finns i dag skyldighet samrådaNär atten
näringslivet. införas det gällermed motsvarande skyldighet börEn när

införande befintliga regler.regler och förändringar Detav nya av
betonas härvid paneler och task force intesåsom ersätteratt system

kompletterar samrådsskyldighet.utan snarast
Tidiga konsultationer med näringslivet kan avgörande för ettvara

regelreforrneringsarbete. Konsultationer näringslivet börlyckat med
komma tidigt i redan reglering.när övervägerprocessen, man en

Småföretagsdelegationen understryker särskilt behovet kon-näraav
sultationer med näringslivet i tidiga skeden regelgivningsprocessen.av

nivåKommunal1.2.2

regelförenkling regelreformering bör denhanteringen ochI ävenav
kommunala regelgivning regelgivningsnivåns uppmärksammas. Denna

omfattning följas särskilt. kankvalitet, inriktning och bör Dettaupp
Hollandske i samverkan med Svenska Kommunförbundet- här ärt.ex.

intressant förebild.en

4 har utfärdat rekommendation för PKA-analyser skall ochEU görasnären
hur de skall Commission Recommendation of April 1997 C 9722utse -

final simplifying business environment for1161 improvning and theon
rekommendation sådana analyserbusiness start-ups. Enligt denna skall

genomföras det lämpligt och det skall ske med stöd särskild enhetnär är av en
med mandat samordna åtgärderna.att
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elutformning1.2.3 Re och myndigheters
för ållningssätt

idsbegränsade reglerT
vissa fall motiven för regel begränsade i tiden.I kanDetär en

naturligtvis också så överskattat behovet regleringattvara man av en
eller regeln inte lett till resultat. oftaTrots detta kvarståratt avsett en
regel ifrågasättas. Orsaken till detta kan det krävsutan att att ettvara
aktivt beslut för ifrågasätta och upphäva regel. regelEnatt en som
införts har oftaockså till sig knutit intressenter, myndigheter som
förvaltar regeln, intressegrupper inom området Intressenetc. tarsom
skada regel däremot i nonnalfallet likaoch inteärav en mer anonyma
välstrukturerade. införd därför dessregel tenderar bli kvar till deEn att
problem den leder till blir förhållandevis stora.

modell bör medvetet arbeta med tids-En prövas är attsom
begränsade regler där det redan från början de harregler attanges en-

livstid, regel för fortleva efter sitt Slutdatumbegränsad så att atten
måste ha stöd aktivt beslut.ett nyttav

Införandet sådant instrument tidsbegränsade regler måsteettav som
har sin betydelsedock ske på planerat Många reglersätt.ett typer av

de tillhandahåller tiden stabila förutsättningar,just överattgenom
Spelregler. gälla grundläggande reglerna inomkan deDetta t.ex.
skatteområdet, civilrättsliga regler och grundläggande regler inom

förarbetsrätten. Beträffande sådana regler det till skada,är snarast
oftaoch medborgare, de ändras förföretag, myndigheter om

därför skeInförandet tidsbegränsade regler bör attgenomav
regelgivningsmodell inom antal regel-regeringen dennatestar ett

områden där harkan då naturligtDetsystem. att testavara man en
införas relativt snabbt och där detregeltillväxt, där regler måstenya

effekter.från början kan svårt överblicka reglemasattvara

Myndigheters förhållningssätt
medAttitydema till småföretag och förhållningssättet i kontakter små-

både praktiskt förföretag har mycket betydelse. gällerDetta attstor
beträffande hur småföretagenfrågor smidigt och psykologisktlösa
och tillämpningen regel.upplever kontakten med myndigheterna av en

påverka sådana förhållningssätt mycket viktigt. NågraAtt är typer av
börinstrument övervägas ärsom

5 gällerStorbritannien sunsetting särskilt lämpligt detI är närattmenar man
snabbaregler tillkommer för oväntade situationer krävermötaatt somsom

Guide Good Regula-åtgärder, Thinking About Regulation A tot.ex.se -
tion.
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nivå primärtmarkeringar, från hög politisksymbolmässiga0 -
själva i nyckelfrågoroch näringsministemstatsministern som-

lyhördhet infördialog med ochmed gott exempel iföregår
småföretag

myndigheterna,utpekande goda exempel bland utnäm-t.ex.av0
myndighetsmåföretagsvänliganing årets mestav

bästa uppnåmyndigheter för påbenchmarking mellan sättatt0
bemötande-handläggningstider ochkortavissa servicemål t.ex.

kontakten.småföretag upplevermål hurmäta
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2 Bakgrund

2.1 Varför statlig regelgivning
All mänsklig samverkan förutsätter de samverkande aktörerna haratt

uppfattning de spelregler skall gälla. Mångaen gemensam om som av
dessa spelregler uppfattas så självklara de inte behöverattsom
nedtecknas och stadfästas beslut i något för kollektivetettgenom
representativt dessa de till vardags s.k. oskrivnaär lagarna.organ -
Efterlevnaden de oskrivna lagarna säkerställs i sista hand denav av
sociala kontrollen och de påföljder i informell form kansom gruppen
utmäta.

Som våra gamla landskapslagar visar kom sådana oskrivna eller i
religionen grundade regler tidigt både kompletteras och preciserasatt
med vad vi i dag kallar statlig regelgivning. Redan från början kan man

två huvudsyften, delvis sammanhängande: upplysa reglernaattse om
och främja rättssäkerhet. Med samhällets utvecklingatt har reglerna
blivit ständigt flera och tredje huvudsyfte har utkristalliseratsett attsom
påverka reglerna. Med tiden har det blivit nödvändigt tillskapaatt en
hierarki och underordnade regler bådeöver- representativa ochsamtav
exekutiva för fatta beslut olika regler.attorgan om

Den nationella regelgivningen innehåller dels vissa grundläggande
regler vilka representativa och exekutiva skall finnas iom organ som

dels för deras och dels beslutsprocessenstat, gränserna ien ansvar,
dessa. reglerDessa omgärdade med specielltär skydd i syfteett att
förhindra förändringar genomförs inte förankratsatt grundligtsom
bland medborgarna. övrigaDen regelgivningen har många olika syften

de nämnda grundläggande.utöver nyss
Ett centralt mål för den nationella regelgivningen skydd indivi-är av

demas liv, hälsa och säkerhet. Skydd miljö tillhör också de centralaav
syftena för offentlig reglering. Egentligen kan samtliga dessa syften

kunna hänförassägas till skydd människoliv.ytterst Vidare finnsav
lagstiftning reglerar ekonomiska rättigheter och skyldighetersom
mellan statsmakterna och medborgarna eller medborgaregrupper av

2 18-1087
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förstnämndaTill denindivider.mellan individer,samt grupper av
avgifter ochskatter,lagstiftning äganderätt,lagstiftningen hör om

regleringar harslagetdet sistnämndauppbörd. Huvuddelen somavav
mellantransaktionerekonomiskafunktion underlättaviktig atten

transaktions-de s.k.individer, dvs. begränsaellerindivider grupper av
marknad.för aktörerna påkostnaderna en

denför de subjekthandlingsutrymmetLagstiftningen kan binda
endasttvingande ellerLagstiftningen kanolika hårt.omfattar ägavara

kommitintemotstående intressentergiltighet berörda överens omom
kan vidarelagstiftningentvingandedispositiv. Denannat varavara

minimikaraktär.maximi- ellernormerande eller av

regelförenklingochavregleringVarför2.2

deunder trycketinfördesandra länderi de flestaSverige liksomI av
den inter-uppstod ivärldskrigetdet andraunderstörningar som

denförregleringaromfattandenationella ekonomin tryggaatt
underavveckladesregleringardel dessaförsörjningen.nationella En av

tillväxtekonomiskaUnder denefter krigsslutet.årende närmaste som
åtagandesittstatsmakterna60-talen vidgadeochpräglade 1950- gent-

tillväxt iomfattandetillvilket leddemedborgarna, stats-emot en
regelgivning.maktemas

ekonominsvenskai dentillväxttakten1960-taletslutetMot avtogav
bak-dennabegränsades. Motsatsningarsocialaföroch utrymmet nya

bemyndiganderegeringenmyndigheter,grund ålades attgettssom av
regeringendemunderställaeller rådanvisningarföreskrifter,utfärda att

standard ellergällandepåverkabedömdesifall dessaför beslut
eller indirektaväsentliga direktatilldärmed ledatillämpade ochnormer

kostnadsökningar.
hälftenunderrådde i SverigekonjunkturnedgångDen avsenaresom

uppmärksamhetstatsmaktemasoljekrisen fäste1970-talet i spåren av
uppvisadeekonominsvenskadenstörningarkänslighet fördenpå som

och syssel-produktionandelstorföretagensgrundpå stora avav
verk-företagenställning dedominerandeSärskilt densättning. stora

mindrehade i mångaoch stålbasnäringama skoginom ortersamma
skedde i dessaomvandlinggrund den starkatydligt påframstod somav

svenskai denviktigt dragperiod.under denna Ettnäringar annat
företag.medelstora Enandelenden lågaföretagsstmkturen extremtvar

och tillväxten iföretagnyetableringförklaring härtill ansågs att avvara
frågorregler.krångliga Dessaalltförförhindradesföretagende små av
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berördes i flertal utredningar underett hälften 1970-taletsenare av
Med utgångspunkt i dessa utredningar lämnade regeringen en propo-
sition prop. 1978/79:1 l 1 åtgärder krångel och onödig byrå-motom

Åtgärdsförslagenkrati. inriktades decentralisering och delegering,
minskad statlig kontroll kommuner och landsting, förenkling ochav
minskningar myndigheternas uppgiftskrav, enklare lagar, regler ochav
bestämmelser, enklare språk, bättre information och utvidgad service

allmänheten enklaregentemot administration ochsamt organisation
inom den offentliga förvaltningen.

Att det dessutom finns samband mellan Sverigesett problem med
långsiktig tillväxt effekterna vissa offentligasamt regleringar harav
uppmärksammats från regeringens sida redan under 1980-ta1et. Flera
viktiga insatser för regelreformering på marknaden gjordes då. Arbetet
på detta område har efter hand utvidgats till omfatta inte bara godatt en
regelkvalitet och regelförenkling också analyserutan närmare av
regleringamas effekter för konkurrensen. Det således reglersär kon-
sekvenser på själva marknadsplatsen alltmer uppmärksammas.som
Under år har därvid de små och medelstora företagens roll ochsenare
situation i det marknadsekonomiska och kommit isystemet mer mer
blickpunkten, både i Sverige i EU i övrigt.samt

Småföretagsdelegationen mångfald småföretagser en som en
omistlig och starkt vitaliserande del det marknadsekonomiskaav

Vi mångasystemet. och växandeatt småföretag skaparser nya
för idéer och insatser.utrymme De motverkar de koncentrations-nya

tendenser finns i ekonomin. Resursbristen belastning förärsom en
småföretagen. Samtidigt har de särskild styrka i korta kommunika-en
tionsvägar, relationer och lätthetnära initiativ. Småföretagen haratt ta
alltså bl.a. den viktiga uppgiften aktivt, offensivtytterst och i bredatt
omfattning bidra till dynamik och förnyelse inom näringslivet. Också
småföretagens roll och potential arbetsgivare understryker derassom

betydelse i vår ekonomi.stora
Därför det viktär förhindrastörsta regler i onödanatt skaparattav

etablerings- och tillväxthinder för småföretagen. företagsDessa roll
och betydelse i det marknadsekonomiska understrykssystemet än mer

de ofta kan självaatt grogrundenutgöra för tidav uppväxten över av
medelstora och företag. Sådanastörre företag i sin särskildaturger
fördelar för vår ekonomi i form bl.a. stordriftsfördelar ochav export-

° FOB-utredningen E 1976:02, Utredningen E 1977:01 angående Statistiska
centralbyråns uppgiftsinsamling, Byråkratiutredningen Kn 1976:05, Delega-
tionen B 1977:8 för företagens uppgiftslämnande, Datalagskommittén Ju
1976:05.
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ökarmarknadsekonominimekanismemade redovisadekraft. Genom
till-råderdetoch konsumentnyttan,fördelar tillväxtendessa ettom

viktig aspektmycketkonkurrenstryck. En är stats-räckligt attannan
möjligtlångt detregler såarbeta for ärmåstemakterna att gersom

företagdet småvillkor. Oftastlikafor konkurrens på ärutrymme som
ochfrågabl.a. igälleri regelmiljön.i kläm Detkommer storaom

forenklingsaspektenocksåregelmassor. Dettasvåröverskådliga gör att
reglermängdenproblem-dettaSamtidigt justbetydelse.har är attstor

tidsperspektiv.i längresärskilt svårt lösa,så även ettattär stor -
regel-bedrivitstatsmakternaSammanfattningsvis kan ettattnoteras

30 åren.de 25underavregleringsarbeteochförenklings- senaste -
föreprövningtill delshar syftatarbeteStatsmaktemas noggrannareen

förenkling debegränsning ochåtaganden, delsstatligabeslut avom
civilrättsligaochkommunermedborgare,föreskrifteroffentliga som

effekt påhaft denickeemellertidharåtgärderfölja.skall Dessaorgan
antal ochitiden ökathelaReglerna harregelgivningen avsetts.som

trend.dennabrytaiFörslagenkomplexitet. attrapporten avser
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Samhällsekonomiska3 kostnader för

regelverket

samhälle fungerarInget regler. Regler skapar för med-utan ramar
borgarnas och företagens utbyte med varandra. Men regler skapar även
kostnader i samhället skatter verkar hämmandesättsom samma som
på ekonomin. viktig skillnad mellanEn skatter och regleringar är att
skatter medan kostnaderna för regleringar dolda och svår-är öppna är
beräknade. detta kapitel kommer därför olikaI kostnader tilltyper av
följd regleringar redovisas.attav

1 Kostnader

Reglerna hämmar nyetablering företag och tillväxt i småföretagav
de förorsakar förkostnader näringsliv och samhälle. Kost-attgenom

naderna kan delas i tvâ direkta och indirekta. direktaDeupp grupper:
kostnaderna tid och offentligi anspråk i privat ochär tasresurser som
sektor på grund regler. indirekta kostnaderna bl.a. minskadDe ärav
dynamik och konkurrens förorsakats regler.som av

Direkta kostnader3.1.1

Direkta kostnader regler finns hos företagen, i myndigheter hossamtav
regering och riksdag.

företagetHos
Till denna förs förkostnader anskaffande utrustning för attgrupp av
uppfylla kravet i regeln i fråga rökgasreningsutrust-t.ex.som anges
ning, utrustning samlar oljor från bearbetande maskiner osv..som upp
Andra uppfyllandekostnader :

kostnader för drift utrustning regler kräver0 av som
kostnader försämrad produktivitet0 genom
kostnader för underhåll, funktionskontroll utrustningen0 m.m. av
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administrativa kostnader fördels tillgodose det interna infor-att0
mationsbehovet för följa erforderliga krav uppnås,att att attupp
fastställda rutiner följs, anskaffad utrustning fungerar enligtatt
fastställda krav, dels för tillgodose myndigheternas informa-att
tionskrav, vilka vanligtvis betydligt betungande för småär mer
företag då dessa ofta inte behov dokumenterad formellhar av
intern information. Informationskravet slår just den faktormot

konkurrensförmågabasen för det lilla företagetsär gentemotsom
företagen förmågan arbeta med s.k.de attstora mageren-

administration.

myndigheternaHos
Även myndigheterna innebär regleringar direkta kostnader:hos

binder betydanderegelproduktion och jour-hållningen dennaå0 av
resurser

dispenser från föreskrifterhandläggning ärenden omav
avgifternedsättning/befrielseärendenhandläggning av0 av om

föreskrifterenligt
enligt författ-förteckningsskyldighetenregeladministration0 -

1996:1307ningssamlingsförordningen SFSm.m.
med informationoch tryckdistribution tidningar annat om0 av

reglerna
informationerhållenbearbetning och analysinsamling, av0

fallanledning misstänktahandläggning ärenden med avavav
överträdelser

föreskrifterefterdomstolsprocesser brott mot
avrapporteringtillämpningregelsystemetsuppföljning samtav

till regeringen
reglerna.information om0

och riksdagsnivåPå regerings-
förkostnader bl.a.regleringar tilloch riksdagsnivå lederPå regerings-

regelöversynerhandläggning anslagsfrågor och m.m.av

Indirekta kostnader3.1.2

s.k.till indirektakostnader leder regleringardessa direktaUtöver
kostnader grundkostnader. Hit hörsamhällsekonomiska att:av

småföretag hämmasuteblir och tillväxt ietableringar0
produkt-vilket leder till långsammarekonkurrenstrycket minskar0

utveckling



SOU 1998:78 Samhällsekonomiska kostnader för regelverket 23

marknadens organisationsstruktur utvecklas inte så kon-att0 m.m.
sumentbehoven kan tillfredsställas optimalt

förmåga för inhemska företag hävda sig inter-att0 svagare
nationellt såväl utlandsmarknadema hemmamark-som-
naden och därmed sysselsättningsutvecklingsvagare-
demotivationseffekter svåra inteär mätaatt är0 som men som
försumbara och innebär företagaren upplever regelbördanatt

väsentligt irritationsmoment i den dagliga verksamheten.ettsom

Konkurrenstryck1

Reglers skadliga effekt konkurrensen förtjänarär ämneett attsom
behandlas separat.

Det marknadsekonomiska för produktion och distributionsystemet
bygger på effektiv, fungerande konkurrens skall skapa ordent-att etten
ligt omvandlingstryck på marknaden. sådant tryckEtt grund-är en av
förutsättningama för hög och stabil tillväxt ökade och tryggadesamt
arbetstillfällen.

konkurrensEn detta slag fungerar hinder enskildaett mot attav som
företag skaffar sig makt marknaden och därvid ökar sinöver egen
lönsamhet eller på fördyrar produktion och distribution.sättannat
Sådana följder skulle bekostas samhällsekonomin ochannars av
konsumenterna. det tryck effektiv, fungerande kon-Genom som en

företagenkurrens den priserna, driver framutövar pressar
effektivitet och skapar långsiktig dynamik, utveckling och mångfald.

har formuleratsDetta i målbeskrivningar Konkurrens-närmare som
kommittén redovisade i betänkandet Konkurrens för ökad välfärd1991
SOU del f.:1991:59, 821 s.

effektivitetsmålet0
tillväxtmålet0
fördelningsmålet0
konsumentmålet.0

Effektivitetsmålet syftar till rationell produktion och braen en
resurshushållning. Saken kan också uttryckas så, konkurrenstrycketatt
skall på sådant företag sak påstyra sätt rätt gör rätt rättett attresurserna
sätt.

Tillväxtmålet sikte samhällsekonomiskapå de vinsterna vidtar en
resursanvändning detta slag. sig högreDet produktivitet ochrörav om
rationalitet, ekonomiska och tekniska landvinningar ökad för-genom
nyelseförmåga tillväxt för själva samhället.samt annan
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Fördelningsmålet förhållandet konkurrens-det attrepresenterar
andelfår tillräckligtskall säkerställa konsumenternatrycket storatt av

vinna hör, förutomkanförbättringarna. Till de fördelar konsumenterna
varierat och rikt utbudkvalitet,sådant högrelägre priser, ett mersom

bättre service.samt
Konkurrenskommittén slutligenkonsumentmålet betecknadeSom

konkurrensstyrd marknadflera säljarevalmöjlighet mellanden som en
ochvarandraspela säljarnamöjlighetenköparna. Genom motutattger

kommerproducenterprodukter ochmellan olikaväljakunnaatt
säkerställsDärmedinriktning.påverka utbudetskonsumenterna attatt

denstyrkraftefterfrågan får denkonsumenternas genererar av-som
välfärden.sedda

brister ihotadständigtkanKonkurrensen sägas genomvara
redovisas iochtenderar uppståvilkamarknadens funktionssätt att som
och mark-kartellerHit hör bl.a.betänkande.Konkurrenskommitténs

fåköparnasvårigheter förföretagennadsdominans bland attsamt
vidare konsumenternasingåröverblick. bildenoch Iinformation

kändadessabeteenden. Moti säljarnasposition samt avartersvagare
samhällsekono-skyddaföråtgärder vidtagitssärskildabrister har att

fungerande kon-effektiv,intresseoch konsumenternasmins enav
kon-exempelvisolika rättsligaBlandkurrens. system,annat genom

tidsedan långmarkeraskonkurrenslagstiftning,och stats-sument-
sådanförekomstenskyddainsatser förvilja ochmaktemas att enav

konkurrens.
till detledasmåningomkoncentrationsgrad kan såökande attEn

marknadsdominans.ellerfåtalskonkurrensmarknader meduppstår
Såsomsamhällsekonomin och konsumenterna.förtill nackdelDetta är
i kon-ligger det1978:9 71framhållit SOUKonkurrensutredningen s.

uppnås,stordriftfördelar kanytterligareden,kurrensens natur att om
Vaksamhet krävssjälv.sigslut elimineratendens till mothar atten

begränsningarhinder ellerfaktiskavaddet gällerbl.a.detta, ärnär som
nyetableringen.för
Även problemet medhar pekatKonkurrenskommitténandra än

Konkurrens-tillförarbetenaregelverket.kostnaderna för Ide osynliga
lagen7 viktiga.dessa somses

Uppgiftslämnandel

företaguppgiftslämnande frånregleringartidskrävande del rörEn av
1995:4 Företagensföreslog imyndigheter. Statskontorettill rapporten

7 1992/1993:56.Prop
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uppgiftsskyldighet samhällsekonomisk studie hur mycket före-en av
uppgiftslämnande samhället studiekostar totalt. Någon sådantagens

inte gjorts i väl i några andra jämförbara länder.har Sverigeännu men
visar uppgiftslämnarkostnaden för företag kanDessa att motsvara

vilket för Sverige miljarder kronor/år.BNP, 252 motsvararprocent av
del uppgiftslämnandet, exempelvis den rörande officiellEn av som

frivilligt.statistik och skatter, obligatoriskt. FöretagenAnnatär är
detoftast lojalt med uppgifter till myndigheterna,ställer oavsett omupp

frivilligt ellerär
företag för klara alla myndig-har blivit allt vanligareDet att att av

avgift 40-hetskontakter anlitar speciella servicebyråer. För en
myndigheter, vilketföretagen från krånglet medtkr/år friköper sig80

näringsliv ochdirekta kontakten mellanfår det negativa med sig denatt
myndigheter minskar.offentliga

uppgifts-experthjälp tillråd anlitaSmåföretagaren har inte att
sigkvällar och helger. lönarfår sköta detta på Detlämnandet utan

uppgifter. Enligtkravmyndigheternas påsällan att protestera mot
förträngduppgiftslämnandet i känslaskerStatskontoret van-en av

3makt

Forskning3.1.5

regleringarinternationell forskning visatharAlltsedan 1970-talet att
kostnader docknäringsliv och samhälle.för Attkostar ärmätapengar

analys krävskorrektuppgift.ingen lätt För göraatt noggrannaen
Undersökarenkostnader.regel slår företagsmätningar hur vissav en

till påverkarföretaget tvingasviss åtgärdmäste visa hur pro-somen
kostnad verk-huruvidaduktionsprocessen. svårtDet avgöraär att en

funnitskostnaden skulleregleringar ellerpå grundligen uppstått omav
till följduppstodgångregleringar. Processeräven utan enavensom

regelnändrasinarbetad praxis inteha blivitregel kan med åren omsom
mycket detomfattat olikaundersökningar harbort. Olikatas somav

regleringar.samlingsbegreppetgår under
med hjälpgjorda i USAundersökningarnaDe ärstörsta av en

effektivitetsförluster,ekonomiskatillmodell hänsyn över-tarsom
genomförandekostnader. Ettförsäljningskostnaderochförings- samt

utfärdatsmed lagardock den baraproblem med modellen är att tar som
regeringen.den federalaav

3 uppgiftsskyldighet.Företagens1995:4Rapport
9 för regelefterlevnad.Genomforandekostnader kostnader
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bruttokostnaden för företag ochdenna modell uppskattasPå basis av
delatUndersökningen harmedborgare till BNP.2-8 ävenprocent av

kostnadspostenregleringskostnadema i olika Den ärstörstaposter.upp
för miljöregler denfor administrativa pålagor.den Posten är växersom

snabbast.
Weiden-arbete gjortintressant amerikanskt MurrayEtt ärannat av

hos presidentoch tidigare chefsekonom Reagan.baum, professor
hos det offentliga skapar mång-administrationWeidenbaums är atttes

multiplikatoreffekten.den s.k.kostnader for näringslivetdubbla -
vilketregleringsmultiplikator på 20,finnsEnligt Weidenbaum en

kostnaderfederal byråkrati alstrardollar spenderad ibetyder varjeatt
och efterlevnad.för administrationdollar i företagenpå 20

finnseuropeiska studiervidkommande desvensktFör är som
studie visar dettyskkanske intressanta. Enområdet att genom-mer

administrativttillarbetstimmar/åranvänder 700snittliga företaget över
anställdläggs timmartill nio anställda 62företag medarbete. I perupp

storföretagforrnaliteter.administrativa Föroch år ned på mot-var
relativadenfann vidareUndersökningensiffra timmar.svarande 5,5 att

anställd 20 gångeradministrativa bördorkostnaden för änär merper
undersökningenOckså den tyskaiföretag dehögre i små än är stora.

tid ladesmycketregler. Särskiltför olika slagstidsåtgångförsökte mäta
skattelagstiftningen.ocharbetsmiljö-administration till följdned på av

mellan småliknande skillnaderfannnederländsk undersökningEn
kostnad/anställd. Tabellenkostnadenoch företag mättesnärstora som

sammanfattar resultatet.nedan

för nederländskaföljd reglertillGenomsnittliga kostnaderTabell 1: av
ECUiKostnaderföretag 1993

KostnadTotalkostnadanställdaAntal
anställdföretag perper

2 8000 --
500312 1001-9
500120 50010-19

1 40047 10020-29
90062 00050-99
600171 000+100

9 800Samtliga klasser

‘° Mittelstandsforschung.furClemens, InstitutReinhard,
" Administrative Burdensbedrijven 1993Administratieve lastenKälla:

OECDand Consultancy, 1994,Business ResearchEurope, SmallEIM genom
obstaclesgrowth:creation and Facts,Business, JobDSTI/IND9721 Small

Practices.and Best
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danskaDet näringsdepartementet uppskattar de totala kostnaderna för
administration regler i Danmark till miljarder DKR/år.22av

Såväl den tyska den holländska undersökningen har visat attsom
företagsmå belastas hårdare regleringsbördan imäterav om man

proportion omsättning, anställd Visserligen undantas iblandav per osv.
de allra minsta företagen från del pålagor, effektdenna uppvägsen men

väl oftastregleringar kostnad drabbar lika,än ärattmer av en som
storlek. fenomen missgynnarEtt små företag i för-oavsett annat som

hållande till det faktum företag beroendeärstora äratt stora av en
omfattande byråkrati myndighetspålagor och de därför medoavsett att
enkla medel kan vidarebefordra uppgifter till myndigheter, ibland även
elektroniskt.

Statskontoret föreslog i den nämnda 199524rapportenovan en
svensk studie uppgiftslämnarkostnadema. Någon sådan studie ärav

inte gjord, inte heller finns svensk studie den totala kost-någonännu av
naden för regelbördan.

2 Intervju Henrik vidmed Birgit Kardby, Nielsen och GommesenRega
Erhvervsministeriet i Köpenhamn, 1997-06- 1
3 medium-sizedDSTI/IND9727, Regulatory reform and small andOECD
enterprises SME:s.





SOU 1998:78 29

4 Institutionella förutsättningar för

regelreformering

4.1 offentligaDen regelhierarkin
EG-rätten unik rättslig konstruktion. Medlemsstaterna harutgör en

från,avstått och till gemenskapen överfört, delar sin suveränitet.av
EG-rätten har särdrag och egenskaper överordnad med-ärsamtegna
lemsstatemas regelgivning. EG-rättens rättskällor kan indelas i fyra
kategorier:

Primärrätten, de grundläggande fördragen och ändringarsenare av
dessa inklusive alla anslutningsfördragen. Hit hör bl.a. de grund-
läggande fördragen rörande EKSG, EEG och med därtillEuratom
hörande protokoll, bilagor och ändringar. Hit hör också fusions-senare
fördraget 1965, Maastrichtfördraget 1986 och Amsterdamfördraget

Sveriges1997 anslutningsfördrag.samt
Internationella avtal ingångna gemenskapen. Internationellaav

avtal inom gemenskapens traktatkompetens blir enligt EG-dom-
stolens praxis del och bindande förEG-rätten medlemsstaterna.en av

Sekundärrätten, lagstiftning antagits institutionerna inomsom av
gemenskapen. Hit hör förordningar, direktiv och beslut ärsom
bindande till sin Hit räknas också icke bindande rättsakternatur. som
kan betydelse för förståelse och tolkning EG-rätten, t.ex.vara av av
rekommendationer och tillkännagivanden.

EG-domstolens EG-domstolen har unik kompetensrättspraxis. atten
tolka EG-rätten. Viktiga principiella utgångspunkter subsidiaritets-är
principen inkl. närhetsprincipen, på de områden gemenskapen inte är

behörig skall gemenskapens vidta åtgärd endast denensam organ en om
inte lika väl kan vidtas de enskilda medlemsstaternas legali-organ,av
tetsprincipen varje skall handla inom den kompetens det tilldelasorgan
inom för EG-rätten, lojalitetsprincipen benämndävenramen sam-
arbetsprincipen, inskriven i artikel medlemsstaterna skall lojalavara
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med gemenskapen och samarbeta med dess och likabehand-organ
lingsprincipen förbud diskriminering grund nationalitet.mot av

Bland de allmänna principerna ingår vid konflikt mellanäven att en
gemenskapsrätten och nationell har gemenskapsrätten alltidrätten
företräde. vidare fullständig självständigEG-rätten både ochär rätts-en
ordning. Alla frågor uppkommer inom för EG-rätten lösessom ramen
inom dess rättsakter blir emellertid del i varjeEG:s ävenegen ram. en

tolkamedlemsstats nationella Nationella domstolar skyldigarätt. är att
nationella i ljuset regler.den EG-rättensrätten av

Grundlagarna finns den svenska hierarkin. Riksdagenshögst iupp
dels beslutlagstiftningsbeslut dels beslut grundlagama,rör omom

vanliga lagar.
stiftas också den svenska riksdagen. måsteLagar Lagar varaav

innefattar före-förenliga med de överordnade grundlagarna, vilka
maktfördelningen dem emellanskrifter den statliga organisationen,om

med-för offentliga maktutövningendengränserna gentemotsamt
borgarna.

stiftadmed stöd lagFörordningar utfärdas regeringen avav av
lag skallriksdagen beslutadriksdagen. riksdagenOm attanser en av

riksdagenregler innehåller denkompletteras med detaljerade avmer
underliggande offentligabeslutade lagen föreskrift organ-geren som

beslutakommunalaregering, statliga myndigheter eller rätt attorgan-
regelgivnings-delegeringsådana kompletterande regler, dvs. avom

såledeslag utfärdade regler,regeringen med stödAvrätten. somav
kallas för-stiftade lagarna,ligger under de riksdagennärmast av

statligasamlade regelgivningen dessa tvåordningar och den organav
förutsätter här såledeslagstiftning. Regeringens regelgivningbenämns

fattat uttryckligt delegeringsbeslut.riksdagen ettatt
kommunalautfärdas statliga myndigheter ochFöreskrifter myn-av

direkt eller indirekt. Omskall ske med stöd lag,digheter. Detta av
med förtyd-bör kompletterasregeringen bedömer förordningatt en

regelgivning tilltillligande regler kan regeringen delegera rätten
föreskrifter. Om kommunernamyndigheterna. regler benämnsDessas

ställetbesluta föreskrifter iålagts vissa verksamheter kan rätten att om
delegeras till kommunerna.

utfärdas statliga och kommu-Allmänna råd motsvarande kan av
uttryckligtbindande och kräver hellernala myndigheter. inteDe är

kommunerna kan inom sinalagstöd. statliga myndigheterna ochDe
förekommande före-ansvarsområden komplettera lagstiftningen och

bindande. Sådana all-skrifter med allmänna råd, vilka dock inte är
ochi viss lagstiftningråd syftar till klarlägga hur kravenmänna att en

uppfyllas.eventuellt kompletterande föreskrifter kandess
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Myndigheters och kommuners allmänna råd kan ofta i praktiken få
bindande karaktär lagstiftningen och föreskrifterna.samma som

Orsaken härtill tillståndsgivande myndighetersär eller kommunalaatt
nämnders prövning ansökningar blir så omständlig vid avvikelserav
från de lösningar anvisas i de allmänna råden företagenattsom
undviker avvika från det rekommenderas iatt aktuella råd. Om desom
allmänna råden inte följs kan myndigheten utfärda föreskrifter med

innehåll.samma
förekommerDet också myndigheter och nämnder i sådana fallatt

felaktiga grunder avslår ansökningar följer de aktuella råden.som
Sådana felaktigapå grunder fattade beslut kan naturligtvis överklagas

medför tidsförlust för den sökande. detDå för de sökande ofta ärmen
viktigt undvika tidsspillan benägenheten ofta föratt är redanstor att
från början sig till råden alternativ lösning skulletrots attanpassa en
kunnat rationell i det specifika fallet.vara mer

4.2 Gemenskapens rättsakter och deras
effekt

EG:s rättsakter har två effekter för medborgare och medlems-typer av
kanDe dels medborgarna rättighet medborgarnastater. kange en som

åberopa det krävs stöd i nationell regelgivning, de kan delsutan att
föreskriva skyldigheter för medlemsstaterna införa regler föratt att
uppnå vissa syften.

För rättsregel i EG-rätten skall kunna åberopas enskilda-att en av
ha direkt effekt- krävs den klar, otvetydig och ovillkorligäratt samt
ägnad riktad till enskilda privatpersoner och företag.att Dennavara
direkta effekt kan två slag, dels sådana den enskilde endastattvara av
kan åberopa dessa rättigheter offentliga i medlems-gentemot organ

vertikal direkt effekt, dels sådana de den enskildestaterna kanatt av-
åberopas i talan enskild horisontelläven direkt effekt.mot partannan -

Primärrätten de grundläggande fördragen har direkt effekt under
förutsättning den regel i dem uppfyller de grundläggandeatt som avses
kraven på klar, otvetydig och ovillkorlig ägnadatt samt attvara vara
riktad till enskilda privatpersoner och företag.

Sekundärrättens regler regler antagits gemenskapens insti-som av
tutioner med stöd primärrätten förordningar, direktiv, beslut samtav —-
rekommendationer och yttranden har olika effekter beroende kate-
gori och utformning.

Förordningar skall ha allmän giltighet och till alla delar vara
bindande och direkt tillämpliga i varje medlemsstat. förordningEn blir
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ochi gemenskapen från ikraftträdandetomedelbart gällande hela är
eller får inkorporeras iförordning varken skalldirekt tillämplig. En

dockMedlemsstat kan påtransformeras till nationelleller rätt. egen
efterlevs isäkerställa förordningeninföra sanktioner förhand attatt

förordningen.lagstiftning tillmedlemsstaten och anpassa annan
såvälenligt förordningenåberopa sinEnskild kan rätt gentemotpart

enskildmyndighetoffentlig part.som annan
skall uppnåsdet resultatskall med avseende påDirektiv varasom

direktiv överlåtssig till.medlemsstat det riktar Ibindande för varje som
föroch tillvägagångssättbestämma formmedlemsstaterna att

inhemska bestäm-skyldig tillMedlemsstatgenomförandet. är att attse
vid implemen-direktivöverensstämmelse medmelser står i senastett

sinenskild åberopatidpunkt kanEfter dennateringstidens utgång. part
direktivet inte harmedlemsstat,direktivet direktenligträtt mot om

Direktivfelaktigtimplementeratseller har sätt.implementerats ett
imple-direktiv inteemellertidenskild Harinte åberopaskan part.mot

bli skade-medlemsstatfelaktigt kaneller implementeratsmenterats
grund härav.tredjeståndsskyldig gentemot man

riktat till.detbindande för demskall till alla delar ärBeslut somvar
bindande.de direktför vilkaantal adressater,begränsatBeslut har ärett

myndigheter.nationellaomformassåledes inteskallDe av
Även dessabindande.inteoch yttrandenRekommendationer är om

tillde bidraverkan kanbindandehar rättsligtsåledes interättsakter
nationellaellerrättsaktergemenskapens rätts-rättsaktertolkningen av -

bindande.akter ärsom—-
inomkan åberopasgemenskapen ingåttInternationella avtal som

effekt.direktföretag ochellerprivatperson ävenEG-rätten gesav
i medlemsstaternasfulltskall beaktasrättsakterGemenskapens ut

medkonfliktereventuellavidföreträdeoch harnationella rätt
dentolkaskyldigavidaredomstolarNationellanationella regler. är att

syfteså dessrättsaktergemenskapensi ljusetnationella atträtten av
uppnås.
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Tabell 2: Regelgivningshierarkin
Nivå Regelgivare Benämning
1 EG/ EU Primärrätt grundläggande fördrag

medlemsstaterna och ändringar i dessa,
anslutningsfördrag etc.

2 EG/EU Internationella avtal
gemenskapens organ

3 EG/EU Sekundärätt förordningar,
gemenskapens organ direktiv, beslut

domstolen4 EG Rättspraxis inom EG-rätten
5 Sveriges riksdag Grundlag

riksdag6 Sveriges Lag
Sveriges regering Förordningar7
Svensk myndighet8 Föreskrifter

kommunverk,
9 Svensk myndighet Allmänna råd motsv.

verk, kommun

Tabell Regelgivningshierarkin3. tullens områdeinom
Nivå Regelgivare Benämning

EG/EU grundläggande regler1 Primärrätt i
fördragmedlemsstaterna och ändringar dessa,i
anslutningsfördrag etc.

EG/EU2 Internationella avtal tullarrörsom
gemenskapens organ
EG/EU tullag3 EU:s "Tullkodexen"
gemenskapens organ
EG/EU4 tillämpningsföreslqifter tillEU:s
gemenskapens organ tullagen "Tillämpningskodexen"

domstolen5 EG Rättspraxis inom EG-rätten som
tullarrör

6 Sveriges riksdag Svensk tullag
7 Sveriges regering Svensk tullforordning

Generaltullstyrelsen8 Svensk tullordning
Generaltullstyrelsen9 Föreskrifter

10 Generaltullstyrelsen Allmänna råd
l l Generaltullstyrelsen Byråmeddelanden
12 Generaltullstyrelsen Handledningar/Vägledningar

Generaltullstyrelsen13 Tidningen Tullinfo, broschyrer
14 Regional tullmyndighet Anvisningar, blanketteregna

3 18-1087
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5 Regelförenklingsarbetet i Sverige

1 Be gränsningsförordningen/
Verksförordningen

Mot bakgrund den avtagande tillväxttakten i den svenska ekonominav
beslöt statsmakterna år 1970 SFS 1970:641 myndigheterna föreatt
beslut eller ändrade föreskrifter, anvisningar eller råd skulleom nya
underställa frågan regeringen ifall bestämmelserna kunde leda till
direkta eller indirekta kostnadsökningar. RRV ålades i förordningen att
följa myndigheternas regelverksamhet.

förordningenDen inriktad effekterna myndigheternassenaste av
regelgivning begränsningsförordningen 1987:1347 upphävdes år- -
1994. Regler med huvudsaki innebörd hade införts i verks-samma
förordningen 1987:1347 ändrad 1994:1301, 1995:1322.genom

Nu gällande föreskrifter myndigheternas regelgivning redovisasom
i och27 28 verksförordningen. stadgasHär myndigheten föreattav
beslut föreskrifter eller allmänna råd skall dettaövervägaom noga om

den ändamålsenliga åtgärden.är problemanalysDenna kanmest
resultera i någon åtgärd reglering väljs för nå detatt än attannan
eftersträvade målet. Kurser, seminarier, handböcker och infor-annan
mation exempel på alternativ till regler.är

kostnadsmässigaDe och andra konsekvenserna föreskrifternaav
eller råden skall vidare utredas och redovisas i konsekvensutredning.en

landsting,Kommuner, företag eller andra kostnadsmässigt eller påsom
berörs i betydande gradsätt Riksrevisionsverket skallannat samt ges

tillfälle sig i frågan och konsekvensutredningen. fallde deatt yttra Iom
föreskrifter eller råd bedöms leda till icke obetydligaövervägssom
kostnader för dem berörs föreskrifterna eller råden skallsom av
regeringens medgivande för utfärdande föreskrifterna eller rådenav
inhämtas.

finns vissaDet undantag från bestämmelserna i verksförordningen,
rörande myndighetsintema föreskrifter, föreskrifter avgifter,t.ex. om
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avgiftsförordningenenligtsamrådsskyldighet gällersärskildför vilka
förmyndighetbeslutasföreskrifter att1992:1917§ samt av ensom

gäller inteVidareförpliktelser.internationellauppfylla Sveriges
beslutfördröjningfalli desamrådskravetochanalys- omaven

säkerhetpersonligmiljön, liv,förinnebära farakanföreskrift eller råd
föreskrift denär mestSkyldighetenhälsa. övervägaeller att om en

emellertidgäller§enligt 27 utanåtgärden VFändamålsenliga
undantag.

debeskrivninglämnatharRiksrevisionsverket närmare aven
inledasarbetetskallinnebörd. Enligt RRVföreskriftemasnämnda

denmedåtgärdasskallproblemdetbeskrivningmed somaven
skall ingåkonsekvensutredningrådet. Iföreskriften ellerföreslagna en

problemet,beskrivningrådet,ellerföreskriftenredovisning avav
Även uppgiftkostnaderna.ochberördaeffektkedjan, omparter

ibör ingåkonsekvensutredningen rapporten.förkontaktpersoner
konsekvensutredningarnivåerfyramellanskiljerVerket -

konsekvens-summariskkomplex. Enochutförligenkel,summarisk,
negativaoch deenkeltproblemetanvändas ärkanutredning när

utredningenkanutredningsummariskförsumbara. Ieffekterna är en
kankonsekvensutredningenkelEnberäkningar. varagöras utan

effekternanegativade ärochkompliceratproblemetlämplig ärnär
denfrånskiljer sigkonsekvensutredningenenklaförsumbara. Den

beskrivningenochproblemanalysenfrämstsummariska avattgenom
tillämpasböranalysen närutförligautförlig. Deneffektkedjan är mer

enkla kon-denbetydande. Ibieffektemaenkeltproblemet är men
medberäkning nyttankravtillkommersekvensanalysen aven

betydande.bedömseffekternanegativadeeftersomföreskrifterna som
tillämpaskonsekvensanalysen närkomplexaskall denSlutligen pro-
betydande. Utöverbieffektemanegativa äroch dekomplextblemet är

bi-skalleffekterdirekta ävenföreskriftemaskostnadsberäkningen av
problem-gällerGenomgående attanalyseras.effektema närmare

skalleffekterocheffektkedjanbeskrivningochbeskrivning varaav
kon-enkladentillsummariskafrån dengårutförligare när man

sekvensanalysen osv.

Uppgiftslämnarkraven5.2

myndighetersstatliga1982:668År förordninginfördes1982 omen
förordningdennaIkommuner.ochnäringslivfrånuppgiftsinsamling

uppgiftersådanatillbegränsasskalluppgiftslämnarkravfastställs att

1996:38.4 Konsekvensutredning, RRV
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behövs för ändamålet samtidigt uppgiftslämnandet skallsom som
underlättas så långt möjligt. Vidare åläggs uppgifisinsamlandesom
myndigheter samrådsskyldighet med företrädare för näringsliv ochen
kommuner innan beslut uppgiftsinsamling skall fattas. Samrådetom
skall omfatta de uppgifter insamlas, form för insam-attsom avses
lingen, utformning blanketter, frågor urval vid urvalsunder-av om
sökningar o.dyl. förordningDenna alltjämt i kraft.är

Som företrädare för näringslivet fungerar Näringslivets Nämnd för
Regelgranskning, f.d. Uppgiftslämnardelegation,NNR Företagens
FUD. Organisationen inrättades år 1982 och har till uppgift att

företagensbegränsa uppgiftslämnande till myndigheterna, förenkla det
uppgiftslämnande krävs till uppgifterde lämnassamt attsom se som
hanteras på rättssäkert Den namnändring skedde vidsätt.ett som
årsskiftet 1997/98 återspeglar den utvidgning skett successivtsom
under till omfattaår näringslivets samordnade granskningattsenare av
de problem- och konsekvensutredningar alla myndigheter skallsom
företa innan de beslutar regler. näringslivsorganisationer21 ärom nya
medlemmar i NNR.

Särskilda avregleringsgrupper5.3

5.3.1 Normgruppen

24 november 1983 tillsatte regeringen den s.k.Den Normgruppen- en
med uppgift samordna Regeringskansliets medarbeteatt attgrupp

åstadkomma smidigt fungerande regeltillämpning närings-gentemoten
livet. ingick företrädare för statsrådsberedning, vissa departe-I gruppen

och myndigheter och ordförande dåvarande statssekreteraren iment var
Industridepartementet.

På uppdrag genomförde Sinova intervjuunder-Normgruppenav en
sökning bland småföretag för:

åskådliggöra karaktären de problem det enskildapåatt0 som
företaget ställs inför till följd de samhällsregleringarav som sam-
lat riktas företagetmot

inom för de grundläggande motiven bakom regle-att0 ramen
ringarna diskutera möjliga förslag till konkreta åtgärder av-
seende:

‘5 Förenklad reglering näringslivet. oktoberNormgruppen, 1985.gentemot
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grad verkari särskilt högoch regeltillämpningarregler som0
problemeller i övrigt skaparförsvårande, fördyrande

information,service,agerande vadmyndigheternas avser0
handläggning etc.

fyrabefattningshavare påmed olikaintervjuerStudien byggde på 20
till följande slutsatser:utredarnakorthet komföretag. I

bakom lag-grundläggande motivengodtar i regel deföretagen0
stiftningen

handläggningstider,koppling tillfrämstproblem harföretagens0
innehållettilltolkningservice och ävenmen

eftersträvarstyrningen ochogillar detaljföretagen större ansvar0
styrmedelandraville ocksåföretagen prövas.att0

berörda myndig-medintervjuervidare utifrånkonstaterarUtredningen
kulturer hosvarandrasförståelse förtydlig bristfinnsdetheter att en

tendensmyndigheter harenskildamyndigheter ochochföretag att en
underskattaochverksamhetsinbetydelsenövervärderaatt egenav
avvecklingtillIncitamentensjälvständigt.möjligheterandras att agera

redovisasutredningenotillräckliga. Iregleringarförenklingaroch ärav
avregleringtillincitamentenfrämjaförantal förslagockså attett

såsom:
hardå demyndigheternacentralakring defokuserasarbetetatt0

förändringartillnyckelndärmedkunskapen ochbästaden är
attitydpåverkanochinformationfortsatt

styrmedelalternativadiskussion om
omställningsprocessi derastill myndigheternastöd

till hand-ärendenmindreförbeslutanderättendecentralisering av
läggaren

millimeterrättvisa.kraven påupp0 ge
då-genomfördföretagsstudiebredareföljdesStudien avupp av en

utpekadesindustriverk. områdenDevarande Statens som pro-som
socialavgiftsområdet,ochskatte-utredningenblemområden varav

byggfrågor,ochnäringslivets plan- transport-arbetsmarknadsområdet,
statligadetkontrollochprovningtekniskreglering, samtsektorns

konstaterasutredningenfinansiella stödet. I att:
bland demyndighetsproblemingårföretagen trei 15 procent av0

problemenstörsta
årendeunderförbättratsservicen haroffentliga senasteden tre0

19861983 -
andranegativahigh-tech-företag äns.k.fåmansbolag och är mer0

regelverketoffentligadetföretag mot

påKRÅNGELSVERIGE Företagare‘° SANNINGELLERMYT ser--
industriverk.reglering, 1986:4, Statensoffentlig SIND
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arbetsmarknadsfrågor och statligt finansiellt stöd de reglerär0
skapar problem för företagenmestsom

kritik långa handläggningstider berör främst lokaliserings-,mot0
stöd- och investeringsfondärenden
företagarna de lokala arbetsförmedlingarna inte kanatt0 anser
anvisa lämpliga personer.

Slutligen pekades förändringari utredningen också på behovet vissaav
skatteområdet.inom

dessa allmänna utredningar utfördes antal utred-Utöver ettmer
problemområden.ningar avseende vissa avgränsademer

Avregleringsdelegationen5.3.2

regeringen tillkalla delegation för16 september 1993 beslötDen att en
avregleringsfrågor för genomförande regeringens avregle-och ettav

för Delegationen leddes dåvaranderingsprogram 1993-1994. stats-av
och ledamötersekreteraren vid Näringsdepartementet hade som var
direktiven behovetframhållstjänstemän från flertalet departement. I

strukturellaundanröja detbryta den ekonomiska stagnationen,att
säkerställa stabiliteten i detunderskottet i de offentliga finanserna,
konkurrenskraft. Direktivenfinansiella och stärka företagenssystemet

långsiktiga till-orsakssambanden mellan Sverigesframhåller vidare
offentliga regleringar.växtproblem och negativa effekter vissaav

det ikonkurrens och konkurrenstryck, framhållsfrämjaFör att
införasetableringshinder avvecklas och reglernämnda direktiv, måste

och starka mark-förhindrar etablerade aktörer, särskiltatt storasom
konkurrens-missbruk förhindrar tillräckligtnadsaktörer, ettgenom

konkurrenslag trädde i kraftexempel härpå dentryck. Som nämns som
upplagttill detta föreslogs brettden juli komplement1 1993. Som ett

flertal departe-sådant arbete skulle beröraavregleringsarbete. Ett ett
ansvarsområden.ments

för detta arbete.Avregleringsdelegationen fick Dessansvaret upp-
ikonkretisera, löpande följadrag ställa samtatt uppvar samman,

avreglerings-systematisk och strukturerad form föra ihop regeringens

Ädelmetallkontroll,7 Ds I 1984:1
radiostömingskontroll,Enklare 1984:12.Ds I

Enklare kontroll volym och vikt, Ds I 1985:4.av
begränsningsförordning, 1986: 14.regelekonomi Ds CEnBättre ny-

och färre regler metodstudie, Statskontoret 1987:25.Enklare en-
i förregeringens avregleringsprogramDelegationen för genomförande ettav
1993/94, Dir. 1993:113.m.m.,
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skulle bred och generellför 1993/94. Programmet ge enprogram
strategin ochi såredovisning avregleringsinsatsema stort, attav

Delegationen skullemarknadseffektivitet belyses.i frågamönstret om
konkurrensbegränsningar ochinformationtillgodogöra sig om

medförregelverket ochdet offentligaetableringshinder delarsom av
för-för väcka frågorlämpliga initiativdärvid vid behov attta om

skulle dele-sammanhangkonkurrensen. dettaändringar stärker Isom
till förenklingarstudier möjligheterlåta genomföragationen kunna om

belyserföretagandeavregleringar underlättaroch samt somsom
genomförandetuppkomma vidkanproblem och konsekvenser avsom

avregleringar.konkreta
förslagockså uppmärksammaskulle delegationensitt arbeteI om

utredningsväsendet och ifrån offentligaeller ändrade regler detnya
för-för visstberedningsunderlagetbreddaförekommande fall låta ett

marknads-granskningsärskildkomplettering medslag urengenom
uppgiftdelegationensingick också ieffektivitetssynpunkt. Slutligen att

avregleringsarbetetsopinion föroch bildainformationsprida om
marknadseffektivitetför betydelsenfunktioner och närekonomiska av

samhälls-tillgodoseochsysselsättningendet gäller attatt trygga
intressen.ekonomins och konsumenternas

rapport. denförsta Idelegationen sinredovisadenovember 1993I
underolika förslagomfattande 95presenterades ett varsomprogram
dele-redovisaderapport, majavlämnad i 1994,andrautredning. sinI

förslag,arbete ochavregleringsdelegationensbakgrunden tillgationen
Sverige,och iutomlandsavregleringareffekternaerfarenheterna avav
rullandetillförslagavregleringsprogrammettillkommentarer ettsamt

antal checklistorredovisadesavreglering. Vidareför aktiv ettsystem
regelgranskning.föroch analysinstrument

checklistaStatsrådsberedningens5.4

År förinstruktionerallmännaStatsrådsberedningen vissalämnade1990
vid flerahar uppdateratsRegeringskansliet. Dessalagstiftningsarbetet i

denförändringarna i1995. viktigastetillfällen De senastesenast-
EES/EU.medlemskap iSverigesföranleddversionen är av

till9 förstaAvregleringsdelegationensavregleringsprogram rapportEtt -
93-1 1-29.regeringen, 1993nov.

andra2° Avregleringsdelegationensfler jobbför tillväxt ochAvreglering -
med bil.regeringen, Huvudrapport 1-9.tillrapport

Statsrådsberedningen,2‘ regelgivare,Checklista forreglerAtt styra genom -
1995:2.PM
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promemorian framhållsI vikten kostsamma, onödiga och ineffek-attav
tiva åtgärder undviks, lämpliga styrmedel väljs och rättsreglemaatt att

ändamålsenliga, enkla klara.och Som underlag för beslutgörs ett om
regler bör femanalys ske utifrån allmänna frågor och frågortreen

inriktade själva regelstymingen. allmänna frågornaDenärmare är:
Vad problemetär0
Behövs någon åtgärd huvud tagetöver0
Vilka alternativa styrmedel kan användas0
Vilket resultat konsekvensutredning och vilket styrmedel0 ger en
bör slutligt väljas

sker uppföljningHur och utvärdering0
Vad gäller regelstymingen skall följande frågor besvaras:tre

bör de rättsliga problemenHur lösas0
bör reglerna sedan tillämpas i praktikenHur0
bör reglerna utformas språkligtHur0

Kommittédirektiv prövning5.5 om av

åtagandenoffentliga
År riktlinjer för hurbeslöt regeringen direktiv innehållande1994 ettom
kommittéer och särskilda utredare förutsättningslöst skall pröva

åtaganden.offentliga Enligt direktivet ställs krav redovisningäven
effekterna genomförd verksamhet skall analyseras hurhur samtavav

utredningsförslag finansieras. i direktivet motiveras medskall Kraven
skettförändring i styrningen den offentliga verksamhetenden somav

med underskott ibakgrund den ekonomiska utvecklingen storamot av
de offentliga finansema.

direktivet skall utgångspunkt vid analysenEnligt antagenvara enen
skall för- och nackdelarsituation offentligt åtagande. analysenIutan ett

sådant åtagande bedömas.med offentligt åtagande liksom utan ettett
framhålls offentligt åtagande måsteVidare värdet vägas motettatt av

kostnader sådan åtgärd medför.de samhällsekonomiska som en
direktivets riktlinjer skall vid prövningen de bakom-Enligt anges

utreds ochliggande, egentliga målen för den verksamhet prövassom
angelägenhet.bör offentligförutsättningslöst åtagandetom vara en
övervägandenskall för kommitténs fortsattaResultatet ligga till grund

offentligtlämpliga medel. prövningen leder tillOm ettt.ex. attom
statlig,förordas, lämplig nivå för verksamhetenåtagande skall -

22 offentligatill samtliga kommittéer och särskilda utredareDirektiv prövaatt
Diråtaganden, 1994:23.
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landstingskommunal eller kommunal Varje kommitté skallanges.-
redovisa utvärdering sitt förslag till offentligt åtagandenytten av
liksom förslag till hur avveckling befintligt åtagande skall genom-av

uppnåddaföras. Varje kommitté åläggs vidare analysera hittillsatt
resultat förekommande offentliga åtaganden på utredningsområdet.av

effekterna besparingar, effektivi-Likaså skall möjligheterna till och av
analyseras.seringar och inkomstökningar utredningsområdet

eller inkomstminskningarFörslag innebär kostnadsökningarsom
finansiering förslaget skallåtföljas redovisning hurskall aven avav

Åtgärder åtföljaskommunala sektorn skallske. påverkar den av ensom
redo-kommunalekonomiska effekterna liksombedömning de enav

kommitté åläggs slutligenförslagets finansiering. Varjevisning attav
förslag.redovisa konsekvenserna sinaav

för tillämpningtill departementenKompletterande instruktioner av
cirkulär. direk-statsrådsberedningen i Idirektivet har lämnats ettav

kravet på kon-kompetenskrav på utredarnativet pekas bl.a. på det som
kon-säkerställa kravetmedför.sekvensanalyser För attatt

samrådsskyldighet medföreslås bl.a.sekvensanalyser fullföljs att enen
direktiven.till regeringen skrivs istabsmyndighet

systematiskRegeringsbeslut5.6 om

Regeringskanslietgenomgång i av

företagsregler

systematiskordning förseptember beslöt regeringen1994I om en
företagsregler" Genomgångeni Regeringskanslietgenomgång av

beslutetmarknadseffektiviteten. Enligtskulle strålkastaren påsätta
igenom defyraårsperiod gåunder kommandeskall alla departement

fungerar. Såväl lagarför och hur deföretagsregler de somansvarar se
omfattasråd skallmyndighetsföreskrifter och allmännaförordningar,
för småmed företrädareTestpaneler skall inrättasgenomgången.av

synpunkter på hurregeringenföretag med uppgiftoch medelstora att ge
kostnader dekonkurrenskraften och vilkapåverkarspecifika regler

skallinrättas.Vidare skall s.k. granskningsgrupper Dessamedför. var
och vilkaekonomingranska sin sektoroch ha att seavansvar varen

23 tillämpning dir.offentliga åtagandenprövningKommittéemas avav -
Pro-Cirkulär 1995:11Statsrådsberedningen/Finansdepartementet,1994:23,

författningsarbetet.och konsekvensanalyser iblem-
24 Regeringskansliet företags-genomgång iför systematiskordningEn av

dnr N94/1214.regeringssammanträde 1994-09-01,regler, Protokoll vid
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regler i onödan hindrar företagen och marknaden arbetaattsom
effektivt. Enligt beslutet skall varje departement för arbetetansvara
inom sitt regelområde medan Närings- och handelsdepartementet skall

för samordningen.ansvara
Regelgenomgången och analysarbetet skulle särskilt fasta påta

följande aspekter:
klargöra vad uppgift för det allmännaär0 som en
finna de bästa och billigaste styrmedlen bland informations-0
baserade, administrativa och ekonomiska sådana
speciellt beakta de små och medelstora företagens situation
få klar struktur i reglernaen

reglerna enkla, klara och lätta överblickagöra att
undvika onödig detaljreglering
granska reglerna med tiden blivit felaktiga, onödiga,om

ineffektiva ändamåls-föråldrade, kostnadsdrivande, eller icke
enliga, därför marknadssituationen har förändrats sedant.ex. att
de skrivits

marknadseffektivitetenuppmärksamma reglers effekter på0 gene-
rellt och vid behov detta djupare konsekvens-pröva genom
analyser på marknadsnivå
särskilt alternativa styrmedel, funktions-uppmärksamma t.ex.0

avgifter respektive informa-krav, ekonomiska styrmedel såsom
tion

marknadseffektivitetgranska reglers
marknadslösningar.avreglering ochöverväga

konsekvensanalyserProblem- och5.7

Problemanalyser5.7. 1

problem ochProblemanalysen den utredning söker ringaär ettsom
detta. Sådana lösningar kanfram olika alternativa lösningarta vara

information, utbildningsinsatser och regleringar.
och börmycket viktig i regelförenklingsarbetetProblemanalysen är

kan resultatet bli ingenså tidigt möjligt. Många gångergöras attsom
sistahandsaltemativ.åtgärd alls bör vidtas. Reglering skall ettvara
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Konsekvensanalyser5.7.2

konsekvensanalys.vad åsyftas meddetta stycke konkretiserasI ensom
sist-samhällsekonomisk analys.stället begreppet DenOfta används i

innebäranalys åtgärdnämnda atttypen man :av av en
krav ändras grundbetingelser/generellakartlägger vilka som

åtgärdenav
ändradearbetsförutsättningarvilka får sinakartlägger avsom

åtgärden
effekterna verkari vilken riktninganalyserar

kostnads- eller intäktstermeromvandlar alla effekter i
och intäkternaberäknar/uppskattar kostnaderna

nettokostnad/nettointäkt.beräknar en
i ekonomiskaeffekter gårmånga inteEftersom mäta utantermeratt

kvalitativt eller primärtkan uttryckasenbart mäts genom en annan
kostnader eller intäkteroftakronor krävskvantitativ variabel än att av

modell enligthjälpsker ofta meduppskattas.åtgärden Detta enav
ekonomiskatillslag omräknasvariabelkvantitativvilken ettaven
ekonomiskavariabel uppskattas ikvalitativenligt vilkenellertenner en

på mångasådan kalkyl byggerinnebärOmräkningen i sig atttermer. en
kalkyl blirsamhällsekonomiskförutsättningar.schabloner och En

faktorerviktigarefler ochalltid osäker, osäkraredärmed som
uppskattas.måste

kalkylsamhällsekonomisksvårighet medYtterligare enavenen
tiden.spridningkopplade till effektemaseffekterstatlig åtgärds överär

ellerkortsiktigaengångskaraktär,vidareEffekter kan varavara av
långsiktiga.

välgrundadnågorlundaförförsvårigheternaOm är attstora en
det bättregenomföras kansamhällsekonomisk analys skall kunna vara

innebäraskulle dåkonsekvensanalys.begränsad Den attgöraatt en mer
kvalitativ bedöm-däreftervid och3 görstannar steg en merovanman

effekterna.de olikaomfattningen/betydelsenning avav
centralai antalbrytaskonsekvensanalysenkonkret kanRent ettner

frågor,blir antaletheltäckandekonsekvensanalysenSkallfrågor. vara
besvärande Förtill de viktigaste,koncentration attstort.trots vara

sektorer itill dedärför koncentrerasanalysenhanterbar måste som
de viktigaste.sammanhanget varaanses

välgrundadtydlig ochdet finnsformuleras såbörFrågorna att en
för destark relevansharslutsatserantal centralakoppling till ett som

underlag för.skall Ikonsekvensanalysenställningstaganden utgörasom
arbetsbetingelsernäringslivetsdet frågorsammanhangdetta rörär som

skallde faktorersyfteregleringens primära vägasoch motär somsom
synpunkt.näringspolitiskcentraladärförbörvarandra. Frågorna urvara
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Inriktningen konsekvensanalysarbetet i5.7.3 av
Regeringskansliet

konsekvensanalys med inriktning underlag för bedöm-För på atten ge
förning reglerings effekter näringslivets arbetsförutsättningarav en

dess primärakunna dem de resultat kan uppnås inomvägaatt mot som
målområde bör bl.a. följande frågor centrala:vara

Leder regleringen till särskilda problem för små företag
kostnadsläge relativtLeder regleringen till svenska företagsatt

företag i viktiga konkurrentländer ökar
handelshinderLeder regleringen till tekniska

Strider regleringen regler för statsstödEU:smot
tillämpning i strid med de svenskaStår regleringen eller dess

konkurrensreglerkonkurrensreglerna eller EU:s
iakttasLeder regleringen till de regler måsteatt som av

blir fler,etablering verksamhetnäringsidkaren vid merav
omfattande/komplice-komplicerade och/eller för med sig mer

rade ansökningar tillstånd m.m.om
Dåkapitalkrävande investeringarStäller regleringen krav på

företagstarkt begränsad för småtillgången kapitalpå är
medel-i ochregleringar starkt tillväxten små-hämmar sådana

företagstora
särskiltproduktionsfaktorerförPåverkas kostnaderna ärsom

ekonomicentrala för svenski branscher ärtunga som
harproduktionsfaktorerkostnaderna för sådanaPåverkas som

främsteller branscherbetydelse för företag ärstor som
lokaliserade till glesbygd

förändringomfattanderegleringen till kravLeder10. pro-av
produktionsmetoderdefrån viss bransch ellerdukterna somen

ochFoU-insatserförutsätteranvänds i densamma störresom
tillgodo-FoU-behovfå dettavilka möjligheter har företagen att

sett
kom-erforderligastark förändring denregleringen tillLederll. av

tidshorisont måstepersonalen och vilkenpetensprofilen hos
denna förändring ske

uppgiftsinsamlingkravMedför regleringen12. ävensomny
omfatta små företagmåste

beskrivningenfrågorna kompletterasrelevansen i de valdaVisaFör att
alternativavilka slutsatserfrågebatteriet med redovisning somavenav

kan resulterasvar
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Frågebatteri och slutsatser5.7.4

regleringen negativa effekter för småföretagFråga 1. Ger större
jämfört med andra företag reglering kostnad i allaOm sammaen ger

företagen relativt hårdare.företag drabbar detta de mindre

ÖkarFråga kostnadsläget för svenska företag relativt kostnadsläget2.
försvåras de svenskaför företag i de viktigaste konkurrentländema

delsföretagens konkurrens dels på hemmamarknaden, på export-
för sysselsättningen i Sverige.marknaderna, med risk för konsekvenser

tekniska handelshinder måstereglering leder tillFråga 3: Om en
Exempelvis kan det frågaregleringen med all sannolikhet ändras. vara

och tjänsterleder till krav på produktersäkerhetskrav m.m. somom
andra EU-länder ikraftigt avviker från vad gäller i ävenmensom som

utforrn-dels kravnivån, delsländer utanför Avvikelsen kanEU. avse
förbjuder i prin-kravspecifikationen. EU-reglemaningen kravenav -

regleringar och detsamma gäller WTO.cip sådana

statligt stöd till företag ikan konstaterasFråga Inledningsvis4: att
förstöd kan medges inomprincip förbjudet. Regionalpolitisktär ramen

nationella stöd,EU-stöd förutsätterregler för regionalt stöd. VissaEU:s
Vidare kanoch nyetablering.för och småföretagFoU attnoterast.ex.

kanbranscher ellerdifferentieras mellanskatter sätt,annatäven som
statligtvidaresammanhanget kanbedömas statsstöd. I noteras attsom

kommunalamotsvarande torde gällakapitaltillskott till statliga bolag-
statsstöd.villkor betraktasinte kommersiellabolag på somsom ges-

förbjuder konkurrens-konkurrensregler liksomSvenska EU:sFråga 5.
dominerande ställningmissbrukbegränsande samverkan, samtav

dominerande ställning. Dåföretagsförvärv leder tillförbud mot som
till skadlig konkurrens-företag inte behöver ledasamverkan mellan

företag samverkar,den, småbegränsning förbättra närutan t.o.m. t.ex.
s.k.särskilt beslutkan sådan samverkan medges grupp-omgenom

undantag.

regleringbefintligreglering eller förändringFråga Om6: av enen
blir fler ochvid etableringleder till de regler måste iakttasatt mersom

Fler ochetableringshämmande faktor.komplicerade detutgör meren
leder tillsökas vid etableringkomplicerade tillstånd måste attsom

leder till ökadetidskrävande vilket ocksåetableringsfasen blir mer
utökat expertisstödetableringskostnader. Exempelvis kan det krävas

kostnader.vid etableringen drar med sigsom
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Fråga En reglering medför kravet investeringarpå förattsom en
verksamhet ökar medför dels det blir svårare för aktöreratt attnya
komma in på marknaden, dels för små företag konkurrera medatt stora.

investeringskravHöga leder till skalfördelama ökar. Vidare har småatt
företag i regel svårare klara kapitalförsörjningen. slårSammantagetatt

sådan reglering nyföretagande och tillväxten i små företag.moten

Fråga Regeländringar8. kan höja produktionskostnadema för en grupp
Ärföretag. dessa företag koncentrerade till för svensk ekonomien

viktig bransch består företag slår det sysselsättningenstora motsom av
i Sverige. iFöretagen torde varje fall på sikt- kunna kompensera sig-

flytta verksamheten.attgenom

ÄrFråga 9: det företag produktionskostnader koncentrerade tillärvars
fårglesbygd detta regionalpolitiska konsekvenser. sysselsättningen i

företagdessa hotas vilket i sin får följdeffekter andra näringartur
liksom serviceutbudet i dess regioner.

Fråga 10. Om reglering kräver omfattande förändringar ien
produktion eller produktionsmetoder oftakrävs FoU-insatser. Sådana
kan tid och dessutom svåra tidsbestämma. företagsmåFörta attvara
innebär FoU-insatser särskild belastning köpadå deras atten resurser

kompetens begränsade och FoU-verksamhet förenad medär ärmer
vissa skalfördelar.

Fråga Regelfcirändringar medför omfattande förändringar i11: som
den kompetensprofil företagets anställda måste oftaärmotsvarasom
tidskrävande genomföra. arbetsmarknadslagstiftningenDels kanatt
skapa svårigheter, dels krävs det efterfrågade kompetenser finnsatt
tillgängliga. utbildningsinsatser kan omställningen tids-Krävs vara
krävande.

Fråga Små företag bygger sin konkurrensstyrka till icke obetydlig12.
del de dels omfattandepå har litet internt behov infonna-att av en
tionsinsamling och bearbetning för sin administration, dels- och detta
delvis beroende på det nämnda särdraget har flexibilitetstörrenyss -
jämfört med företag. Regleringar leder till ökadestora externasom
informationskrav försvagar därför de särdrag hos småföretagen som ger
dem deras konkurrensförmåga och förstärker de skalfördelar desom

företagen har.stora
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myndigheternasNuvarande ordning5.8 -
ocharbete med problem-

konsekvensanalyser

myndigheternaverksförordningengäller enligttidigareSom attnämnts
skall ha gjortförändrade föreskrifterellerde beslutarinnan enom nya

ellerförändringsitt förslag tillkonsekvensanalysproblem- och nyav
OftaRegeringskansliet.ochgäller utredningarföreskrift. Detsamma

föreskrifterderedovisa konsekvensernadet frågablir att somavom
problem- ochför låtainföra i ställetsig förredan bestämt attattman

föreskrifteri fall vilkaoch såkonsekvensanalysen avgöra somom
myndigheternasuppfattningallmänbehövs.verkligen Det är atten

otillfredsställande. Enkonsekvensanalyserarbete med problem- är
sig oftauppgiften iVidarebristande kompetens.förklaring kan ärvara

delen arbetsprocesssen.denomfattande och ligger irelativt senare av
förstadetkonsekvensanalysen börproblem- ochDetta trots att vara

konsekvens-ochProblem-problem.vid givetgenomförs ettsom
tids-råkar iarbetettidpunktofta vidaktualiserasanalysarbetet nären

förväntadedeuppfattningenorsakSlutligen kan att omvaraenpress.
konsekvensanalyserproblem- ochställerintressenterolikakrav som

tidigarearbetsuppgift. Somövermäktigdet uppfattasgör att som en
innebäramångakonsekvensanalys förproblem- ochtordenämnts enen

oftasådanDåintäktsanalys.kostnads- och ärsamhällsekonomisk en
analyskvalitativibland till inteleder detsvår göra attatt genom-enens

förs.

Remissförfarandet5.8. l

konsekvenservilkakartläggningfåförinstrumentEtt att enaven
kommerintressenterlåta olikamedförareglering kan attär att som
det remiss-det. skerförslaget sig Dettaberöras överyttra genomav

Även myndighets-påregeringen.tillämpasförfarande allmänt avsom
tillfälle tillsamrådsförfarandeellerremiss-nivå tillämpas ett gersom

iblandkonsekvensernalagstiftningsnivå kansådan kartläggning. Påen
ochkonkrettillräckligtintedå lagstiftningenfastställasvåra ärattvara

remiss-i praxis.den tillämpats Dettaförst görklarhet nås attnär
försvårbedömbaraochsvävandeblirbedömningarinstansemas mer

remitterande myndigheten.den
alternativ tillhearingsRegeringskanslietanvändsIbland ensomav

skall i prin-informationenerhållnadenHanteringenformell remiss. av
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cip identisk med handläggningen formell remiss. Dessutomvara av en
medges skriftliga synpunkter inlämnas till Regeringskansliet.att

5.9 Riksrevisionsverket

Sedan början 1970-talet har Riksrevisionsverket RRV enligtav reg-
lema i begränsningskungörelsen 1970:641 haft till uppgift följaatt
myndigheternas regelgivning och bedöma de kostnadsmässiga kon-
sekvenserna verksamheten. Denna uppgift fullföljdes fram till årav

inom1995 för effektivitetsrevisionen förvaltningsrevisionen.ramen
Bakgrunden till utfärdandet begränsningskungörelsen den över-av var
enskommelse träffats mellan regeringen och kommunförbundensom

försöka kommunalskattehöjningar. Under 1970-taletatt stoppaom
inriktades därför granskningRRV:s myndighetsregler inom kom-mot
munala områden såsom äldreomsorg, barnomsorg, brandskydd och
fysisk planering. Granskningarna avsåg frågan hur myndigheterna
styrde regler, i vilken utsträckning de reglemas kostnads-utrettgenom
mässiga konsekvenser och de i enlighet med kungörelsen hadeom
underställt regler innebar väsentlig kostnadsökning regeringenssom en
prövning. Under denna tid förelåg det oklarhet bland myndig-stor
heterna vad menades med regler i kungörelsens mening ochom som

Årbristande förståelse för kungörelsens innebörd. 1979närmare gav
därförRRV skriften Vägledning för tillämpning begränsnings-ut av

kungörelsen. denna framhölls begränsningskungörelsenI ävenatt
gäller för regler riktar sig näringslivet.motsom

början 1980-taletI genomfördes antal granskningar reglerettav av
teknisk provning och kontroll. Delstudier gjordes kostnads-om om

konsekvenser reglerna för hissar, grävmaskiner vågar ochsamtav
bensinpumpar. slutrapportenI Granskning föreskrifter tekniskav om
provning och kontroll RRV 1982 föreslogs övergång s.k.moten

kontrollsystem.öppna
I Besparingar avreglering RRV redovisades1982rapporten genom
översikt avregleringsarbetet i Sverige generella åtgärderöver samten

för regelförenkling enligt följande:
metodnormer med resultatnormerersätt0

slopa onödiga tillstånd
rutinkontroller med systemkontrollersätt

avskaffa dubbelkontroller
minska procedurreglema
differentiera kraven

övergångstiderge
standarder.ompröva
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lagstiftningens betydelse förlastbilstrafik-YrkesmässigI rapporten en
behovsprövningentrafik föreslogsoch rationell RRV 1983sund att

linjetrafik skulle slopas.för bedrivaatt
sotnings-och tillsynenregleringenstatligaDenI rapporten av
förlängassotningsintervallen bordeföreslogsväsendet 1985RRV att

avskaffas.sotningsmonopoletoch
destudie1986genomförde RRVregeringenPå uppdrag en avav

medi sambandaktualiserasregistreringsförfarandenochregler som
myndig-Samordnatiredovisadesföretag. Resultatet rapportenstart av

studienslutsatsövergripandehetsagerande RRV 1986. En attvarav
tillföretagensamordninggäller bristande möterde problem vad som

myndighets-ochlagstiftningensektoriseringendel beror påstor av
därför föränd-samordningen krävsförbättraorganisationen. För att

myndig-olikaansvarsfördelningen mellanochi lagstiftningenringar
heter.

kostnadsberäk-tiotal falligranskade RRV1980-taletUnder ett
enligt begräns-prövningregeringensunderställtsreglerningar somav

oftast kraf-myndigheternakonstateradesHärvidningskungörelsen. att
Datainspek-exempel dettakostnaderna.underskattat Etttigt var

datasäkerhet RRV 1988.tionens regler om
i kraft år 1988trädde1987:1347begränsningsförordningEn ny

konsekvensutredningarmyndigheternaskraveninnebar attsom
medkommunicerasochskulle dokumenterasUtredningamaskärptes.

myndigheternaåladesregelförslagen. Dessutomberörs attdem avsom
följa hurskulleregler. RRVutfärdadeeffekternafölja avupp

förföreskriftermeddelaförordningentillämpademyndigheterna samt
sådanabeslutade RRVjuni 1988förordningen. Iverkställigheten omav

kon-myndigheternaskraven påpreciseradesdessaföreskrifter. I
beslutatmyndighetenefterskyldighetsekvensutredningar attattsamt

konsekvensutredningen.tillställaregel RRVenom
uppdragifick RRVförordningendenanslutning tillI avnya

rådgivninginformation ochmetodutveckling,förregeringen att svara
iredovisadesUppdragetmyndigheterna.regelgivande rapportentill de

1990.praktiken RRVbegränsningsförordningen iRegelekonomi -
valdekontrollerande. RRVfrämjandeuppgift såvälRRV:s somvar

myndigheternaregelutfárdandestödja deväsentligt påi allt satsa attatt
tillämp-regelekonomi ochgälldei frågorRegeringskanslietoch som

huvudsak iibedrevsKontrollverksamhetenförordningen.ningen av
ärenden.enskildaimed myndigheternadialogmuntligform av

År begränsningsförordningen. Iutvärderade RRV rapporten1993
tillämpning RRVförbättradtillförslagBegränsningsförordningen -

följande:konstaterades bl.a.1993:26
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Den kontrollen myndigheternasexterna regelarbeteatt0 av
uppfyller begränsningsförordningens krav otillräcklig.är
De handläggare arbetar med regelgivning har bristande kun-0 som
skaper begränsninsgsförordningen med tillhörande före-om
skrifter.

I föreslog följandeRRV åtgärder förrapporten skapa bättreatt en
efterlevnad begränsningsförordningen:av

Tillsynsmyndigheten bör starkare ställning och kunna0 ges en
begära myndighet inhämtar regeringens medgivande innanatt en
den beslutar regel.en
Företrädare för dem kostnadsmässigt berörs regel bör0 som av en

möjlighet begära tillsynsmyndigheten granskar kon-att attges
sekvensutredningen regel.av en
Den interna styrningen myndigheternas regelarbete och0 av
tillämpningen begränsningsförordningen bör förbättras.av
Myndigheterna bör erbjudas ytterligare utbildning i regel-0
ekonomi.
Regler direkt införlivande EG-regler enligtett0 som avser av
EES-avtalet bör undantas från begränsningsförordningens be-
stämmelser.

År 1994 upphävdes begränsningsförordningen och reglerna kravom
konsekvensutredningar överfördes till avsnittet föreskrifter i verks-
förordningen. Förändringen innebar demRRV, berörsutöveratt som

reglerna, skulle beredas tillfälle sig i frågan och kon-att yttraav om
sekvensutredningen. Vidare innebar ändringen regeringens med-att
givande endast förkrävs föreskrifter leder till inte oväsentligtsom
ökade kostnader. Kravet på regeringsmedgivande gällde enligt begräns-
ningsförordningen i fråga alla regler kunde leda till ickeantasom som
oväsentligt ökade kostnader, dvs. för s.k. allmänna råd. Bestäm-även
melserna skulleRRV följa myndigheternas tillämpningattom av
begränsningsförordningen och utfärda föreskrifter överfördes till för-
ordningen 1988:80 med instruktion för InstruktionenRRV. I 3§
punkt 13 skall utvecklaRRV metoder för myndig-även attangavs
heternas konsekvensutredningar enligt verksförordningen.

År i1994, samband med författningsändringarnämnda gjordes,att
överfördes uppgiften utveckla metoder för konsekvensutredningar,att
följa tillämpningen och vid behov meddela föreskrifter i fråga kon-om
sekvensutredningar från avdelningen för Effektivitetsrevision till avdel-
ningen för Ekonomistyrning. föreskrifterNågra har inte meddelats men

skrift Konsekvensutredning RRV statliga1996:38 vad myndig-en om
heter skall innan beslut fattas eller ändrade föreskriftergöra om nya
och allmänna råd har getts ut.
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konsekvensutred-deEkonomistyrning handläggsföravdelningenInom
förutformatschecklistaenligttillställs RRVningar attsomensom

för uppföljningsammanställaochsamla in, bearbetasystematiskt
konsekvensutredningar. RRVochföreskrifteruppgifterrelevanta om

regelgivningmyndigheternasdatabasbyggthar attöver genomupp en
samband meddatabasen ikodats ivarje utredninguppgiftervissa om

infonna-systematiseramed databasenSyftethandläggningen. är att
förinnehållerDatabasenstrukturmotiv,föreskriftemastionen m.m.om

närvarande 900 poster.ca
degranskningöversiktligmycketregelRRV gör avensom

regeltillställs verket. Ikonsekvensutredningarföreskrifter och som
och kon-alla reglerkontrollNågonärendet adlämnas över attacta.

inte.tillställssekvensutredningar RRV görs
prioriterat nedanslagssparande har RRVklara kravenFör att

regeringengodtagitsharregelområdet. Dettauppgifterna inom somav
bestämmelsentagit bortinstruktioni verketsförslag RRV attpå omav

konsekvensutredningar.myndighetersförutveckla metoderskallRRV
med kon-arbetetharomstruktureringen RRVföreståendedenI av
i sambandborde därför,Verketplats.någon givensekvensanalyser inte

uppgifterallafråntasförverkligas,i dennaförslagenmed rapportatt
område.dettainom

påinitiativensvenskadeUtvärdering5.10 av

regelförenklingsområdet
lång tid.underpågåttregelförenklingsinitiativen harbeskrivnaDe ovan

lång-eller ökatblivit färrereglernalett tillde inteharTyvärr att
begränsnings-alltsedanregeltillväxtenharantal.i Tvärtomsammare
metodersåvälvarit konstantförordningen från 1970 atttrots som

flera:Förklaringenvarit goda.intentioner är
Regelförenklings-frågan.uppbackningpolitiskAvsaknad av0 av

förarbetarSkaromamotvind.haft starkhar oftainitiativen som
obalans kanmånghövdade.och Dennastarkareglering är upp-

politisk vikt.tillräckligtfrågan storvägas gesom
varitharRegelförenklingsarbetetOsammanhängande struktur.0
kringsamlatstatsförvaltningen. Ettolika delarspritt på greppav
medviktigtspecielltsaknats. Dettaregelproblematiken har är

Regelreformeringmyndighetsorganisation.Sverigestanke på

forinstruktionendå25 1996-01-01försvannutveckla metoderUppgiften att
1996:1169.förordningenändrades1988:80RRV genom
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denna ske de enskilda myndigheterna, därmåste anledning iav
sakkunskapen finns.

krävsAlltför personella personellasmå Stora resurser0 resurser.
regelreforrn, speciellt iför administrera genomgripande ettatt en

ställts till för-har hittills inteinledande skede. Dessa resurser
fogande.





SOU 1998:78 55

erfarenheterInternationella6

framgångsriktkapitel beskrivs hur andra europeiska länderdettaI
arbetat med regelförenkling.

policyutvecklingbeskrivs med metod- och påarbetetDessutom
regelområdet i ochOECD EU.

Storbritannienl

och under olikaRegelförenkling pågått länge i Storbritannienhar
Deregulationintensifierades arbetet dåfyra år sedanregeringar. För ca

Cabinetlåg underfick ökad politisk vikt. enhetUnit DRU Denna
i SverigeOffice, statsministerns kansli, närmast motsvaras avsom

statsministern,direkt under viceStatsrådsberedningen. Enheten låg
ställning. Till DRUfrågorna fick prioriteradgaranteradevilket att en

rådgivande enhet. Dentask force,inrättades utskott,ett som var
till DRUoch fungerade idégivareföretagsledarebestod mensomav

inteför arbetede garantin DRU:skontrollanter attäven rannvarsom -
delsgamla regler,arbetat medsanden. har delsi DRU överattut se

skapar regler och lagar.reformera denmed att process som
tillbytt Bettertillträde har enhetenEfter regeringen Blairs namn

annorlunda inrikt-vilket avspeglar någotRegulation Unit BRU, en
ning i arbetet.

cost-benefit-infördereformerde viktigaste DRUEn ärsomav
lag bereds. Dentillämpastvingande rutinanalysen. Denna när en ny

de kost-företag måste redovisapåverkarföreslår lagen somsom ny
kostnaden för företageninnebära bådeförändringen skullenader som -

På så vis kansamhällsekonomiska kostnaderna.och de nyttan av
reformeroch olikakostnadernareformen vägasäven motvägas mot

antal företag.kontaktascost-benefit-analysenvarandra. För göra ettatt
regel skulle skapa.kostnaderfår frågor vilkapåDessa en nysvara om

kostnaden föraggregeradeunderlag beräknas denMed deras svar som
andainförtsnyhet ihela Storbritannien. En somsammaannan som

efter två år. Omlagar reviderasrevision lagar. AllaDRU är nyaav nya
tänkt de bort.de fungerar sämre än tassom var
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till delinflytandetjänstemän och dessarbetar 40På BRU är storca
ingenEnheten hardepartement.dess i andraberoende t.ex.statusav
Godaföljderna.endast peka pålagar kanformell makt utanatt stoppa

administrationenhög iochkontakter med departementen status geren
menade iMark Addison på BRUinformellt inflytande.dockden ett

fruktat i regerings-Småföretagsdelegationen DRUsamtal med att var
Kommunikationenkontraproduktivt.detta iblandkansliet och att var

kommunika-doldes för DRU. Justeftersom somligtfungerade inte
möjligheteftersom BRU:sviktigmed departemententionen attär

berednings-regelsfinns tidigt iframför alltpåverka lagförslag en
process.

Ändrad inriktning i arbetet6.1.1

har för-hade. BRUinriktning DRUannorlundahar något änBRU en
likainte läggapåbörjade,i arbetet DRUstärkt tendens storattsomen

ilandvinningardeförsvararegelverket,existerandevikt vid det utan att
visade siggjorde. DetDRUregelskapandeden varaprocessen som

detMångaregelverk.existerandesig attmycket svårt att menarge
enligt enhetensregler blirtillbättreär attatt normer.se nya

medtalatSmåföretagsdelegationen attflestaDe namn-ansersom
onödigtleder tillderegulationgodo eftersom begreppetbytet är av

inflammerad debatt.motstånd och

departementsnivåpåArbetet6.1.2

departementPå varjeiinte bara BRU.skerRegelförenklingsarbetet
harregelförenklingsarbetet. Han tätaförmedfinns ansvarpersonen

förändringsmotståndet ikanmedkontakter BRU support omgesom
prioritetpolitiskhade högEftersom DRUdepartementet är stort. var

ryggeniha DRUdepartementstjänstemänhjälp förtilldet attstor
cost-benefit-analys påbättreregelförenkling ellerverkade fördenär

respektive departement.

uppnåttUnitDeregulationVad har6.1.3

arbetestartade sittDRUomtvistat. Närframgångsrik DRUHur ärvar
pålånga listorpresenteradesdetutspel därpolitiskastorstiladegjordes

storstilade inten-demedjämförelseavregleras.skulle Iområden som
problema-verkligtöverväldigande. Devaritresultatet intehartionerna
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tiska och snåriga regelverken har inte förändrats i den utsträckning som
många företagarorganisationer hoppades. vissa harPå områden genom-
gripande avregleringar gjorts, dessa tenderar mindreattmen vara av
vikt för småföretagen. de viktigaste förändringarna butikerEn är attav

tillåts hålla söndagsöppet.numera
har i huvudsak åstadkommit följande:DRU

inte infriatAvreglering i tidigare regelverk. arbete har dockDetta0
Ävenförväntningarna. ambitionsnivån högre det resultatänvar
hänsyn till motstånd kunde inte ändra påuppnåtts. Av DRUsom

ändras. koncentreradesde regler behövde ställetImestsom
arbetet till de regler gick förbättra.attsom
Ändring i den regelskapande processen.

och i samhället.Förändring attityder till regler i kanslihuset0 av
Confederation of British Industrybrittiska industriförbundet,Det

lagstiftafinns tradition i kanslihuset såCBI, det attattmenar en
detfort problem dyker kan förändra dettaOm BRU är ettett upp.

lagstiftning inte den bästa lösningen.framsteg. Ofta ärstort
denframgångsrik ändrat påområde där DRUDet är attmest mananses

Cost-benefit-analysen verkar fungeraregler blir till.i vilkenprocess
den intefinns alltid risktillfredsställande inte perfekt. Detän attenom

för regel underskattas.bra och kostnadergörs sättett att en ny

framgångnyckeln tillVilken DRU:s6.1.4 är

London,Decisions Limited,Ballantine, BusinessEnligt ärBruce
regelförenklingsinitiativ:Storbritanniensföljande viktigt för utfallet av

hög politisk nivåcentralt placerad på0 grupp
med cost-benefit-analysereffektiv konsulthjälp t.ex.0

uppfyllt sitt syfterevision har regler0 nya
regleringar.försök hitta alternativ tillatt0

checklista vid regelgivning:har utarbetat följandeDRU
Öppenhet regel måsteMålen medTransparency. varaen ny

till vadomfattas regler skall kännakända.uttalade och De avsom
kräva.myndigheter kommerkräver dem och vadregeln attav

engelska.vanligföljas förklaringar skrivna påRegler skall av
inför regering,ansvarigaAccountability. RegelskapareAnsvar är

skall till-regelberörsmedborgare och parlament. De som av en ny
Överklagandemöjligheter skalllagstiftning.frågas vid varany

skall till-Information överklaganrättvisa och effektiva. varaom
gänglig och väl spridd.
Ändamålsenlighet ändamålsenlig.regel skallTargeting. En vara

Målstyrmed hagelskott.stället för skjutandePrickskytte i om
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berörs regel skall ha viss frihet väljamöjligt. De attsom av en en
regler skall Gamla regler skallhur målen med uppnås. omprövas

ändamålsenliga skall demed jämna mellanrum. Om de inte görasär
eller bort.tasom

regelgivning skall iKonsekvens Consistency. Ny passa
kompatibel med ochför den gamla. skall EU:sDenmönstren vara

internationell frihandelspolicy.
regelgivning skallProportionality. Alternativ tillProportionalitet

reglernaför dem påverkasbeaktas till fullo. Konsekvenser avsom
och kostnader.finna balans mellan riskerskall beaktas för att en

företag klararThink small first: småTänk smått först av enom
Därför böromvända gäller inte.företag det.regel så Detgör stora

Tillsynförutsättningar.efter småföretagenslagstiftningen utformas
efter regel-och repressalierInspektion skall bedrivasefter förnuft.

allvarlig fråganproportion till huröverträdelser i är.ges

Nederländerna6.2

bakgrund isinregelförenklingsarbetetNederländerna harI en
lätt-regelförenkling ochfrån där viktenregeringsförklaring 1994 av

del.viktigutgjorde Ipålagor företagenadministrativanader i enen
thePluggingarbetsplan under rubrikenbetonadesefterföljande
ökakonsekvensanalys, förproblem- ochviktenLeak PKA, attav

i flera hänseenden.regelkvaliteten
och negativapositivaregelförslagensdeanalysernaI tas nya
nederländskaför denKaraktäristisktbelysning.aspekter tillupp

reglergranskningjuridiskabyggd dendenmodellen ärär att som
inriktad påNederländernaisedan gammalt genomgår. PKA är tre

speciell:vilket denområden gör
för näringslivetkonsekvenser

miljönkonsekvenser för
efterlevs.regelnkontrolleraför möjlighetkonsekvenser att om

de bådabeskrivningingendennaI görs närmaretext senareav
punkterna.

fall.vissaobligatoriskt ii Storbritannien PKALiksom är

Legislative26 Deregulation andoperation,MarketTweede 1994Kamer
Quality.
27 med frivillighet.har arbetatländer, Kanada,Andra som



SOU 1998:78 Internationella erfarenheter 59

6.2. Samarbete1

nederländskaDen modellen för regelförenkling har samarbete i
Ävenregeringskansliet viktig beståndsdel. det Justitie-ärsom en om

departementet har huvudansvaret för sker alltid samarbetePKA ettsom
mellan handläggare från olika departement för få alla konsekvenseratt
ordentligt belysta.

Metod6.2.2

i holländskBasen beräkningsmetod MISTRAL.PKA heterär en som
Med hjälp MISTRAL kan myndighetskrav ledas till olika aktiviteterav
i företag, tidsåtgång och värderas till pris. regel fårEnmäts ettvars
således prislapp i gulden. Metoden utvecklad det nederländskaären av
Finansdepartementet EIM.och konsultföretaget förBeräkningarna

i ministeriemaMISTRAL handläggare besitter expertis igörs av som
de olika sakfrågoma. Handläggarna fyller i frågeformulär möj-ett om
liga konsekvenser föreslagen regel. Förfarandet kallas Businessav en
Effect alltså tjänstemän frågorTest. Det på vilkaär som svarar om
effekter viss regelförenkling skulle få för företagen. kunnandeNären
inte finns på departementen anlitas hjälp utifrån, exempelvis attgenom
företagens organisationer konsulteras. Formulären skall fyllas i med så
kvalificerade uppgifter möjligt. exempel: handläggareEtt Ensom som
inte miljöexpert kan på tekniskt avancerad fråga angående miljö-är en
konsekvenser fylla i detta så hon/han förmår, energi-gott t.ex. om
förbrukningen kan tänkas öka eller minska med det regelförslaget.nya

Urvalsförfarande6.2.3

Nederländerna genomförs inte alla regelförändringsförslag.I PKA
urval sker både vad gäller vilka regler skall ochEtt genomgå PKAsom
omfattandehur den skall arbetsgrupp beståendeEnvara. av personer

från samtliga departement bestämmer vilka regler skall genomgåsom
arbetsgrupp hjälpPKA. Denna har i sitt arbete ställt följandesom upp

kriterier för lag skall analysen:genomgåatt en

2 Measurement of Administrative Burdens.Instrument
2° Small BusinessEIM Research and Consultancy nederländskaär ett statenav
ofta anlitat företag.



1998:78SOUerfarenheterInternationella60

nationell nivåregler på0
ellernäringsliv, miljöeffekt påförmodas fåkanregler storsom

kontroll.möjlighet till
konsekvenser.nationellafåförmodasEU-regler kansom

regel-beskattningsmässigafinansiella elleristrukturförändringar0
skatteändringar.viktigareverk t.ex.

reglerendast 8-10urvalskriterier procentgörDessa att genom-av nya
handels-ochNärings-nederländskaEnligtNederländerna.igår PKA

regler inomsamtligagenomförs PKA nästandepartementet nya
konsekvenserharreglerhälften deungefärochmiljöområdet somav

näringslivet.för

Support6.2.4

bildattillsammansharJustitiedepartementenMiljö- ochFinans-, en
föroch tipsmetodikinformationhelpdesk förellersupportgrupp om

med bl.a.hjälpkonkret sta-kangenomförande PKA. De även geav
fall det krävsderegleringseffekter. Irörandedatatistikinsamlingar av

utföraförforskningelleranalysarbeteingående att noggrannenmer
delfinansiering.medbiståkanPKA supportgruppen

Nätverk
regeringskansliet i Haag.nätverk iomfattandeharSupportgruppen ett

delar iandratillserviceorganförsöker ettSupportgruppen agera som
tidmycketned attladeregeringskansliet. I supportgruppenstarten

föredrag Ihålladepartementen,påkontakterinformellaknyta osv.
strategiskakontaktpersonerdetta knötsamband med supportgruppen

departe-påPKAmotståndetminskade utetill sig. Detta motenheter
supportavdel-tillfrågorställabenägenhetenökadeoch attmenten

ningen.

Neutralitet
vilka PKAregelförslag påtill deneutralsigSupportgruppen somser

övervikt förvisaranalysentillställningden aldrigDärförutförs. tar om
Än ställningmindreaspekter.negativa supportgruppenellerpositiva tar

tilllämnasavgörandeeller Dettainförasbörregeltill enom
politikerförhotmöjlighetoftare änDärför PKApolitikerna. somses
departe-politikenutformandetdelnaturligoch sägs avavenvaranu

mentsnivå.
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Offentlighet6.2.5

genomförd dvs. regels möjliga positiva ochResultatet PKA,av en
till lag-negativa verkningar, publiceras i Nederländerna bilagasom

tillgängligt för allmänheten.förslaget. Resultatet analysen därmedärav

Kritik6.2.6

de politiskai Nederländernauttalade målet med PKADet är att
med säkerhetvälavvägda. för tidigtbesluten skall bli Det är attmer

uppfyllts eller Vissahuruvida detta mål haruttala sig attmenarom
Omkringberedningen inför beslut.haft sin betydelse iPKA största

konsekvenser förrörandede regler genomgått PKA20 procent somav
tillbaka.drogsföretag modifierades eller

onödig igällt denholländska harKritiken den PKA:n äräven attav
kritikvad de vill besluta. Dennafall där politikerna redande vet

Ibland demed startade.speciellt arbetet PKAframfördes ärnär
beslutsfattande ochdolda. Rationelltför regelverkliga motiven en

exempel dettai hand påverklighet sällan hand Ettpolitisk går är när en
skulle få litenskattenvisadeenergiskatt skulle introduceras. PKA attny
den påståddavisade analysenLikasåeffekt energiförbrukningen. att

beslutadeogrundad. Likväleffekten för sysselsättningenpositiva var
politiska grunder.skatteninföra denparlamentet att nya

samförståndsköts iinnebär PKAnederländska modellenDen att
undvika analysvillhandläggarekonfrontation med äroch att som

med piska. Dettahellrearbetar medHolländamaovanlig. änmorot
skulle visadettatill piskamöjlighetinte det finnshindrar taattatt om

ordentligt hargenomförtsharnödvändigt. inte PKAsig Om support-
komplette-befogenhet begäraoch Justitiedepartementet attgruppen

behandladfrån blifråganochinformationrande attäven stoppa
regeringssammanträde.

Arbetssätt6.2.7

stadiumtidigtbliri Nederländernapolitiska ledningenDen ett
reglerför vilkasigbinder från börjaninblandad i PKA. Den somupp

olika departe-dehandläggarnaskall genomgå PKA. Detta gör att

hela3° andra halvan 1995omfattargäller mätperiod samtDetta aven som
1996.
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tidigt vilka konsekvens-på stadium regler skallmenten ett vet som
utredas och vilka inte skall det.som

Storbritannien, jämförelse, kommer den politiska ledningenI som
i stadium. lovar minister på heder ochDärettprocessen senare en

harsign blood har genomförts och resultatetPKAsamvete att att
beaktats.

ärendeNederländerna Justitiedepartementet den sista instansI är ett
regeringssammanträdet för beslut.genomgår innan det hamnar

skall för den lagen inte bryterDepartementet motgarant attvara nya
överenskommelser.konstitutionen, rättsprinciper och internationella

beredning i Justitie-nederländska del dennaPKA:nDen är en av
granskningen medutökat den nämndadepartementet. harMan treovan

därförkontrollgranskning.punkter: företags-, miljö- och PKA ärnya
regelprocessenfrämmande fågel i den nederländskainte utan enen

lagar.utökning den befintliga beredningen avav
regelförenklingsprojektdelArbetet med PKA utgör ett somen av

nationell nivåEfter ha minskat reglerna påvarit mycket lyckosamt. att
innebärmålmed har parlamentet10 satt ett nyttprocent ensomnu upp

sammanlagd minskningdvs.minskning med ytterligare 15 procent, en
med 25 procent.

Övriga länder6.3

Även initiativfinns intressantaFinland och Australieni Danmark, som
förtjänar uppmärksammas.att

Danmark6.3. 1

Tillregelförenklingsprojekt pågått sedan 1996.Danmark harI ett en
Erhvervs-Näringsdepartementethör tillbörjan har reglerna som

elimi-omedelbart kunnatregler hadeministeriet 320 35Avöver.setts
pågåravgifter avskaffats.Vissa har Deteller 11 procent. pro-enneras,

medregeringskansliet ochmed koordinering i represen-en gruppcess
med uppgifthar tillsattsför flera ministeriema överatttanter seav

tillskrivit brevStatsministern haravgifter för trafik och miljö. ett
regelförenkling betonats.ochdär vikten avregleringministeriema av

tidhur mycketundersökningErhvervsministeriet har gjort omen
fullständig kartläggningkostar. innebaroch regelverket Den enpengar

3‘ vidoch Henrik GommesenBirgit Kardby, NielsenIntervju med Rega
Erhvervsministeriet i Köpenhamn, 1997-06-10.
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alla de upplysningar och inbetalningar danska företag enligtav som
gällande lag måste lämna till myndigheter. Vidare utarbetades för-ett
slag syftande till minska de företagen använder iatt resurser som sam-
band med upplysningar och inbetalningar till det offentliga. Slutligen
skulle beskrivning tekniska möjligheter och övrigagöras en av
förutsättningar för etablera samlad upplysningsplats för hela elleratt en
delar företagens upplysningar och inbetalningar till det offentliga.av

I Danmark alla lagar i testpanel. bestårDentestas nya en av
företag200 får besvara enkät/ett frågeformulär vilkasom en om

kostnader och konsekvenser den tilltänkta regeln skulle innebära för
företaget. Panelen inrymmer både och små företag. Försöket harstora
fallit mycket väl och har inspirerat arbetet med testpaneler inom EU.ut
I Danmark dessa konsekvensutredningar i form fri-testpanelär av
villiga. Därför har bara fyra departement valt involvera sig iatt
verksamheten. alltså komma förbiDet går testpanelen i lagstift-att
ningsarbetet. Enkäten har också varit krånglig fyllaatt

Finland6.3.2

Finland inrikesministernI nyligen principbeslut minskadtog ett om
datainsamling. denna slås bland fast de statliga myndig-I annat att
heterna skall minska och rationalisera sitt datainsamlande i syfte att
minska datainsamlingskostnaderna med minst tredjedel från 1997en
till 2002.

Australien6.3.3

idsbegränsade reglerT
bl.a. Storbritannien och Australien har arbetat med tids-I USA, man

begränsade regler för regelreformering. Förfarandetmetodsom en
innebär regeln redan den införs tidsbegränsad vilket tvingaratt när är
fram revision i slutet perioden. detta stycke beskrivs kortIen av
exemplet Australien land har arbetat flerapå olika medsättett som-
tidsbegränsade regler eng. regulations delstatsnivå. Påsunset
nationell nivå används tidsbegränsningen dock inte.

delstaten South Wales i princip alla regler tids-I New NSW är
begränsade har valt tidsgränsen till fem del-Där år. Isättaattman.

Statsrådets principbeslut möjligheterna ärenden elektroniskt,uträttaattom
utveckla tjänster och minska insamlandet data, Finansministerietav
1998-02-05.
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tidsgränsen tio år,och TasmanienVictoria, Queensland ärstaterna
tidsbegränsade regler.medinte alls arbetarmedan resterande delstater

för-möjligen medefter periodens slut,regel förnyas regelnSom smärre
har tids-delstatskansliet i NSWEnligtändringar innehållet.av

ochregelverket uppdaterathållaregler varit brabegränsade sätt attett
regelförenklings-regler deländamålsenligt. Tidsbegränsade är etten av

minskatharjuli januari 1998under perioden 1990program som -
tillfrånantalet sidor 15 075till ochregler i från 976 527antalet NSW

8 076.

OECD6.4

påOECDarbetet inomAllmänt6.4.1 om
områderegelreformeringens

and DevelopmentCo-operationEconomicforOrganisationThe
uthålligahögstabl.a. uppnåmålgrundades 1960.år DessOECD år att

arbetarflertal kommittéersysselsättning. Ettochekonomiska tillväxt
särskiltCommittee. EttPublicbl.a. Managementorganisationen,inom

Publicförfogande Managementkommittéstill dennastårorgan -
PUMA.Service

regel-påarbeteanalyser ochuppgifter gällerPUMA:sEn annatav
i medlems-ansträngningamastödjabl.a. påområdet. Arbetet går attut

regeringamainstrumentde juridiskaförsäkra sig attstaterna att somom
kostnader,möjligaminstamedvadanvänder sig uppnår avsettssomav

marknadensstärkersamtidigt instrumenten än störsnararesom
bl.a.:arbetet studerar PUMAfunktioner. I

beslutsunderlaget, såsomförbättrametoder förRegelanalys: att0
utveck-riskvärderingartekniken förkostnads/nytto-analys, samt

regelsystem.indikatorer i frågalingen omav
ochförbuds-styrformerandraprövningRegelalternativ: änav0

markna-förinformationsavslöjandenkontrollregleringar, såsom
styrmedel.ekonomiskaochden

ellerregelskrivningförchecklistorutvecklandeChecklistor: av0
hjälpa besluts-förregelskrivningsprinciperuppsättningar attav

admi-lätt kankan förstås,lättutforma regleringarfattare att som
åsyftade resultat.ochnistreras ger

strategierutforskanderegelstyrningsaspekter:Internationella av0
ellerregelhantering gränsöver-taktiker föroch när gemensamma
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skridande aspekter, såsom miljö- eller handelshänsyn, påverkar
politikvalet.

arbetetI på regelområdet tillhandahåller jämförandePUMA inforrna-
tion regelaspekter dyker strategier det gällersamt närom som upp nya
regelstyming och regelreformering. informationDenna baseras
internationellt informationsutbyte analys praktiska erfarenhetersamt av
i skilda medlemsländer.

6.4.2 års1995 OECD-rekommendation

OECD:s råd den 9 1995 rekommendation förbättringantog mars en om
kvaliteten på medlemsstaternas regelstymingsbeslut. rekommenda-Iav

tionen ingår checklista för beslutsfattande regler. Rekommenda-en om
tionen har följande innehåll:

Rådet rekommenderar medlemsländerna effektivavidta åtgärderatt
för säkerställa kvaliteten i och hos det allmännasatt transparensen
regleringar åtgärder såsom:genom

analysera kvaliteten och funktionsdugligheten i administrativa och
politiska för utveckla, implementera, utvärdera ochattprocesser

regleringar med de riktlinjer vägledning vilkaöverse isom anges
Referenschecklistan för regleringsbeslut intagen i bilaganärsom
vilken integrerad del denna rekommendationär en av

utveckla långtså det praktiskt och i överensstämmelse medärsom-
rättsprinciper och styrandets traditioner administrativa och-
styrande vilka principer för beslutsfattande,system ett gottgenom

desåsom vilka angivna i bilagan, återspeglas i beslut regel-påär
området

integrera i de politiska för regelframtagning på allaprocesserna
nivåer sådana principer för beslutsfattandet leder till effektiva,som
flexibla och regleringartransparenta

fästa särskild uppmärksamhet vid regelkvalitet och itransparens
fråga regleringar kan påverka länder ellerandra beröraom som
internationell handel, investeringar eller andra aspekter rörsom
internationella förbindelser.

5 18-1087
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CommitteePublicRådet Management att:uppmanar
Referens-tillämpningenstymingsstrategier såsomfölja hur av0

för förbättraanvändasregleringsbeslut kanförchecklistan att
regleringsområdet;beslutsfattandet

blandeffektivitetenframtid läggainom års rapporttre omen0
hos detkvalitetensäkerställai frågamedlemsstaterna attom

sådanaprinciperintegrationregleringarallmännas somavgenom
reglerings-ochadministrations-bilagan ii styrsystemanges

området.

följande frågor.innehållerChecklistan

Är korrekt definieratproblemet
ochexakt.angivet Dessskall lösas börproblem naturDet varasom

varförskall framgåVidareuttryck.till klartomfattning skall komma
enheter börberördahosdrivkrafternahar uppståttproblemet vara

identifierade.

.Är berättigadesidaallmännasdetåtgärder från
bevis påklaragrundas påbörsidaallmännasfrån detIngripanden

till problemetsmed hänsynberättigat naturingripandesådant äratt
inskridandet baseratförkostnadernaochfördelarna ensamt

alternativaeffektivitetallmännasdetbedömning samtrealistisk av
problemet.medtillför kommamekanismer rättaatt

allmännasfrån detÄr ingripandeförbästa formenreglering denen
sida

regleringsprocesseni görastadiumtidigtbör påRegelskrivare ett en
icke-regle-ochreglerings-antalmellanjämförelsevälgrundad ett

fördelar,kostnader,sådantbeaktasDärvid börringsinstrument. som
administrativa krav.ochspridningseffekter

regleringstöd förrättsligtdetFinns
regelbeslut rigo-allasåutformasregelgivning börvid attProcessen

skallvilllegalitetsprincipen. Det ansvaretsägaiakttar vararöst
lagstöd,haralla regleringar ärsäkerställsdetuttryckligt för attatt

rättssäkerhetsåsomrättsprinciperföljer relevantaochfördragsenliga
förfaranderegler.tilllämpligauppfyllerproportionalitetoch samt
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Vilken den lämpliga nivån nivåerna läggaär inom staten att upp-
giften på
Regelgivare bör välja den lämpligaste nivån inom för vidtastaten att
åtgärden. fleraOm nivåer berörs bör regelgivama utforma effektiva

för samordning mellan de olika nivåerna.system

Överväger regleringens fördelar dess kostnader
Regelgivare bör uppskatta de totala förväntade kostnaderna och
fördelarna beträffande varje regelförslag möjliga alternativ.samt
Regelgivama bör vidare beräkningarna disponibla i tillgängliggöra
form för beslutsfattare. Innan åtgärd vidtas skall kostnaderna för det
allmännas ingripande berättigade med hänsyn till ingripandetsvara
fördelar.

detFinns ifråga spridningen regleringens eflek-transparens om av
samhälletiter

I den utsträckning fördelnings- och rättvisefaktorer påverkassom av
det allmännas ingripande bör regelgivare skapa i frågatransparens

fördelningen kostnader och fördelar bland olikaom av grupper.

Är regleringen klar och tydlig, begriplig och tillgänglig för av-
nämarna
Regelgivare bör bedöma huruvida reglerna begripliga för demär

troligen skall använda dem. För uppnå detta bör vidtasatt stegsom
säkerställer reglemas innehåll och struktur så klaraärattsom som

möjligt.

allaHar haft möjlighet synpunkterintressenter att ge
Regleringar bör fram på och detta börIöppettas sätt.ett transparent
ingå lämpliga förfaranden för effektivt och i tid intressen-rättatt ge

tillfälle sig. kan därvid sig berördaDetterna röraatt yttra om
företag, fackföreningar, andra intressegruppper eller andra nivåer
inom staten.

skall efterlevnadI Hur uppnås
Regelgivare bör värdera drivkrafter och institutioner vilkagenom
regleringen skall effekt. bör vidare utforma sådana påverk-Dege
bara strategier för implementering på bästa använder sigsättsom av
dessa drivkrafter och institutioner.
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rekommenda-medårs OECD-rapport19976.4.3

regelrefonneringmedrörande arbetettioner

skulleorganisationenbeslöts1995i OECDministermöte attVid ett
frågaregelväsende isittreformeringmedlemsstaternasstudera omav

lämnades ochdettamedel. Enochinriktningomfattning, rapport om
beslötmaj Dei 1997. attministrarnavälkomnandemedmottogs av

sinaiirekommendationerna rapportenimplementeraförarbeta att
genomförabe OECDministrarnabeslöt attVidarehemländer. att

enskildaregelområdet i dereformeraansträngningarna attöversyner av
1998.med börjanmedlemsstaterna,

politikdennämndadeniRekommendationema repporten somavser
innehåll.följandeoch harregelrefonneringförgällabör

regel-förbredasådananivånpolitiskadenInför på program
förochsyftenklaraetablerarreformering genom-ramarsom

förandet.
i 1995utgångspunktmedreglering,för braprinciperEtablera0

bör:regleringbrarekommendation. Enårs
mål ochidentifieradetillgodose klartförbehövas varaatt0

tillgodose dessafrågaeffektiv i attom
grundrättsliggodha en

berättigade närkostnadernafördelar göråstadkomma som
samhälletfördelning ieffektemasbeaktarman

marknadsstömingarochkostnaderminimumtillleda ett av0
ochmarknadendrivkrafterinnovationerfrämja genom

tillvägagångssättmålbaserade
utformning äroch haenklatydliga,ochklara somen0 vara

förpraktisk avnämama
politikerochregleringarandramedkonsistentavara

principernamedförenamöjligtså långt att omsom
investeringar.underlättandeochhandelkonkurrens, av

förallmännai det attmekanismertrovärdigaocheffektivaSkapa0
undvikregelrefonnering;ochregleringarkoordineraochhantera

reglerings-hosansvarsfunktionerdubblaelleröverlappande
allmänna.dethosnivåernaolikaoch demyndigheterna

ochallmännai detalla nivåerregelrefonneringtillUppmuntra0
standardiseringsorgan.såsomorganisationeri privata

regel-säkerställaförregelöversyner attsystematisktGenomför att
eflektivtochbraändamål på sätt.sina ettmotsystemen svarar
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regleringar.hjälp principerna braregleringar medSe över om0 av
reglerarsynpunkt.därvid från användarsynpunktUtgå änmer

där förändringarsådana regleringarInrikta översynema0
särskiltsynliga fördelarna,de ochkommer störstaatt mestge

handel och påver-hämmar konkurrens ochregleringar somsom
och medelstora.kar företagen, inbegripet de små

befintliga regleringar.regleringar, liksomförslag tillSe över0 nya
förregleringar ikonsekvensanalyserIntegrera processenav

regleringar.och reformeringframtagande, översyn av
fungeraröversynsmetoderregleringarUppdatera somgenom0

tidsbestämd giltighetstid.automatiskt, t.ex.

fiamtagande regle-förSäkerställ regleringar ochatt avprocesser
icke-diskriminerande tillämpasochringar samtär transparenta

eflektivt.
tyd-för regelrefonneringstrategiemaSäkerställ målen och äratt0

för allmänheten.ligt formulerade
utländska,ochbåde inhemskaberördaHåll samråd med grupper,0

Säker-regleringar.fram ellermedunder överatt ta seprocessen
konsultationerna.också i frågaställ därvid transparens om

offentligt registerfortlöpande basisuppdatera påSkapa och ett0
iaktta, ellerföretagen skallformaliteterochregleringaröver som

inhemska ochsäkerställaförandra medelanvänd ut-attatt
gäller för dem.kravidentifiera allaländska företag lätt kan som

regleringarför tillämpningförfarandenSäkerställ är trans-att av0
ordning förinnefattaricke-diskriminerande, över-parenta, en

företagen.onödigtvisoch inteklagande tynger

räckvidd,konkurrenspolitikensdär det behövsoch stärkSe över
genomdrivande.ocheflektivitet

tillämplighet inomkonkurrenslagstiftningensluckor iUndanröj0
tvingandefaktaunderlaget tyder påinteenskilda sektorer, attom

på bättrekan tillgodosesallmänna intressen sätt.
regel-konkurrenslagstiftningenmed all kraftGenomdriv när0

lör-uppgjordai hemlighethämmasreformeringen riskerar att av
företags-ellerdominerande ställningmissbrukfaranden, av

skadar konkurrensen.förvärv som
före-och kapacitetbefogenhetkonkurrensmyndighetemaGe att0

slå regelreformering.

sådanaregleringarekonomiskasektorerallaReformera inom
marknadensochföretagensdirekt iregleringar griper insom
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beslutsfattande fråga konkurrensensåsom i prissättning, samtom
stimuleramarknadstillträde eller utträde från marknaden för att

dekonkurrensen. Undanroj dem klar bevisning visar ärnär attutom
det bästa tillgodose allmänna intressen.sättet att

ekonomiska regleringarprioritet sådana inslag iSe med hög över0
marknaden, pris-utträde frånbegränsar marknadstillträdet,som
förfaranden ochnormala kommersiellasättning, utbudet samt

organisationsformer.
däreffektiv konkurrenseffektivitet och övergång tillFrämja0

marknadsmak-eftersomfortsatt behövsekonomiska regleringar
rekommenderas:missbrukas. Följandei fall kanten annat

under konkurrenspotentiellt kan bedrivasaktiviteter0 som
alternativtreglerade nyttighetssystem,avskiljas frånbör

förbehövsomstrukturering skekan sätt attannat som
marknadsmakt;de etablerade företagensminska

till nöd-marknaden tillgångalla trädergarantera0 som
basisnätverksnyttigheter, och detta påvändiga trans-av

icke-diskriminering;ochparens
mekanismer förpristak och andraanvänd att uppmuntraI

underprisreglering behövseffektivitetsfördelartill när
konkurrensutsättning.tillövergången

handeln ochför investeringarnaonödiga regelbarriärerUndanroj
och stärkaavtalinternationella inter-implementeraattgenom

nationella principer.
stärkaandra ländersamarbeta medochImplementera, attom0

handelliberalisera ochprinciper förregler ochinternationella att
icke-diskriminering, und-investeringar sådana transparens,som

uppmärksamhetför handeln ochrestriktionervikande onödigaav
finns intagna ideför konkurrens, såsomprincipernai fråga om

-riktlinjer,OECD-rekommendationer ochWTO-avtal, samt
andra avtal.

ochför handelnregelbarriärersådanaMinska med prioritet0
dubblerandeellerskiljaktigainvesteringarna uppstår genomsom

från olika länder.krav
internationelltdet möjligtanvänd helstUtveckla och ärnär0

inhemska regle-grund förharmoniserade standarder som en
ochländer fördärvid med andraoch samarbetaringar, överatt se

fort-säkerställa destandards förinternationellaförbättra attatt
och effektivtåsyftade målen brauppnå de sätt.sätter ettatt
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förfaranden och resultat iUtvidga erkännandet andra länders0 av
överensstämmelse, exempelvisfråga fastställaatt genomom

andraavtal ömsesidigt erkännande eller sätt.om

syftena andra politikområden ochIdentifiera viktiga länkar till på
syften under-utveckla politik för uppnå dessa på sättatten som

stödjer regelreformeringen.
välbetänkta och andra allmännaSkapa det nödvändigtärnär0

säkerhet, hälsa, konsument-politikinsatser områden såsom
politiken förblir såenergiområdet, såskydd och säkerheten på att

för betingelsema påbra och effektiv möjligt inom ensom ramen
marknad.konkurrensutsatt

medel,reglering inte används andraområden därSe över utan0
handelsinstru-upphandlingspolitik,inbegripet bidrag, skatter,

understödjaåtgärder förtullar andrasåsom attsamtment m.m.
konkurrensen ireformera dessa medel dedetta, och när stör

onödan.
minskahar utformats förSäkerställ handlingsprogram attatt som0

inriktadeför regelreformering klartde möjliga kostnaderna är
försenar,underlättar,och övergångsvisa änsamt snarare

reformeringen.
syssel-skalan rekommendationer i OECD:sImplementera hela av

företags förmåga.för förbättra arbetstagares ochsättningsstudie att

imed särskild aktualitetProjekt inom OECD6.4.4

övrigt

aktualitet.projekt har särskildhanteras f.n. tvåPUMAInom som
i maj 1997. Somhärleds ministermötets beslutförstaDet ur

därvidombad ministrarna OECDnämndes i avsnittet 6.4.3 att genom-
regelområdet i dereformeraföra ansträngningamaöversyner attav

med början 1998.ländergenomgångar,enskilda medlemsstaterna
för åstadkomma detta.Projektet metodenutgör att

företagsenkätföretagsutfrågningbredandra projektetDet avser en
jämförbaraskapaOECD-länder samtidigt. Syfteti flertal är attett

hosnyckelaspekterindikatorer i frågakvalitativa och kvantitativa om
inriktasadministrativa Arbetetnationella regleringssystem och system.

deIndikatorema kommeroch medelstora företag.särskilt på små att ge
kostnader läggsuppskattningar dedeltagande länderna somom

möjligheteroch dessa länderföretagen inom nyckelområden attge
jämföra med varandra.
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Ländergenomgångama6.4.5

Samtligaorganiserades under i två former.Genomgângama 1997
frågelista huvudsakligen kanOECD-länder får förenklad somen

till föremål förländer varje årja/nej ja/nej-listan. Någrabesvaras görs
därvidregelreformeringsområdet och skallsärskild påöversynen

fördjupade fåge-detdetaljerade frågor djupetbesvara mer
Referenschecklistanrekommendation inbegripetformuläret. 1995 års

arbetet.själva grunden förutgör

Ja/nej-listan
1998 ochfylls i under första halvåretförenklade listaDenna samman-

ställs därefter OECD.av

jrågeformuläretfördjupadeDet
djupundersökning.valts förländerendast till desändsDetta utsom

den förstainte iSverige deltarför 1998.länder har valtsFyra ut
frågeformuläret kommerfördjupadedetomgången. Svaren att

beredas under 1998.

Företagsenkäten6.4.6

ländermed 10räknarprojekt där OECDFöretagsenkäten attär ett
ochfebruari 1998påbörjades iUndersökningenmed.kommer att vara

Närings-Sverige harkonsultinsatser. Iväsentliga delarutförs i genom
kontrollerande funk-koordinerande ochoch handelsdepartementet en

samarbete med SAF.utförs iarbetet i Sverigepraktiskation. näraDet
pilotstudieresultatenFöretagsenkäten har baserats somav en

påEnkäten byggerSverige deltog.länder under 1996.gjordes i fyra
utgångspunkter:följande

och miljön.skatteområdetvalts arbetsrätten,områden harTre ut:
företagpå cirka 500specifikområde väljsvarjeFör2. ut somgruppen

området.just det Denförhar konstrueratsfår den enkät som
nationellt.hanteringen skerpraktiska

inteuppfattningar,speglar företagensindikatorerDe mätssom
verklighet.empirisktnågon uppmätt

föruppstårkostnaderdirektaoperativa,Enkäten täcker4. som
kostnader såsomindirektakapitalkostnader ochföretagen, inte

följd regleringar.högre priser till av
medelstora företag.ochsärskilt på småUndersökningen riktas
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Administrativt6.5 samarbete och

förenklingsinitiativ i EU

Europeiska kommissionen frånhar allt sedan ministerrådets resolution
december systematiskt arbetat med konsekvens-1992 på sättett mer

företagspolitiska frågorutredningar. Vid samråd inom kommissionen i
och vid beredning lagförslag kommissionen hänsyn till hurmåste taav

anpassningskostnaderföretagen påverkas. skall inte bara tillHänsyn tas
följd rättsakten, också till olika formeroch andra bördor till utan avav

lagförslagbyråkrati rättsakten upphov till. Vid beredning avsom ger
tänk-smått-först införas.håller dessutom slags på Detsynsätt attett

utsträckning tidigare beaktar små-betyder lagstiftningen i större änatt
småföretagsorganisationer råd-företagens situation och lämpligaatt

frågas.
företag skalldet kan lagförslag inverkar väsentligt påDå att ettantas

årligen återkommandekonsekvensutredning kommissionensIgöras.en
konsekvens-lagstiftningsprogram vilka lagförslag kräveranges som

analysKonsekvensutredningen skall baseras på denutredningar. av
har utfört.ansvariga generaldirektoratetlagförslagets effekter detsom

mellan krav,försöka åstadkomma avvägningAvsikten är rättatt nya
miljö eller arbetsmiljö, ochexempelvis nödvändig kontroll anpass-av

för företagen.eller andra negativa effekterningskostnader
däribland lagförslagkonsekvensutredningar,Under gjordes 141995

för arbetstagarei affärsverksamhet, skyddstatistik struktureröverom
inomsammankopplingarrisker vid exponering för i arbetet,mot cancer

ifrån förbränningsmotorertelekommunikation utsläpp terräng-samt
maskiner.gående

förlagstiftningsprogram 1996lagförslag i kommissionens19Av
ochföretagen, särskilt de småkunna inverka väsentligtansågs 10

gjordes. dessasärskilda konsekvensutredningar Avmedelstora, och
till Bland dede återstående sköts 1997.färdigställdes medan 37 upp

organiska lösnings-lagförslag användningfárdigställda finns avom
bilverkstäder,tryckerier ochmedel i viss verksamhet, i kemtvätt,t.ex.

avgifterföräldraledighet, pågenomförandet ramavtalet tungaomav
statistikför användning vissa infrastrukturergodstransporter samtav

arbetskraftskostnader.över

kontaktpunktSamordningscentral och central6.5.1

samord-delsför den inre marknaden kräverHandlingsplanen att en
varje medlemslandcentral kontaktpunkt iningscentral, dels utses.en
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Samordningscentralen skall andra medlemsländer ochmot gemen-
skapsinstitutioner kunna omhänderta problem uppstår inre-som

kontakt-marknadsområdet och arbeta för lösning. centralaDenen
företag i landet förpunkten skall medborgare och attgentemot ansvara

inremarknadsområdet får lösning.problem uppkommer påsom en
samordningscentral ochKommerskollegium har i Sverige tillutsetts

central kontaktpunkt.

SLIM6.5.2

Marketfor the InternalSLIM- Simpler Legislation
medlems-kommissionen innebärinitierades 1996SLIM attsom av

områden inomväljer viktigaländerna i samråd med kommissionen ut
Därefter bedrivs arbetet i småbristfälligt.tycker fungerarEU som man

från närings-medlemsländer och fyrafyra representantergrupper om
ordförande.livet tillsammans med Grupperna rapporterpresenteraren

till beslut.sina områden och förslaginom ger
har arbetat med:SLIM I

Intrastat0
byggproduktdirektivet0

examinaömsesidigt erkännande av0
fröklassiñcering prydnadsväxter.0

byggproduktdirektivet.förvarit iSverige har representerat gruppen
just och innebär:pågårSLIM nu

med tredje landfor handeltullnomenklaturenöversyn0 en av
gränsöverskridande betalningarprocedurema förförenkling0 av

bankdirektivetandraen översyn av
uppgiftslämnan-förenklamomsdirektivet för attöversyn0 en av

det for företagare
gödseldirektivet.översyn0 aven

tullnomenklaturen.iSverige deltar med översynenexpert aven
i maj 1998.januari och IVstartade i 1998 SLIMSLIM III

SimplificationBusiness EnvironmentBEST6.5.3 -
Task Force

uppmanadejuni 1997rådet i Amsterdam den 16-17Europeiska
Environmentforce Businesstillsätta taskkommissionen att en

regel-syfte arbeta medmedSimplification Task BESTForce, att
för och medelstora företag.förenkling små
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Syftet med BEST hur företagsklimatet kan förbättrasär att attse genom
förenkla regelverk och administration för företag. kan kommaGruppen

på såväl gemenskapslagstiftning nationell lagstiftning.att se som
kan identifiera lyckadeGruppen förenklingsmetoder och initiativ it.ex.

medlemsländerna och rekommendera fortsatta åtgärder.
Sverige Camille Forslund, småföretagare ochrepresenteras av

ledamot i den svenska Småföretagsdelegationen. Gruppen kommer att
sin slutliga till Europeiska rådet i juni 1998.rapportavge

Tull6.5.4 2000

säkerställa alla tullmyndigheter vidtar åtgärderFör EU:satt att som
den inre marknadens krav beslutade rådet imedöverensstämmer

december åtgärdsprogrammet Tull vilket innehåller de1996 2000om
de målviktigaste principerna för tullpolicyn de fem åren. Avnärmaste

Sverige fortlöpande arbetetuppställs i kommer i detprogrammetsom
tullagstiftning,prioritera det påbörjade arbetet med förenklaatt att

tredje länder.bekämpa bedrägerier tulltekniskt bistånd tillsamt ge
Parallellt med Tull rådet den oktober 19962000 25antog en

gemenskapens tull-resolution förenkling och rationaliseringom av
Rekommendation förbättring ochbestämmelser och procedurer om

företag.förenkling företagsklimatet för nyetableradeav
rekommenda-Europeiska kommissionen den 22 maj 1997antog en

nyetableradeföretagsklimatet förtion förbättring och förenkling avom
företag.

kommissionen till med-Rekommendationen uppmaning frånär en
förbättrasig ytterligare för förenkla ochlemsländema anstränga attatt

och underförutsättningarna för småföretag, speciellt dessanär startas
skapaRekommendationens syfte dock intederas första år. är att nya

för och stimulera utbyte bestförpliktelser underlagutgörautan att ett av
problemRekommendationen belyser depractices mellan länderna. som

förändringar ochdag syftar till lyfta fram lyckadefinns i och att
reformer i olika medlemsländer.

Fiche d’impact6.5.5

kallasibland slags frågeformulärKommissionen använder ett som
lagstiftning eller andra initiativ läggs.fiche dimpact innan förslag till

impact inverkan,Fiche ungefär detsamma formulär ochbetyder som
frågor vilka konsekvensereffekt. Utvalda företag får enomsvara

regelförändring skulle få för affársverksamheten.viss
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Samråd med näringslivet testpanel6.5.6 engenom

testpanel företag, inklusive små och medelstora företag, kommerEn av
inrättas för bedöma kostnader och administrativa följderatt att nyav

lagstiftning befinner fdrslagsstadiet. förfarande skallsig på Dettasom
kommissioneninte komplettera det samrådsforfarandeersätta utan som

lagstiftningsforslag, exempelvisredan tillämpar vid utarbetandet av
målsätt-dokument fastläggergrönböcker och liknandegenom som

handlingsalternativ.ningar och politiska
pilotprojektmetodKommissionen denna ettatt testa genomavser

under 1998.

Handelsprocedurarbetet6.5.7

handelsprocedur-samarbetsorgan forsedan 1996EUROPO är ett
förenkling ochArbetet fokuserat påorganisationerna i Västeuropa. är

och i relation tillinom unionenharmonisering handelsproceduremaav
inkl.tullprocedurerHandelsprocedurområdet inkluderartredje land.

och betal-statistik-Tull och phytosanitära-, skatte-,2000 transport-
ellerpappersdokumentinformationsöverforingningsfrågor samt

hjälpmed IT, EDI.t.ex.av
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Bilaga l

regelförenklingregelreformering,Avreglering, -
vad detär

lagstiftningeninriktadeVissa insatser har varit göraatt mer
förändra lag-för lagstiftningenlättillgänglig för objekten attgenom

förenklaretydligare och därmedde blir språkligtså atttextema
och tillämpa.medborgare tolkamedborgare ellerberörda attgrupper av

satsbyggnad bådeordval ochsträvanden harenlighet med dessaI som
sådana faktorereftersträvats. Vidare harmoderna och tydligaär som

faktorerpresentationstekniskarubriksättningdisposition, samt som
arbeteuppgift i dettahaft viktigbeaktats. Språkvetare harstilsorter en

medarbetetständigt pågåendecentral i detoch deras roll alltjämtär
regler.nya

före-förekommandeöverblickbättreför skapaInsatsema överatt
ochlagstiftninggällanderegisterupprättandeskrifter överavgenom
detSåledes finnsockså vidtagits.myndighetsföreskrifter har numera

registretdatabaserade RIXLEX.
arbetsbörda ochbegränsa deninriktats påAndra insatser har att

medborgare,medföra förföreskrifter kanolikaandra kostnader som
allt från hurinriktatsåtgärder harföretag m.fl.kommuner, Dessa

före-ochmedborgaresina kontaktytormyndigheterna organiserar mot
objektställer deuppgiftslämnande dessakrav påtill vilkatag som

riktar sig till.lagstiftningen
inriktadefrämst ha varitkanolika insatser attDessa sägas

leda tilllagstiftningen kankostnaderadministrativadebegränsa som
rättssubjektoch andramedborgaresåväl myndigheter ärhos somsom

lagstift-transaktionskostnaderdeför lagstiftningenobjekten som-
regel intedäremot ihartilllämpning förorsakar.ningens Insatsema

kravmateriellalagstiftningensbegränsaförändraavsett att --
kandessa insatserrättssubjekt. Samtligaeller andramedborgarna

regelförenklingar.betecknas som
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vissa andra fall harI materiella krav på samtliga eller en grupp av
medborgare eller rättssubjekt avvecklats. kan ha motiveratsDetta attav

reglering förlorat sin aktualitet, teknisk utveckling,t.ex.en genom
förändrade beteendemönster skäl statsmakternaEtt ärannat attm.m.
bedömt de transaktionskostnader reglering medför överstigeratt som en
de samhällsekonomiska intäkter den Sådana åtgärder kan beteck-ger.

regelreformering skulle kunna betraktasocksånas som men som en
form avreglering borttagande regler.av av-

syftatantal reformer befintlig lagstiftning har tillEtt öppnaattav
bristande förmarknader utmärkts monopol eller konkurrenssom enav

fungerande konkurrens. rådande marknadssituationen har i dessaDen
fall varit offentligt monopol eller offentliga monopol. detreglerade I
förra fallet offentliga erhållit exklusiva rättig-har privata eller aktörer

aktuell lagstiftning. det fallet berorheter på marknad Igenom senare
offentliga produktion ellerdet monopolet ofta vissatt av varor

monopol.tjänster grund skaleffekter s.k. naturliga Dennautgörav
avregleringar. Exempelåtgärder kan benämnas genuinatyp av

inomoffentligreglerade monopol avregleringenavregleringar ärav
ibland åtföljts ändringarflyg, och har avregleringentaxi vården. Här av

offentligaför det offentliga åtagandet. Exempel pågränserna mono-av
ochinom järnvägenspol den hittillsvarande avregleringenär postens,

elförsörjningens område.
avregleringarsamband med omnämndaviktig observation iEn av

oftasådan avregleringtidigare reglerade marknader har varit att en
regler, skall möjliggörakräver relativt omfattande att ensomnya

reglerade marknaden.den tidigarefungerande konkurrens uppstår på
specifik marknads särdrag. Avefter varjeregler måsteDessa anpassas

omreglering. Vidocksåanledning benämns denna ingreppdenna typ av
omfattande informat-krävs i regelsådana förändringar marknaden

monopol-den tidigarefrämst kunderna påionsinsatser till aktörerna -
optimeringkonkurrensmåletmarknaden för det centralaatt av--

skall uppnås.behovstillfredsställelsekonsumenternas -
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Bilaga 2

Lagstiftningsprocessen
departementssekreteraren Herbert Silbermannav

Motiv för initiering lagstiftningsarbeteav

centralt motiv för lagstiftningEtt den berör näringsverksamhet ärsom
skyddet medborgarnas liv, hälsa och säkerhet. Skyddet miljönav av
kan del denna verksamhet. Ytterligare centralt motivettses som en av
för lagstiftning med anknytning till näringsverksamhet begränsaär att
transaktionskostnadema bl.a. viktigt motiv för föreskrifternaär ettsom
i handelsbalken, skadeståndslagen, konkurslagen och patentlagen. För

lagstiftningviss torde det sociala motivet skydda iatt parten svagare
avtalsförhållande det viktigaste motivet, många före-ett t.ex.vara

skrifter i konsumentlagstiftningen. Slutligen lag-hel delgenereras en
stiftning för reglera finansieringen den statliga och kommunalaatt av
verksamheten.

finns olika faktorerDet många leder till statsmakternaattsom
kommer lagstiftningsarbete. Tekniska, sociala, eko-övervägaatt
nomiska m.fl. förändringar påverkar villkoren för samverkan mellan
individer och individer i samhället. Verksamheter, arbets-grupper av
former, produkter, tjänster förändras ibland så abrupt att manm.m. -
kan tala medförasådana uppstår. förändringar kanDessaattom nya

risker för liv, hälsa, säkerhet och miljö. Vidare kan maktrelationennya
förskjutas mellan individer och individer med negativagrupper av
effekter eller bieffekter transaktionskostnadema.på Förändringarna
påverkar i sin såväl statsmaktemas finansieringsbehovtur som
formema för den statliga verksamheten. dessaOm problem på grund av
olika förändringar inte kan hanteras gällande lagstiftning krävs attav
statsmakterna endera förändrar befintlig lagstiftning eller stiftar nya
lagar denså täcker den situationen.ävenatt nya
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fall först negativa effekternamånga initieras deI översynen när enav
fall framtidsanalyser underlagförändring uppenbarat sig, i andra kan ge

Lagstiftning initieras i mångaför förutse lagstiftningsbehov. ävenatt ett
sådana fall kanfall endast aktuell lagstiftning ålderstigen. Iärattav

tidsanpassad klädedräkt samtidigtsyftet lagstiftningenatt mervara ge
grund förändradeeventuella brister i lagstiftningen avsom

klarläggs och i förekommandeförutsättningar eller andra orsakerav
fall förslag till ändringar utarbetas.

betydelse för näringsverksamhetVad gäller den lagstiftning harsom
lagstiftning oftastsyftet medpåminnas det primäramåste ärattom ny

med det primäranäringsverksamhet. likhetunderlätta Iänett annat att
lagstiftning torde initiativ tillsyftet för initiativ till översyner avny

miljö,hälsa, säkerhet,lagstiftning skydda liv,gällande attattvara
reglera den föravtalsförhållandenskydda den i attsamtpartensvagare

erforderliga beskattningen.den statliga verksamheten

initiera översynpåverkar regeringenVem att en

massmedier,erfarenheter, viabasisRiksdagsledamöter kan på av egna
uppmärksammasmed allmänhetenofficiella kontakterrapporter, osv.

riks-ellerriksdagsledamotlagstiftningen.på brister i En grupp aven
motioninformation iutgångspunkt i dennakan meddagsledamöter en
frågor iutreda vissaregeringenskall uppdra åtföreslå riksdagen attatt

utskottsbehandlingefterriksdagentill viss lagstiftning. Omanslutning
regeringenbeslut förredovisas riksdagensförslagbifaller motionärens

riksdagsskrivelse.i en
generellt deingåruppdragsektorsmyndighetemasde statligaI att

ansvarsområde ochinom sittlagstiftningenskall följa tillämpningen av
skall de följa utveck-Vidaregällande lagstiftningen.brister i dennotera

förslagredovisapåkallatansvarsområdet och sålingen inom ansesom
regeringenuppmärksammalagstiftning ellertill ändrad eller ny

finnssektorsmyndigheternasidanutredningsbehov. Videventuella om
och StatskontoretRiksrevisionsverket RRVstatliga myndigheternade

ochgranskningargenomförahuvuduppgiftexplicit har attsomsom
till brister ikan ledasektorsmyndigheter,olikautvärderingar attsomav

Även olikaderegeringen.lagstiftning uppmärksammasgällande av
kanm.fl.åklagarmyndighetemadomstolarna,rättsliga organen -—-

lagstiftningen.brister iinformera om
kan uppmärk-aktörersfären finns mångaUtanför den statliga som

hör främstlagstiftning. Hitgällandebrister iregeringen påsamma
företrädarenäringslivanställda ochintresseorganisationer för ävenmen
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för enskilda företag. skerDetta brev till statsråd, till regeringgenom
och uppvaktningar hos statsråd. finnsHärutöver inflödeett stortgenom

information till Regeringskansliet i olika formella och informellaav
former tidningsartiklar, regeringstjänstemäns kontakter med olika—
företrädare för myndigheter, intresseorganisationer och allmänhet osv.

Utredning

förFormer utredningsarbetet
regel kräver förändringI lagstiftning problemen inomatt etten av en

lagstiftningsområde kartläggs och förslag till eller ändrad lagstift-ny
ning utarbetas. Regeringen har antal alternativa organisationsformerett
för detta arbete. Utredningarbetet kan läggas kommitté,en en
särskild utredare eller utföras inom Regeringskansliet i någon form.

Fastställande uppdragetav
Om statsråd fråga bör utredas utredningsupp-måsteett attanser en
draget preciseras. Om utredningsuppdrag till kommitté ellerett ges en
särskild utredare redovisas bakgrunden till uppdraget, uppdragets om-
fattning, inriktning, övriga viktiga aspekter skall beaktas inomsom

för utredningsarbetet och tidpunkt för kom-avrapportering i ettramen
mittédirektiv. Kommittédirektiven offentlig publikations-utgör en egen
serie.

Regeringen fattar beslut utredningsuppdrag till kommittéer ochom
särskilda utredare. Liksom andra regeringsbeslut förbereds sådant rege-
ringsbeslut förslaget s.k.delges samtliga statsråd-attgenom gemen-

beredning.sam
Utredningsuppdrag till interna arbetsgrupper inom ettsom ges

departement beslutas respektive ansvarigt statsråd ettav genom
departementsbeslut. Uppdraget specificeras normalt i till besluteten
fogad promemoria. Ibland involveras tjänstemän från flera departe-

dvs. s.k. interdepartemental arbetsgrupp. Beslut till-ment, en om
sättande interdepartemental arbetsgrupp fattas normaltav rege-en av
ringen. Slutligen förkan regeringen välja anlita konsulthjälp utred-att
ningsarbetet.

finns flertal beaktaaspekter de flesta utredningar måste iDet ett som
sitt arbete. sådan utredningar normalt åläggsEn aspekt är att att
redovisa finansiering förslag.eventuellt kostnadskrävande Mångaen av

kommittédirek-sådana krav finns redovisade i särskilda s.k. generella
särskildativ. Exempel på dessa direktiv till samtliga kommittéer ochär

utredare:

6 18-1087
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1994:23åtaganden diroffentligaprövaatt0 om
dir. 1992:50konsekvenserregionalpolitiskaredovisning av0 om

dir. 124.mellan könen 1994:jämställdheten0 om
särskilda utredarnaoch dekommittéernagenerelltVidare gäller att

EU-aspekter.förekommandebeaktaskall

längdUtredningstidens
uttaladvarithar det1980-talet strävandelen attUnder enavsenare

ofta inteutredningartillhar lettutredningstidema. Detta attbegränsa
år.uppdragtid för sittlängre än ettges en

utredningsresultatPublicering av
ochkommittéerutredningar, sär-parlamentariskafrånBetänkanden

publikationsserien Statensalltid iskilda utredare nästanpresenteras
från arbets-UtredningsbetänkandenSOU.utredningaroffentliga

departe-Ds-serienofta iredovisasRegeringskanslietinomgrupper
friståendeenderakanmentsstencil. Konsultrapporter presenteras som

för Ds.inomeller rapportrapport ramensom en

Remiss

iförslagdetill ettställning presenteratsregeringenInnan tar som
frånsynpunkternormaltinhämtaskonsultrapportellerbetänkande en

organisationermyndigheterkommunalamyndigheter, samtstatliga som
remitterasbetänkandetregelsker iförslagen. Detta attberörs genomav

kantidsbrist-vidsynnerhetfall- ivissanämnda instanser. Itill
innebärvilket representanterhearing,med s.k. attremissen ersättas en

tillfällefårdevid vilkettill attkallas möteberörda intressenterför ett
i någonredovisasvanligenvilkasynpunkter,sinamuntligen presentera
remiss-sammanställs iSynpunkternaminnesanteckningar.form enav

ställnings-regeringensförunderlagetiingårsammanställning som
tagande.

tillfälleberörda intressenterutredning attremissenGenom gesenav
faktabeskrivningarlämnadefall korrigeraförekommandegranska och i

principiharUtredningarnasynpunkter. ettlämnamöjlighet attsamt
konsekven-samhällsekonomiskaderedovisaåliggandegenerellt att

till-remissinstansema ävenremissenförslag.sina Genom gesserna av
konsekvensbeskrivningen.kompletteragranska ochfälle att
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Regeringens beslut med anledning utredningsförslagav

betänkandeEtt från offentlig utredning, från myndig-rapporten en en
het, konsultrapport eller någon form inlämnatsrapporten annan av som
till regeringen kräver regelmässigt regeringsbeslut. Regeringenett
måste först bedöma utredningen skall leda till konkreta åtgärder.om
Om regeringen bedömer inga åtgärder skall vidtas läggs utredningenatt
till handlingarna ad Om regeringen vidta konkretaacta. attavser-
åtgärder kan regeringen endera besluta direkt dessa åtgärder ifallom
dessa faller inom regeringens kompetensområde eller också attgenom
besluta avlämna proposition med erforderliga förslag till riks-attom
dagen ifall de kräver riksdagens medverkan. Exempel åtgärder-

regeringen kan vidta besluta förordningar fallerär attsom om som
inom för den kompetens riksdagsbeslut delegeratsramen som genom
till regeringen.

utredningsarbetetHar initierats riksdagsbeslut krävsett attav
riksdagen informeras ifall regeringen beslutar inte vidta någraattom
åtgärder, vilket kan ske regeringsskrivelse eller inomgenom en ramen
för proposition har någon form anknytning till den aktuellaen som av
frågeställningen.

viktig del i utredningsEn konkreta förslag till åtgärder innefattaren
ofta förslag på införande erforderliga lagar och förordningarav nya-
eller ändringar i befintlig lagstiftning. Tillsammans med utfallet från
remissen ligger detta till förgrund Regeringskansliets arbete med att
utforma eller ändrad lagstiftning. Vad gäller myndigheternasen ny
föreskrifter kan detta principiellt lagstift-endast ske ändring igenom
ningen lag och/eller förordning.-

åtgärderDe kräver riksdagens medverkan redovisade i 8-10ärsom
Åtgärderkap. regeringsformen. detta slag bl.a. ändring i gällandeärav

eller införandelag lag, beslut skatter avgifter.anslag, ochav ny om
Förslag till sådana åtgärder skall redovisas regeringen för riksdagenav
i proposition. Regeringen kan i vissa fall välja låta riksdagenatt taen
ställning till frågor där riksdagens medverkan obligatorisk enligtinte är
regeringsformen.

de fall regeringen förelägga riksdagen förslagI att ettavser om
ändring i gällande eller införande lagstiftning skalllag om av en ny
lagförslaget ha för lagråds-remitterats till lagrådet granskning- s.k.
remiss. dokument överlämnas till lagrådet- lagrådsremissenDet som -

formi sin med den gäller för propositionen. Näröverensstämmer som
lagrådets yttrande erhållits och eventuella ändringar med anledning av
lagrådets yttrande beslutar regeringen proposition i frågan skallattom
till riksdagen.
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budgetfrågornågrainte harlagstiftningsärendenPropositioner i som
arbetsperiod medanriksdagenshelaregeringen undertillkan avlämnas
före den 20avlämnatsskall haför kalenderår septem-budgetförslag ett

förslag.kompletterandetillfälle tillföre medber året

Riksdagsbehandling

kammarkansliet detriksdagen,till ärhar avlämnatspropositionNär en
proposi-överlämnarriksdagenriksdagsbehandlingeniförsta attsteget

kanBudgetpropositionutskott.relevantfrågeställningenförtilltionen
vadundantagsvisendast får skedettamedanflera utskottmellandelas
tillförslagställningstagandeUtskottetspropositioner.andragäller -

iredovisasproposition-förslagen iolika ettriksdagsbeslut till de en
Riks-beslut.förkammarentillvilket avlämnasutskottsbetänkande,
redo-propositioniförslagentill de olikaställningstagandedagens en

riksdagsskrivelse.iför regeringenvisas en

lagIkraftträdande av ny

ändring ilaglag ellerriksdagsbeslut lagFör omatt nyengenom -
beslutarregeringeni kraft krävs attskall trädalagbefintlig att om-

sinfår lagenHärvidlagen.promulgationdvs.dennautfärda av-
omedelbart.tillämpasbörjasedankanutformning och lagenslutliga

förordningochriksdagenbeslutatslagPublicering somavsomav
författnings-Svenskredovisas inormaltskallregeringenbeslutats av

samling SFS.

föreskrifterKompletterande

administrerasverksamhetlagstiftningOm enavsomavser enen
förmyndighetenansvariga garanteraofta denkrävs attmyndighet att

lagstift-aktuellkompletterartillämpningenlöpandei denkonsekvens
Sådanamyndighetsföreskrifter.medförordningochlagning --

nonngivnings-delegeringsig pågrundamåstebefogenheter aven
delega-regeringensmyndigheten. Dennatillregeringenfrånkompetens

regeringennormgivningsrättsådanbegränsad tilltionsrätt är som
ellerriksdagendelegationuttryckligenderadisponerar avgenom

regeringen.tillfallernorrngivningskompetens somgenom
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Bilaga 3

Verksförordning 1995: 1322

föreskrifterMyndighetens

bedrivs författ-Myndighetens chef skall till verksamheten§7 attse
ningsenligt och effektivt.

Chefen skall

verksamheten och kon-denfortlöpande följa och prövaupp egna
beslutförfattningsföreskrifter och särskildasekvenserna de rörsomav

de åtgärder behövs.verksamheten vidtasamt som

enligtföreskrifter eller allmänna rådmyndigheten beslutar27 § Innan
myndighetenförfattningssamlingsförordningen skall1976:725,

ändamålsenliga åtgärden,detta denäröverväga mestnoga om
ochrådens kostnadsmässigautreda föreskriftemas eller de allmänna

i konsekvens-konsekvenser och dokumentera utredningenandra en
utredning,

ochlandsting, organisationerstatliga myndigheter, kommuner,ge
betydandeellerandra kostnadsmässigt något sättannatsom
frågan ochtillfälle sig iberörs Riksrevisionsverket att yttrasamt om

konsekvensutredningen,
debesluta föreskrifternabegära regeringens medgivande att om

berörs.till oväsentligt ökade kostnader för demleder inte som

myndig-föreskrifter uteslutande verksamheten inom28 § För rörsom
finns skyldighetoch föreskrifter avgifter för vilka detheten attenom

gäller inte § 2-4.samråda enligt avgiftsförordningen 1992:191 277 §
Sverigesmyndighet för uppfyllaföreskrifter beslutasFör attsom av en
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följeroch inte vadinternationella förpliktelser går utöver som avsom
förpliktelsema gäller inte 27 §

ellersäkerhet eller hälsaInnebär det fara för miljön, liv, personlig
fårföreskrift inte beslutas,för betydande ekonomisk skadarisk om en

vad i till efter beslutet.27 § 2-4sägs väntasom

utövande tillsynuppgifter ochInhämtande avav

kostnadsmässiga konsekvensernatill deMyndigheten skall29 § attse
tillsyn.uppgifter ellerden begärbegränsas också utövarnär
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Bilaga 4

regelnivåerSvenska
Fredrik Sterzelprofessorav

iregelhierarkinsvenskadenbestämmelserGrundläggande gesom
andra före-ochrubrikenhar Lagarregeringsformen RF,kap.8 som

kungörande-finns också iområdetbestämmelser påViktigaskrifter.
och1976:725författningssamlingsförordningen1976:633,lagen

1322.verksförordningen 1995:
nivåer:den sker påregelgivningenhuvuddrag iEtt är treatt genom

beskrivermyndigheter. Manregeringen ochriksdagen, genomgenom
återgesregelpyramiden.s.k. Denmed hjälp denregelhierarkinofta av

nedan.här

Lagar

Förordningar

Föreskrifter

rådAllmänna

Avtals-och KommunalaLokala
reglerregionala regler

statliga
regler

regelgivare. Detriksdagenområde där ärdet ärHögst upp ser man
lagar. Detbetecknasförfattningarolikafråga gemensamtsomom

blyertspenna.uddenmycketlitet, inte såområdet änstörreär en
Riksdagenolika slag.lagarfinns drygt 000det 1räknar medMan att av

itill ordet lag, RF.har ensamrätt som anges
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under lagområdet kommer något område därNärmast störreett
regelgivare. används praxis detHär iregeringen är gemensamma

förordningar författningama. Till skillnad ordet lagför ärmotnamnet
användsdock ordet förordning inte exklusivt, det i vissutan

hierarkin. räknarutsträckning för författningar längre i Manäven ner
olikamed det finns drygt regeringsförordningar slag.2 000 Enatt av

statliga myndig-särskild inom dem instruktionerna för olikaärgrupp
heter.

Återstoden centrala statligapyramiden det område där deärav
delen.regelgivare. den klart Manmyndigheterna Det störstaär är

myndighetsförfattningar olikamed det finns drygträknar 7 000att av
domi-antalet denna kategorislag. dock inte baraDet är görsom

författningar också mycketnerande. utsträckning dessaI ärstor mera
regeringsförordningama.omfattande lagarna ochän

den viktigamyndighetsfältet markerarstreckad linjeEn genom
allmänna råd. förra kate-distinktionen mellan föreskrifter och Den

omfattar rekom-omfattar bindande medan dengorien senarenormer,
för dem de riktarformellt bindandemendationer, råd inte ärm.m. som

föreskrift och den binder isig eftersig skyldigMan rättaärmot. att en
rättstillämpande myndigheter.andradomstolar ochprincip även

råd eller rekom-skyldig följa allmäntinteDäremot är ettatt enman
rättstillämpandedeoch sådana binder inte hellermendation, organen.

beteckning.Regler brukar användas gemensamsom en
finns detcentralt. Under demAlla nämnda regler alltså givnaärnu

ochkategori lokalabegränsad räckvidd.mängd regler En ärav meraen
kommu-länsförfattningar.regionala statliga regler, En ärtyp annanav
inslag ireglementen och stadgor. Somnala regler, etttyp taxor,av

elleravtalsregler medockså ofta mångaregelgivningen statser man
regeltyper bortsesoch andra speciellaFrån dessakommun part.som

därförbetydelse för företageninte därför de saknarhär, utan attatt
sakligt, redo-både lokalt ochbetydelsen så begränsad, attär enpass

krävs.proportion till det Iinte skulle i godgörelse stå utrymme som
närområde de kanföretagenshuvudsak det fråga saker iär somom

lättare regler centralt.bemästra än som ges
centrala statligatredje regelområdet- dedetta sammanhang detI är

nödvändigtbetydelse, detmyndigheternas är attstörst upp-menav-
samband nöd-första. föreliggermärksamma de båda Det äräven som

frånblick bör utgåha med i bilden. påvändiga En närmare systemetatt
RF.

därförprincip och skjuterfolksuveränitetensbygger påRF genom-
Blandcentralaförgrunden detgående riksdagen i statsorganet.som

stiftar lag.först deni kap.riksdagens uppgifter 1 4 §nämns att
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Redan härav följer ordet lag exklusivt för riksdagen. denAväratt
citerade rubriken till 8 kap. och andra föreskrifterLagar framgår- -

lagar slags föreskrifter.även äratt ett
förEn RF grundläggande distinktion den mellan generellaär normer

och beslut i enskilda fall. Alla bindande skrivna betecknasnormer av
föreskrifter.RF som

föreskriftEn måste alltså generell till sin karaktär. kravDetta ärvara
inte direkt i grundlagstexten, det utvecklas utförligt iutsagt men
motiven och framgår indirekt förbudet för riksdagen särskiltatt utanav
stöd i grundlag fullgöra rättskipnings- eller förvaltningsuppgift 1 1:8. I
praxis krävs föreskrift måste formuleras generellt, sånärmast att atten
den enligt ordalydelsen gäller för alla fall likartad karaktär. Detav
spelar ingen roll det i praktiken bara blir fråga begränsatettom om
antal fall, kanske bara den s.k. lex i samband medtyp Kreugerett
Kreuger-kraschen fråga ofta politiska1932. aktualiseras i denDenna
debatten, i samband med kämkraftens avveckling.lagensenast om

särställning bland lagarna intar de fyra grundlagama, högstEn uppe
i pyramidens regeringsformen, successionsordningen, tryck-topp:
frihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. ändrasDe genom
två riksdagsbeslut med riksdagsval emellan. därunder kommerNärmast
riksdagsordningen och från lag trossamfund stiftasårnästa om som- -

majoritet.på eller beslut med viss kvalificeradsätt ettsamma genom
lagarFrån dessa kan här bortses.

Tanken alla verkligt viktiga föreskrifter skall beslutasär att av
riksdagen. formulera har inte varit alldeles enkelt,detta i lagtextAtt
vilket har lett till krånglig konstruktion. främst bestäm-något I treen

lagområdet.melseri 8 kap. vad hör till det s.k. IRF primärasomanges
förbestämmelse vissa områden där det möjligtären annan anges

lagstiftningsmaktriksdagen inom detta primära område delegera sinatt
lagområdet.till regeringen. Vad blir kvar kallas det obligatoriskasom

det primära lagområdet hör dels enligt föreskrifterTill 2 § om
deras personliga och ekono-enskildas personliga ställning samt om

enligtmiska förhållanden inbördes, dvs. i princip all civillag, dels 3 §
föreskrifter förhållandet mellan enskilda och det allmänna, somom

enskildasgäller åligganden för enskilda eller i övrigt ingrepp iavser
Straffrätt,personliga eller ekonomiska förhållanden dvs. i princip

vikti-Skatterätt och all betungande oflentlig i övrigt, dels enligt §5rätt
föreskrifter bl.a. kommunindelningen,kommunerna,gare om om

för verksamhetsformer ochgrunderna kommunernas organisation och
för den kommunala beskattningen kommunernas befogenheter ioch om
övrigt och deras åligganden.om
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Delegeras till får enligt hinder eller före-7 § 3 5 §regeringen utan av
skrifter skatt de punktvisnågot åttaänannatom om avser av
uppräknade för hälsa,områden, bl.a. skydd liv, personlig säkerhet eller
utlännings vistelse i riket, näringsverksamhet, utformning bygg-av
nader, anläggningar och bebyggelsemiljö, eller miljövård, trafiknatur-

utbildning.eller ordningen på allmän plats eller undervisning och
Befogenhet stifta civillag får alltså aldrig delegeras.enligt 2 § Ettatt

förbud gäller också för lag grund-särskilt delegering rörmot som
lagsskyddade fri- och rättigheter.

utfärda förordningarRegeringen kan således ha befogenhet påatt
delegation enligt två andragrund särskilt riksdagsbeslut 7 Iav om

falletregeringen utfärda förordningar enligtfall kan 13 Det ena
verkställighetsföre-föreskrifter verkställighet lag, s.k.gäller om av

skall meddelasföreskrifter enligt grundlagskrifter, det andra som
Båda dessafaller s.k. restkompetensen.riksdagen inom denutanav

delegationsfallet.fall i praktiken minst lika viktigaär som
till vilkenregeringenVerkställighetsföreskrifter får i princip ges av

förekommercivillag. praktikenlag helst, till Iävent.ex. en rensom
Huvudsyftetoffentligrättsliga lagar.sådana föreskrifter till är attmest

utsträckningföreskrifter, i någonkompletterande administrativa menge
sakliga materiellafråga precisera detkan det också bli närmareattom

emellertid verkställighets-innehållet i lagen. viktig principEn är att en
endast får inne-väsentligtföreskrift aldrig får medföra något nytt utan

precisering inom lagensbära ram.en
icke betungandefrämst i princip allRestkompetensen omfattar

praktikenoch andra förmåner.offentlig regler bidrag Irätt, t.ex. om
detta område,föreskrifter påbeslutar riksdagen alla viktiga även t.ex.

bestämtOfta det svårtförfattningama.de huvudsakliga sociala är att
beteck-innehåll skallblandatförfattning på grundavgöra ettavom en

skriven, blir dåbetungande. §gynnande eller Som 3 ärsomnas som
lagformen.det lutaråligganden det avgörande, dvs.inslaget överav

befogenhetalltså regeringen sinbåda dessa fall grundarI senare
behövs inte.bemyndigande riksdagen Idirekt grundlagen. Någotpå av

bemyndigandenofta formellapraxis förekommer det dock rätt att
fall talabrukar i sådanadär det inte behövs.skrivs in i lagar Manäven

konsekvensår har,kvasibemyndiganden. Under avsom ensenareom
intresseökande volym, mycketregleringamas ständigt ägnats

olika författ-grunden förför klargöra den rättsligabemyndiganden, att
omfattandehar publiceratRiksdagens konstitutionsutskottningar. t.ex.

förteckningar.
sin befogenheti princip alltidstatliga myndigheterna grundarDe att

sista hand krävsföreskrifter bemyndiganden regeringen. Iutfärda på av
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det det åtminstone kan falla inom för myndighetensatt anses ramen
instruktion föreskrift.att ge en

Två bestämmelser i kap. talar myndigheternas regel-8 RF om
riksdagen, då den enligt bemyndigargivning. § 7 §I 11 sägs att rege-

regeringen överlåterringen utfärda föreskrifter, kan medge attatt
Ochkommun meddela bestämmelser. iförvaltningsmyndighet eller att

verkställig-regeringen kan i förordning, innehåller§13 sägs att en som
överlåtafaller inom restkompetensens område, åthetsföreskrifter eller

båda fallenmeddela bestämmelser.myndighet under regeringen Iatt
brukar tala sub-uttryckligt bemyndigande.krävs det alltså Manett om

delegation.
subdelegation kan fånaturligtvis inteEftersom myndighet genomen

redaviktigt hålla påbefogenheter regeringen själv, detärstörre än att
Är frågaför regeringens kompetens. detvad grunden t.ex.är omsom

regeringensdelegation inte ske,skattelag, får enligt 3 § utanen
ingentingverkställighetsföreskrifter, dvs.inskränker sig tillbefogenhet

socialenligtgäller 5 §väsentligt får tillföras. Detsammanytt en
socialtjänstlagen,kommunerna,författning med åligganden för typ osv.

arbetsmiljö, före-naturvård ellerlivsmedel,Gäller det däremot t.ex.
befogenhethar dendelegera och regeringenför riksdagenligger rätt att

kansubdelegationEfterbemyndigande inrymmer.riksdagenssom
befogenhetvidsträcktai princip fåalltså statlig myndighet sammaen

ochbemyndigandenaalltid självadockriksdagen. En ges avramsom
meddelatvanligenriksdagen och regeringenföreskrifterde somav

dessförinnan.
regeringenochbåde riksdagentänka sigprincip kanI attman

före-grundläggandesjälv någrablankt, dvs.delegerar attutan ge
myndighetensoch begränsaförordningskrifter i lag utan attresp.

ställetpraxis har iutbredddet vanliga.befogenhet. dock inte EnDet är
innehållasådan brukars.k. ramlag.beslutar Enblivit riksdagenatt en

regel ganska allmänmedbestämmelser i sak,grundläggandevissa som
administrativavissabrukar denavfattning.och oprecis Därutöver ge

tvångsmedel ochtillsyn,organisation,bestämmelser, över-t.ex. om
myndighetellerbemyndigar den regeringenSlutligenklagande. som

subdelega-föreskrifter.ytterligare Genomförordnarregeringen att ge
delvis, till denhelt ellerbefogenhet vidare,skickar regeringen sintion

i riktningenområdet. Praxis har gåttstatsmyndighetencentrala att
aldrig taladockkanhar blivit allt Manbemyndigandendessa öppnare.

oprecisa,ramreglema,bemyndiganden, eftersomblanka änomom
bestämmel-för deoch målinriktningalltid allmän grund närmareger en

meddelar.myndighetenser som
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reglerde skall fyllassjälva idén med ramlagar liggerI att ut genom
vidlyftigaorsak till dendärför viktiglägre nivå i hierarkin. De utgör en

stånd samhället. besluthar kommit till i Kravreglering avsom
blirreglerinnebär praktiken mycket viktigriksdagen i spärr mot atten

utsträck-i mindreomfattande, och liknande gäller,alltför något änom
i ställetmyndighetsnivå gällerbeslut regeringen. Påning, krav på attav

område ochfackansvar för sittmyndighet har sitt ochvarje expert- en
sinaeffektivastebästa ochnaturlig ambition på sätt garanteraatt syn-

årunder gångnaregelstyming har överskattatsvärdetpunkter. ärAtt av
ihuvudsak in-uppmärksamhetstatsmakternasvälkänt; sedan länge är

styrning.andra formerriktad av
olika sammanhanghar tillråtts imed ramlagstiftningRestriktivitet

dessapraktiken harkonstitutionsutskottet.bl.a. Iunder år,senare av
aktuellajustBelysande detfått genomslag.synpunkter inte är pro-nu

utformatsmiljöbalk, harmed omfattandejektet ram-som en nysomen
lag.

i Dealltid inbyggda RF:sligger dockVissa system.spärrar
dele-möjligheternaoch begränsningarnaviktigaste lagkraven attär av

andraförbuddärigenomområden råderPå moträtt storagera.
ingentingverkställighetsföreskrifter, dvs.föreskrifterutfyllande än

emellertid deIngenting hindrartillkomma.i sak fårväsentligt attnytt
regler. kanbindande Detformellt ickeutfärdarstatliga myndigheterna

sådanaråd Förrekommendationer,anvisningar,ske i form typeretc.av
blirföre-de inteEftersombegränsningar.i princip ingaregler finnsav

ochrådmyndigheternabortfaller Attskrifter, RF:s spärrar. ger
uppgiftför derasuttrycknaturligtkanliknande attett geses som

service.medborgarna
redanemellertid ävenvarningstecken nämnts,Ett att, somavreses

terminologin. Detden officiellaregler iråd betecknasallmänna som
författnings-och 27visas l8cförfattningstext,isker t.o.m. avsom

förordningen i §definierar 1rådallmännasamlingsförordningen. Som
författ-tillämpningenrekommendationergenerellasådana enavom

hänseende.vissthandla ieller börhur någon kanning ettangersom
rekommendationerföreskrifter, råd,regler,mellanSkillnaderna

vanlig medborgaresmåföretag ellerlätta förinte att utanär ett enm.m.
Är sig efterskyldigenskilda falleti detuppfatta. rättavidare attman

bedömninghandla efterharmyndigheten eller attutrymme egenman
regelreformeringdiskussionenrealistiskt begränsainteDet är att om

har intebindande. Detformelltreglerenbart gällatill ärattetc. som
oför-harbegränsningskungörelsen 1970Alltsedan ävenskett.heller

reformsträvandena.omfattatsrekommendationerbindande av
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andraförvaltningsdomstolama ochbådevikt dessutomAv ärstörsta att
avseende vidfästerpraxisrättstillämpande myndigheter i stort

skäl förverket godafordras i självaråd.myndigheternas allmänna Det
tydligt detta påSärskiltrekommenderas.från vadavvika äratt som

verkafrågaskälet detpraktiskaskatteområdet, det är attattrent omav
till-harskattemyndigheterantalmellanför enhetlighet attett stort som

Liknandefall.antal likartademycketlagregler pålämpa stortettsamma
socialtreglersocialtjänstlagenstillämpningenocksågäller t.ex. omav

diskussion.omfattandeförvarit föremålbistånd, har ensom
rekommenda-RiksskatteverketsreglerpraktikenI utgör typenav
viktigautomordentligtallmänna råd rätts-Socialstyrelsensochtioner

riksdagen,delegation frånförbjuderochkap. 5 RFkällor. Då 8 3
behovetdet praktiska närmaredessamyndigheternafyller vägar av

emellertidfår detSamtidigtharriksdagenbestämmelser deän gett.
slagskan fungerai praktikenförfarandet ettuppmärksammas att som

ochikommergrundlagen.kringgående Man spärrama systemetruntav
styrningdetaljeradreglering ochvidlyftigareförkan öppna meraenen

åsyftats.än som
väsentligtvarierarslags reglerolikavid tillkomstenFörfarandet av

givetvisdet sig Dethierarkinnivå ärberoende på vilken rör om.av
omfattning.regleringensavhängigtockså av

garantierväsentligainnefattarlagstiftningsforfarandetegentligaDet
beredningdenoch rationaliteträttssäkerhetbådeför noggrannagenom

erbjuder.det Idebattochtill insynmöjlighetersärskildaoch de som
kommitté-inomberedningsarbetetdet förstautsträckning görsstor

betänkandeseriemai någonpubliceraslagförslagenochväsendet, av
Regerings-iPropositionsarbetetremissbehandlas.DsSOU, samt

lag-Viktigabeslutsprocessen.skedet iavgörandeofta detkansliet är
förframde läggsLagrådet, innangranskningunderkastasförslag av

iskersakbehandlingochföreliggermotionsrättallmändärriksdagen,
Regeringsförordningaravgörandet i kammaren.förefackutskottett

regelförfarande,förenklatväsentligtnormalt medutarbetas ett som
med-remissförfarande ochochkommittéberedning utanbådeutan

företrädda.regeringende iriktningarandra politiskaverkan änav
vissacentralmyndighetemastatligaderegelarbetet inomFör ges
fyraskall iakttaMyndighetenverksförordningen.föreskrifter i §27
skallråd.allmänt Denföreskrift ellerbeslutarinnan densaker etten
skallåtgärden.ändamålsenliga Dendendet äröverväga mestomnoga
ioch dokumenterakonsekvenserandrakostnadsmässiga ochutreda en

kostnadsmässigt ellerallaskall lämnakonsekvensutredning. Den som
kon-ochsig i frågantillfälle överberörsnågotpå yttrasätt attannat

MyndighetenRiksrevisionsverket.harsekvensutredningen; rättsamma
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skall slutligen begära regeringens medgivande föreskrift lederom en
till inte oväsentligt ökade kostnader för dem berörs. Vissasom
undantag föreskrivs.

På detta område gäller den vanliga erfarenheten det viktigtäratt att
komma fram med synpunkter vid tidpunkt. Eftersom myndig-rätt
heternas regler normalt någon lag eller förordning, ärytterst styrs av
det viktigt få komma till tals redan på det tidigare stadiet. frånDeatt

kostnadssynpunkt avgörande ställningstagandena ofta redan påt.ex. tas
kommittéstadiet, och ramlags huvudfunktion just iär att styra storten

lämna detaljerna Kostnadssynpunkter kommer förstöppna.men som
konkretiseringsstadietpå blir lätt verkningslösa.

viktigt krav alla skall kungöras och publicerasEtt regler såär att att
de blir lätt tillgängliga. huvudsyfte med föreskrifterna iDetta är ett
kungörandelagen författningssamlingsförordningen.och Problem kvar-

dock främststår på myndighetsnivån.
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Småföretagsdelegationens seminarium om

regelförenkling den februari3 1998

inleder ochCamille Forslund, Småföretagsdelegationen, presenterar
utländskaSmåforetagsdelegationen engelska för deBEST och

gästerna:
Commissionof the small businessof the thirteen membersI am one

Simplification Task IBusiness Environment Force.BEST am—
the only speakerand probablyin English rightspeaking Inow am—

Taskfrom the BESThavethat will do because two guestsweso —
forunder the ministerwho directly workingKathy VanhoomeForce:

standDavid willBelgium and Lawrencesmall businesses you up—-
thecommission whichwho sits DG XXIIIthey on aso see you —

commission that works under.BEST
Commissionof the Small Businesswould also like all membersI to

havetheywhostand anycasecan see you areup so everyone
apparentlyGunnel Mohme,when time for coffee.questions we are

theBjörn whofew others, have Janssonwaiting for wea
thought Svenand Iwell Martin Isecretariat Hammarström sawas as

Sjögren.
the Small Business Com-of inNils Rydén who part groupa my

goingquestionswith exactly thesemission which works toarewe
controlthat keeptoday: howdiscuss to create system overcanso wea

written, that theylaws thatrules and regulations andthe areare sonew
for business.expensive unnecessarilyreally effective but not

CommissionSmall Businesstalk about what thegoingI not toam
material thattogetherinterested haveis. If put onsomeare weyou

much has beenthis pointbutwhen leave I atget soassumeyouyou can
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knows who and whatwritten about that everybody this room we
are.

by the Minister Council last in theirBEST Group created Junewas
find They decidedsolution unemployment Europe.attempts to toa

perhapsof small business people, civil andthat servantsa group
professors be good idea. They asked thiseconomical would togroupa

for smallsuggestions for the improvementwith concreteverycome
doapproximately six monthsbusinesses TheyEurope. togave us

fromrepresentative from Sweden.this. said the WeAs I I are oneam
information the BESTalso preparedeach We havecountry. some on

list of the questionsoutside the door, partiallythat get acangroup you
of what workhave made decisionslooking Weat. we arenowe are

limits neither politicalbound bygoing but notto propose we are any
in.make suggestionnotany area we may anor

both the Smalldiscussion have todayhope that during theI we
recommendationsreceive goodCommission and willBusiness BEST

The Smallinput in thisfrom important matter.to get youryou.
willin and BESTCommission will its last JuneBusiness reportput

by thefinished writingbut bein its in June musttoo,put report we
which Ihave short timeend of April. So to act. am nowwe very

Ohlsson, fromday,the chairman for the Lennartgoing presentto
he will leadRiksorganisation andthingsother Företagarnas usamong

for coming.through the day. Thank you

ordförandeOhlsson,Lennart
härdenuppläggningenvill någotTack för ordet. Jag nämna avom

del nationellaVi kommer börja medförmiddagen. att presenteraatt en
intemationellla erfaren-Därefter kommer vi någraerfarenheter. att ta

få det helakommer in.och då blir det fler talare Förheter att attsom
efterfrågestundvi skulle ha korthar jag tänkt migsåstämma att en
medfrågor haranförande det gällerFredrik Sterzels göraattnär som

tills vifrågorna till slutet,diskussionen kringhans anförande. Vi sparar
i detfrån andra länder.presentation erfarenheter Dethar fått äraven

lämnaskulle jag viljadagen. Med dethela uppläggningenstora av
Ola Frithiofson.planeringschefen departementetordet till på

handelsdepartementetochFrithiofson, planeringschefNärings-Ola
hitalla välkomnadepartementsledningens hälsavill påJag vägnar er

ord hur vi påskall någratill det här seminariet. Jag säga om ser
förenklafrågan hur vi kanSmåforetagsdelegationens uppgift och på om

kommerväxande småföretag. Jagregelverken för attatt gynnamera
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dra del paralleller till vad vi håller med i departementet kring denen
regionalpolitiska propositionen.

Småföretagsdelegationen kom till för ungefär år sedan och det ärett
uttryck for regeringen lägger vikt vid småföretagens rollett föratt stor

tillväxten och vi har haft förhoppningar och har fortsattstora stora
förhoppningar på delegationen. Delegationen har ganska svåren
uppgift. skaMan successivt förse Regeringskansliet med konkreta
förslag till regelförändringar, regelforbättringar kan bidra till attsom
utveckla mindre företag. kommerMan också ha roll i försökaatt atten
tänka framåt och vi kan ändra på något forvissystemet attse om mera
kontinuerligt kunna säkerställa vi inte skapar regler hindraratt som
småföretags tillväxt. Vi har redan fått antal förslag från Småföre-ett
tagsdelegationen vi håller hantera i Regeringskansliet. Viattsom nu
kommer under våren lägga rad förslag baserade delegationensatt en
idéer.

vi tittarNär på regionalpolitiken och näringspolitiken i handlarstort
det försöka fånga helheten, försöka koordinera politik-att att attom
områden det behov finns. Då märker iblandvi regelverkenmot attsom

hinder i for detta, inte kan använda de statligasätter vägen att man
på det effektiva för främja tillväxt. jagDetsättetmest att trorresurserna

kärnan också för Småföretagsdelegationens arbete; försökaär att att
konsekvent få in tillväxtperspektivet i allt regelskapande, i allt lagstift-
ningsarbete så inte glömmer bort det påatt vägen.man

finnsDet många mål vill nå här i samhället tillsom man men
syvende och sidst så det så tillväxt har viså ingentingär utanatt atten
fördela. tillväxtUtan så hotas på sikt vårt välfärdssamhälle. härDeten

väldigt angelägen uppgift. Sverige har under antal haftår svårtär etten
få tillräckligt hög tillväxt. kan ha många orsakerDet detatt ären men

säkert så entreprenörskap och viss frihet i företagandet såatt utan ett en
hämmas tillväxten.

härDet ingen lätt uppgift. Vi alla olika roller ochär representerar
detta förutsätter på något vis också vi kliver våra rolleratt ur som

för myndigheter, för departement Vi måste bortserepresentanter osv.
från de kortsiktiga aspekterna och själva i roll litevårmera se oss
utifrån och försöka tänka efter hur det skulle kunna fungera bättre. Det
finns också inspiration hämta från andra länder. harManatt sagt att
for klara det här så kanske vi behöver förändra svenskatt av
myndighetsstruktur likna den finns kontinenten, dvs.attmer som-
där det starkare departement och mindre självständiga myndigheter,är

vi måste ha samordnad funktion Statsrådsberedningenatt en som
följer detta osv.

18-10877
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i Sverige, tittadiskussionen tycker jag vi måste ocksåhärDen attta
strukturför hur regler skapas, dengrundläggande förutsättningarmera

självständiga myndighetermed väldigtvi har skapat. såDet är att
skulleregelarbetet vad detpartsintressen ikommer olika änmera

den statligapolitisk bedömningsamladhadegöra en merom man
exakt modellvi inte ska hastrukturen. Därmed inte sagt att samma som

modellenden svenskafinns värde iandra europeiska länder.i Det ett
roll.självständigstark position ochstatstjänstemän hardär enen

den regional-näringspolitiken, dethelhet ivi vill skapaNär ären
förutomförsöker vi,talar såpropositionen jagpolitiska attom,

flexibilitet i medels-och skapaolika politikområdenintegrera störreen
de-fårlandet.ut besluten i Mananvändningen tryckaatt meren

utifrånbelysaviktigtcentraliserad struktur Det är att en merom man
behov.företagensstruktur bättre kandecentraliserad motsvara upp

makt på detmedbalanserasstrukturen måstecentraliseradeDen mer
samordna sinaVidare måstelänsnivå.lokala planet och på staten

bättre.resurser
regelverksarbete,i allttillväxtaspektemafåfrågorna,härDe att

flexibilite-ochpolitikområdenolikaintegrationen mellanunderlättaatt
detstrukturen,decentraliseramedelsanvändningeni trorattsamtten

centrala frågor.jag är
sysslat medhardet någontingfrågor,här ingaDet ärär nya

deti grundenförsöka ärDärför måste vilänge. systemet omse
ivi intesäkerställaVi måstebör förändranågonting vi attsom

vimindre företag Närtillväxt ihindrarframtiden skapar regler nusom
reglerstockdenigenomvi ocksåpåbörjar det här arbetet måste av

vi har.och lagstiftning som
politisktbrettfinnsdetavsluta medvillJag ettsägaatt att sam-

krisen iefter ha hanteratSverigepunkten.den härförstånd på är att
villkordeigenomutförligtredo90-taletbörjan på att sommeranu

Till detta hörnivå.högretillväxten påvi ska fåtill förmåste att enupp
anställamindre företagenkelt fördet växa,då vi måste attattgöraatt

skapari onödanreglerinte skapaska månafler. Vi att ensomomvara
hindrarolikaoch påföretagbörda för mindre sättadministrativ som

systemati-Vi saknaranalysmetoder.i dagvi saknartillväxt. Men ett
nihoppasletar efter. Jagdet vifrågan.angripa Det attärsättserat att

diskussioner.och intressantaförmiddag härspännandefår en

ordförandeOhlsson,Lennart
ordetlämnakommerintroduktionen till Jagför denTack attämnet. nu

kommeruniversitet. HanUppsalaSterzel vidprofessor Fredrik atttill
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överblick del svenska särdrag i förutsättningarnaöver förge oss en en
avreglera. Professor Sterzel, så godatt var

Fredrik Sterzel, professor
Jag tänkte börja med några mycket korta 0rd för migatt presentera
själv, min bakgrund och mina infallsvinklar det här Jagämnet. är
angelägen ni inte ska få föreställningen jag någon äldreatt ärattom
skrivbordsteoretiker plötsligt har fått i det här harJagtag ämnet.som
under årens lopp fått komma i kontakt med regelfrågoma i många olika
egenskaper. Då Gunnar Sträng redan utfärdade1970 sin begränsnings-
kungörelse jag sedan många år kanslichef i Konstitutionsutskottetvar
och kan vittna riksdagsgubbama minpå tid tyckte detatt att ettom var
väldigt viktigt initiativ.

Jag kom statssekreterare till Kommundepartementet och hand-som
lade de här frågorna vidare. har iJag 20 år följt de olika förvaltnings-
politiska kommittéema, alltifrån Daniel Tarschys och fram1978 till

WickbomsSten avslutades förra året. jag inne ochDär pratadesom var
just de här frågorna.om

harJag regelfrågoma i mitt utredningsarbete, offent-bådemött eget
ligt och enskilt. förNu år sedan lämnade jag mitt domar-ett trepar,
ämbete för professur i konstitutionell och jag ska precis härefterrätten
i och lämna till tryck manuskript bl.a. innehåller femtio-väg ett ettsom
tal sidor den här problematiken.om

Min inställning något sofistikerad bara räkna reglerär än attmera
och det här väldigt mycket ifrånvill klartsäga Jagatt sägaut etc.ser

ni inte ska min predikan här går på verken har missköttatt tro att ut att
sig och ställt till med ogräsmateria, har jag helttvärtomen en annan

Den riktigt förändringen har inom mittstora, stora ägtsyn. som rum
område, alltså inom grundlagamas de här 20 åren, det är attram,
makt, folkvad ofta har avlövats regering och riksdag och lyftsmot tror,

bl.a. på verksnivå. Regelområdet typexempel detta.påär ettner
Budgetområdet där den förvaltningspolitiska kommissio-är ett annat,

förra året påpekade hur släppt det har varit hittills med uppfölj-nen
ning målstyming. detta mittDet perspektiv.är ärav som

lätt iakttagelsenMan i ungefär år har regeringar och riks-30gör att
dag, de privata och de offentliga organisationerna, Kommunförbundet,
SAF och andra varit i den inriktning planerings-stort sett ense om som
chefen redovisade här förut: vi ska någonting åt regel-göraatt
reforrneringen. Då så lite har hänt under haråren jag tyckt det varit

Ärofrånkomligt ställa frågan: det här verkligt problem elleratt ett ett
skenproblem Eftersom har diskuterat åtminstone sedan 1970- dåman

komSträng med sin begränsningskungörelse frågar sig: detärman-—
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bådebesvärjelserrituellauttryck förellerproblemriktigthär ett som
intresseorganisationerförföreträdareochkommunpolitikerochriks-

byråkratinmedkontakternadet gällersig åt dåmåste ägna
problem.reellamig detharomständigheter ärattTre övertygat om

kostnadsundersökningarordentligadet finnsförstaDet är att som
allmändessutomkostnader. Detdrarregleringar ärvisar stora enatt

statsverksamhetreformer inomstatsvetenskapenknow-how inom att
dåligavarit fördet hardärförekonomisktalldelesoftast slår attsnett

slutändaniheltblivit något änharbörjan.från Det annatstyrinstniment
sig först.tänktevad man

förinitiativhel deltagitharverken självaandra skäletDet är att en
Arbetarskyddsstyrelsen detärregleringama. senasteminska exemp-att

reformbehov.det finnsoch det tyderlet ettatt
före-initiativinternationelladeallatredje ocksådetFör gör som

har medvifta bort dem. Jagmig baraförblir svårtdetkommer attatt
folk Detdettill säger:kommit frambegrubblande ärvisst att somnog

kommaskagångnågonsådantväloch detproblem ärattär mansom
med.till håll

reflexionerprecis görförbigåendeivillJag attnämna ensamma
regeringen ochgällermycketläserdåutomstående annat somman

dethur svårtproblematiken ärklassiska attdenexempelvisverken, om
och framTarschysDanielsedanmedhållit påharverket. Detstyra man

ökaegentligen än attWickbom i 20 år göra annattill Sten attutan
verkligendetutomstående ärsigfrågarfrihet.verkens Man omsom

ellerområdetsynpunkterpolitikernasmedjama om manvärt att
detframtiden-fått förharordning det mestadendetskulle ärsäga att

verken.arbete ikonkretutförsdetpåfår baserat attvara
viområdetsärdrag på görsvenska atttill deska jag gåNu över som

detharmodellerdetillämpakanske kanvidareinte som manutan
regelproblematiken. Det är treför kommaplanetinternationella att

långrandig.bli förintevid föruppehålla migjag skasaker att

myndighetersjälvständiga
till. Detegentligen kommerreglerhurvill talajagförsta ärDet om
länder iandravanliga idetannorlundalitet änsvenska ärsystemet

punkten. Viden andradetmyndigheter,självständiga ärVi harEuropa.
härutredningsförfarande. Deochberednings-reglersärskildahar om

ordkortamed någraavslutasedanförska jagsakerna att omtatre upp
åtgärder.behovetpåhur jag avser

dess-regelgivningförsvenskttypisktalltsåVi har systemett som
regeringsformvi ficksåhända sigråkadeDet attärvärre nytt. nyen
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skedemitt i- kan konstatera efteråt- väldigt känsligt1975, ett avman
inte hadeförvaltningspolitiken. då det hände mycketDet som manvar

grundlagsarbetet. vände ochaning eller tanke på i Man uppen om en
regerings-de gamla hade i den urgamla 1809 årsned på regler man

brydde sig bokstavenform, i och för sig inte men manomsom man
till. nihur regelgivning går Gårhade utvecklat så klar praxisrätt omen
den tiden,läroböckerna i Förvaltningsrätttillbaka exempelvis till

gjort, finner ni detvilket jag för skojs skull har så nästannämnsatt
verklighetutfärdar regler. inteinget verken Detatt manvar en somom

såg för ögonen.
utveckling. Vadblivitdet har detUnder systemet en enormnya

lagari fem led. Vi harkort detomfattar systemet Låt mig summera
admi-håller mig till detregeringsformen jagenligt och 8:58:3 om

för enskilddet åliggandennistrativa området. ska detLag ärvara om
gällerdeträttssfär. ska deteller ingrepp i enskildas Lag vara om

enligtexempelvis 8:5.åligganden för kommunerna,
möjlighetriksdagentillvi hierarkiskt 8:7Så går attsom gerner

förordningsplanetDå hamnar vividare till regeringen.delegera
Livsmedels-företrädare förområden. jagmycket breda Härinom ser

kanområden därtypiskaArbetarskyddsverket, tvåverket och man
bekymmerpraktiskamakt mångavidare. baradelegera Inte utan

avvikerhärden Detlassar på ärvägen över. systemett somman
har delegationenutomlands.vanligt Därmycket ifrån det ärsom

presidenten plötsligtinnebörd, det sådantprincipielldjupare är attsom
Sådanamed dekret.spel och beslutanationalförsamlingenkan sätta ur

hierarki ochdetFrankrike.saker de har i Hosdär är manoss ensom
kedjan tilllänken ireglera från deni lugnaöverlåter rätten atttag ena

också enligtförordningsmaktsedanRegeringen harden andra. en egen
kallas för restkompeten-verkställighetsföreskrifter och det8:13, som

rättssfår.enskildas Därinte ingrepp igynnande saker, ärDet ärsen.
Är det tillräckligtandra.det och detoklart vadmycket är enasom

ändå.naturligtvis riksdagenviktigt så kommer
subdelegeramöjlighetenfjärde punkten,vi i denSedan attär nere

På deti och 8:13.har ni regler 8:11till myndigheterna. Det sättetom
härfram till deoch kommitfyrani lyckats traskahar trappstegner

från andra länder.avviker heltdåreglerna är ett system somsom
ordentliga före-vi,femteSedan ska vi utöverattsteg noterasom

rekommendationerråd ellerkallas allmännaskrifter, har något som
Riksskatte-praktiska fåltet-betydelse dethar oerhörd utesom en

doktors-exempelvis. detta skrevsrekommendationer Omverkets en
före-likvärdigt med gällandehärom dagen.avhandling Det är nästan

rekommendationer. Detbara råd ochformellt det härskrifter ärmen
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där lustigt för här går alltså sönder på slutet. Vi harär systemet en
omfattande rättspraxis jag får förbi pekar depå härattsom som
oförbindande rekommendationerna alltmera likställs med de bindande
råden.

Ramlagar
sakenDen har hänt från 70-talet och framåt, det ärstora som ram-

lagama. Jag hittade på begreppet då arbetade påtror man man
socialtjänstlagen. ledde själv kommitté i början 80-talet.Jag på Deten

väldigt viktigt med ideologin med detta. har kommit lång radDetvar en
ramlagar sedan dess. kännetecknas alla riksdagen baraDe att gerav

till regeringen,mycket allmänna och sedan delegerar vidare somramar
finnsvanligen skickar vidare till verken, fylla författningen. Detatt ut

ramlagar i princip olika där det meningentvå Den ärtyper. attav ena,
enligt nyssnämndaverket ska fylla helt enkelt delegerarManut.

utfärdar bestämmelser.bestämmelse Livsmedelsverket exempelvis-
får sköta. Lagrådet harhar vi miljöbalken NaturvårdsverketNu som

den delen regleringen kommer ligga påjust klagat på största attatt av
för enskilda företag ochverksnivå. inte riktigt tillfredsställandeDet är

andra.
sjukvårdslagen ochhälso- ochandra sådantDen ärtypen som

det integäller kommunerna.socialtjänstlagen Här ärmotsom
kommunalregelverket. Meningenmeningen ska fylla är attatt utman

offentliga sektorn,för två tredjedelar densjälvstyrelse, som svarar av
initiativ. det inte,ska ha fritt för sina Så ärett utrymme genomegna

kommit bli likvärdiga iSocialstyrelsens allmänna råd, har attt.ex. som
riktigt viktiga omständig-med föreskrifter. här deDet ärstort sett

från förhållandena i andra länder; Ramlagarheterna helt skiljer sigsom
råd ioch sedan till slut allmännaoch delegation i olika etapper som

någonting typisktlikvärdiga med regler.praktiken Detta äranses vara
fortfarandeutveckling. tyckersvenskt och det typisk modern Manär en

efterdet här väldigt bra Frågari riksdagen äratt ett system. man
därförofficiellt det här inte brariksdagen så ärsäger attatt manman

makt går tillbetyder for mycketmåste restriktiv. Det överattvara
deoch så tyckerverken. med riksdagsmännenMen attpratar en enman

detaljer.förfärligt bra de slipper syssla medde är att
självständiga myndigheternaVi går till de äröver storsom en

i alla fall väldigtoch inte unikt, såsvensk sak jag är,trorsom om
ministerstyrelse haralltså intespeciellt för Vi har utanoss.

Konstitutions-kär fråga förregeringen kollektiv. Det ärett ensom
tillha gjort sig skyldigautskottet hoppa på olika ministraratt som anses

myndigheterna under regeringen.olaga ministerstyrelse. Sedan har vi
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desjälvständighet vilketsinharlyder under regeringen gör attDe men
ärenden.myndighetsutövning i enskildapåverkas i sininte får

det harsammanhangi dagens Ja,för betydelsedet härVad har
verksnivån.och delsregeringsnivåntvå dels påbetydelse på sätt,

detochfrån OECDi EU ärsak degå rakt på attFör sägeratt papperen
politiskaallra högstaläggs påregelreformeringsarbeteviktigt ettatt

ochBlair sitterEngland där Tonyexempelvis tillhänvisarnivå. Man nu
lättinte sådet.sköter Dettill ministerdelegerat ärleder arbetet, somen

svenskeSverige.vidare i Denmed detkomma systemet utanatt
intedetformellt stå på. Härnågonting ärstatsministern måste ha att en

frågadetoch maktställningpolitiska ärpersonligafråga hans etc.,om
i påkomma infall måste sättstatsministern i så ettsystemetatt somom

rättssäkerhetssynpunktfrångod,mycketVi harrespekterar.verken en
det gårmyndigheter kräverandraverk ochordning attvärdefull, att
bli så ifårbefälslinjer här DetförVad finns dettill.formellt riktigt

med Stats-plattformformellslagsnågoninrättarSverige att man
någonknytafårenhet. Till denläggerrådsberedningen där manenman

ordförandestatsministernmeddelegationellerkommissionslags som
ochEnglandienkeltinte likadet gårsådant.någonting Meneller som

regeringkallar sinpremiärministernnaturligtdär detFrankrike, är att
gåmöjlighetermedad hoc-organ utinitiativ, tillsätter attolikaoch tar

verksnivånvienkelt olika. Serhelthärförvaltning. Detdirekt ärmot
alltså 40-50har viskillnad. Härviktigare storavifinnerså ännuen

myndig-statligacentralaformelltkanske 300och ärmyndigheter som
heter.

kommissionWickbomsStenutmaningarVi har storatre som-
såstyrbarheten. Detbristande ärdenförra året. Denpekade på ärena

intemationali-detSedanår.i 20har ärverkensvårt sagtatt styra man
fragmentarisering.betonarSedanupptäckt EU.harseringen. Man man

dess-mängd olikauppdelningendärjust denDet är somorganen
till ståndfåskaförvaltningen. Hur ettinomdetgör mesta manutom

myndigheter,självständigadessamed allaregelarbete omgemensamt
relativtharochkonstaterakan ettvidarevilka attutan envarman

verk harmedsysslar Ett rättandra storavad deperifert intresse av
ambi-ellertidvarkenoch harreglermycketutfärdaruppgifter, rättman

andrai vadlägga sigtion gör.att
kanformaliserarsamråd ochmycketförinförOm manavman

och interesultatmindrebyråkrati ochblirresultatetmisstänka att mer
därviktigapraktisktdetsitter väl någotHär rent mantvärtom. av

harDanmarkochNorgeländer.i andra Intemotsvarighetsaknar ensen
alldelesjagjagdelmin ärvi.situation För säger attsomsamma

före-med bergetnågonstanskommeraldrigövertygad att avmanom
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skrifter i dag och rimligare ordning for framtiden, verkenutan atten
själva på något med i sammanhanget. realitetemaSomsätt är ärutser
det alldeles dödfött.

Berednings- och utredningsfdrfarande
har med tyskVi gründligkeit formaliserat vår berednings- och utred-

ningsprocess. för grundlighetVårt kommittéväsende välkänt sinär
och beredningsförfarandet har under decennier varit föremål for

rättssäkerhet.uppmärksamhet med hänsyn till bl.a. till de enskildas
ska verkligen alla intressen kommer med i bilden ochMan veta att

själv hållit mycket med debeaktas på rimligt har på såJagsätt. rättett
här frågorna.

verksförordningar, dethär gäller förvaltningslagen, det gällerDet
gäller den författningar. till offentlighetsprincipenLäggtypen natur-av
ligtvis. for folk demliggerEtt ärögonen sättettsystem somsom
totalt främmande i eller i andra länder.EU

flesta till, jag så illaTvå saker de känner är tvungensom men som
detviktigt och andra länder har intepåpeka. faktiskt praktisktDet äratt

ska kunna påverka något,likadant. det första måsteFör man, om man
särskiltbeslutsprocessen. där nimed i tid i den här långa Det servara

uppseendeväckande sakerdet varit hel delpå miljöområdet där en
plötsligtefteråt kommerunder år, länken. LångtNorrat.ex.senare

olagliga. nåregeringsbeslut FörRegeringsrätten och upphäver attsom
slutändan, gäller dethyfsat resultat och undgå överraskningar i attett se

allvar. Miljö-tid kan dem påtill intressena med i såär att taatt man
får börjablixtbelysning vad det gäller. Manfrågorna god omger en av

därförtrafikplaneringmed viktiga delar Stockholmsfrån början attav
vill vårtriktigt. andra jaginte tänkt igenom det här Det säga är attman

den Wickbomskavanrykte. exempelvisgoda kommittéväsende i Läsär
harverbaliserar vad mångaförvaltningskommissionen bara sagtsom

utförsbacken.vidare i Detunder lopp. Kommittéväsendetårens är utan
första dettill detta. detfrämst saker medverkat Förtvå ärär som

inte redigthinneralldeles för korta tider Man görasätts ut.som
alldeles för småutredningsarbete. det andra detFör är snuttar.

förtjänster-död deSnuttifieringen utredningsväsendet tar storaav
Även sidorlägger framutredningarmed tusensystemet. stora somna

stryker båda tenden-Såvitt jag förstårhar slafsat ihop det på något år.
på någotnämligen intressenaunder vikten det jag sättattsa,serna av

för detmåste med i tid går snett.annarsvara
jag tydligensammanfatta mina synpunkter harjag skulleOm sagt att

problemenär tre.
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Dels det för tycker själva och derasmycket regler, de både verkenär
kunder jag det ordet inom citationstecken och det har nisätterom
skrivit själva dels har jag intrycketi delegationen, EU-attom

tänkerperspektivet påverkar väldigt mycket hur inte minst verken på
området. haft oerhört arbete med implementeringdet här harDe ett av

haft mycket hjälpolika EU-författningar där inte alla gånger såman
haft detta varitfrån central nivå. kontakter jag har visarDe att ett

kostnadsaspekten.besvärligt och krävande arbete. Vidare kommer
förstpunkter, skulle jagjag skulle önskemål, likaledes iOm treange

Regelgivningen i samhället, detordning och enhetlighet. ärsätta upp
vad gäller, det olikatråkigt har så svårt hittaväldigt att att som serman

myndigheter, det finns ingen publicering påpå olika sättut somsamma
för regler.det finns andra

volymminskning.koncentration ochdet andra jagFör sätter upp
ordetjag vill skjuta inVolymminskning har ni talat gärnaom men

myndigheterfrågetecken införkoncentration. kraftigtJag sätter attett
författningar gäller tillhundra olikaibland har uppemot sammasom

jag känner till.lag. gäller flera de myndigheter JagDe tror ensomav
till folkhjälpa och inte minstkoncentration kunde rättatt taratt se

följer reglerna.och
frågahar jag datorisering,tredje punktSom satt omenupp

reglerna och villberörd de härtillgänglighet. i dagDen vetaärsom av
kostnads-enkelt med det.vad gäller har helt svårt Det är storensom

väldigtdet väldigt,och väldigt bökigt jagfråga väsent-ärtror attmen
ligt.

diskutera härdet kommer ni JagVad ska åt närmare.göra attman
haför mig själv: första måstehar punkter Det är attsatt tre enmanupp

uppbyggnaden medFöljer helacentral ledning högsta nivå. Det av
ochmed sitt fögderiregelgivande myndigheter, och40-50 somvar en

andra.förfärligt mycket förintressera sig såpraktiska skäl inte kanav
det i fackdepartement. Deinte kan lägga någotDetta gör att man

sigintresseratill departementet kommermyndigheter hör det attsom
vad de har därkommer fråga sigför saken. andraDe göra.attatt

fårmed chef och detfinnas enhetmåste sättaDet över manen en
ordförande ochmed statsministernslags kommissionnågon mansom

denligger i helaunder Statsrådsberedningen.får lägga det centralt Det
svenska ordningen.

tillräckligt måste haandra kan vi inte understrykadetFör att man
myndigheterna själva kommer inte någonstans. Manmed manannars

medenhet eller delegationkan då det inte går hanotera att att en en
blirverk. Min praktiska slutsatsför lika många50 attrepresentanter

verksledningenden ordinarieinom varje verk internt understörreman
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måste ha någon arbetsgrupp arbetar med hithörande frågor isom
samarbete med det centrala de haMen måste själva.organet. ansvaret

tredje punkten,Den konsekvens- och kostnadsanalyser, är storen
sak. hadeDet Sträng redan 1970 och det har inte väldigtgått såuppe
mycket framåt sedan dess. det område där detJag ärtror att ett stort
behövs mycket metodutvecklingsarbete och häratt ansvaret av
praktiska skäl kanske ligga fackdepartementmåste på och fack-
myndigheter.

sistaDet det råkade jag hoppa förut jag taladeär över näratt, om
ordning och koncentration, varje verk skaffade sig sin lilla lagbok.egen

stället för det författningarså många olika kunde haI äratt t.ex.man
Livsmedelsverkets lagbok, kommer varje år och skautsom vara en
behändig sak på inte alltför många sidor. Kanske också Arbetarskydds-
styrelsen kunde ha något liknande. finns förebilder, exempelvisDet
Boverket. förDet väldigt fm sak både myndigheterna självavore en
och för dem ska följa reglerna. blir lätt hitta.Det attsom

Ohlsson, ordförandeLennart
det oerhörtTack så mycket. avregleringsnovis jag härFör en som var

hurupplysande och påminner mig mina studier 60-talet denegnaom
det härsvenska ordningen designad. tycker ocksåJag att reser envar

mycket längre gående fråga eftersom Sverige skiljer sig de här
Ärfrån den svenska ordningen påområdena andra länder. Och den är:

komma in idet här området anpassad för den tid vi håller attnu

Camille Forslund, Småföretagsdelegationen
föregripande for jag Kjell Ericssonvill litet härJag göra ett vet att

till skulle vilja höra från honom, hanmåste gå utskottsmöte. Jagett
verkar ivrig någonting också.sägaattvara

Kjell riksdagencEricsson,
från riksdagen.heter Kjell Ericsson och kommer JagJag är center-

med näringslivsfrågor sedan tio år, jag tycker detpartist och jobbar är
stiftarmycket intressant. alltså från det här parlamentetJag är som

finns allmänramlagar. kan instämma också i detJag Detmesta. en
harvälvilja förenkla. känner igen vartenda ord MenJag sagts.att som

vis det grottekvam vi vandrarpå något så är en som
det förslaget.har sedan 1970-talet, sedan lade härpågått SträngDet

någonting det här. tidhar inte lyckats åt NuMan ärgöra att man
professornverkligen försöker komma till skott. precisJag tror som sa

det här åtgärderna olika nivåer och ihär måste taratt tas att man
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problem.här reelltkrafttag. ingen tvekan detmed Det ärär ettattom
kreativitetenframför allt kväver denkostar ochRegelmassan pengar

Därföroch innovatörer.småföretagare, nyföretagareinte minst hos är
det sker någonting.det nödvändigt att

har lagtsförslagSmåföretagsdelegationenstycker ärJag att som
bakomkan ställa migtillfredsställelse.med Jagbra. hälsar demJag

och börja brytabearbeta detkundehar lagts. Omvarje förslag mansom
långthar vi kommitned det där, så väg.

Camille inter-Industri i dag därartikeln iockså läst DagensharJag
mycket, mycketdär sådanapunktervjuats. ärDe ärtas somuppsom

bok-krångligbehöver han haliten företagareoch koncisa.klara En en
meddet räckerKanskebokföringsbyrå, revisorer osv.föring med en

litetförmed direktavdragkanske det räckerbokföring,enkel ettosv.
också förisaker vi måsterad konkretafinns attföretag. Det taen

förenkla.
mycketbra. har intearbetet Jagdet härtycker attJag äratt mer
Vi måstehari vadkan instämmatillföra här i dag tasagts.utan osssom

Lyckakreativiteten.kväverreellt problemdet häri kragen, är ett som
det här arbetettill med

ordförandeOhlsson,Lennart
till före-uppmaningriktasärskiltkanske kande orden. ViTack för en

nämndeFredrikeftersomkompletteraverk härför olikaträdare att en
området.det härbetydelse påverkenshel del om

LivsmedelsverketgeneraldirektörKardell,Arne
problemingaSterzel har DetFredrikallt vad ärhåller med sagt.Jag om

möjligtreglerenklaha sånaturligtvis angelägnavioch attär somom
EU-medlemskapvårtvi reglerar. Menverksamhetföretagför de vars

Livs-påregelmassaVi harordentligt.situationenpåverkar somen
förord-direktiv,styrdtill 85-90medelsverket ärprocentsägt.ex. av

frånningar EU.
regler dedessahittar påoch äri dag hemmasitter inteVi -—

naturligtvis därVimedverkan.med vårBryssel, ärpåhittade i numera
i EES-regelmassanhittat påvi har intedeltar i arbetsgrupper,och men

regelhierarki. Vivi tagitEU-medlemskapet,avtalet och överatt en ny
oerhörtlivsmedelslagstiftningen,svenskahela denskrivithar om

ochKrångligaretidigare.vad dendetaljeradmycket än mervarmer
tillämpa den.skasvårbegriplig för dem som

vijättebraskulledet visstFredrikhåller medJag att omvaraom
viformeni denjag kommerlagbok och detskaffa attkunde troross en

det inteSjälvklartförfattningar påkonsoliderade Internet. ärlägger ut
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förtillfredsställande bageriföretagare eller ska öppna restau-en en som
denna regelmassa.har naturligtvis väldigt svårt hitta iHan attrang.

förville naturligtvis ha lathund Vad gäller migHan typen: somen av
respektiveska Vad Livsmedelsverkets reglerrestaurang sägeröppna

naturligtvis sikt kunnajag bageriidkare Sådant borde vi påär taom
fram.

EU-förordningar nivåregelverk oerhört detaljerat.EU:s ärär en
for regelutforrnning och dei Sverige myndighetsnivån ärärsom

någonting åt,ministerrådet i går alltså intebeslutade EU. De göraattav
de gäller i Sverige svensk lag.som

inte riktigtuppmärksammat och jagkonstighet jag harEn somsom
EU-förord-tillbegriper varför inte Sverige initiativär att uttar ge

exempelvis föra dem i svenskeftersom de svensk lag,ningar, är som
författningssamling eller så kan hitta. Företagnågonstans ärsomman

till frågar: Vad det stårberörda de här reglerna ringer Varärossav
Official Journal vi då,det kan jag läsa det du får tillVar Ja, säger

EU-regler måstefinns alla EU-förordningar till svenska.där översatta
efter dem.företag måste sig Dettillgängliga för de ärrättagöras som

de inte i dag.

ordförandeOhlsson,Lennart
BertilTack för det. Sedan har jag Remaeus.

ArbetarskyddsstyrelsenBertil överdirektörRemaeus,
Arbetarskyddsstyrelsen och påjobbarheter Bertil och påJag Remaeus

vi har bulkparallell till Livsmedelsverket. Mendetsätt ärett enen
Bryssel. skapåhittade i Jagregler vi inte kan desäga ärattsom

frånändå bestämma sigdelen. måstekoncentrera mig på den Man nog
det intenödvändigt och vadsamhället: Vad det ärärär är somsom

viktiga, dendetblir det något volymennödvändigt Nu ärsätt som
antal reglerBackar finns detska minska. trotsettett steg som manman

ställningdet viktigtallt ändå vi måste ha. Detta är tarsäger attatt man
och minsk-vidare i förenklingtill. ska kommaJag tror att enenman

diskuteraockså bereddning antalet regler så måste attman varaav
vi vill ha. hamnar ivilken regler det allt Annarsärtyp trots mansomav

försvarsposition.en
minskahar vi måstekänner själv problem. Vi konstateratJag attett

för förflera skäl. Reglerna mångareglerna. Och det har vi gjort ärav
tillsyns-för för vårde också mångaäravnämama, egenmen

församling.hålla i vårorganisation. Vi har själva inte lyckats rent egen
då viinne har vi genomgått,utveckling Fredrik SterzelDen som var
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upplevdesråd och dethade allmännabörjan 70-talet barafrån på av
krävdesorättvisa.näringslivet Detmånga i attute ensom en

villekraft. Dåoch satte råden iföretagetyrkesinspektör påutevar
skulle fåbagare ocksåalla andrafrån den bagarenomedelbart attman

harrådsproblematiken,ligger i allmännakrav. Det näratt mansamma
ellerfrivilligt följandeockså antingenförutsätter detallmänna råd så att

samhällets sida.tvångsinsats frånformdet finns någon av
generelltoch för sig mycketvi har idet i dag igenVi upplever när

från samhälletstvångsingripandeblirföreskrifter. detbindande När
härfölja denvarför ska viomedelbart kravetkommersida så upp, men

jagfölja den. Därinte behöverkonkurrenterregeln våra ettnär ser
föreskrifter dåbindandeantaletminskarradikaltproblem. Om man

detvillkor ochspelar påändåsäkerställa vetmåste att sammamanman
bitinte skylla på EU. Enalltsålöser. Vi kanriktigt hur viintejag av
vihartillbakaårvi har gått 20innebär ettEU-regler restenvåra att men
helamedminska 25inteför. går sägDet procentatteget avansvar

regelmassan.

SAFregelförenklingsexpertPalm,Lennart
medfram 25kommaintedet gårBertil härDet attatt pro-nusom sa

diskussionfårocksåtyckerregelmassan. Jaghela tacent enman
överallt.kanske inte 25Det ärden här procentkring procentsatsen.

självaoch intekostnadernaadministrativadetittaKanske ska man
regelmassamed mindrei sigviktigtdetbulken. Jag äratt mentror

påkostnadssidanpå ändet gårområden kanske ännuvissa göraatt mer
regler.antaletsjälva

NutekenhetschefStröm,Monica
specielltharmyndigheterochde verkNutek inte någotär somav

kalla brabrukarvad vimedjobbar däremotViförordningar.många en
hamåstenäringslivetinnebärnäringsliv.svenskt Dettillväxt i att

jagfinns. Därförordningarregler ochförstå demöjligheter troratt som
myndigheterverk ochföruppgift attdet finnskanske storatt ossen

företagen.förtillgängligaochbegripligaförordningarochreglergöra
verksamheterprojekt ellertvålyfta deviljajag baraskulleDär somupp

StartlinjenEuro-Infocenter.Startlinjen ochNutek,bedriver påvi
hittanyföretagarehjälpameningjust i attföretag,sig tillvänder attnya

sig till.måsteförordningarochför reglervad detär anpassamansom
respektivemedkontakterha godaberoendeväldigtviDär attär av

Livsmedelsverketskollha allsitta ochkan intesakmyndighet. Vi
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förordningar med god kontakt kan förmedlaså vi direkt-t.ex. men en
kontakter för de här företagen.

detNär gäller Euro-Infocenter, finns femton olika ställen isom
Sverige, så har de till uppgift just hjälpa företagsmå vad EU:satt att se
regelverk har för betydelse för dem. skulle också vilja lyftaJag attupp

information tillgänglig och lättbegriplig vi tittar pågöra även när
blanketter, förståeligadem för småföretagen.görat.ex.

Ohlsson, ordförandeLennart
Tack för det. Jag Jörgen Holgersson där borta, kanske han har liteser
synpunkter på Fredrik Sterzels slutsatser.

Holgersson,Jörgen generaldirektör Konkurrensverket
Självklart har jag väldigt mycket synpunkter regelförändringar,
regler både och andra myndigheter ställer Vi kan görasom upp.
det lätt för del beror det de, detEU,säga gör äratt attoss genom en
inga under klara regler vi har implementera på svenskattav som
botten. Vi kan också till lite vad riksdags-givetvis ta oss grann av

Riksdagen har och inte de skulletagit ramlagar avsåg attmannen sa.
implementeras det det blev sedan.på sätt som

precis oerhört lätt skjutadet Fredrik Sterzel detDet är säger, är att
detta bort ifrån sig korkade myndigheter hålleroch detsäga äratt som

utfärdarpå och dumma föreskrifter. vill påstå detJag är attatten massa
det fruktansvärt lätt för sig. Konkurrensneutralitet givetvisgöra är ett

de problemen med mycket regler och jag kan peka påstora en annanav
Äveneffekt det. bindande regler fordrar det tillsynhar såav om man nu

ska uppnå konkurrensneutralitet.om man en
till småföretagare och har levt hela mitt liv i små-Jag är enson en

attityden frånföretagarrniljö. precis skon klämmer,Jag vet sam-var
förenkla ellerhällets sida småföretagen. kan 25 30Mangentemot pro-

ändras inte inställningen spelar det egentligen inte såsåcent stormen
roll.

det klädsamt eftersom vi har problem i Sverige detNu sägaär att att
småföretagen ska jobbet, ska till sysselsättningenär göra attsom se

ökar. Då måste vi från politiker och byråkratisidan faktiskt ställa påupp
det här problemen ska lösas. ska bara exempel attitydJag ta ettom
och det gäller F-skattsedeln, egentligen. går22 Detmoment egent-ett
ligen inte komma i företagsamhet. Vi så i h-vetegång med äratt
misstänksamma vill verksamhet. alltsåpå driva Det ärpersoner som en
attitydfråga. länge vi inte någonting det så kan vi sedanSå gör
diskutera vad helst.som
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Camille Forslund, Småföretagsdelegationen
Vad vi behöver hitta instrument detså ska fungeraär ochatt ett att som
inte fungerar i dag kommer fungera, dvs. problem- och konsekvens-att
analyserna. Alla de problem vi i dag, vi måste hittatarsom upp en
lösning till dem och delegationen har kommit fram till förslagvårtnär
då kommer vi behöva med politiker det och försöka få dematt prata om

förstå varför det här bra lösning.att är en
Det har varit så mycket det felEU:s vi har det härärprat att attom

regelverket vi har och eftersom jag sitter med i BEST vill jag kommen-
detta. Det intressant sitta med både i och Småföre-BESTär rätttera att

tagsdelegationen. jagNär med politiker och verk här i Sverige,pratar
då får jag höra det inte vårt fel för det har skapat deEUäratt är som
här reglerna. jagNär går tillbaka till EU-kommissionen och BEST-

och Ja, de det EU-reglema. Dåsäger: säger är sägerattgruppen men
de: Nej, nej, nej, det hur Sverige har tolkat våra direktiv önskarJagär
få klarhet i det här.

väldigtJag tacksam problem med EU-är storaom som ser
regelverk och har konkreta förslag till förbättringar, ni kommer medatt
det till mig. behöver jag ha medDet mig.

Ohlsson, ordförandeLennart
kommerGöran Normann bredare internationell översiktattnu ge en

vi kan ha här i Sverige. Sedan kommernytta representantemasom av
för EU-ländema och KathyBEST-gruppen, David ochLawrence
Vanhoome, släppas innan vi släpper diskussionen helt fri. såVaratt
god Göran Normann.

fil.drGöran Normann,
skulleJag alltså tala regelreformering och översikt vissaöverom ge en

internationella först själv.tendenser. några ord migMen Jagom
jobbade tio år Industriförbundet under 80-talet. kom jag iDär
kontakt med den här fem vidproblem. Sedan har jag arbetat årtypen av
OECD, först år vid Public Service fokuseratManagement ärtre som
just på den här problem, där jag jobbade särskilt med regel-typen av
frågor. Det viktig del mitt arbete. Sedermera arbetade jag tvåvar en av
år vid the Fiscal Affairs Division, dvs. skatteavdelningen vid OECD.
Även där administrativa frågor betydelse.är storav

har alltså följt regelreformeringJag arbetet vid OECD det gällernär
och administrativ förenkling ganska jag konstatera detoch kannära att

viktigt område för OECD. förra året kom OECD medBaraär ett ut en
Regulatory Reform. tjocka volymer. VidDet två PUMAärrapport om
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kärnan i det här arbetet i OECD upprättadeär check-1995som man en
lista för regleringar, slags manual för ministeriet, departements-ett
chefer och myndighetschefer igenomgå funderar pånäratt man nya
regleringar.

Sedan har gått vidare på uppdrag OECD:s ministrar medman av en
Regulatory Quality Review, initiativ precisär ett nytt sättssom som nu
igång. innebärDet skickar questionnaire till alla OECD-att ut ettman
länder där första avdelning ska besvaras samtliga. Sedanen av presen-

antal djupfrågor till fyra länder, där skaterar ett tre,man en man
utfärda landrapport ska för s.k. review iutsättasen som en peer
PUMA-kommittén. betyderDetta granskasatt rapporten ettav par
andra länder sina synpunkter i det land ärsystemetsom ger som

för granskning. Därefter allmän diskussion. blirDetutsatt tar man en
alltså lite det landpå för granskning.utsattsgrann av en pressure som
Man ska täcka fyra länder på detår i kommittén. härDettre, sättetper

mycket liknar det the Economic Policyär ett arrangemang som som
använder det gäller sina avseende den ekonomiskanär country surveys
politiken.

PUMA står vidare i begrepp skicka till antalatt ut etten survey
företag i antal länder för samla synpunkter hur de uppfattarett att om
olika regleringssystem.

OECD har alltså hel del aktiviteter på det här regelreformerings-en
området. Bakgrunden höga regleringskostnader. Vi har fiskalaär
kostnader ligger på myndigheterna. fullgörandekostnaderVi harsom

ligger på aktörerna i privat sektor, hushåll och företag. Vi harsom
dynamiska kostnader, avspeglar sig i effekter konkurrens-som
situationen, på FoU-verksamhet, innovationskraft, internationell kon-
kurrenskraft och allt sådant svårmätbara sannoliktärsom mer men av
mycket betydelse.stor

finns delDet försök bland akademiska ekonomer de härmätaatten
kostnaderna på olika områden. det få undersökningarDäremot är som
försöker heltäckande. kan det gäller de härJag nämna näratt attvara

Åkefiskala kostnaderna harså Tengblad, Håkan Malmer och Annika
Persson genomfört studie just täcker hela skatteområdet. Manen som
fann de här fiskala kostnaderna uppgick till ungefär miljarder4,6 åratt

medan fullgörandekostnadema,1993, alltså ligger individerpå ochsom
företag, dubbelt så höga, miljarder.9,2var

ZeelandI Nya gjordes det liknande undersökning och där ficken
resultat fullgörandekostnadema, compliance fyraatt costs,man som var

gånger så höga de kostnader låg administrationen. Full-som som
görandekostnadema alltså viktig komponent och här kanär en man
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skilja två komponenter, administrativa kostnader och kapitalkost-
nader.

deDet administrativa kostnaderna jag framför allt kommerär som
koncentrera mig i dag.på Det har gjorts studie inom kring detEUatt en

här där slutsatsen drogs de administrativa kostnaderna knutna tillatt
regleringar uppgick till 3-4 i genomsnittligtBNP EG-procent ettav
land. Det kostnader det sig här har föranlettDetär rörstora om
regeringama jobba med problemen. Då har olikaatt satsatman
strategier. fråga effektiviseraDet reglerings-management,är atten om
hela regleringsprocessen. vill också förbättra kvalitetenMansystemet,
på regleringar och uppgradera kvaliteten på existerande regle-nya
ringar.

ska jag beskriva hurNu har burit sig i fyra OECD-länder.man
Sverige har förmodligen del lära vad andra länder har gjort påatten av
det här området. kommer organisera den här genomgången iJag att
fyra punkter. kommer titta hur har organiserat sig, vilkaJag att man

använder konsultationsprocesserhuvudinstrument sig vilkaman av,
vidtagit i de häranvänder sig initiativ harstörresamt manman av som

länderna.
för härbakgrund min tolkning vad står i fokus denMot av av som

nämligendagens diskussion, vill jag fokusera särskilda frågor,tre
Fredrik Sterzeldels behovet högnivåsupport och det har redan dåav

inne aspekt huruvida ska skapavarit på. relateradEn är penna-man en
räcker med adorganisation för regleringsövervakning eller detnent om

huruvida börhoc-lösningar. tredje fråga jag ställerEn ärsom man
skaförlita sig top-down-ansats eller bottom-up-ansats. Jagenen

förklara ytterligare vad det här betyder.

Kanada
of Canadabörja först med Kanada. har the BoardLåt mig Där Treasury

har förmycket roll i de här sammanhangen. Detung ansvaren
plan. stabsorgan tillregleringsverksamheten på överordnat Det är ettett

betyderkabinettet, inre regeringskrets, själva regeringskäman. Deten
hög politisk uppbackning ialltså den här verksamhet haratt typen enav

Kanada.
det förstaanvänder sig väl beprövade.instrument FörDe ärman av

för kommuni-Business datoriserad metodImpact Test. Det är atten en
förfrivillig metod. får betalamed företag. FöretagenDet är attcera en

får besvaraköpa diskett innehåller batteri frågorett av som manen som
och skicka till the Board med sina synpunkter hurTreasury man
uppfattar olika regleringar. försöka fångaDet är sättett att upp syn-

uttryck förpunkter från näringslivet. kan detMan säga är ettatt en

IEQSIT8
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deminformation frånbottom-up-approach, sökerslags ärsomman
i sitttill det sedansig hänsyndrabbade och försöker lära att taatt

tänkande.
Compliance Agreements,sådan metod s.k.En är som gerannan

metoder för hursjälva föreslåindivider möjlighetföretag och att man
inte vad olikadetaljreglerarregleringar.olika Manska hantera typer av
hur bästsjälvademöverlåteraktörer ska övervägagöra attutan man

restriktion.då viktigfinnsregleringar. Dethantera vissaska typer enav
allmänintresset,stridamed får intekommer framförslagDe motman

miljöproblem.skapa Dess-for hälsa ellerriskfår inte innebärade en
bottom-Dettalösningarnamåste ärtransparenta.utom annanenvara

enskildasdeutnyttja och byggaförsökerdär attup-ansats, man
innovationskraft.initiativ och

sig i ställetriktaranvänder sigtredje instrument motDet avman
eller manual.checklistaslagsmyndigheter. Det är en

sektorn,med den privatakontakterkonsultation, dvs.det gällerNär
syftar tillburdensför paperforumkonstituerat atthar ett somman

tidsplaner för derasinklusiveförenkling,administrativtillförslaglägga
finns del-verksamhet. Härinriktadoperativtgenomförande. Det är en

myndigheterna ifrån deocksåsektorfrån privattagande storamen
Canada.Canada och IndustryStatisticsCanada,Kanada, Revenuet.ex.

Ordförande-offentliga intressen.ochprivatablandningDet är aven
sektor.och privatBoardmellandelat Treasuryskapet är

viktigtocksånämnde tidigare,jagBusiness Test, är ettImpact som
BusinessCanadianfinnskonsultation.för Dessutominstrument

karaktär liteharorganisationCenters,Service av one-grannsomen
tillfälleharde ocksådärfå informationföretag kanstop-shops, där men

förhållanden.regleringar ocholikasynpunkterlämnaatt
regeringsskiftet 1995samband mediinitiativ hardet gällerNär man

InnovativeBuilding Morekallasstortstartat ett asomprogram
iIndustridepartementetdrivsDetEconomy. är ett avsomprogram

i falljag harde instrumentomfattar nämnt, vartKanada sommen som
flesta dem.de av

Holland
harinstans.central Mansaknasannorlunda för därdelvisHolland är en

forenklingsarbeteregleringsövervakning ochsamordningviss aven
CouncilfinnsJustitiedepartementen. DessutomEkonomi- ochfrån ett

stark ställningoch mycketfunktionrådgivandeState harof enensom
lagrådet,svenskadetpåminnernågontingHolland.i Det är omsom

bredare spektrumgranskarmandat.bredare Detdet har ettett avmen
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regleringar och framför allt får det också lägga synpunkter på
substansen, inte bara förenlighetenpå med lagstiftningannan osv.

När det gäller instrument ligger holländarna långt framme. Man har
lång tradition och det finns konsultinstitut arbetaretten närasom

tillsammans med ekonomidepartementet i Holland heter EIM. Desom
har tillsammans utvecklat Business Effect Test där kärnan är ett
konkret instrument kallas för MISTRAL. MISTRAL hand-ärsom en
fast går på granskar de olika uppgiñslämnandeapparat ut attsom man
krav myndigheterna har och reda hur många olika aktivitetertarsom

ska vidtas för uppfylla kraven. Man tidsåtgången på varjeatt mätersom
sådan aktivitet och multiplicerar med timkostnad. På det viset kanen

då räkna fram kostnad. Det någonting arbetar med iärman en som man
Holland, på selektiv bas. finnsDet också parallellt Businessettmen en
Effect inteTest, bara värderar kostnadssidan också intäkts-utansom
eller fördelssidan. Resultatet i värdetermer, så detpresenteras är en
fråga antal gulden.ettom

Vidare finns det också "Environment Effect Testett ärsom mer
kvantitativt inriktat. Ofta applicerar de här två parallellt påtestenman
regleringar.

När det sedan gäller konsultation, ja, låt mig börja förresten med det
här initiativet startade 1995. Det någontingstora ärsom man som man
talar Market Functioning, Deregulation and Quality ofom som
Legislation. kämfrågomaDet vi diskuterar här. går underär Detsom
förkortningen i Holland,MDW verkligt högproñlprogramett som
bygger på de instrument har etablerat. Man använder sigsom man
alltså förMISTRAL samla information. har skapatManatt ettav

stödorgan, slags helpdesk, med från Justitie-,nytt representanteren
Ekonomi- respektive Industridepartementet. har dessutom till sittDe
förfogande nätverk intressenter i privat sektor. står till tjänstDeett av
med synpunkter på olika lagförslag och information hur kandetger om
tänkas verka.

granskasNu inte alla lagförslag i MDW-operationen. särskildEn
kommitté bestämmer vilka regler eller lagar kan tänkas sär-som vara
skilt viktiga och så tittar selektivt dem.på undviker drabbaMan attman
myndigheter och företag med frågor kring allehanda regleringar utan

fokuserar på det särskilt viktigt.ärman som
Holland.Det Inte någon uttalad high level-support medvar men

mycket väl utvecklade instrument för den här verksamheten.

Norge
Norge exempel på land där inte har lagt regel-är ett annat ett man
forrnuleringen på hög politisk nivå. finns ingenI Norge centralen
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uttalad filosofi ifackdepartement.den sköts Dettainstans ärutan enav
det gällerlångttendens gåharNorrmännen närNorge. att enen

administra-initiativkraft ochlitar tillbottom-up-tenner.satsning i Man
aktömivå.tiv kapacitet pånere

inte detfrivillighetsprincip. MantillämparNorge attanseren
och admi-regleringsövervakningcentral organisationbehövs någon av

effektiva instrumentharbygger pånistrativ förenkling. Detta att man
utvecklat delharoch därhänderna de här aktörernaisättaatt enman

kallarregisterväldigt stoltsaker. Man överär ett mansomnya
Trondheim. Härliten stadförlagt tillBrönnöysundsregistret, norr omen

ochdepartementsamtliga enkäterdetaljinfonnationregistreras somom
Infonnationspliktenoch hushåll.näringslivin frånmyndigheter begär

registret kanhjälpMedstatlig sektor.till enheter ibegränsas av
finnsredande behöveruppgifterkontrollera demyndigheter somom

Allmän-dubbelinsamling.det finnsAnalytiker kaninsamlade. se om
pekaoch påregistretkonsultera det härhar möjlighetheten att

regler.onödiga Detregelinsamling eller äröverdrifter det gäller ettnär
självreglerandeför den härinstrument just spontana processen som

förlitar sig på.man
slagsbetydelsetillmätsinstrument är ettEtt storannat one-som

samlatharNarvik.lokaliserad till Därtelefon,stop-shop manper
behövs. Detoch tillståndregleringar ärallehandainformation somom

för bådeförfogandestår tillone-stop-shoplättillgängligalltså somen
allmänhet.myndigheter och

remissförfarandekonsultation har Norgedet gällerNär ett som man
Statensocksåmed.nöjd Norrmännenförefaller atträtt menarvara

sådanfinnsviktigt instrument. DetDistriktsfondNärings- och är ett en
Regionalförengelskakallas påhärvarje län. Detinstitution i

mellanlänsnivåkontaktpunktviktigservice.consulting Det är en
myndigheterna. Detlokalaoch deprivata sektorn ettden anses vara

information.fångakonsultationjust iviktigt instrument att upp
Återigen i linjenärvarande.förinitiativ i Norgefinns ingetDet
filosofibottom-up-filosofin. Detgrundläggande ärärmed den somen

Kanada,fallet meditaladeden jagannorlundaradikalt t.ex.än omsom
Storbritannien. Mangällertill detkommajag skaoch närstraxsom

Näringslovsutvalget. Dethettenågontingantal århade under ett som
arbetadenäringslivetfrånrepresentationkommitté med somvar en

förslag.antal Menladefem år ochunder fyra, ett stortsomen
nunedlagd.kommittén är
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Storbritannien
harsista land i min genomgång. Härtitta StorbritannienLåt på somoss

Unit harRegulationprofil.fall med hög politisk En Bettervi ett
rubrikBlairsCabinet Office. Tonyligger i the Detinstiftats är nyasom

konservativaunder denDeregulation Unitdet tidigarepå var ensom
regelrefonneringsenhetplaceradcentralt näraregeringen. Det är en

i varje departe-enheten finnstill den härsatellitpremiärministern. En
ment.

refonneringsarbetet,förfyra principergällerStorbritannienI
nämligen:

small firstThink
småföretag.hanterasinte kanreglerInga avsom-

Proportionalitet
kostnader-överstigaalltidregel måstemedFördelarna en-

detförhåller sigdetreda sättet.måste atttamanna,
goaltheFocus on

räcker meddetregleraoch intemålet attKlargöra angeom-
lösasjälvaaktörernasedan lämnamålet och att pro-

blemet.
approachPartnership4.

inblandadeolikamedkonsultationintensiv parter.En-
Compliance CostförStorbritannieninstrumentsidan harPå ett system

betydandehistoria ochrelativt långharAssessments. Här man en
väl. inslagrelativt Ettmetodik fungerar är etterfarenhet. Det är somen

eller departementmyndighetVarjeTest.LitmusSmall Business som
Compliancegenomförareglering måsteellerlag ettöverväger nyen

LitmusSmall BusinesssigförvissarAssessments. ManCost genom
de klararochsmåföretagminst två attkollaslagen attTest motatt

blir detförslagethanterasmåföretagenintedet här. Klarar atthantera
kostnadsinriktadetvåde härobligatoriskt. Utöverhärbakläxa. Det är

gårInstrumentRisk Assessmentfinns det ocksåinstrumenten ett som
cost-benefit-ireglering, såmedfördelarvärderapå attut att man enen

tillframkostnader och kommafördelarsedan kananalys motväga om
inte.införa ellerskanågontingregleringen är man

RegulationBetteretableratharkonsultationgällerdetNär enman
offentligrepresentation fråningåri vilkenStorbritannienForce iTask

minstskasektornprivataför denföreträdarnaprivat sektor. Avoch
härfrån denförstaföretag.från små Denkomma rapportenhälften

konsultations-september 1998. Enbeställd tillarbetsgruppen är annan
institutiondenvidareutvecklingBusiness, slagsAccessform är aven

etablerarlokal nivå,pågårone-stop-shop. Mani formhar neravman
bedömaförlokala företagochmyndigheter attmed lokalakontakt
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lokala regler. komplement till de one-stop-shopsDetta är ärett som
fokuserade på nationell lagstiftning.mer

det gäller initiativ har inlett kampanj,Process ofNär så man nu en
Regulatory Appraisal. ska igenom och värdera existerandeMan
regler, intäkter och kostnader med hjälp de instrument jagsomav
tidigare har här kampanj har Blairs välsignelseDetnämnt. är en som
och drivs med kraft från Regulation Unit. KampanjenBettersom

finns ocksåstartade under Vi får vad resultatet blir.1996. Detsnart se
administra-initiativ inriktat paper burdens,ärett annat som mer

andel den totalativa bördor. går varje år plockaDet utut att en av
checklistaregler sedan igenom med hjälpregelmassan. gåsDessa av en

Unit. ska vadbest-practise, utarbetad Regulation ManBetteröver seav
vad inte fyller kraven.kan bort regelmassan, somman rensa ur

till huvud-fyra ska snabbt gå tillbakade länderna.Det Jagvar
olika länderna harjag nämnde i början och hur de härfrågorna sesom

agerat.

Sammanfattande synpunkter
intedet klart Norgedet gäller behovet högnivåsupportNär är attav

filosofi. Kanada,användererkänner något sådant behov. De annanen
viktigtfinna högnivåsupportNederländerna och Storbritannien verkar

hållit medhartidigare erfarenheter. Manoch det baserar man
besviken80-talen ocksåregelrefonnering under och1970- ärmen man

politisk ochkrävs högDärför detpå resultatet. supportattmenar man
premiärministern.arbetar näraman

hoc-organisation. kanad Därfrågan ellerSedan till permanentom
Storbritannien harKanada ochkonstatera satsatatt pennanens.man

Office offinns enhet inomgjort.har också USA I USADet en
kontor. EnhetenBudget i presidentens exekutivaandManagement

Holland har påmed de här frågorna.jobbar satsatpermanent mera
MDW-kampanjenad hoc-grupper.kampanjer, drivnatemporära av

sakdet. kannämnde exempel Manjag sägaär ett omsammasom
jobbade under börjanNäringslovsutvalghade sittNorge somsom

l990-talet.
det tydligteller bottom-upgäller frågan top-downdetNär är attom

Initiativ och utförligainitiativ.Storbritannien har på top-downsatsat ett
ska fungera.för Ifrån statschefen viktigadirektiv att processenanses

sin satsning påuppfattning medhar heltNorge motsattman en
NederländernaKanada ochdecentraliserad regelforenkling.spontan

för konsultation.utvecklade instrumentdäremellan med sina välligger
grannlandeftersom vårtfinns anledning, NorgeDet är närasom

Är detdet bär egentligenfråga sig hur långtbottom-up,på attsatsar
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uppenbarligen ocksåfinnsfördelar.val kan ha vissa Detbra Detett
peka påkanmetoden. tyckermed den Jagvissa svagheter treatt man

sin informationbyggersvaghetenförstasvagheter. Den är omom man
riskerarföretagen såenkäter medintervjuer ochpåregleringsmassan

konkurrens-marknadseffekter,dynamiska effekterna,missa deattman
innebär frånvarodet andraeffekter.tillväxtinriktade Föreffekter, mer

prioriteringar.felaktigakanintäkts-/kostnadsanalyser göraatt manav
enkeltpå detuppmärksamhetkanske sin är attMan satsar sommera

sådandet tredjeviktigt. För ansatsåtgärda det sägerärän ensom
feedback,branågoninteregleringsprocessen. Deningenting gerom

medhändakanDetregleringsprocessen.lärdomaringa manomom
regle-lyckas få bort 50bottom-up-förfarandehärsådanthjälp ettav

igen,dyker desåinte ändrat snartringar. Har manuppprocessenman
frågorna.driverde intressegrupperneutraliseratintehar som

fråga.formuleraavslutningsvis viljaskulle jagdet härbasisPå enav
Statsrådsberedningenenhet iskapalämpligtSverigedet iVore att en

på,samordna, drivainitiativ,frågorna,driva de härför att ta geatt
myndig-ocholika departementmedla mellanmyndigheter,service till
utvärde-dekontrolleraochanalyserförutveckla metoder attheter,

kvalitetgodringar ärgörs avsom
ochjuridiskekonomisk,högkrävaenhet skullesådanEn en

sådanuppgifter förtänkbaraandraNågraadministrativ kompetens. en
regleringspolitikensanalyseraövergripande planpåenhethär är att ett

ochfokuserakonsistens,effektivitet och systemet snarareprocessen
indika-kunnaskulle också sättaregleringar. Manenskildapå uppän

ocksådärigenomförutvecklingregleringskostnademas attpåtorer
härresultat. Detpositiva ärnågrapolitikenfördadenkunna gerse om

fångahittaförsökajobbar med, sätt attOECDsådant att uppsom
indikatorer.hjälputvecklingen med av

enhethärsådanuppgift för ärviktig attutomordentligtEn enannan
använda sigregleringarfinns andrainte attdet vägar änfundera på om

användabättrekanskeproblem. Det attinför ärdå står attettmanav
ekonomiskaanvända sigskakanskeuppgörelser,frivilliga avman

kanutsläppsrättmed olikaHandelskatter.instrument typer varaavsom
metoderolikalång listafinnsexempel. Det mansomett annat en

härskulle denregler.alternativ till Dessutomhaskulle kunna som
föroch företagallmänhettillinformation attsig åtkunnaenheten ägna

ochregelförenklinggällerdetaktivitetför hög närskapa support enen
bördor.administrativaminskning av

haTack ska nitillfället.vid det härjag hadeallt sägaDet attvar
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Lennart Ohlsson, ordförande
får vi tacka allesammansHär och inte minst jag okunnig,är mestsom

för dennaGöran, internationella överblick och leder honom tyckersom
jag till slutsats Fredrik Sterzel kom med centralsamma som om en
enhets betydelse det härpå området. kommer släppaJag Davidatt
Lawrence jag vill också jag ska släppa Fredriknämna attmen
Sterzel.

David Lawrence, BEST -gruppen
First should howI much welcome the opportunity be here andI tosay
the kind invitation from attend of the BEST’s hearings. I’lltoyou one
be quite quick. does interesting thinkbut ofI Inot notmean am one
the important things from point of view of the TaskBEST Forceour

fromhear business about what problems whatto your are, your
concerns are.

ofcouple going intoA But Icomments. not to get argumentam an
about whether regulation from from Stockholm hereBrusselscomes or

Sweden.in And think the for that that small busi-I reason many
don’t know and they don’t aboutWhat they concernednesses care. are

what the regulation doing and what the compliance goingcosts are
be, what the administrative burdens going be. That theto toare

important thing.
What hear think little bit detail like friendIwant towe a more my

Palm thereLennart talked briefly about compliance Wecosts.very
and establish what the details of these regulations thatwant to try are

causing burdens for business. have that kind ofAnd the lessare we
information it’s difficult make the change that all need.to we

also intrigued the remark made by the gentlemanI heartowas very
who understand works the competition When he talkedI agency.or
about entreprenurship and society’s view about small businesses as
suspicions about people wanting breaks business. This Itax to set up a
think much the of issue that looking thesort atvery we are
Commission in of encouraging entrepreneurship, encouragingterms an
entrerprise culture, encouraging taking and providing the rightrisk sort
of business environment in which small businesses operate.can

think thisI looking carefully how regulate andat getmeans very we
the right balance. talked about, the professor talking earlierWe was

about the of problem, heregulation. That’s perhaps the Iamount not as
think suggested, it’s for example thewhat in that regulation. Take
United States which probably the that has beencountry most
deregulatory. therethink look the number of regulationsI atyou are

thousands there than theythe Unites States tenmany more were or
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the number,started deregulating. It’swhen they nottwenty years ago
rightthe balanceregulation itself whether haveit’s the gotweor

which ofcontrols health and safety,essential environmentalbetween or
properlycomplex society, butall increase inwant acourse we an

balanced against the costs.
things thatraised. of thesomething which think Göran OneFinally I

nationalboththink extremely importantpicked whichhe Iup
this whole businessthe Unionand also within Europeangovernments

departments.co-ordination betweenof government
theadopted byhas beenregulation in BrusselsA com-once

council andconsidered by thepassed the membermission and states
quality, thereimproving airregulation likeenvironmentit’s arean

fromtheythis. Whereround the table likepeople sittingfifteen are
don’tandof the environmentfrom the ministriesThey all youare

thewithmembernetwork in theco-ordinationhave statespropera
of Trade whateverthe ministryEconomics withministry of oror

justco-ordination. Youthe overallsomebody looking getat an
balancedneedWhatthat discussion.environmental input into awe
what theof businesseswith the viewsthat discussionintoinput to

it’s importantthink thatwould be. Socompliance I aspectcosts a very
Thankenough forquiteof. That’sneed taketo account now.mewe

much.you very

ordförandeOhlsson,Lennart
littlepromised talkhere who hasVanhoomealso have Kathy toWe a

in Belgium.the experiencebit about

Vanhoome, BESTKathy -gruppen
initiatives theThehistory.simplificationdon’t haveBelgiumIn we

it’s Ifromdates 1993has madeBelgian recent.government veryso
initiativebefore thedidof whatbriefwill give recentwesummarya

planning doand what to now.we are
createdenterprisesand mediumof smallformer ministertheIn 1993

of peopleaudit form. Acalledthatsimplification project teamwasa
howfindtogethervarious ministriesworking the outtoputat was

by the SME:s.filledexisted bekind of formsand what outtomany
describedwhich theypublishedwork theAfter year’s reportteam aa

hugethisshocked byeverybodyAlthoughdifferent forms.2811 was
nothingpolitical speechmentioned innumber and waseverywas

somethingconvinced thatEverybodysimplification.done about was
workedpeople thatinitiative. Thenobody tookbe done buthad to any

they keptadministrations andtheirreturnedproject theythe to onon
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using the kinds of forms before because there reallysame as was no
political commitment change anything.to

After the elections 1995 installed andgovernmenta new was
the of the Union the Prime Minister announced that administrativestate
simplification for small businesses would be of the prioritiestopone
during his legislation. 1997 the MinisterIn of small and medium
enterprises worked order simplify adminis-out toa new programme
trative procedures. This has been recently proofed by theprogramme
parliament and based three pillars. The first pillar improvetoon
the interface between SME:s, especially and thestarters, government
administration. We doing that because today information aboutare

aid legislationand complicated and difficultgovernment tovery very
have giveLet example.to.access me you an

There 26 different possibilities obtain aid forto governmentare
employment for hiring employees. The of the aid the ofamount typeor
the aid depends factors, depends the size ofon numerous on your

depends which going hire, dependstocompany, on person you are
employing unemployed and how long thaton you are an person

has been unemployed. It’s really complicated.person very, very
solve thisTo problem would like kind of virtualto createwe a

office. This office will be created provide direct and tailor-madeto
information SME:s and select the advantageous solution forto to most
them. example theFor in of hiring employees the will haveSMEcase

few questions, for example how people he employs,to answer a many
what kind of people he looking for, and few of those detaileda more
questions. Then he will the various possibilities employget to some-
body and aid for this. will be tailor-made inforrna-to get government
tion, general information, but information this enterprise needs.not
This virtual office will be with the collaboration of businessset up
organisations and will also ofnetwork business servicecreatewe a

Canada.centers as
The second pillar simplification office under theto create a

authority of the prime minister. told that the simplifica-I 1993you
tion project failed because there political commitment to createwas no
this simplification office under the authority of the prime minister. We
think that the political commitment will be there this time. What this
simplification office going do: both business organisations andto
public will be joined committee where suggestionsservants toa
simplification will be forward and will be discussed. The simplifi-put
cation unit going and co-ordinate all theto promote a survey
simplification projects that will be in the ministries. Everyset up
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haveregulation andwill have look itsministry contactstoto at own
simplify their procedures.ministries orderwith other to

that will enableinstrumentpillarThe last toto create usa new
ministerfor Whenadministrative burdens SME:s.uselessavoid amore
mediumsmall andthe minister ofregulationlawcreates ora new

of the impactanalysisminister makesask that thatenterprises ancan
concerned Howbusinessesthe enterprises. How manyaremanyon

form office thensimplificationThisthetake filldoeshours outto
suggestion formakeanalysis andthiswill evaluate approve acan

of law. Forproposalahead with therecommendchange not to agoor
with thedealingalready another lawthereinstance because same

These three instrumentsthe rules.imposesissue that aaresameor
andof the parliamentapprovedrecentlylaw that we arewasnew
simplifyingwill succeedhoperightimplement Igoing to wenow.
foreasier SME:s.little bitand make thingsproceduresadministrative a

ordförandeOhlsson,Lennart
andherediscussionSwedishthethis inputforThank toyou

discussinghave beenand othersand Fredrikwhat Görancomplements
basically issues: Howwhich totwo wrongunnecessary orscrapare

buildand howinstituted thehaveregulation that topast up awe
Ifregulation.withthe futureoverburdeningfor not you cansystem new

disposal.half havethe hourtopics inthoseplease keep attwoto ourwe

KonkurrensverketgeneraldirektörHolgersson,Jörgen
tacka Göranochigenmyndighetskappanmigjag fårOm ta

frågaställaockså rörintroduktionenden härförNonnann somenmen
fältet.kommunaladetregleringar på

problemendelmycketverksamheti vårVi storatt avenser
viduppehållitvioch harregleringarkommunalajust i ossnugenereras
hurduför sig.i och Kan sägaoch detsidanden statliga ämneär ett

punktendenSverige ocksåEllerländeri andrahar löst det ärman
lands-kommunal ochifrånmyndighetsregleringarannorlundaså att

pekakanhärdignitet Jagtingskommunal sida inte är somsammaav
infly-väldigtharochföreteelser PBL stortsådanapå annat somsom

etablering.tillmöjligheterföretagstande små

ordförandeOhlsson,Lennart
detarbeteriktas till BEST:sdå närFörslagen börmycket.Tack så även

ordet.begärthar hämästKrylbomsystemforändringar. Jangäller
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Krylborn, SmåföretagsdelegationenJan
Göran i sin föredragning Kanada. Kanada tittar vi från Små-tog upp
företagsdelegationen speciellt på. mycket intressantDet land iär ett
många avseenden och har många likheter med Sverige och många
positiva initiativ vi kan efter. finns också mycketDetta väsent-som en
lig skillnad, det mindre mängd federala lagar ochär är störreatt en en
mängd delstatslagar. praktiken kan det innebäraI jag driverär att om

företag inom viss bransch kan jag ha delvis olikaså reglerett en
beroende i vilken delstat jag arbetar. vi ganska lyckligtHär är
lottade i detta lilla land vi har lagar gäller i hela landet.attgenom som

delEn vi har berört under dagen ramlagarannan som som- -
uppenbart har vissa fördelar detpå den tekniskasättet näratt t.ex.
utvecklingen förändrar förutsättningarna så behöver vi inte göra nya
lagar, det går sig inom ramlagarna. vill påstå detJagatt attanpassa ur
den enskilde företagarens synvinkel enskildeockså har svagheter. Den
småföretagaren vill ha konkret, vilketbesked, ochgärna är rättveta
vilket fel. det avseendet företagaren med ramlagarIär är mera
utlämnad den lokala kanåt eller regionala myndigheten. bliFöretaget

för iolika tolkningar, personfrågor slår igenom den prak-utsatt som
tiska utövningen. företagare orkar inte hålla bråkaSom attman om
detta. praktiken jobbar olika mellan olika kommuner.I liteman

fråga det härYtterligare inne tidigare medJörgen ären som var
attityden. Huvuddelen den lagstiftning vi i dag lever med i Sverigeav

riktad företag baserad de företagen och derasär ärmot storasom
förutsättningar. kan och riktigt tydligaJag LAS MBLnämna som

företagen,exempel. den mån reglerna specifika för de mindre viI är
kan fåmansföretagsbeskattningen då de prägladeexempel, ärta som
också ñfflare.attityd, det här är gängettattav en annan

här igen i mycket lagstiftning bygger lagenDet går näratt man upp
så det med utgångspunkten hur ska vi till sågör täppaatt attman av

inte några otillbörliga utnyttjanden lagstiftningen. lederDetgörman av
sin lagstiftningi till vi får mycket komplicerad, detaljeradtur att en som

hantera för företag och den lillasvår den mängdenär att stora procent
fifflare deti den. Vi måste ha utgångspunktenär ärattstruntarsom

justa företag och sedan får vi i stället hitta metoder klämma tillatt
dem fifflare. Vi uppfattningen fifflama ska hadelarär attsom en
tryckare.

Slutligen har vi också flera här varit inne tillgänglighetengånger
den lagstiftning facto specifiktde finns. vi jobbar med detNärav som

inom Småföretagsdelegationen länså har vi tittat på det i antal ochett
antal kommuner. Då har vi funnit närheten har väldigtett att storen

betydelse. kommer komplikation, nämligen breddenviDär att se en
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närhetendet helt klart sådjupet. många områdenkontra Inom ärär att
område kan detPå ochdjupet i kunskapen.viktigare än ett annat vara

detillräckligtkonflikt: ska vi kommadet här blir Hurså näraatt en
nejsvar snabbtkonkret ja- eller Ettförenskilda företagen att ettge

ifrån denkommerefter. längrevad de Jubesked, det är är utute man
i kunskapen,har djupetregelverket, denhar formulerat somsom

ypperligt exempel.Skatteområdetdet här.svårare blir är ett

ordförandeOhlsson,Lennart
handelshögskolan ifrån InternationellaLeif LindmarkTack. harJag nu

och Palm.Därefter Fredrik Sterzel LennartJönköping.

Handelshögskolan,InternationellaprofessorLeif Lindmark,
Jönköping

härKrylbomdetvill understryka Janjag sägerkommentar:Först omen
Jönköping.Handelshögskolan iInternationellachef förattityder. Jag är

verk-eller departementmyndighetssidansig sällantänkerMan att
viljadrivnapositivt.någonting Attvill åstadkomma attligen är av en

ochantal reglerdetområde. ställetinom vårt Ibli bästkanske är ett
jagvi ska uppnå. Dettaoförenligaegentligenolika mål trorär somsom

småforetagen.gällerområden detmångagår igen på när
redo-gjorde.Göran HanpresentationintressantDet somvar en

tillkanuppenbarligenmodeller,olika vägavisade antal attett man
experimentintressantadet pågår mångaochlitet olikapå sätt att

vimed de problemtillrättakommaska kunnaområdet hur somman
VadbrafungeratVad detundrarVad jag ärdiskuterar. över är: som

mindre bra Dettafungeratbra, vad harfungeratmodellen harinom
Sverige på.modell forbaseradå kunnaskulle enman

professorSterzel,Fredrik
tänktevad sades Norge. Jagsärskilt förfastnade genastJag omsom

Sverige ochochmellanskillnader Norgelikheter ochtillbaka
ihåg:saker kommanoterade då atttre

sitthelautredningsedan bredfem århade förNorge omen
före-ungefär 4 000harsig där Norgevisarregelsystem. Det att

Sverigemycket.dubbelt så är9000,skrifter. Vi har änmer
regleringar.ifrågahunnetdubbelt så långt om

minister-verk. harsjälvständiga DeharSystemskillnader: Vi
föreskrifter, harmellan olikaskiljer intestyrelse. De typer av
mellan tvåVi får skiljaföreskrifter, 000.4begreppbara ett rege-

heltblirmyndighetsföreskrifter. Detoch sjuringsförordningar
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enkelt regler med det svenska kanDet ocksåsystemet.mera vara
naturligt med bottom-up-approach för Norge, har sitt systemsom
uppifrån och ned.

kommunala:Det Sverige och har bådaNorge mycket påsatsat
decentralisering, lägga besluten lokalt. Såvitt jag haratt ute vet

inteNorge genomfört sådan kommunindelningsreformen som
vår i praktiken slog ihjäl den normala demokratin.senaste som

harNu vi administrativa sköter lokalstora apparater som
regelgivning i Sverige. inteJag det förekommer i Norge. Jagtror

det här ligger djupare skillnad.tror att en
Det svenska det bra eller inte måsteDär påär tvåsystemet, man vara
olika plan. Då det gäller från statsmaktens nivå jagsystemet sett är
mycket kritisk riksdagens bara avhända sig makt, bådemot sätt att när
det gäller lagstiftning och budget. så väldigtDet praktisktär över-att
låta de enskilda detaljerna till regeringen och till olika myndigheter.
Ännu på 1980-talet gnällde konstitutionsutskottet det inteattom var
bra riksdagen lämnade ifrån sig befogenheten. liggerHär starktatt ett

för just i Sverige inte gå in denpå norska modellenargument att utan
tvinga fram regelreformering top-down.

Avreglering regler, paradox realitet. Vi hargenom nya men en-
mycket United Kingdom. där finnsJust det statistik visarpratat om som

reglerna eller sjudubblades under Thatchers tid. Fenomen:att sex-
Avreglering regler. inte Sveriges problematik.Detta ärgenom nya

Palm, regelförenklingsexpertLennart SAF
Småföretagsdelegationen har föredömligt skickat frågorna påut
remiss till organisationer och andra. Vi på har jobbat medSAF det här

längre tid och har också färdigt förslag hur vi tycker denett atten om
här regelrefonneringsprocessen bör organiseras. baserar sigDet natur-
ligtvis också på utländska erfarenheter. dumt inteDet påär att ta vara
dem eftersom de faktiskt varit i praktisk användning både miss-tag,ett

och det varit bra.tag som
kanMan alla skäller riksdagen. tyckerJag detsäga att är

intressant i Holland i Parlamentet nyligen beslut:att att tog ettse man
förutomMan de 10 minskning de administrativa kost-procentssa av

naderna för företagen ålägger regeringen till såatt attman nu se
ytterligare 25 försvinner. Det inte bara frågan antaletärprocent om
regler, det också frågan det praktiska och kostnaderna. Detär rentom
viktigaste den här utformas så näringslivets kost-är att attprocessen
nader verkligen blir beaktade. förutsätter bättreDet problem- och kon-
sekvensanalyser.
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jagregelreformering. tyckerbehövs för Härslagkraftig organisationEn
baraska intetänker tanken Härmycket viktigtdet ut:är attatt man

delenroll. viktigaregeringens Denroll, inte baraklaras riksdagensav
detstarkbehövs oerhörtegentligen myndigheterna. Det uppstart,är en
vårMed tankestark organisation.det måste finnasbetyder att en

liggamåste denmyndigheter, såsjälvständigadepartementsstruktur och
skulleMöjligtvisfinns ingenStatsrådsberedningen. Deti annanstans.
tryckdetberoendei ñnansen,placeringtänka sigkunna enman

viviktigtocksåandra departement. Detkan är attfmansen utöva mot
Varjevarje departement.det ligger påochfram i PKA,kommer

OK.kostnadsanalysensig i ärdepartementschef ska sätta pant att
Statsrådsberedningeniden här göra utanska inteDetta gruppen

och departe-myndighetrespektiveligger kvar påkostnadsanalysen
deskrivs påoch direktivutredningareftersomnaturligtDet ärment.

departementen.enskilda
fåregel aldrigskakostnadsfrågan såtillkommerNär nyenman

gårförslagetförväg.fast i Näroch lagtsvadkosta angettsän sommer
här kommervad dettittahärdå måstetill riksdagen, ävenmanupp
helagenomförandebeslut för vägenskickarSedankosta.att man

myndigheternaviktigtdetDåmyndigheterna. äventillbaks till är att
igen.föreskrifternakommerHärPKA.kommer göraatt

bättrevill havidet såkosta ettkommerhär är attDet att pengar,
detIanslåregeringochenkelt riksdagfår heltdå pengar.system, mer

ochkonsumenterföretag,här:vinnarefinns det baraloppetlånga
så dethanteratadministration. Rätt ärbyråkrati ochmed mindrestaten

tillalla lyckaönskarjaguppgiftstimulerandeochfantastiskhär somen
med.

ochdepartementsråd Närings-Sandström,Staflan
handelsdepartementet

meddetangelägetoerhört ärunderstryka huranledningfinnsDet att
ochbefintligagällerdetbådekonsekvensanalyserordentliga när

ireflexionerkortanågraviljaskulleregelsystem. Jag görablivande
bottom-slutade medanförande. Duanslutning till Görans att tona upp

dynamiskademissariskeradenämndeochup-tekniken attatt man
därregelgranskningför görhaska inteeffekterna. Man systemett man

ochfortgåendefordrasslår larm. Detmarknadenberoendesig att enav
fogockså alltfinnsdettop.från the Men attgranskningsystematisk

inkonsekvensanalysarbeteiviktigt tamycket attunder detstryka äratt
företagen.medelstoraochde småsärskilt frånmarknaden,frånsignaler

beskrivautmärktaalldelesföretagen attoch medelstorasmå ärDe
efter-påkommaregelsystem,offentligaii klämkan kommahur de
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kälken resursstarka företag och bli lidande själva hante-mot stora av
ringen. ska väldigtJag med låta signalertror att attman vara nogsam

fram i båda riktningama.tas
samhällsekonomiskaDen analysen hur småföretagen kommer iav

kläm behöver inte småföretagen själva. Beskriver de effekternagöra
för deras handlingskraft och handlingsmöjligheter marknadsplatsenpå
så det ovärderlig information. oftaväldigt deDetär ären som
konkurrensvårdande myndigheterna den här analyser, integör typen av
minst i remissammanhang. Konkurrensverket har särskild kompetens
för lyfta fram den här effekter den behöver förmerasatt typen av men
också med direktinformation från småföretagen själva.

Ihrfeldt, hovrättsassessorGösta Arbetsmarknadsdepartementet
heter Ihrfeldt och jobbar Arbetsmarknadsdepartementet.Jag Gösta på
har erfaren-inte varit med hela dagen. tycker vi har delJag Jag att en

frånheter vårt departement det gäller genomgången arbets-när av
marknadspolitiska finnsåtgärder. flora sådana åtgärder ochDet aven
för varje förutsättningar.åtgärd det olika finns åtgärderDetär som ger
stöd till arbetstagaren arbetsmarknadspolitisk åtgärd.går in isom en

förerfarenhet jag har det här finns mycket litetDen är utrymmeatt rena
det innebärregelförenklingar. kommer på fråganMan övergenast om

materiella förändringar. går till Finans-några Då är nästa steg att man
departementet, för oftast medför det här kostnadsökningar. Mycket litet

det finns i förordningar tillfälligheter Enärav som rena annan syn-
frånpunkt det kan finnas intresse ha dessa olika varianterär att ett att

sida. marknadsföra åtgärd ellerpolitisk vill kunnaMan ett nytten ny
stöd medför naturligtvis del kanske onödigt krångel,Detta en men

i alla fall.det politiskt motiverat. erfarenheten harjagDenär

Rydén, verkst. Nämnd för RegelgranskningNils direktör Näringslivets
skulle påminna för första näringslivet å sin sida harvilja detJag attom

Vi vill jobba aktivt medväldigt mycket på konsekvensanalyser.satsat
norrngivande myndigheterna.de här frågorna i dialog med deen

det sitter just och verksamhets-Vi har under året, jag görsenaste nu
berättelsen, haft sådana kontakter med myndigheter och tittat60över

det här slaget.på inte mindre mellan och 500 ärenden Man450än av
sammanhang har haftkan vidare vi i väldigt mångasägautan att

möjligheter ändra de förslag till regler vi fått granska. Låtpåatt som
har varit i denvi inte i särskilt många fall kan visäga attattvara
helt ifrånsituationen vi har kunnat förmå myndigheten avståatt att
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sådanahur mångasidan väldigt svårtregler. å andraDet att vetaär
faktiskt kan finnas.fall som

utgångspunktenmedkonsekvensutredningamadagI gör meraman
redan harförslagvill beräkna konsekvenserna ettatt mansomavman

konsekvens-genomföra. tvingasför Mansigbestämt göraatt en
naturligtvismåstesig förredan har bestämt Detutredning på det man

fårnäringslivet,dialog medstadium, itidigtså ettatt enmanvara
olika alter-verkligen harproblemanalysen såalternativ i att manupp

understrykaväldigt intressanttill. detställning Härnativ attär attatt ta
intressefårsmåföretagen,och särskilt dånäringslivet, gemensamtett

kommerfå i demmyndigheternanormgivandemed de atttagatt som
bedra systemet.

positivt i attity-någontingjagjag tyckermig sistLåt säga attatt ser
definns mångamed myndigheterna. Detarbetaochden sättet att av

formerhittaintresseradväldigtdärmyndigheterna, attärstora avman
måsteträffas reglerna. Maninte skaseriösa företagendegör att avsom

precis därmedskjutaoch i ställetmed hagelbössa gevär,skjutasluta
träffa.skadet

kommerregleringsförslagdeemellertidproblemetDet ärstora som
utrednings-och i departementenskommittéverksamheteni egenupp

förKoncembeskattningsfrâgorheterverksamhet. Utredningen som
kapi-hel del intressant. Iinnehålleroch stiftelserföreningarideella en

utreda, stårskyldigeffekter,finansiellaOffentliga ärtel 7 som man
beräkna. Detnärvarande integår för ärförslageneffektendet: attav

har gjortkonsekvensutredningden som man

fiLdrNormann,Göran
harfrågornågrafångaska barafatta mig kort. Jagjag skaJa, somupp

fråganKrylbomochHolgersson Jantill mig.ställts Jörgen tog omupp
problem. Iviktigt och svårtmycketkommunala regleringar. Det är ett
medvetenpekadeändå jagtycker jag ärgenomgångmin attatt man

MDW-kampanjeniproblematiken. Intressantden här är attt.ex.om
särskiltalltsåharHolland, därmed ihåller på ettmansom man

landstingsförbundochmed kommun-för i samarbeteattarrangemang
nivå.regler på lokalfånga upp

specielltlokala nivåercentrala ochmellan ärInteraktionen ett
demeddiskussioneri mina norrmännenproblem. attIntressant är
sinbetydelse förväldigtBrönnöysundsregistrettillmäter storen

regleringarstatligadet barahärframtida regelhantering, är sommen
kommunal nivå.fråningentingregistreras,

Även försatsningStorbritannienBusiness i attAccess envar
regleringar sålokalafångalokal nivå förned på attkomma att upp
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finnsdet gäller detinformerade detta.företagen ska bli När omom
detför regelreformeringolika modellernautvärderingar denågra ärav

någontingska peka såtyckerpunkt.lite Jagöm att manomgrann en
Reform. två tjockaRegulatory Detdet just OECD-rapporten ärär om

bestämtOECD harproblematiken.diskuterar den härvolymer nusom
därQuality Reviews,för Regulatorysig för sättaatt manprocessenupp

detaljeraddet förländer ochi någraanalyserar regelsystemet utsätter en
det gäller denSurveysCountrygranskning närtyp somav samma

och förvärderinginstitution förpolitiken. kommerekonomiska Där en
verkningsfull.blihoppas skajagolikahårdgranskning system, somav

detTydligengånger.mångaKonsekvensanalyser har ärnämnts
närvarande.för Detbra i Sverigeväldigtdet här inte fungerar såså att

länder,finnsutomlands.lära Detfaktiskt hel delfinns treatten
och dessutom USA,Storbritannien,ochNederländernaKanada, som

instrument,finns alltsåhär problemen. Detmed dejobbat längehar
de härtitta påpåkonsultkanskenågonkan attsätta enman --

användbartskulle kunnabedöma vadoch försökaproblemen varasom
i Sverige.

professor Sterzelvadtillbaks tilljag vilja kommaskulleSedan
har valtspeciellt. Norge väg,nämnde Norge. Norge är annanenom

inte sådetSterzelprofessor ärbottom-up-vägen Då attsäger
dendetministerstyre. Men ärharkonstigt för Norge ettatt

SverigeOECD-världen.administrationsformen i ärdominerande
myndighetsorganisation.med singanska unikt

antingen-ellerfrågandet intebottom-up, utanTop-down, är ettom
mellan de härbalansnaturligtvisdetStaffan Sandström är ensa,som

erfarenheterföretagsamhetensochha företagensbehövertvå. Man av
likavälviktig länk,detregleringssystem, såolika är mansomen

tidminnivå. Underhögfrågeställningen påanalyserabehöver
tillgårSurveytill den Businessinitiativet ut ettjagOECD tog som nu

synpunkter ifångaför justantal företagoch tillländerantal attett upp
bördor ochadministrativakoordineradinternationellt ansats omen

regleringar.effekter av

ordförandeOhlsson,Lennart
endatillkortmigjag hålla göramycket. Då skaTack så attextremt en

brist påvarit någoninte hardetförefaller migDetpoäng. som om
Däremotden häravreglera igällerdetambitioner när att gruppen.

vi börsamhällssammanhangochvilket tids-ambitionen ilitesaknar jag
dag levermed vi inaturligtvisharavregleringama. Det göra attattsätta

människor.kreativakunniga,kompetenta,myckettid medi meren
påochsig regleras sättinte låtamänniskor villSådana styras samma
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vi förr vid. jag, liggerDär, princip lut vipåsom var vana menar en som
borde kunna använda oss av.

Den andra principen vi kan använda beslutsstabilisatorer,äross av
hjälpa människor fatta beslut bra for helheten i svenskatt att ärsom

ekonomi och svenskt samhälle. Sådana beslutsstabilisatorer kan mycket
väl användas två avregleringsområden nämligen skatteområdetstora
och arbetsrättsområdet. inteDet säkert når ända fram,är att man men
det i varje fall undersöka inte kan bredareär sättett att ta ettom man

dessutom det skulle liggaJag väldigt det svenskanäratror attgrepp.
vi i dag har och därför skulle förstärka möjlighetdet vårsystem som

fånation väl fungerande ekonomi och demokrati.attsom en
Tack till allesammans och sista ordet går till Camille Forslund.

Camille Forslund, Småföretagsdelegationen
vill tacka å delegationens och å allaJag BEST:svägnar vägnar som

kom i dag. Vi väldigt glada så många kom. tackar för allaJagär att
kloka ord. jag hade velat höra ifrån sitter här.Det tvåär personer som

faktiskt frånVi har expolitiker med Marie och ocksåEngström,en oss,
jagfacket Stig Carlsson, det fanns inte tid med dettyvärr menmen

delegationen synpunkter.hoppas ni kommer till medatt era
förTvå saker vi helt vi måste hittaär överens ett system attsom om:

småföre-jobba med regelförenkling och vi måste ändra attityder till
för de här ska gångbara.tagen att systemen vara

medMed de orden tackar jag för i dag. igen tillKorn gärna oss era
ni inte har fått för dem i dag.synpunkter utrymmeom

Tack och hej
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FÖR FÖRETAGSREGLEREN NY BEREDNINGSPROCESS

PM

Småföretagsdelegationensrörande Förslag regeringentill hurom
företagsregler småskall beredas för bli förenklare tillämpa deatt att
företagen.

Småföretagsdelegationen dir 1996:70 har uttrycklig uppgift framtill att ta
småföretag.förslag i syñe förbättra tillväxtförutsättningama för direktivenIatt

slårtill delegationen regeringen fast fordras ökad tillväxt i näringslivetdetatt en
för Sverige sysselsättningskrisen. understrukit i sittSom NNRatt ta ur svar

Småföretagsdelegationens blir inga1997-08-12 tidigare s.k förslagupprop
framgångsrika förankringstark hos har det politiskadem iutan ansvaretsom
beslutsprocessen. All tidigare erfarenhet politiska viljantyder den äratt

framgång.avgörande för I Storbritannien och Holland har detta tagit sig uttryck
i regeringschefens regeringsförklaringen.uttryckt i självaengagemang, a

Regeringens normgivning

rekommenderar medlemsländernaEU särskild organisatoriskordna enhetatt en
unit‘specific department uppgift tillmed särskildgovernment att attor se

småhänsyn till och medelstora företags förutsättningar reglernärtas nya
utformas. Betydelsen Think Small First och Business Impact Assessment"av
dvs problem- och konsekvensanalyser med svensk terminologiPKA
understryks i rekommendationen liksom tidigavärdet och kontakter mednäraav
näringslivet i regelgivningsprocessen.

Enligt mening bör särskild i Sverige.NNR:s enhet inrättas Hur dennaävenen
skall inordnas i den fråga.svenska förvaltningsmodellen knepig Dessär en
ställning måste därför tänka sigVissa enhetenkanövervägas. attnoga nog ges

fristående ställning, Regeringen jfrstabsorgan till Statskontorett etten ex som
eller Riksrevisionsverket råd jfr lagrådet.eller ekonomisktettsom

1Commission Recommendation C971 final april161 199722
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ställning i detcentralEnligt måste emellertid enhetenNNR:s mening en
tillknytningdirekta utövandet regeringspolitiken. Ju närmareav

tillfår, möjligheternastatsrådsberedningen destoSB enheten större ärsom
inte bara inomuppfattning,effekt verkar utbreddgod insatserna. Det vara enav

konsekvensanalyser inäringslivet, det problem- ochbehövs bättreatt
iframställsbeslutsunderlagregeringens propositioner och annat som

problemavseendeförbättras medbeslutsunderlagdepartementen. Om dessa -
sådanamedockså arbetemyndigheternasoch konsekvensanalyser kommer

frågor stimuleras underlättas.ochatt

påverkarreformerregelförändringar ochplanerNNR störreatt sommenar
itill enheten,skall "anmälas"så tidigt möjligtföretagens verksamhet t exsom

igångutredningsuppdragkommittédirektiv skrivs ellersamband med sättsatt
forha effekterkanskall bedöma förslagetinom departementen. Enheten om

bliförutsättssamråd näringslivetjfr varför mednäringslivet Holland
förprocedurenharstadium. Omnödvändigt redan detta tidiga ärsvaret

dåregeringen dennasanktioneratsBedömningen haPKA startats. avanses
hela denbetydelse förfår i sinutredning.beslutar direktiv för Detta turen
ordning,fastställddå enligthanteringen, d skallfortsatta PKA göras env s

i det följande.meravarom

småföretagstest och detinnehållabedöms rimligt,Varje skall, där detPKA ett
föreslåarbetsuppgifterSmåföretagsdelegationens .viktigastebör attavvara en

Småföretagstestet börsvensk version.sådant bör ihur test utett se en
får ismåföretag omfattningutvalda igenomföras hos antal avgörasett somen

vissa imöjlighet betonafall. skall finnasvarje enskilt Det attatt
näringslivet iviktigaförsärskiltingåendesmåföretagstestet komponenter ettär

utredningsdirektiven.framgå iprioritering börvisst refonnarbete. Denna
därförfrånavstår PKAockså leda tillBedömningen kan göra attattatt man

ochockså med i lagetmåste ha ordonödigt. Enhetendetta när experterettanses
sakkunskapmåste till behovethänsynsekretariat skall förordnas, närtas ava

sekretariat medbehövsgenomföra beslutad PKA. Detdet gäller t.ex ettatt en
arbetsgruppPå skall ñnnasvarje departementekonomisk kompetens. somen

naturligochPKA-frågor företagsperspektiviarbetar med ärett som en
regeringskansliet.kontaktpunkt for enheten i

genomförssåledes till PKAskallviktig roll för enhetenEn attatt avenvara se
också begäran haEnheten börtill regler.arbetar med förslagendem nyasom

departementstjänstemänochkommittéerlämpligt biträda demöjlighet sättatt
mångai fallkommerKonsultinsatserreformförslag.arbetar med aktuelltettsom

Även samråd berörda inommed deförutsättssäkert bli nödvändiga. här näraatt
näringslivet NNR.t ex genom

genomförs enligtredovisas i PKA. DenBåde effekter skallpositiva och negativa
svenskenligto.s.v.small firstThinkfastställd struktur BIT; BET; menen

föranlederutfalleti flera därkan genomförasversion. Den behöva steg nya
hanterbaraför bliutformasreglerna skallöverväganden hur de aktuella attom

for företagen.

1DN97096,doc
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denI engelska modellen skall rninistem sign blood bereddhan äratt att
genomföra reformen, med viktigPKA del i beslutsunderlaget. HollandI harsom en
justitieministem med stöd regeringsförklaringen formtilldelats vetorätt,av en av
d.v.s. möjlighet avstå från släppa fram reforrnförslag inte uppfylleratt atten som
kraven. Det viktigt formen friståendePKA dokumentär att tar ettav som
överlämnas till ansvarig minister. Av PKA-dokumentet bör givetvis sambandet
mellan analysresultatet och det frarnlagda förslaget framgå. Enligt NNR:s
uppfattning bör PKA sändas remiss, eller tillsammans medseparat
reforrnförslaget.

Om det vid enhetens granskning beaktandePKA, eventuellt medav av
rernissinstansemas synpunkter, visar sig börhar brister enhetenPKAatt stora
kunna kräva förbättringar. Om genomförandet leder till mycketförslagetav

ekonomiska konsekvenser för måstede berörda enheten uppmärksammastora
regeringen särskilt förhållanden.dessa Enligt mening bör enhetenNNRzs
också kunna för områdetden nödvändiga metodutvecklingen inomattansvara

stånd,kommer till weighing sid i denunequal values 7tse omex up
stick Ävenholländska promemorian "The Dutch approach: and i dettacarrot

arbete kan NNR delta lämpligt sätt.

Enligt EU:s nämnda rekommendation förskall medlemsstaterna attovan svara
god information och utbildning syftetill tjänstemännen i förvaltningen i attges
åstadkomma "service oriented attitude business".towards NNR atten menar-
enheten bör åtgärder område.för vidtas detta Detansvaret att ävenges
framstår också årliganaturligt enheten fram till denunderlagetatt tarsom

regeringen enligt rekommendationen tillskall lämna EU vadrapport som om
gjorts nivånationell vad gäller regelreforrnering.som

Enligt NNRzs mening det naturligt tänka sig enhetens behovär att att av resurser
tillgodoses frånkompetent expertis i första hand hämtasattgenom
Näringsdepartementet, Finansdepartementet, Konkurrensverket,Nutek,
Riksrevisionsverket och Statskontoret.

Myndigheternas normgivning

utgångspunktnaturligEn för myndigheternas föreskrifterdet gällerPKA när är
den PKA högre nivå redan tidigare granskats enheten isom av
statsrådsberedningen.

Någon regelgivning fristående ämbetsverk förekommer normalt inte igenom
övriga EU-länder möjligen med för utredningsarbeteundantag Finland. I EU:s
och nämnda rekommendation har denna företeelse således inte allsovan
behandlats. Myndigheternas regelgivning i mycketdet svenskaär systemet
omfattande 7000 föreskrifter råd. områdeoch allmänna detta förPKA är
närvarande förstahandsintresse årsfor erfarenhetNNR, harett snart tresom nu

granska myndigheternas konsekvensutredningar.attav

for thePaper "Quality of theEuropean National Legislation and internalan
Market" conference, AprilHaag 22-25 1997.
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viktig rollRiksrevisionsverket verksförordningen 1995: 1322har enligt nären
normgivningdet gäller rådgivning beträffande myndigheternasgranskning och

pågår framtid. bryts27 VF. Utredningsarbete f.n rörande RRV§ RRV:s
renodladetvå i gamla blir dentroligen i organisationer. det RRVKvarupp

PKA-frågoma enligtnuvarande forrevisionsverksamheten. RRV:s ansvar
organisationen.verksförordningen troligen inte inom den Den nya, urryms

medhuvudsakligen syssla Sutbrutna, organisationen kommerRRV att systern
ekonomiadministrativahörandestatliga redovisningssystemet och därtill
arbetsuppgiftema rörandemyndighet verkaruppgifter. heller inom dennaInte
kommitté "Bildandetnågon särskildkonsekvensutredningar ha plats. En av en

med organisations-ekonomistyrningsmyndighet Dir 122, arbetar1997:ny
frågorna.

område uppmuntrande. Ominteårs erfarenheter RRV-insatser detta25 ärav
undermyndigheternahaft i de nonngivandeinte NNR ögattummen senare

varitallt skulle hamed ha eroderat ochskulle antagligen hela PKAsystemet
begränsnings-rådde under dentillbaka i det bedrövliga läge s.k.som

förordningens dagar.

fristående myndighetersfrån låta granska andraErfarenheterna RRVatt
måste hantera sinentydig. fungerar inte Myndigheternanonngivning Detär

börPå somi departementennormgivning helt sätteget sammaegen ansvar.
ledningmyndighetsemellertid ñnnas tjänsteman inom varjedet ärsomen

också från företagsperspektiv ochskeransvarig för regelreforrneringen attettatt
ställföreträdare,generaldirektörenshar hög kvalitet,-arbetetPKA t.ex

bedrivas ii myndigheteneller verksjuristen. Helst bör arbetetöverdirektören en
forrnaliserad arbetsgrupp.

hos myndigheternaviktigt författningsarbetedet alltSom nämnts är attovan
behövs jfr vadfrågorna verkligenmed bereda föreskrifterseriöst inleds att om

verksförordningenenligt §för närvarande problemanalysen 27 lsägs pomsom
får. Arbetet böralternativa utforrrmingarvilka konsekvenser olikaliksom

verksförordningenenligt §berörs. dag gäller 27bedrivas i dialog med dem Isom
råd demskallföreskrifter eller allmännamyndigheterna innan beslutardeatt ge

frågansig i ochtillfälleberörs RRVsamt att yttra omsom
konsekvensutredningen.

myndigheters1982:668 statligaenligt förordningenSedan gäller1982 om
den s.k.från näringsidkare och kommunerinhämtande uppgifterav

"samråda organisation ellerskall medsamrådsförordningen myndigheternaatt
skall lämnanäringsidkare och kommunerkan företräda de somannan som anses

samrådspart gällandeställauppgiftema. Näringslivets skyldighet att upp som
fullgjorts Företagensallt sedanmyndigheternas uppgifiskrav har 1982 av

detarbete underfortsätter sittUppgiftslärrmardelegation FUD, nyasom nu
framståttlängeharRegelgranskning NNR. DetNäringslivet Nämnd förnamnet

regleringsbyrålcratin. Defaktor iuppgiñsinsamling i sig baraklart äratt Qsom
uppdraget tilldärför vidgatingår i harnäringslivsorganisationer NNR21 som

granskning deså också omfattar samordna näringslivetsdet "attNNR att av
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problem och konsekvensutredningar myndigheterna skall företa innan desom-
beslutar regler".nya

Enligt de utvärderingar gjorts erfarenheterna samrådsförfarandetärsom av
goda. Detta också tillfrågadeär myndigheters uppfattning. Småföretags-
delegationen bör denna bakgrund föreslå forrnaliseratmot att ett
sarnrådsförfarande införs det gäller företagsregleräven i övrigtnär och inte-bara vad själva uppgiftsinsamlingen. sarnrådsförfarandeDetta böravser regleras i
författningEn sådan ordning helt i linje med EU:s rekommendationär näraom
kontakter med näringslivet och innebär de berörda naturligt skulleatt ett sätt
komma tidigare i normgivningsprocessen.

3. Författningsreglering

Lag3.1 beredningsprocessenom

De grundläggande krav bör iakttas vid all för företagen betungandesom
regelgivning bör läggas fast i särskild lag omfattar regelarbetet ien som
regeringen, komrnittéerna och myndigheterna. Lagen bör vanligt sätt
innehålla bemyndigande för regeringen bestämma hur PKA skallatt närmare en

Lagen bör ocksågöras. uttryckligen PKA skall vad gälleratt göras ävenange
implementeringen EU-direktiv, fn. gäller enligtsättav samma som
verksförordningen.

3.2 Förordning hur PKA skall och genomförasutom en se

närmaresärskildI förordning bör det k småföretagstestet bestämmas tillen sitts
innehåll och genomförande, och hur k testpaneler skallt när användas. Detex s

bra detta i särskildär förordning eftersom dågörs det blir möjligtom en att
sådan regelgivningavgränsa där kraven PKA inte upprätthållasbör eller där

PKA kan i förenklad form.göras Det NNR:s uppfattning volymmässigtär att en
betydande del myndigheternas föreskrifter måste undantas från PKA-av
skyldigheten för undvika onödig byråkrati. förordningenatt I bör också närmare

hur PKA skall vid implementeringengöras EU-direktiv.anges av

3.3 Instruktion för enheten i SB

börDet enligt vad redovisats ñnnas särskild forenhet regler ochovan en
ekonomi i SB. Dess arbetsuppgifter bör regleras i särskild ordning med avseende
på sammansättning, samråd Enhetens roll det gäller metodutveckling,näro.s.v.
rådgivning, utbildning, till EU bör ocksårapport närmarem m. anges.

förtjänarDet uppmärksammas enligt VF §27 gäller skyldighet4 foratt p en
myndighet begära regeringens medgivandeatt besluta foreskriñema deatt om
leder till inte oväsentligt ökade kostnader för dem berörs". Det naturligtärsom

enheten i SB bereder sådanatt begäran. börDet inte också deövervägasen om
berörda bör möjlighet hänskjuta sådan fråga till regeringen.attges en en
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nuvarandedeförfattningsreglering kanförslaget tillredovisadeMed det ovan
kommittédirektiv 1994:23ochverksförordningen, cirkuläri 1994:13reglerna

forfattningsreglerassamrådsskyldighetenden föreslagnaupphävas. Om NNRav
nuvarandeockså omfattar detsamrådsforordningibör detta ske somen ny

samrådsförfarandet uppgiftsinsamling.vid

Sammanfattning4.

föreslårSammanfattningsvis NNR:

i departementen,i beredningsprocessenstiftas PKAlagatt omen- förvaltningsmyndighetemakornmitteväsendet i de statligaoch
foretagsreglervad avser

statsrådsberedningeniregelfrågoma inrättasforsärskild enhetatt en-

rörandenäringslivetmedsamrådsskyldighetåläggsmyndigheternaatt en-
företagsregler

avvecklasPKA-frågomamedbefattningRRV:satt-

chefstjänstemanåläggsförvaltningsmyndigheternastatligade utseatt enatt- företagsperspektivregelgivningsfrågornaansvarig för ettär ursom

ipanelforfarande införss.ksmåforetagstest respektivesärskiltatt ett- foretagsreglerforberedningsprocessen

behöverintereglerdebyråkrati undviksonödig attatt somgenom-
undantasuttryckligenkonsekvensutredas

förslagSmåföretagsdelegationensgenomförandesärskild föratt avgruppen- statsrådsberedningentillknytsregelgivningsområdet och dentillsätts att
enheten.embryo till denett nyasom

RegelgranskningNämnd forNäringslivetsFör

RydénNils
VD
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Småföretagsdelegationen
Niirings- och handelsdepartementet

STOCKHOLM103 33

Stockholm refVår
Zetterström1998-03-03 S

för regelgranskningNytt system

Riksorganisation, har beretts möjlighet förslagFöretagarnas FR, i rubricerat ärendeatt avge
härav framföraoch vill med anledning följande.

förslaginstämmer i det inlämnats Näringslivets förFR Nämnd Regelgranskning,som av
vilket bilägges.NNR,

Stockholm som ovan

FÖRETAGARNAS RIKSORGANISATION

LungAnders Stefan Zetterström

Buiiiuadrux Telefon Telefixx E-pox: InternetPauadrw
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Småföretagsdelegationen
Närings- och handelsdepartementet

103 STOCKHOLM33

Ang. Småföretagsdelegationens brev 1998-01-20

Som framhålls i Småföretagsdelegationens brev det inte endast problemetär med
existerande krångliga regler lösas.måste likaMinst viktigt kanskesom än-viktigare finnaär förhindrar de regleratt ett system som att- nya somtillkommer medför oönskade belastningar på småföretagen. lndustriförbundet
delar till fullo delegationens uppfattning härvidlag och tycker det äratttillfredsställande förslag hållerregeringen på förberedas.att ett att

detNär gäller konkreta förslag och synpunkter beträffande utformningen ettavsådant vill förbundet förstai hand hänvisa till densystem PM angående en nyberedningsprocess för företagsregler NNR redan har överlämnat tillsom
delegationen. Förbundet vidare det finns anledning delanser närmareatt att tadet arbete kring det aktuella slaget bedrivitsav inomsystem OECD. Detav somdärför viktigtär det samarbete delegationen inlett medatt Göran Normannsom
fortsätter.

ed vänlig hälsninå

Anders Hörnlund

Sverigeslndustriförbund FederationofSwedishIndustries FédéraliondesIndustriesSuédoises SchwedischerIndustrieverband
Adress:Box5501,SHIl4 85StockholmTel:+4687838000 Fax:+4686623595 Bankgiro174-0018Postgiro:462-2



HANDELSVENSK

Småföretagsdelegationen
Närings- och handelsdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Stockholm den 4 1998mars
Er ref Dnr 98/05

Vår ref. 45/98

Nytt fir regelreformeringsystem

Småforetagsdelegationen förbereder förslag till regeringen förett nytt systemom
regelförenkling och regelrefonnering. Delegationen medveten arbetet medär att attom
förenkla det existerande regelverket måste harMan också klar insikt detperrnanentas. atten om
krävs för hur regler blir till, eftersomett det skernytt system ständig och tillväxten enorm av
regelmassan. Enligt Svensk Handels uppfattning dessa uttalanden delegationen mycketär av
glädjande. Utan fastställd procedur för den framtida regleringsprocessen och lämpligen en
organisation för denna kommer det inte heller bli några bestående resultat. All erfarenhetatt av
de enstaka inhopp i arbetet med avreglering och regelförenkling skett under årens loppsom
visar på nödvändigheten med kraftfull förankring i självaett permanent systemav en
beslutsprocessen.

Hur för enklare och bättreett regler skallsystem utformas kan diskuteras. Olika lösningar är
säkert möjliga, några viktiga beståndsdelar enligt uppfattning,vår helt nödvändiga förär,men

verksamheten skall kunna bedrivasatt med framgång. Näringslivets Nämnd för
Regelgranskning NNR i vilken Svensk Handel medlem har till delegationen inlämnatär ett
förslag till beredningsprocess för foretagsregler. Enligt vår uppfattning detta välärny ett
genomarbetat förslag, understödjer. Vi vill nedangärna endast kommentera någrasom av
delarna i NNR:s förslag.

likhetl med förhållandet i Storbritannien och Nederländerna måste det finns särskild enheten
centralt placerad i regeringskansliet. I praktiken betyder detta för svensk del placering ien
Statsrådsberedningen. Vare sig fackdepartement eller mindre grad friståendeett ännu en—myndighet skulle kunna spela denna roll. Denna enhet måste sedan lika självklart tilldelas
personella och ekonomiska i sådan omfattning riktigt granskningsarbete kanatt ettresurser

Här skalluträttas. utredningsdirektiv och utredningsförslag, lagförslag och andra propositioner
innehåller företagsregler bli föremål för verklig problem- och konsekvensanalys. Ettsom en

småföretagstest måste byggas in i Hela måste vidare baseras påsystemet. näraprocessen en
samverkan med näringslivet, lämpligen i form frånmedverkan NNR.av

Post 10329 Stockholm Tel 08-7627700 Fax 08-762 77 77 Besök Blasieholmsgatan B4 internet www.svenskhande.se

18-108710



Även Svensk Handel finner det angeläget iunderstryka risken den föreslagna enhetenatt att att
regeringskansliet och dess verksamhet skall bli alltför kostnadskrävande inte får överdrivas.
Redan idag finns funktioner i myndigheter Konkurrensverket och RRV och isom ex.
fackdepartement Finansdepartementet ioch Närings- och handelsdepartementetsom ex. som
viss tillbegränsad utsträckning arbetar med regelgranskning. sammanfördesOm dessa resurser

enhet och centralare ställning och ökade befogenheter, skulle redan därigenom haen gavs en
tagits effektivare regelgranskning.vägenett stort steg mot en

I med utarbetande problem och konsekvensanalyser skall också på lämpligt sättprocessen av -
myndigheternas verksamhet infogas. särskild befattningshavare eller arbetsgrupp inomEn
myndigheten måste åläggas för dessa uppgifter. Vi förutsätter ocksåatt attsvara en
samrådsskyldighet ochför myndigheterna med näringslivet, främst NNR, blir fastlagdgenom
forrnaliserad. likhet med NNR Svensk Handel det nödvändigt frånI äratt attanser
konsekvensutredningen formeruttryckligen undanta vissa enklare norrngivning, så att manav

undvika byråkrati.kan onödig

Handel understryka hela procedurenSvensk vill slutligen nödvändigheten är noggrantattav
uppfylldaförankrad. förutsättningaruppstramad och den ordentligt politiskt Om dessaär äratt

byråkratifolkhushållet krångel,kommer såväl näringslivet det svenska besparas mycketattsom
och onödiga kostnader.

SVENSK NDEL
Å/ -, //r7l/AllarTErikssonkx-x

Björn Olsson
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Småföretagsdelegationen
Närings- och handelsdepartementet

103 33 Stockholm

Nytt för regelreformeringsystem-
Dznr 98/05

Svensk Industriförening SINF stöder med kraft ambitionerna denangripaatt stora
och komplexa regelmassa Sverige begåvats med under lång perioden av
regleringshysteri hos de svenska myndigheterna. De konsekvensernanegativa
tillväxt och företagande, och därmed på levnadsstandarden,även är allmäntnumer
accepterade och iutgör sig naturligtvis tillräckliga skäl för på allvar itu medatt ta
problemen. Det emellertidär viktigt dessaiatt sammanhang även denotera
rättssäkerhetsrelaterade aspekterna. Land skall visserligen med lag byggas, för attmen
lagen skall kunna fungera samhällets byggsten krävs samhällets individersom en att

grundläggandehar förtroendeett och självklar respekt för lagen. För så skallen att
fallet krävs fungerande rättsvårdande myndigheter,vara likaminst viktigt ärmen att

den absoluta majoriteten människorna i samhället känner grundläggandeav en
för reglernasacceptans mängd, relevans och riktighet. Saknas nämnda ingredienser

riskerar rättsstaten successiv upplösning. Det finns tendenseren tyvärr deti svenska
samhället idag tyder på många männsikoratt börjatsom förtroendet förtappa
samhällets regler.

Mot ovanstående bakgrund kan framhållasinte vikten här aktuell fråganog attav
mycketsätts högt på den politiska dagordningen. SINF vill inför

Småföretagsdelegationens arbete med föreslåatt förett regelreformeringsystem
särskilt framhålla följande.

" De internationella erfarenheter finns med speciella enhetersom inom

Posvnuness GAHIHDRFSS ‘rmsmx Bnuxomo Posrnino IurrnnuNat08-4401170 Box1133 Bamhusgalan3 Nat08-249530 333-4182 171515-0 http://www.sin1.seInn-468-4401170 11181Stockholm +468-24Int 9530 E-post;intoosintse



statsförvaltningen ochgenomför problem- konsekvensanalyser, bör tillvaratassom
och efter svenska förhållanden. mycket sådanDet viktigt enhetär ärattanpassas en
fristående från departementen tydligaoch har riktlinjer och mål för arbete.sitt

gäller förMotsvarande de statliga verken. den enhet för analysernaAtt som ansvarar
fristående från förslagsställarna förtorde förutsättning arbetetär t atto m vara en

skall få önskvärd effekt, vilket konsekvensanalyserde kinte visasannatom av s som
myndigheternainom samband regler.görs med införandeti inu av nya

framgångsriktEtt reformarbete kräver grundläggande attitydförändring inomen
statsförvaltningens alla delar. Därför måste politiska auktoritethögsta stå bakom
reformarbetet, innebärande den skall förenhet arbetet böratt sorterasom ansvara
direktunder statsministern.

arbeteEtt med konskevensanalyser bör präglas bredd, objektivitet ochav
sakkunskap. Förutom analyser underbör kommande analysenhetegna en

läggastatsminstem, uppdrag friståendetill heltäven expertis.ut

kvantitativtEtt mål bör för reformarbetet. mål bör vidareDetta högt;sättas sättas
Små företagardelegationens förslag reduktion regelmassan börimed 25%om en av
dessa sammanhang betraktas golv.ettsom

Arbetet med regelreformering tidsbegränsad börär inte utan permanentas;natur,av
kontrollstationerdock bör påinrättas vägen.

Stockholm den 5 1998mars
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Småföretagsdelegationen
Närings- och Handelsdepartementet
103 33 STOCKHOLM

1998-02-10Stockholm

för regelreformeringNytt system

Småföretagsdelegationen har bett "förslag, idéerSAF om
eller synpunkter kring hur svenskt arbete med regel-ett
reformering bör utformas och organiseras.

Delegationens uppfattning,delar framförd i 1SAF Rapport
lång-och Enklare Regler, Sverige behöverBättre att en

strategi systematisktsiktig för och varaktigt minskaatt
regelmassan.

tagit fram förslag till helhetslösninghar tillSAF ett
uppnåregelgivningsprocessen kan utformashur för att

Våramålet återfinnsfärre och enklare regler. förslag i
bifogade promemoria För regelarbete hos riks-ett sunt

regering och myndigheter.dag,

hälsningMed vänlig

X-Å ~—/————

PalmLennart

@393
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Inledning

Ökadåtaganden.för klara sysselsättning och socialaSverige behöver ökad tillväxt att

åtgärderåtgärd krävs serie fleranås enda det sakom-tillväxt inte utan engenom en
Småföretagsdelegationens givit rad förslagråden. SAF har i sitt upprop ensvar

åtgärder.tillväxtfrämjande

utformning mycket betydelse för tillväx-råder regelverketsEnighet är storatt avom
påverkar möjlig-konkurrenskraft. företagenspåverkar företagens DeRegleringarten.

tilloch tjänster högsta kvalitéprodukter, producerautvecklaheter attatt varornya
effektivt oväntadesnabbt och kunnakostnaden ochtill den lägstaoch att agera

välfardsvinster hämtanationen finnsföretag och helaförändringar. För stora att ge-
marknader.avregleringregelverken ochförenkling avgenomavnom en

småföretagen.hårdastförhållandevis regleringar M.a.o.drabbasföretagDe äravsom
sysselsätt-stå andelenbedömningar skall för denenligt allade företag största avsom

för administration regel-företagen kostnadernade mindreningsökningen. För är av
företag.anställd imångdubbeltverket änstörre storaper

företagens regelbörda skalldärför inte hurdiskuterasi världenRunt utanomom
företagens kraft till produktion och innova-frigöraminskas för därigenomatt mer av

år omfattande arbete förbåde bedrivs sedan fleraoch EUtion. OECDInom attett

området fram practice inombl.a. bestkunskapöka medlemsländemas att tagenom
områden.olika

långt i underlätta företagens verk-hunnit olikaMedlemsländema har attprocessen
erfaren-andrasoch avreglering. Genomregelförenklingsamhet att ta varagenom

långsiktigatid vinnas i och nödvändigamycket dettavunnits kanredanheter ar-som
bete.



Ett exempel land frågantagit allvarett Holland. åtogHärär sig regeringensom
1994 inom fyra minska företagens administrativaatt börda med lO slutetIprocent.

1997 konstaterade parlamentet regeringen uppnått sitt mål härvidlag.attav Samtidigt
uppdrogs regeringen minska företagens administrativa bördaatt med ytterligare 25

procent.

De internationella erfarenheterna visar lagstiftaren måste helhetsgrepp foratt ta ett att
åstadkomma färre och enklare regler. En viktig erfarenhet den politiskaärannan att
uppbackningen utomordentlig betydelseär vill nå några varaktigaav om man mer
resultat.

SAF lämnar i denna forslagPM till helhetslösning till hurett regelgivningsprocessen
kan utformas for uppnå målet farre och enklare regler.att

Förslaget kan sammanfattas sålunda:

Regleringsprocessen måste utformas så näringslivets kostnaderäven verkligen0 att
blir beaktade. förutsätterDetta bl.a. bättre problem- och konsekvensanabøser.

verkligEn avreglering måste också komma till stånd. Denna minstbör ha0 process
Småforetagsdelegationens ambition 25-procentig minskning regelbördan,om en av

mål.primärtsom

Regeringen måste slagkraftigsättas for såorganisation regelarbetet det0 upp en att
verkligen praktiska resultat.avsätter

Förslaget utvecklas nedan under rubrikema: organisation regelarbetet, reglerings-av
i sig, avreglering nödvändig och behov forfattningsreglering.processen av

Organisationen regelarbetetav

Det viktigt anlägga helhetssyn. bådeär Det gäller regleratt och dem redanen nya som
finns. statliga regler,Det gäller alla slags från riksdagens till myndigheternas. För

hela arbetet måste finnasdet samlad ledning. Samtidigt det viktigt varje de-ären att
och varje myndighet sittpartement Vidare skall självfallet såvältar deeget ansvar.



utgångspunkteroberoende expertisberörs reglerna höras. Med dessa harsom av som
följande forslag utarbetats.

bådemåste EU-kommissionen och OECDArbetet har konstaterat ledassom- -
nivå. Liksom Storbritannien ochförankras i Nederländerna böroch högsta stats-

sig. bör lämpligen ordförandeHan ipersonligen slagsministern ettvaraengagera
undersammanträder hans ledning gångkommission kanske ipermanent som en

kvartalet.

utomståendeinnehålla for näringslivet och denbörKommissionen representanter
utlandetlerforderlig. Ledning kan hämtas liknande iexpertis bedöms organavsom

sigtill sammanträde med regeringsmedlemStatsministern har rätt ettatt ta annan som

han bestämmer.

rådgivande.forslagsställande, initiativtagande och Beslut,Kommissionen bör vara
fattas statsministern.och tidplaner,arbetsprogramt.ex. avom

enhet Statsrådsberedningen bör ha hand detsakligt och personellt starkEn i om
statsministem.Enhetschefen statssekreterare, underställdarbetet. börlöpande vara
placeringeni kommissionen. organisatoriskavice ordförandebör DenHan ärvara

går förlorad.i fackdepartement slagkrañenavgörande. Placeras enheten ett

så i beredningen riks-måste dimensioneras den kan både aktivt deltaEnheten att av
följa regleringsarbete ochoch myndigheternasdags- och regeringsärenden göra en

enligtmyndigheter fördelas mellan tjänstemänneni och börinsats detta. Departement

inte själv genomförai Finansdepartementet. Enheten skallsystemt samma somex
Utomstående fårkonsekvensanalyser. konsulter anlitas.ochproblem-

ledning,kommissionen under statssekreterarensarbetaMellan plenarmötena bör ev.
påspeciella bör dettaoch Denmed arbetsutskott sätt ettexpertgruppenäven ett vara

årsbokbör verksamheten.löpande för arbetet.stöd Den överutge en

l Task drawnRegulation Force: Its fifteen independentmembersJfr den brittiska Bettert.ex. are
Government of citizens,backgrounds,enablingthe take of the viewswide offrom to accounta range

Taskforceorganisationsand othersaffectedby regulation.Half of thevoluntarysmallbusiness, re-
businessinterests.smallpresent



måsteDet betonas varken kommissionen eller enheten skallatt arbeta bara med regler
eller bara med ekonomi. Båda leden viktiga liksom helhetssynen.är

Varje departementschef skall, liksom ha för problem- och kon-ansvaret attnu,
sekvensanalyser blir genomförda i departementets ärenden. Enheten i Statsrådsbered-

ningen skall alltså inte skallöver central kontrollta och föraansvaret utan utöva en
dialog. Varje departement tillförs den expertis erfordras för problem- och kost-som
nadsanalyser.

Utan myndigheternas aktiva medverkan nås inga verkliga resultat nivån.den

Inom central myndighet,varje beslutar någonregler omfattning, skall fin-detsom av
arbetsgrupp samarbetar med enheten i Statsrådsberedningen. sådanEnnas en som

ñnns redan inom Arbetarskyddsstyrelsen. kan nåAtt resultatt.ex. kortstoraman
tid, myndigheten med, visar bl.a. arbetet med Svenskär Byggnorm.göraom att om

Även inom myndigheterna bör regelarbetet förankras högstahos chefen, denäven om
löpande, operativa ledningen sedan delegeras.

Regleringsprocessen i sig

Redan idag ñnns det ganska bra bestämmelser regleringsprocessen. Felet deär attom
Åtminstoneinte följs i någotpraktiken, flera gångerRRV har påpekat. sedansom

finns föreskrifter1987 näringslivets kostnadert.ex. skall beaktas.även Detattom
finns fn. i verksförordningen. ocksåDär talas remissforfarande,sagt underställ-om
ning under regeringen skall iakttas föreskrifter kommit saknam.m. som attsom-
egentlig praktisk betydelse. Regeringen har också utfärdat direktiv till alla kommittéer

de skall analysera kostnadskonsekvensema sina forslag. Vad detatt gällerom ärav nu
få ståndtill ordning får genomslag praktiken.att ien som

Det vikt bättre problem-är och konsekvensanalyserstörsta åstad-attav genom
komma bättre beslutsunderlag för alla regelgivare, inte minst förett riksdagen. En

problemanalys skall bl.a. klarlägga regler alls behöver utfärdas,om



blir flera stadierkonsekvensanalyser aktuella på Det grundläg-Problem- och är

bilden tidigt möjligt.kommer i så Redangande näringslivets synpunkter näratt som
måstemåste finnasutredning de beaktas. analys med iskrivs direktiv for Endet en ny

naturligtvis i riksdagsärendet.ochutredningsbetänkandet

skall utforma regler för tillämp-lydande myndighetregeringenunderNär närmareen
aktuellt med särskild problem- ochstiftad lag, blir detriksdagenningen enav en av

Ävenskulle kosta.regler och vad de härsikte behovetkostnadsanalys, tar avsom
frågor effekt småföreta-beaktas.kostnader Förmåste näringslivets väntassom

småforetagstest utforas.särskiltkostnader bör ettgens
kommittésekretariat börblirbetraktelsesättetkonsekvensEn ävenatt t.ex.av

kostnadsfrågor.for behandlatillgång till expertis att

måstesynpunkter komma framnäringslivetsundermåste särskilt strykasDet4. att

såväl riksdags- ochmöjligt. gäller iså tidigt Detviktiga stadier,alla rege-som
myndighetsärenden.ringsärenden som

ökade satsning-näringslivetgenomförs, kommerregleringsprocess göraOm atten ny
arbete.aktiv medverkan i dettaar en

kostnadsfrågan i samband med be-uttryckligt beslutviktigt det iDet är ettatt tas
i alla ärenden. Allai riksdagen i principsakfrågan. Särskilt gäller dettaislut men

fomtsättningama for beslu-måste finnas bordet ochnäringslivets,kostnader, även

därmed klargöras.tet

aldrig får vid tillämpningenfråga regler demåste iPrincipen attvaraom nya
konsekvens-problem- ochoch lagts fast förväg, iharkosta iän angettsmera som

näringsli-måste också kostnaderna forbeslut. gällamed Dettaanalys och i samband

måste ak-ändringar i reglernablir högre beräknat,iväg ochkostnadernaDrar änvet.
fårfattas kosta.får beslut vad sakenhandtualiseras. sistaI ett nytt om

problem- konsekvensanalys kommerfor ochbörDet ansvaret attatt enupprepas
handläggning. detför ärendes Ommåste den harstånd ligga hostill ansvaret ettsom



gäller riksdags- eller regeringsärende skallett det ligga hos departementschefen, som
redan vid direktivskrivning och under kommittéarbete måste bevaka dessa frågor. Om
det gäller myndighetsärende måste ligga hosett myndighetsledningen. Allaansvaret
problem- och kostnadsanalyser någon betydelse bör granskas enheten i Stats-av av
rådsberedningen.

bör ocksåDet betonas remissforfaranden, småföretagspaneleratt liknandeoch
aldrig kan upprättande ordentlig problem-ersätta och kostnadsanalysav en utan en-
dast kan komplement.ettses som

Avregleringen nödvändig

En kämfråga gäller upprensning bland de gamla reglerna.att kurnu-Denannan en
lativa effekten alla regler avgörande. Innan upprensningär har skett, kommer allaav

forslag med kritik for både Ävendenmötas och denatt ökade regelbördan.nya nya
här frågadet åtgärder har flera gångerär förut fåttinte haravsettsom som men som
önskad genomslagskraft.

För avregleringsarbetet måste bestämd, kort realistisk tidplan fastställas.en men
Två lämpligt. Det betyder år inklusive Småföretagsdelegationen.tresyns vara

Arbetet kommer innefatta fiira uppgifter. måsteAtt åstadkommaatt man en
minskning regelmassan har redan slagits fast Småforetagsdelegationen. Måletav av

till for25 % det forsta året och kan inte lägresattes for kommande tid.sättas Det
avgörande minskningen regelmassanär leder till företagensatt administrativaattav
börda minskas i mån.motsvarande

viktigEn uppgift också åstadkomma bättreär ordning i materialet.att Alla regler i

gällande lydelser måste finnas lätt tillgängliga for alla, Detta oawisligt kravär närett
regler gäller vid krets: enskilda, företag, kommuner etc.en



rimligtintekoncentration. Det endaförutsätter bl.a. lagOrdning ärstörre att en
myndighet harmyndighetsforfattningar eller författ-100100 överattavsätter samma

Huvudprincipen böroch medborgarna.företagen for-berörningar t.ex.vara ensom
myndighettiooch högstfattning lag perper

måsteregelsystementill datoriseringen snab-automatisktlederDetta över att av
tvåårsperioden.färdig inomoch blibas upp

fdrfattningsregleringBehov av

lag skulle arbe-författningsreglering krävs. EnvilkenSlutligen bör övervägas gesom
främst regeringen ochtankenaturlig medförordning kanstyrka atttet varamen en

föreskrivas i de-kanskeenheten börochKommissionenregeringschefen engageras.
avregleringsar-förtvåårsperioden, främstdenpartementsinstruktionen. För närmaste

komrnissio-instruktion förbehövsförfattning. Dessutomsärskildkrävsbetet, enen
utarbetaskonsekvensanalyser börproblem- ochförordningförslag tillEtt avomnen.

mandatpe-riksdagensunderfortalar nästaMycketSmåföretagsdelegationen. att man
regeringsformen 8 kap..och börja iregleringsprocessenhelariod bör överväga

"lagbok"2 årligen sinmyndighetregelgivandevarjesigPå tänka utger nor-sikt kan egenattman -
utomstående.berörårssikñetgällanderegleralla vidsidor med200malt högst som-
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Småföretagsdelegationen
Närings- och handelsdepartementet
103 33 Stockholm

Nytt försystem regelreformering

Arbetarskyddsstyrelsen har i skrivelse från Småföretagsdelegationen bliviten
ombedd delge delegationenatt förslag, idéer eller synpunkter kring hur ett
svenskt arbete med regelrefonnering bör utformas och organiseras.

Arbetarskyddsstyrelsens uppfattning förär regelförenkligatt ett system och
regelreformering eftersträvaär värt under förutsättningatt förändringarnaatt
medför positiva effekter Ökadsamhällsekonomisktett perspektiv. tillväxtur
och sysselsättning några fleraär delaspekter i samhällsekonomisk helhet.av en
Styrelsens synpunkt därför det viktigtär värdera såvälatt fördelaratt som
nackdelar med regler och fördelarna inte fåratt glömmas bort i den pågående
debatten.

Det uppdrag Arbetarskyddsverket har regering och riksdag innebär attav
riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet skall minska och arbetsmiljön iatt
sin helhet skall förbättras, det vill från såväl fysisk,säga psykisk socialsom
och arbetsorganisatorisk synpunkt. Arbetsmiljön skall, enligt portalparagrafen i
arbetsmiljölagen, utvecklas i takt med den tekniska och sociala utvecklingen i

Ävensamhället. viss minskning skett jämfört med framför allt 1980-om en
talet anmäldes cirka 47 000 arbetsskador 1996 och samhällets kostnader för
arbetsrelaterad ohälsa mycket höga.är Enligt beräkningar gjorts handlarsom
det 60 miljarder kronor året.om om

En generell uppfattning lagstiftningär och föreskrifteratt betytt mycket för
förbättring arbetsmiljön och för positiv utvecklingav avseendeen
arbetsskador och ohälsa i arbetslivet. Det finns antal områden därett stort
olycksfallsfrekvensen minskat/upphört efter det regler införts. Iatt en
jämförande studie studerat olycksfall i arbetet inom EUsom presenteras att
Sverige ligger bland de lägre i Europa. En slutsats dragits är reglerattsom
starkt bidragit till sådan utveckling.en gynnsam

positivaDe effekter till följd regler Arbetarskyddsstyrelsen vill lyfiaav som
fram just reduceradeär kostnader för ohälsa och olycksfall i arbetet såväl ettur
företagsekonomiskt samhällsekonomiskt perspektiv reglernassom samt
betydelse för konkurrensneutraliteten. Lika förutsättningar förhindrar
konkurrens på bekostnad arbetsmiljö inte åtminstone uppfyller vissaav en som

Postadress Besöksadress Telefon Telefax
17184 SOLNA Ekelundsvägan16 08-7309000 08-7301967



ARBETARSKYDDSSTYRELSEN
Datum Varbeteckning1998-02-27 24 GDS 288/98

minimikrav och medverkar till icke-seriösa verksamheteratt naturligtett sätt
försvinner från marknaden. Konkurrensneutraliteten har således såväl
företagsekonomiska samhällsekonomiska effekter.som

Arbetarskyddsstyrelsen vill i sammanhanget också lyfta fram det pågående
arbetet med Arbetarskyddsstyrelsensöveratt regler. De mål harse sattssom

i Arbetarskyddsstyrelsens verksamhetsprogram för 1997-1999 avseendeupp
regler är att;

reglerna skall fortsatt beröra områden med risk för arbetsskador eller därstor
följderna allvarligaär

reglerna skall minska med minst 25 och ha tydlig och enkelprocent en
struktur.

7 Detta ende har vgjorts" generaldirektören iRemaeus närvaroav av
avdelningsdire Zätterström, föredragande.ren

gäøzø-á;
Pia Zätterström
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Småföretagsdelegationen
Närings-och handelsdepartementet

Nytt försystem regelreformering
Ert dnr 98/05

Kommerskollegium, för del utfärdar föreskrifter i begränsadsom egen
omfattning, tillämpar de regler och anvisningar kring regelskapande som
redan i dag finns i Verksförordningen, Författningssamlingsförord-t.ex.
ningen, handboken i författningsskiivning: Myndigheternas föreskrifter.
Den sistnämnda just föremål förär omarbetning i Statsrådsberedning-nu
en.
Enligt vår mening behövs det inte några ytterligare regler utan snarare en
aktivare uppföljning hur reglerna kring regelskapande efterlevs i prak-av
tiken.

vidareI perspektiv regelreformeringett är viktig och frågaaktuell ochen
kollegiet vill i detta sammanhang tillfället i akt någrata ordsägaatt om
vår roll i det regelförenldingsarbete pågår inomegen EU:s inre mark-som
nad och inom OECD.

Kollegiet, kontaktpunkt dit företagär och enskilda kan anmäla han-som
delshinder inom och EU, sedan den oktoberutom är 1 också1997 natio-
nell kontaktpunkt och samordningscentral för inre marknadsproblem i
enlighet med den Europeiska rådet handlingsplanen för denantagnaav
inre marknaden. Samtliga medlemsstater inom EU har nationellautsett
kontaktpunkter och samordningscentraler.
Syfiet med det ramverk för problemlösning upprättandetnya som av na-
tionella kontaktpunkter och samordningscentraler innebär de reglerär att

medlemsländerna beslutat ska fungerasom för företaggemensamt ochom
medborgare. Kollegiet ingår alltså i detta ramverk förhoppningsvissom
ska till särskild hjälp för just småföretagen.vara

Iv:/H:DOKUMENlSMR,EGLElLDOC6803, 113BOX 86 STOCKHOLMBESÖKSADRESS:DROTTNINGGATAN39
08-690TELEFON 48 00, 08-3067FAX 5995 39POSTGIRO 81-8
http://www.kommen.:eINTERNET:
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Den uppgiften ställer ökade krav kollegiet ska kunna blinya om en
verklig hjälp för de företag och medborgare försöker utverka sinasom
rättigheter den inre marknaden. Kollegiet måste utveckla och informera
sin roll i enlighet handlingsplanen.med För problem ska kunnanya att

måstelösas de bli uppmärksammade och de måsteproblemmötersom
de ska vända sig. För närvarande därför förberedel-veta radvart görs en

vid kollegiet, såväl interna externa.ser som
Kommerskollegium har med anledning nämnda uppgifterav ovan nya
nyligen ansökt projektmedel hos Närings-och handelsdepartementetom
för inforrnationsprojekt småriktat till och medelstora företag i Sverige.ett
Projektet syftar till öka de små och medelstora företagens kunskaperatt

möjligheter och rättigheter hjälp med problemlösning vadsamtom avser
och handelshinder den inre marknaden och tredjeexport gentemot

land.

Kollegiet deltar dessutom tillsammans med Generaltullstyrelsen och Jord-
bruksverket i förenldingsprojekt, det s.k. Alfredprojektet arbetarett som
med förenkling tullprocedurema och information dessa.av om
Slutligen vill kollegiet de diskussioner förs i OECD regel-nämna som om
reformer i syfte undvika onödiga handelshinder. Kollegiet bidrar medatt
analyser inför utformningen svenska positioner i detta arbete ock-av som
så kan betydelse för framtida förhandlingar i Världshandelsorganisatio-

WTO.ne

Ingrid Scheele/on
erserådK o

IvdH:DOKUMENlSMREGLEl&#39;LDOC

ll 18-1087
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103 33 STOCKHOLM

Nytt för regelrefonneringsystem
Ert dnr 98/05

SAMMANFATTNING

För åtminstonenärvarande finns, döma den allmänna debatten, enighetatt storav om
vikten underlätta nyföretagandet och vidareutvecklingen småatt och medelstoraav av
företag SME-företag. Denna insikt nyföretagandets principiella betydelse harom
dock inte alltid positiv grundinställning till småde företagenmotsvarats av en som
sådana. Tvärtom har sektorer med inslag små gångerföretag mångastort settsav som
problemområden.

Konkreta åtgärder och regelreforrnering i syfte stärka nyföretagandet förutsätteratten
sålunda ändrad SME-företagäven från det allmännas sida. Enligt Konkur-en syn
rensverkets bedömning har det allmännas intresse i det fullständignärmasteatt en
kontroll företagandet medfört ohanterlig regelmassa för SME-företag. Det harav en
bl.a. medfört SME-företag ekonomisk och juridisk svårtexpertis haratt lärautan att
sig och tillämpa alla regler. Redan mängden regler och inte minst komplexiteten iav
regelsystemen motverkar incitamentet och driva företag. Det angelägetatt ärstarta att
lagar, förordningar, föreskrifter påverkar företagens verksamhet klara,etc. ärsom

långsiktigtenkla och stabila. En minskning den totala regelmängden innebär ocksåav
följdfärre regeländringar till omvärldsförändringar.av

Konkurrensverket föreslår bl.a. följande för lösa del de problem SME-att en av som
företag möter.

Verket det finns starka skäl beakta de förslag framförs iattanser att rapportensom
Komrnittéväsendet 1997/98:RR3 Riksdagens revisorer. Ett syfte med dessa för-av
slag bättre förslagär till ändrad lagstiftning föregåsatt garantera utred-att etc. av en
ning inklusive analys utmärks hög kvalitet. Det bör införasäven ordningsom av en

innebär utredningsdirektiven till statliga utredningar innehåller kravattsom att
utredningen skall analysera och redovisa i vilken utsträckning och vilket desssätt

55-103 Stockholm85
Sweden
Besöksadress:MolmskiHnadsgafun32
Telephone 8-700+46 I6 OO
Telefax 8-2455 43+46
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påverkarförslag SME-företag. Vidare bör det för utredningen föreslåutrymmeges att
särlösningar, enklare regler eller undantag för SME-företag.

En särskild enhet bör inrättas i regeringskansliet för analysera departementens för-att
slag till och ändrade regler med avseende SME-företag. Enheten bör fri-nya vara
stående från fackdepanementen knytas Statsrådsberedningen.till Enhetenattgenom
bör ibefogenheter.storages

Vidare bör inrättaövervägas ombudsman för småföretagsfrågor,att en som ges
till SME-företagens problem. Ett alternativ kanansvaret att inrätta dennase attvara

funktion inom för befintlig myndighet. Småföretagsombudsmannen börramen en vara
remissinstans för utredningsförslag SME-företag.tung En viktigrören som annan

uppgift bör stöd och vägledning småföretagför "bollas" mellanatt olikavara ge som
myndigheter, i anslutning till företaget En prioriterad uppgift fört.ex. att startas. en
småföretagsombudsman bör föreslåäven regelförenklingar ochattvara -refonneringar.

Det bör dock uppmärksammas vissa offentliga regler inte riktade småföreta-äratt mot
har till syftetvärtom dessa ökade möjligheterutan konkurrera likagen att ge att

Sådanavillkor. regler finns områdetexempelvis för offentlig Påupphandling. sis-
har bristerna i den offentliga upphandlingen ökadtone uppmärksamhet. Konkur-rönt

rensverket stöder de förslag framförts Riksdagens revisorer isom rapportenav
Offentlig upphandling 1997/98:3 för förbättra upphandlingen och stärka SME-att
företagens förutsättningar konkurrera inköpen från och kommun.att statom

Det också viktigt det finnsär regler motverkar offentligt stöd tillatt enskildaattsom
företag snedvrider konkurrensen och inte heller hämmar eller omöjliggör den verk-
samhet övriga företag marknaden bedriver. SME-företag särskilt känsligasom är
för effekter följer konkurrenter stöd. En möjlighet kan läggaattsom av attges vara

för tillsynen den offentligaöver stödgivningenansvaret myndighet ocksåen som
får behörighet väcka talan i domstol återbetalning otillåtetatt stöd. Det nämndaom av
förslaget småföretagsombudsmaninrätta kanatt möjliggöra initiativsätten ett attvara

åtgärdertill dåi de fall SME-företag drabbas konkurrenssnedvridande stöd till kon-av
kurrenter.

Inledning
Konkurrensverket har vid sidan tillämpningen konkurrenslagen l993:20 ochav av-
lagen 1994:615 ingripande otillbörligt beteende avseende offentligmotom upp-
handling tilldelats vissa särskilda uppgifter. regleringsbrevetAv för budgetåret I998-
framgår verket bl.a. skall lämna förslag till regeländringar åtgärderatt och andra för att
undanröja hinder effektiv konkurrens i privat och offentlig Måletmot verksamhet.en

förslagen skallär bidra till ökat omvandlingstryck tillatt för konsumenterna.nytta
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framgår verketvidareKonkurrensverketregleringsbrevet för 1998 förAv att senast
beskrivningår redovisning medskall särskildoktober i "lämna närmareden l avenen

framgåbör särskiltgrund.klagomålsärenden, och Avderas karaktärverkets rapporten
små med hänsynföretag kan hanterasgällerdetbristande konkurrensneutralitethur när

områ-inom andrabestämmelserkonkurrenslagenbestämmelser itill gällande samt
den."

Konkurrensverket med andra statligakonkurrensfrågor samarbetararbetet medl myn-
år för länsstyrelsernaför 1998Iregleringsbrevetbl.a. länsstyrelserna.digheter, anges

"åt små företagensoch medelstorauppmärksamhet deskall särskilddessa ägnaatt
regleringsbrev uttalasIkonsumenternas villkor."och desituation attsammasvaga

Konkurrensverket den 15viaskall regeringenredovisa "tilllänsstyrelserna senast
smååtgärder ökar deförslag tilloch1998 behovet regeländringarseptember somav

och utveckling".etableringföretagens möjligheter tilloch medelstora

utgångspunkterKonkurrensverkets

rådandesamband medstarktperspektivet har antalet företagdet kortaI startas ettsom
centralbyrån. På längre siktfrån Statistiskauppgiftervilket bekräftas ärkonjunktur, av
Skattenivâ, omfattningenförhållandeninstitutionelladet väger tyngst. avsomsnarare

faktorertillhöra viktigaste depålagor, deavgifter tordeadministrativa etc. av som
utvecklingenföretagens tillväxtförpåverkar incitamentet nyföretagande och samt av

och tjänster.produktionsteknik och nya varorny

enighetåtminstone den allmänna debatten,närvarande finns, dömaFör storatt omav
små och medelstoraoch vidareutvecklingenunderlätta nyföretagandetvikten att avav

nyföretagandets principiella betydelse harinsiktföretag SME-företag. Denna om
små företagengrundinställning till depositivdock inte alltid motsvarats somav en

små många gångerföretagsådana. sektorer inslagTvärtom har med settsstort somav
problemområden.

nyföretagandet förutsätteråtgärder syfte stärkaoch regelreforrnering iKonkreta atten
från sida. Enligt Konkur-på SME-företag det allmännassålunda ändradäven synen

fådet fullständigintresse i detbedömning har allmännasrensverkets närmasteatt en
regelmassa för SME-företag. Det harföretagandet medfört ohanterligkontroll enav

svårtjuridisk expertis har läraSME-företag ekonomisk ochmedförtbl.a. attatt utan
förhållande i sigregler. knappast dettatillämpa alla Det behöversig och sägas att

företagandet.hämmar

marknadskoncentration med begränsathögi näringslivet utmärksFlera sektorer ettav
företagför samlade utbudet och tjänster. Attdetantal företag nyaav varorsom svarar

fundamental betydelsemöjlighetpå olika marknader och harträder in växa äratt av
upprätthållas, förutsättningar förvilketsikt skall kunnaför konkurrensenatt ger
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frånuthållig Konkurrensverketsoch ökad sysselsättning. Erfarenheternatillväxt utre-
hind-klagomålsärenden problemvisardande verksamhet och handläggning att somav

SME-företag i huvudsakvidareutvecklingnyföretagande ocheller motverkar avrar en
områden. följande.hänföras till fyra Dessa i korthetkan är

Offentliga regler.

åtgärder företag.vidtas andraKonkurrensbegränsande avsom0

Offentlig upphandling.

stödgivning.Offentlig

uppfattning vad kan krävas förKonkurrensverketsföljande redovisasI det attsomom
SME-företagproblemlösa del de möter.somen av

Offentliga regler

organisationer m.fl. uttryckerSmåföretagsdelegationens till myndigheter,skrivelse en
Konkurrensverketregler företagen.för den successiva ökningen rör anserav somoro

befogad.denna äratt oro

verkets bedömning indelas i katego-Offentliga företagen kan enligtregler rör tresom
regelområde för etable-förutsättningarrier avseende problem. Ettmed rörtyp av

företag avseende företa-område diskriminerande regler för medring. Ett rörannat
gäller den regel-verksamhetens regiform. Ett tredje problemägarforrn eller storagets

för företagen, bl.a. beroendemedför betungande administration attmassan som en
svåra förstå.krångligareglerna kan och attvara

småföreta-riktadeuppmärksammas vissa offentliga regler inteDet bör dock äratt mot
syfte möjligheter konkurrera likahar till dessa ökadetvärtom att attutan gegen

områdetSådana för offentlig upphandling. Detvillkor. regler finns exempelvis är
företagockså finns offentligt stöd till enskildaViktigt det regler motverkaratt attsom

effekter följerSME-företag särskilt känsliga försnedvrider konkurrensen. är som av
Med till upphandlings- och stödreglemas speciellakonkurrenter stöd. hänsynatt ges

syfte behandlas särskilda avsnitt nedan.karaktär och de i

monopolEtableringsregler aukrorisationsföüaranden, behovsprövning, m.m.
Småföretag för 1997:3, tidi-Konkurrensverkets förslag ökad tillväxtI rapport som-

områdenSmåföretagsdelegationen, enligt verketspekas nio där dettillställtsgare
regler underlätta nyetable-finns starka skäl för ändring förmening talar atten avsom

framgår några fallen har verket förutsatt denring. iAv närmareattrapporten att av
föregås utredning. lövriga fall finns ellerinriktningen regeländringama särskildav av

Småföretagsdelegatio-kort utredningar regelreforrneringar.avslutas inom Avrörsom
framgåroch enklare regler delegationen har beaktatBättre rapport l attrapportnens

flertalet Konkurrensverkets förslag till ändrade etableringsregler.av
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också etablering framtidenDet finns anledning för i inte iuppmärksamma regleratt att
så effektivonödan ändras nyetablering konkurrensutvecklingen hindrasochatt mot en

försvåras. framförs i nyligeneller Här kan förslag publiceraddenämnast.ex. ensom
Konkurrensverket har iauktorisation bilskrotningsföretag. yttrandeettrapport om av

koppling mellan förslagdnr 887/97 konstaterat finnsdetöver rapporten att en svag
regler bifogas. Vidare kan pekastill och observerade problem. Yttrandet ettnya

kriterier förförslag framtagits Standardiseringen Sverige SIS miljö-i omsom av
innebär nuvarande dominerandemärkning vid tillverkning betong. Förslaget attav

cementmarknaden skulleställning for företaget Cementa den svenska ytterli-AB
små importföretag.förstärkas till nackdel för potentiellaexisterande eller Avgare

framgårförslaget bifogasKonkurrensverkets yttrande dnr 934/97 över att personer
i den arbetsgruppdirekt och indirekt har anknytning till Cementa ingicksom som

utarbetade förslaget.

Diskriminerande regler
problemområde villkor förTill detta kan hänföras fall diskriminerande privataav

företag bedriver offentliga aktörer. Här kanverksamhet t.ex.som samma som upp-
småföretag, förhållandemärksammas skilda för ofta i tillmomsregler privata företag,

drivs i offentlig exempel de särskilda reglerverksamhet regi. Ett ärannatsom som
tandvårdsförsäkringen.gäller för tandläkares Ett ytterligareprivata anslutning till

exempel reglerna för kommunens till friskolan inte innebär rimligersättningär som
erhåller gäller förgaranti för friskolor ersättning motsvarandeminstatt somsamma

utbildning i kommunal regi.

Omfattande och betungande regler
svårt ocksåFöretagen har kännedom Myndigheterna ändrar oftaalla regler.att om

ibland svåra förstå. Småföretagreglerna. Dessa ekonomisk och juri-är även utanatt
många svåni fall regler. Redandisk expertis har korrekt tillämpa alla mängdenatt av

inte minst komplexiteten motverkar incitamentetregler och i regelsystemen att starta
påver-och driva företag. Det angeläget lagar, förordningar, föreskrifterär att etc. som

företagens verksamhet klara, långsiktigt stabila En minskningkar enkla denär och av
ocksåtotala regelmängden innebär färre följd omvärldsföränd-regeländringar till av

ringar.
Regeringskansliet och statliga myndigheter ofta Konkurrensverket skallbegär att yttra

förslag statligasig i betänkanden kan medföra effekteröver rapporter, etc. som
budgetårenkonkurrensen. Under 1995/96 1995 till den 3l december 19961 juli och

verket1997 avlämnade totalt 380 Konkurrensverket har i dessa yttrandenyttranden.ca
småföretagofta haft försvåraanledning peka regler för driva sinkanatt attsom

föreslagnaverksamhet och de analyserats med hänsyn tillreglerna inte haratt nya
också många gångereffekterna för olika intressenter, inte småföretag.minst Det har

ifrågasättafunnits anledning införandet sådant regler, och inte endastatt som av nya
dessa utfomming.reglers

Kommittéförordningen l976:l innehållerl9 och verksförordningen 1995:1322
bestämmelser statliga utredningar myndigheter skall analysera effekterochattom
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ökade kostnader föreslagna regler och regeländringar. Dessa förord-m.m. av nya
fåttningar kan inte ha tillfredsställande genomslag i praktiken. Slutsatsen kansägas

från år.exemplifieras med Konkurrensverkets yttranden bifogas i fallitre ettav som
gällande regelverk och i övriga fall förslag till regler.rör rörett nya

årsredovisningslagen56/l998Det yttrandet gäller nuvarande dispensregler iena
företag1995: 1554 för mindre dessa konkurrensskäl inte skall behövaoch sär-att av

kostnads- officiella årsredovisningen.redovisa vissa och intäktsposter i den I yttrandet
årsredovis-föreslår Konkurrensverket regeringen initiativ till översynatt tar aven

ningslagen syftar till för SME-företag lämna resultaträkningökade möjligheter attsom
fonn. föreslår ii s.k. förkortad Verket vidare den nuvarande dispensregeln, avvak-att

på lagen, tillämpasöversyn generöst.tan aven

yttrandet dnr 1018/97 gäller förslag framförs i Ersätt-Det andra vissa rapportensom
mervärdeskatt till landsting Ds 1997:74. Momsbestäm-ning viss kommuner ochav

krångliga områden,minst för berörda exempelmelsema, närär utgör ettsagtsom
såväl betungande diskriminerande ellerregler kan med avseende ägar-vara som

regiform.

yttrandet dnr 970/97 Konkurrensverkets förslagen iDet tredje slutligen rör syn
Branschsanering ekobrott 1997:111. lbetänkandet och andra metoder SOUmot-

betänkandet konstateras den ekonomiska brottsligheten komplext problemäratt ett
flertalhar samband med redovisade orsaker. Trots denna insikt valde utred-och ett ett

tyngdpunkten förslag förningen lägga i sina utvidgade och/eller skärpta regleratt
måsteverksamhet. Konkurrensverket framhöll förslag åtgärderföretagens till dis-att

förutsättningslöst. Det borde därvid angeläget endastkuteras diskutera inteattvara
förhållningssätt,företagens beteende köparnas utformningskattesystemetsävenutan

regelverkets omfattningoch det offentliga och komplexitet.

Ytterligare exempel bestämmelser tillkommittorde ha tillräckliga analy-utansom
för SME-företageffekterna nuvarande regler för industriavfallär när använtser av

återvinnasskall klassas material kan eller i stället avfall. Omsom som ses som
definieras avfallsområ-materialet avfall kan kommunen utvidga sitt monopolsom

från åkeriföretagdet och bl.a. privata och bedriva verksamheten iöverta transporter
SmåföretagKonkurrensverketsregi. Se förslag för ökad tillväxt s.även rapportegen -

33.

förhållandenkanI sammanhanget vissa den obligatoriska venti-även nämnas rörsom
lationskontrollen OVK och i Konkurrensverketsredovisas tidigare yttrande dnrsom

Småföretagsdelegationen.821/97 till Nuvarande regler för OVK respektive sotning
två gångermedför arbete kan utförasrensning och fastighetsägare kanatt attsamma

onödiga kostnader. Reglernadrabbas sotningsforetag konkurrensfördelarävenav ger
OVK-företag.framför andra företag eller s.k.

så mångaEn bidragande orsak till regler "slinker igenom" effekterna haratt utan att
tillräckligt kan enligt Konkurrensverkets meninganalyserats den utredningattvara
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föregått beslutet utredningsförslagregelverk i riktlin-ett nyttsom om utmynnat ett av
jenatur. När förslaget inte författningstext,har preciserats. i formnärmare t.ex. av
försvåras inte bara remissinstansemas analys Regeringskanslietsförslaget ävenutanav
beredning därav.

Konkurrensbegränsande åtgärder vidtas andra företagsom av

problemområdeTill detta åtgärder,kan hänföras konkurrensbegränsande under-t.ex.
prissättning, "slåvidtas marknadsdominerande aktör i syfte betydligtut"attsom av en
mindre konkurrenter. Andra konkurrensbegränsande beteenden kan gälla samord-ett

förfarande bland etablerade företag riktar företag.sig nyetableratnat ettmotsom
Exempelvis företag framförakan till sin "gamla" leverantör företaget upphör medatt

inköp hossina leverantören denna levererar till visst nyetablerat företag.ettom varor
sådant förfarande såledesEtt kan leda till företag drabbas leveransvägran.att av

Konkurrenslagen innehåller tvåbl.a. förbud. Enligt 6 § avtal mellan företag for-är
bjudna de har till syfte hindra, begränsa eller konkurrensensnedvdda denattom
svenska marknaden märkbart eller sådantde resultat. Avtal mel-sättett ettom ger

smålan företag tillsammans har liten marknadsandel normalt intesom en anses
påbegränsa konkurrensen märkbart och träffas så förbudeti fall inte 6i Isättett av

föreskrivs förbud19 § missbruk från eller flera företags sida domine-mot ett av en
rande ställning den svenska marknaden.

Ett syfte med bestämmelsen förbud missbruk dominerande ställning ärmotom attav
frånskydda de mindre företagen konkurrensbegränsande frånageranden dornine-ett

företag. Konkurrenslagenrande med andra ord asymmetrisk i den meningenär denatt
ställer höga krav dominerande företag samtidigt den särskild hänsyn till detarsom
minsta företagens behov samarbeta.attav
De och ornregleringar genomförts de årentio i syfte skapa konkur-senasteav- attsom

olika marknader i Sverige inrikestlyg, regional jämvägstrañk, postdis-t.ex.rens -
teleornrådettribution och sådanagäller verksamheter de flesta falli förutsättersom-

tillgång till anläggningar infrastrukturkaraktär spåran-gods- och postterrninaler,av
läggningar Allmänt harm.m.. och ornregleringama framgångsrikavarit detav- men

ocksåhar visat sig det svårt lång fåoch kan tid fungerandeväl konkur-att ta att en
tidigare monopolmarknader.rens

En orsak kan den tidigare monopolaktören behåller kontrollen de infra-att övervara
strukturanläggningar behöver tillgång till, vilket effektivtoperatörer utgörsom ettnya
etableringshinder. Detta har bidragit till fåttde "gamla" aktörerna inte konkurrensatt
från företag inom segment/delområden inom den eller ornregleradestoranya av-
marknaden. Ekonomiska överskott inom dessa delar verksamheten kan användasav
för subventionera konkurrensutsatt verksamhet, s.k. korssubventionering, vilketatt
snedvrider konkurrensen.

Ett hinderytterligare pånyetablering eller ornreglerade bestårmarknader imot av- att
företagde tidigare skyddats från konkurrens etableringskontroll eller påsom genom-
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erhållen verksamhet har kunnat byggavissbedrivagrund ensamrätt att upp enav -
finansiell styrka. gjorda investeringar ochposition marknaden främststark genom

marknaden.kunskap om

upphandlingOffentlig

småföretagens tillväxtförutsätt-förbetydelseupphandlingen haroffentligaDen stor
offentligupphandlingsorrtrådet lagenhar sedanåtgärderningar. Statens om upp--

år sedan till delenfyrakraft för drygt1992:1528, LOU. trädde i störrehandling -
Det blirupphandlingsreglema.rådgivninginformation ochsatsninggällt omen

åtgärder detandramåste medkombinerastydligare denna satsningdock allt att om
påtagligt upphandlingen.förbättrabli möjligtskall att

den offentligautifrån utgångspunkter behandlatutredningar skildaPå tid har tresenare
statligbetänkandet Effektivareåretförra publiceradesupphandlingen. I slutet av
1997/98:3.Offentlig upphandlingSOU 1997: 130 ochinköpssamordning rapporten

1998 harjanuarirevisorer. Ihar gjorts RiksdagenssistnämndaDen rapporten av
Effekter lagenupphandling publiceratför offentligNämnden rapporten omav

offentligablir densamlade bilden dessaupphandling. Denoffentlig attrapporterav
också SME-företagenintrycket blirhar brister.upphandlingen minst attsagt stora

offentliga inköpen.deförutsättningar konkurreramåste bättre att omges

antalmånga tjänsteornråden utmärks begränsatochtillMed hänsyn att ettatt avvaru-
genomförkrävas beställarensamlade produktutbudet kanför detföretag attsvarar

kan öka konkurren-SME-företag anbud vilketunderlättar för lämnaåtgärder attsom
samordnar sinautvecklingen fler myndigheternuvarande alltDen mot att upp-sen.

konkur-SME-företagens möjlighetermyndigheter begränsarmed andrahandlingar att
ocksåeller avropsavtalomfattningeninköpen. Den ärstora enav ram-omrera
och kommun.försvårar för bli leverantörSME-företagomständighet statattsom

före-"ramavtalsupphandling"nyligen avslutadexemplet rörDet ärsenaste somen
utsågsdetta falltagshälsovård räkning. Iför de statliga myndigheternas samman-en

bl.a. medDetta motiveradesanbudstävlingen.landsting till vinnareslutning attavav
ställs härigenomverksamhet. Mindre företagrikstäckandesammanslutning hardenna

geografisk fullttäckningde ofta kan erbjudautanför ramavtalet, ärtrots att somen
flertalet myndigheter.tillräcklig för

svårt sigofta har hävdaförhållande till SNES-företagbidrarytterligareEtt attattsom
anbudsgi-och enbartsanktionsreglerupphandling LOU:soffentligvid är attsvaga

företagdomstol. Erfarenhetsmässigt kanväcka talan i sägasvare/företag kan även att
för-företaget sig ha blivitmyndighetupphandlandeklagar närinte gärna anseren

till" vidföretaget inte vill "liggabidragande orsakEn starkt sämrefördelat. är att
nämnda"affarsklimat". dengrund försämrat Avupphandlingarkommande ettav

bliframgår bland leverantörerfrån finns utbreddNOU det attattrapporten oroen
svårtdetupphandling. Här börklagar är"svartlistad" även nämnas attman enom
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för företag skadestånd företaget diskriminerats upphandlingen.vid Före-ett att om
inte minst SME-företag, skadeståndsmålinte risken förlora dågärnatagen, tar att ett

detta innebär får betala rättegångskostnadema, kan relativt höga.att man som vara

Offentligt stöd

I Småföretag förslag för ökad tillväxt l997:3 behandlas offentlig stöd-rapporten -
givning och den snedvridning konkurrensen kan följa stöd. lav rapportensom av
redovisas flera utredningar ochäven utvärderingar offentligt stöd. Det finns ettav
flertal former statligt och kommunalt stöd till företag. bådeStöd direkt i formav ges

penningbidrag och indirekt garantilån,via nedsatta lokalhyror, gratis eller subven-av
upplåtelsetionerad arbetskraft, förmånligatomtmark villkorav m.m.

fårFöretag stöd konkurrensfördelar påverkanegativt kan marknadenssom ges som
produktivitets- effektivitetsförhållanden.och Konkurrensverkets erfarenheter är att
SME-företag särskilt känsliga for effekter följer utgårär stöd till konkur-attsom av

Ett offentligt kanstöd resultera i det företagetgynnade sänker sittrenter. prist.ex. att
under marknadspriset för öka försäljning och marknadsandel. falldetta riskenäratt
påtaglig företag inte erhållit måstestöd lämna marknaden. Men i andraatt ävensom
fall kan innebärastöd andra, effektiva fårföretag konkurrensnackdel. Dettaatt mer en

småföretaggäller särskilt jämfört med svårareföretag har klara mins-stora attsom en
efterfrågankad företagets produkter. En prisnivånsänkning följdtill riktadeav av

subventioner område med fungerandeväl konkurrens ocksåmedförett nyetable-att
ringar motverkas.

Mottagaren offentligt stöd inte alltid privat företag.är När kommuner, landstingav ett
och statliga myndigheter själva bedriver näringsverksamhet konkurrensmarknader
och priser understiger kostnadernasätter innebär detta oftast verksamhetensom att
delvis finansieras med skattemedel. I detta fall utgår med andra indirektord ett
offentligt stöd. rapporten Småföretag förslag för ökad tillväxt redovisas konkur--
rensproblemet med offentliga aktörer och underpriser.

I åretslutet förra inrättades Rådet för konkurrens lika villkor mellan privat ochav
offentlig sektor dir. 1997: 145 är medett partsammansattsom representanterorgan
för näringslivsorganisationer, intresseorganisationer för kommuner och landsting m.fl.

rådetAvsikten skall behandlaär principiellt viktiga fall bl.a. prissättningenatt rörsom
vid konkurrens mellan privata företag och offentliga aktörer kommunala bolag och
förvaltningar statliga Rådetsmyndigheter. ställningstaganden skallsamt iutmynna
rekommendationer till berörda parter.

Nyligen har Demoskop AB, led i uppdrag från 12 näringslivsorganisatio-ett ettsom
gjort undersökning konkurrensen mellan privata och offentliga aktörer. Avner, en om

Företagare frånkonkurrens offentliga aktörer februari framgårrapporten 1998om att
tvåungefär tredjedelar de 300 företag besvarat enkät från Demoskop harav ca som en

uppgivit i olika utsträckning konkurrerar med offentliga förvaltningaratt stor ochman
bolag den "öppna marknaden De undersökta branscherna utmärks ellerett stortav
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tvådominerande inslag SME-företag. framgår tredjedelarVidare rapporten attav av
företag "offentligade konkurrerar offentliga erfarenhetmed aktörer hadesomav av

underpriser".

l2 näringslivsorganisationema under-De har, bl.a. med hänvisning till Demoskops
skrivelse februarisökning, i till regeringen den l9 1998Inrikesdepartementeten

kommunala bolag förvaltningar fall kommunal-pekat och i de flesta bryteratt mot
"gårlagen ut" marknaden. Vidare framförs detta särskilt drabbar SME-när attman

företag. Slutsatsema i skrivelsen effekter för SME-företag följer offent-deom som av
konkurrensmarknaderliga aktörers agerande i allt väsentligt medöverensstämmer

erfarenheter.Konkurrensverkets

Konkurrensverkets överväganden och förslag

Oflentliga regler
genomgång befint-Enligt Konkurrensverkets uppfattning systematiskbör göras aven

påverkarregler med huvudsyftet ändra SME-liga eller slopa de regler negativtatt som
konkurrensförmåga försvårarföretagens och dessa företags verksamhet jämfört med

andra aktörer.

framhållaKonkurrensverket vill det finns starka skäl beakta de förslagatt att som
framförs i Kommittéväsendet l997/98:RR3 Riksdagens Ettrevisorer.rapporten av

förslagsyfte med dessa bättre förslag lagstiftningtill ändradär att attgarantera etc.
föregås utredning inklusive analys utmärks hög kvalitet. Det bör ävenav en som av
införas ordning innebär utredningsdirektiven till statliga utredningar inne-attsomen
håller krav utredningen skall analysera och redovisa i vilken utsträckning ochatt

påverkarförslagvilket dess SME-företag. förVidare bör det utred-sätt utrymmeges
föreslå särlösningar,ningen enklare eller undantag för utred-regler SME-företag. Iatt

ningsdirektivet bör det finnas åtföljaskrav förslag skall förslag till för-även att av
fattningstext. Det betyder statliga betänkanden, få föreslåinte böratt etc.rapporter

riktlinjekaraktär.lösningar enbart ärsom av

SmåföretagsdelegationensI skrivelse det vissai andra länder finns särskildanämns att
inom regeringskanslietenheter för problem- och konsekvensanalyserattsom svarar

för lagförslag. Enligt Konkurrensverkets mening finns skälgörs övervägaatt attnya en
sådan enhet inrättas Regeringskansliet områdeti i Sverige. En central instansäven

möjligheternaökar helhetsbedömningar regelverken föroch effekternagöraatt av
SME-företagen.

fristående från Statsrådsbe-Enheten bör fackdepartementen knytas tillattvara genom
redningen. En viktig uppgift för enheten bör analysera förslagdepartementensattvara

och ändrade reglertill med avseende effekterna för SME-företag. börEnhetennya
befogenheter.storages

småföretagsfrågor,Vidare bör inrätta ombudsman förövervägas att en som ges
SME-företagenstill alternativ kanproblem. Ett inrätta dennaattansvaret attse vara
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förfunktion inom befintlig myndighet. Småföretagsombudsmannen börramen en vara
remissinstans för utredningsförslag SME-företag. En viktigrörtungen som annan

uppgift bör stöd och småföretagvägledning för "bollas" mellan olikaatt gevara som
myndigheter, i anslutning till företaget En prioriterad uppgift fört.ex. att startas. en
småföretagsombudsman bör föreslå regelförenkiingar ochäven attvara -
refonneringar.

Konkurrensbegränsande åtgärder vidtas andra förelagsom av
Konkurrenslagen med förbud missbruk dominerande ställning kanmot ettav en vara
effektivt medel tillkomma med konkurrensbegränsande åtgärderrätta vidtasatt som

dominerande företag. Samordnade förfaranden företag i syfte motverkaattav eta-av
blering slåföretag eller ocksåaktiva konkurrenter kan träffas konkur-utav nya av
renslagens förbudsbestärnmelser.

bifogade Konkurrens avreglerade marknader 199624, gjortsrapport som av
Konkurrensverket uppdrag regeringen, konstateras konkurrenslagen för-inteattav
mår hantera alla uppstårproblem avreglerade marknader och hellertyper av som
inte alltid det lämpligaste Oftaverktyget. väl utformadär speciallagstiftning ellerär en
strukturella ingrepp, särskilja dominerande företags konkurrensutsattat.ex. att ett

frånverksamhet den icke konkurrensutsatta, effektiva skapa förutsätt-sätt attmer
ningar för väl fungerande konkurrens. åtgärderDet slaget förutsätteren senare av
normalt ägande kan kontrollera företagets struktur.att staten genom

framhållsrapporten det långmarknader under tid har domineratsatt som en av en
aktör bör finnas speciella regler för nytillträdande företag goda möjligheteratt attge
etablera sig. Erfarenheten visar aktörer övergångsperiodunder kan behövaatt nya en

långsiktigtskydd för kunna bidra till skärpt konkurrenstryck mark-ett extra att ett
naden. Denna asymrnetriska regler finns i konkurrenslagen,redan exempelvistyp av

krav ställs dominerande företag,strängare bör i utsträckningatt störregenom men
vad gäller finnas i speciallagstiftningenän för olikaäven marknader.som nu

Vidare diskuteras i roll företag tidigareägare monopol-rapporten statens som av
marknader. En slutsats övergången från myndighetsliknandeär styrning tillatt styr-
ning ochvia avkastningskrav särskilda avtal kan problematisk. Enligt Konkur-vara
rensverkets mening bör och tillsynsansvaret liggaägaransvaret skilda departement.

Offentlig upphandling
KonkurrensverketsAv bifogade yttrande dnr 895/97 betänkandet Effektivareöver

statlig inköpssamordning SOU framgår1997: 130 verket stöder utvecklingatt en som
innebär nuvarande form inköpssamordning med ramavtal avvecklas. Dennaatt av
samverkansforrn kan med ordning där myndigheterersättas frivillig beslutarvägen

tillsammans samordna upphandling där varje myndighet förvägi bestämtatt en men
inköpsvolym och avtalspart aktuellaär leverantörer.gentemotegen

Riksdagens revisorer i Offentlig upphandling 1997/9823 flertal för-rapportenger ett
slag för förbättra upphandlingen. föreslåsI bl.a. den myndighetatt rapporten att som
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i domstoltalanväckaskall initiativrättupphandlingoffentlig atttillsyn överutövar ges
regeringen börförslagLOU. Ett ärföljeroffentliga inköpare inte attfalli de annat

följer lagen.intemyndigheterupphandlandesanktionerbehovetöverväga sommotav
för-dessarevisorernas stöttbifogasyttrandehar i över rapportKonkurrensverket ett

slag.

konkurrensfrågor frågorochmellansambanddet finns klaraRevisorerna omattanser
Exempelvis kanbedömning.dennaKonkurrensverket delarupphandling.offentlig

konkurrenslagens för-upphandlingsreglema ochbåde stridabeteenden motvissa mot
del konkur-viktigdärmedUpphandlingsreglemadominansmissbruk. ärbud avenmot

särskildtalar församordningsfördelarframförRevisorerna attrenspolitiken. enatt
EnligtKonkurrensverket.tillknytsupphandlingoffentligför tillsynorganisation av

offentligadentillsynenmellanintegrationmedfinns fördelarmeningverkets aven
konkurrensområdet.myndighetsuppgifterövrigaochupphandlingen

Industriförbund, SvenskSverigesHandelskammare,StockholmskanDet attnoteras
harregeringen1998 till30januariExportråd skrivelse deniSverigesHandel och

nämndaDenäringslivet.förbetydelseupphandlingenspå offentligadenpekat stora
EU-samtligaförverkar"regeringenskrivelsenhemställer i attorganisationerna att

för kon-övervakningsorganhandlingskraftigtoch attsjälvständigttillsätterländer ett
upphandlingsbestärnrnelser".gällandeefterlevnadentrollera av

stödOflentligt
regelverkenräknastraditionelltbrukarbemärkelsei vidkonkurrenspolitikenTill

offentligadenförvärvskontroll,antitrustregler ochåtgärder s.k.företagensrörande
finnsEUstatsstöd. Inoms.k.stödgivningen,offentligaoch denupphandlingen

EG-kom-myndighet,områdenalla dessagemenskapsnivå avseenderegler tre samt en
EG-domstolen.bestämmelserna avgörsTolkningenrnissionen. ytterst avav

medlernslän-mellanpåverkar sarnhandelnstatsstödförordningEG:s pröva somatt
Detkommuner.myndigheter,regionalaomfattar stöd t.ex.derna även utges avsom

ansökarlän-med detill överläggningaranslutningiKommissionenkan nyaattnoteras
nivå avseendenationellbestämmelserochbevakningbehovetaktualiseratderna av

‘stöd.offentligt

effektivtnågon ordning förmotsvarandenivå, intenationellfinns, attI Sverige
offentligeffekternakonkurrenssnedvridandedeföretag drabbasmotverka avatt av

sådan ordningvisar behovet ärerfarenheterKonkurrensverketsstödgivning. att enav
får gällerklagomål verketdel demycketSME-företagen. Enhos stor somstörst av

företagsåväl privatavilka kankonkurrenterupplever derassmåföretag att varasom -
fördelarekonomiskaindirekt harelleraktörer direkt ytterstoffentliga somsom -

budgetmedel.offentligamedfinansieras

stödgivningen böroffentligabakgrund dendennaKonkurrensverket attmotanser
och intesnedvrider konkurrensenstödet intesäkerställerreglerunderkastas attsom

marknadenföretagövrigaverksamhetomöjliggör denellerheller hämmar som
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sådanbedriver. För ordning vidare tillsynskall bli effektiv krävsatt samt proce-en en
åstadkommaför då otillåtet möjlighetdurer rättelse stöd beslutats. En kanatt attvara

för tillsynen offentliga stödgivningen myndighetlägga denöveransvaret en som
också får otillåtetåterbetalningbehörighet väcka talan i domstol stöd. Detatt om av

ocksåsmåföretagsombudsmantidigare redovisade förslaget kaninrättaatt ettvaraen
åtgärder dåfall SME-företag drabba konkur-möjliggöra initiativ till i desätt att av

renssnedvridande stöd till konkurrenter.

beslutats Föredragande varit avdelnings-Detta yttrande har generaldirektören. harav
rådet Iden avdelningschefenSundborn. slutliga handläggningen har deltagitäven

Göranson.Lennart

Å

Q§§

undbom

Bilagor
Konkurrensverkets Konkurrens avreglerade marknader 199624rapport

tillståndKonkurrensverkets yttrande ârsredovisnings-56/1998 enligt 3 kap. 7 §över
1995:1554lagen

Konkurrensverkets yttrande dnr 1018/97 Ersättning vissöver mervär-rapporten av
deskatt till kommuner och landsting Ds 1997:74

yttrandeKonkurrensverkets dnr 970/97 betänkandet Branschsanering ochöver -
metoder ekobrott SOU 1997:1 l landra mot

ÖversynNaturvårdsverketsKonkurrensverkets yttrande dnr 887/97 över rapport av
för auktorisation bilskrotarereglerna av

Konkurrensverkets yttrande dnr 934/97 Miljömärkning betong Förslag tillöver av -
miljömärkningskriterier vid tillverkning betong.av
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inköpssam-statligEffektivarebetänkandet895/97yttrandeKonkurrensverkets över
1997:130ordning SOU

upphandlingOffentlig1097/97yttrandeKonkurrensverkets över rapporten
revisorerRiksdagens1997/98:3 av

tillKopia
Finansdepartementet

handelsdepartementetochNärings-
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Småföretagsdelegationen
103 33 Stockholm
Att.: JohanssonMats

Nytt för regelrefonneringsystem

Som på Småföretagsdelegationens brev till Konsumentverket densvar 20 januari 1998
får framföra följandejag synpunkter på hur arbete med regelreformering börett
organiseras.

brevI den oktober29 1997 till Småföretagsdelegationen framhöll verkets chef Axel
Edling bl.a. följande

Förslaget centralt iatt regeringskansliet inrätta särskild expertenhet fören
tillsynen PKA-reglerna det svårtär ställning till fylligareav att ta utan ett
faktaunderlag. Givetvis det värdefulltär med målmedveten och konsekventen
utformning och tillämpning reglerna.av

förutsätterVi dock förslaget inte medföratt någon risk berördaatt
myndigheters inom sina respektive områden skulle inskränkas.ansvar Det
framgår inte heller förslaget hur samordningen tänkt skeär medav att
existerande har liknande eller angränsande uppgifter,organ såsomsom
Avregleringsdelegationen, Riksrevisionsverket och Småföretagsdelegationen.

Svenska Arbetsgivarföreningen SAF har sänt sin 1998-01-30PM "För ett sunt
regelarbete hos riksdag, regering och myndigheter" till Konsumentverket. Här föreslås
bl.a. varje central myndighetatt ska ha arbetsgrupp samarbetar meden som en
speciell, nyinrättad enhet i Statsrådsberedningen bör granska myndighetenssom
problem- och kostnadsanalyser det gällernär behovet regler. frågorFörav nya som

få effektväntas på småföretagens kostnader bör enligt PMen särskiltett
småföretagstest utföras.

Från Konsumentverkets utgångspunkter detär givetvis viktigt myndighet inteatt en
utfärdar fler regler vadän behövs och reglerna utformas så enkeltatt ochsom tydligt

möjligt. Det ocksåär naturligt regeringskanslietsom skulle välja bevaka dessaom att
frågor i särskild ordning.

faktaunderlagDet Konsumentverket haft tillgång till docksom inte tillräckligtär
detaljerat för verket ska kunnaatt bilda sig uppfattning hur ansvarsgränsernaen om

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Giro Org.nr
StockholmH887 Rosenlundsgatan9 08-4290500 08-4298900 konsumcntverkct@kov.scPost:S9975-3 01-202100-2064

Bank:S050-2806



mellan regeringskansliet och berörda myndigheter utformasskulle kunna detutan att
föruppstår risk kompetenskonflikter.

Olika branschregleringar enligt förslagSAF:s skulle troligen kunna relativttestas
tankeenkelt med på småföretagens situation. Det tycks dock oklart skullevem som

för sådana och vilka bör för det arbetet.tester avsättasansvara resurser som

För Konsumentverkets riktlinjearbete enligt marknadsföringslagen finns interna
bl.a.rutiner hänsyn till konkurrensneutralitet och kostnadskonsekvenser.tarsom

Konsumentverket samrådet vid behov med andra myndigheter, t.ex.
Konkurrensverket.

Enligt uppdrag

0/:Lr./c./L".
J Vi

JohansonKrister
Byråchef

Kopia:
Axel Edlin

AbyhammarMarianne

1218-1017
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Närings- och handelsdepartementet

STOCKHOLM103 33

Yttrande över Nytt för regelreformeringsystern

regelförenklingarArbetet med viktigt, viktdet ocksåär är stormen av
det fortsatta arbeteti med fram utformarregleratt att ta ettman nya

regelsystem underlättar tillväxt arbetetoch sysselsättning. I detsom
finns det några områden vill lyftaNUTEK fram.som

Problem och konsekvensanalyser
det SmåföretagsdelegationenI skickat den SAFi Pmut samtpapper

förmedlat, exempel på problem- konsekvensanalyserochtar man upp
PKA. Innan regelförslag beaktas bör fördet genomgå PKAett atten
undersöka vilka kostnader och effekter kopplade tillärsom
regelförslaget. NUTEK vikten fungerandeinstämmer i att enav
konsekvensanalys Vi vill dock påpeka metoden medgörs. att

Verksförordningenkonsekvensutredningar redan finns beskriven i ,
och då dessa fungerari nuläget föreslårinte i NUTEKstort sett att en
utvärdering bör genomföras för varförreda på dessaatt ta
konsekvensutredningar fungerande verktyg idag.inte är ett

1Verksförordningen 1995:1322
27§ Innan myndighet beslutar föreskrifter allmänna rådeller enligt
författningssamlingsförordningen 1976:725, skall myndigheten överväganoga

detta den ändamålsenliga åtgärden, föreskrifternasär utreda eller de2.mestom
rådensallmänna kostnadsmässiga och andra konsekvenser och dokumentera

utredningen konsekvensutredning, statligai myndigheter, kommuner,en ge
landsting, ochorganisationer andra kostnadsmässigt eller på något annatsom
betydande berörs tillfälle frågan ochsätt Riksrevisionsverket sig isamt att yttra om
konsekvensutredningen, medgivande beslutaBegära regeringens att
föreskrifterna de leder till för deminte oväsentliga ökade kostnader berörs.om som

Postadress Besöksadress Telefon Fax Internet e-postStockholm Liljeholmsvägen11756 32 08-6819100 08-19 nutek@nutek.se6826 www.nutek.se



NUTEK det i PKA böratt ingå vid regelsanser införandeatten en
undersöka den förenligär med EG-rätt. NUTEK har i arbetetom sitt
med småföretag problemstött med EG-rätten. Flera verk och
myndigheter, erfar NUTEK, har inställningen de tänkerinteatt anpas-

sina regler till EG-rätten med mindre EG-domstolensa tvingaratt
dem till det, och detta leder till fläckvis anpassning regelverken.en av
Denna inställning baseras begränsade ekonomiska och personella

Denna utveckling farlig dåär vi barainte riskerar brytaresurser. att
EG-rätten också begränsarmot våra företagsutan möjligheter att

denutnyttja marknaden,inre företagen tillsamt att uppmuntras att
myndigheters beslut ochutmana regler. Företagen behöver ha

förtroende för svenska myndigheters regler och beslut. harRRV
nyligen uppmärksammat dennajust fråga, och NUTEK ställer sig

tillpositiv vidare utredning frågan.i

Helhetssyn
Trots fungerandenyttan PKA på myndighetsnivå, det ocksåärav en
viktigt med PKA på övergripande förnivå få blick överen atten mer
helheten. Här NUTEK det viktigtär arbetet med PKA fåratt attanser
legitimitet och genomslag på hög politisk nivå, och samtligaatten
departement berörs och Ett sektorsövergripande tänkandeengageras.
bör införas för undvika regelförslagatt inom sektor motverkaratt en
prioriteringar och förslag inom område. Knutet till den enhetett annat
eller på regeringsnivå för PKA börgrupp som ansvarar en
referensgrupp eller liknande finnas. Referensgruppen bör bestå av
småföretagare och andra från näringslivet. villrepresentanter NUTEK

småföretagarnapoängtera inte homogenatt är och börinteen grupp
behandlas sådan. Beroende på vilka förslag behandlas skasom en som
referensgruppen så branscher fårrätt möjlighetattanpassas att
påverka.

checklistorDe exempel på för regelgivning finns Storbritannienisom
och Nederländerna braär redansätt från början fåett medatt
väsentliga komponenter det fortsattai arbetet. viktigEn punkt är
vilka kostnader och effekter det skulle innebära regel inteom en
införs. Alternativ till regelstyrning bör också undersökas. Ytterligare

begränsasätt regelfloran kanett vidatt regels införandeattvara ny
undersöka närliggande regler och någon dessa kan ersättasse om av
eller integreras deni regeln. Ambitionen har inya som man
Storbritannien där ska Tänka Smått först, dvs det bra förärman som
småföretagen bra för företag,är bra och börär användasstora iäven
Sverige.



Utvärdering/uppföljning
NUTEK efter regel kraft bör efteri tidträttatt göraanser en man en en
uppföljning för undersöka de faktiska effekterna och kostnaderna.att

förslagEtt regler efter år.är 5överatt ses

Långsiktighet flexibilitetoch
viktigtDet medär långsiktigt tänkande för skapa kontinuitetett att

förståelseoch för reglerna, samtidigt flexibilitetmåttvisstettsom av
måste finnas. Enligt flera småföretagare det mängden reglerär inte

problemet dessaär hela tiden ändras. Långsiktighetenutan attsom
bör kunna stärkas med hjälp upplägg från börjangenomtänktettav
där PKA har naturlig plats. Med hjälp har godaPKAen en av en man
förutsättningar klara såväl behovet långsiktighetatt av som
flexibilitet.

Förenkling och tydlighet
Arbetet med förenklingar regelverket får ske på bekostnadinteav av
tydligheten. Syftet med reglerna bör lättförståeligttydligt och förvara
dem berörs. tydligEn till varför regeln tillkommitmotivering ärsom
också viktigt trovärdighetssynpunkt. språklig tydlighetEn ärur
naturligtvis förutsättning.en

Arbetet med dessa frågeställningarvissa lyfts fram ärav som
resursskrävande längden kommer leda effektivitet.i de till störremen
NUTEK det också viktigt påpeka problemet medatt attanser en
ökande regelmassa gårinte lösa på gång kräveratt utanen
regelbunden Oavsett på vilket kommer hanteraöversyn. sätt attman
den här frågan måste den kommerinse kräva ochatt attman resurser
prioritering.

Beslut detta ärende har fattatsi generaldirektör Birgit Erngren. Iav
dessutomhandläggningen har deltagit Sune Halvarsson, samt

Gabriella föredragande.Törnqvist,

¢/L&gt;R-zQVø-fr. .i
m.Birgit Erngren

p

é/’%V{{L
Gabriella Törnqvist
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handelsdepartementetNärings- och
Småföretagsdelegationen

regelreformering börpå meddet svenskt arbeteSynpunkter hur ett
utformas och organiseras

uppgifter och erfarenheterRiksrevisionverkets

och ändradeverksförordningen skall konsekvenserEnligt 27-28§§ nyaav
de utfärdas.innanråd utredas och dokumentrasföreskrifter och allmänna

skallRiksrevisionsverket RRVandra berörsMyndigheter och samtsom
konsekvensutredningen.sig i frågan ochtillfälle att yttra omges

konsekvensutredningarårligen handlagt omkring 450har sedan 1994RRV
for Ekonomi-avdelningenHandläggningen inomtillställts verket. görssom

samla in.systematisktutformats förchecklistastyrning och följer attsomen
myndig-uppgiftersammanställa för uppföljning relevantaochbearbeta om

databasbyggtkonsekvensutredningar. RRV har överhetsregler och enupp
utredninguppgifter varjeregelgivning vissamyndigheternas att omgenom

in i databasen.kodats

och kon-de reglergranskningmycket översiktligregelRRV gör avensom
aeta.adärendetlämnastillställs verket. Vanligensekvensutredningar som

RRVkonsekvensutredningar tillställsalla regler ochkontrollNågon över att
inte.görs x

uppgiftenprioriterat nedpå anslagssparande har RRVklara kravenFör att
i verkets instruk-godtagits regeringenregelområdet. Detta harinom somav

metoder förutvecklaskallbestämmelsen RRVtion tagit bort att myn-om
konsekvensutredningar.digheters

regelgivningenochkonsekvensutredningarnafå bilda hur utFör seratt aven
konsekvens-urval 100 sthar analyseratanlita konsulthar RRV etten som

konsult-1994-97. Avverket under periodenhandlagtsuteredningar avsom
studeradedekostnadsmässigade konsekvensernaframgårstudien att reg-av

RRVutredningar.hälften myndigheternasi knapptdokumenteratslerna av
myndighetersstatliga1998-03-04 rörandeskrivelse till regeringenhar i en

TelefaxIul..-/&#39;nnBesöksadressPax/adress
J000 08-60041U003.09034DrouninggnumBox45070

StockholmHH30
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konsekvensutredningar pekat på initiativ till regleringaratt tasnya av
regering och riksdag och huvudstrategin, villatt uppnåstaten Lex.om en
avreglering näringslivet, därför knappast kan myndighe-överav attvara

foreskrifter. För konsekvensutredningsinstitutetternas skallatt uppfattas
medel för bättre regelgivning föreslås iett skrivelsen kraven kon-som att

sekvensutredning i verksförordningen begränsas till de fall där utredningen
spelar förreell roll myndighetens ställningstagande. Skrivelsen ochen
konsultstudien Konsekvensutredningan föreskrifter och den regulativa
nivån kartläggning bifogas.en-

RRV har inom för verkets effektivitetsrevison genomfört gransk-ramen
ningar regelsystem inom olika verksamhetsområden. Under 1970-taletav
granskades enbart regler riktar sig kommunerna, under 1980-motsom men
talet granskades regler berörde näringslivet.även Granskningarna vi-som
sade inom de studerade områdena myndighetsregler oftaatt utfärdatsnya

kostnaderna överhuvudtaget och i fallutan att de utredningarutretts att
gjorts kostnaderna vanligen kraftigt underskattats. Regler medförtsom
väsentliga kostnadsökningar hade i flera fall utfärdats de underställtsutan att
regeringens prövning enligt reglerna i den dåvarande begränsningsförord-
ningen. Vidare konstaterades de kostnader uppstått för kommuner,att som
företag och andra endast till mindre del konsekvens myndig-en var en av
heternas regelgivning, utformningen överordnad lagstiftning ram-utan av
lagar med tillhörande förordningar har oftast medfört kostnader.störst
I likhet med myndigheternas konsekvensutredningar har RRV i yttranden
kommittéebetänkanden med förslag till lagstiftning funnit förslagensny
konsekvenser inte tillräckligt.utretts

Erfarenheter från Holland

RRV genomförde hösten 1997 sudiebesök vid Näringsdepartementet iett
Holland. framkomHärvid i Holland sedan länge haft generella kravatt man
på konsekvensutredningar skall förslag lagstiftningatt tillgöras ochav nya

Årreglering dessa krav i praktiken inte följts. 1995 infördesatt imen
Holland modell för regelgivningen syftade förbättratillen attny som
kvaliteten i lagstiftningsarbetet och minimera kostnaderna regler förav nya
särskilt de mindre och medelstora företagen. Den Holländska modellen
bygger på:

Närings-, Miljö- och Justitiedepartementen har utarbetat checklista fören-
granskning förslag till regler och de samarbetar för för framav attnya att
bättre beslutsunderlag.

Checklistan består antal specifika frågor reglers effekter för före-ettav om-
och för miljön möjligheterna implementera dem.tagen samt att
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Konsekvensanalyserna selektivt och endastgörs 10 % reglernaca av-
granskas. En interdepartemental arbetsgrupp beslutar för vilka reglerom
konsekvensanalyser skall göras.

informeraFör metoder för konsekvenutredningar och föratt erbjudaom att-
hjälp med samla in data regelförslags kostnadsmässiga konsekven-att ta om

har särskild enhet helpdesk inrättats. Vid denna enhet finnsser en ett- -
10-tal specialister. Om behövsdet ingående utredningar underlagmera som
för bedöma konsekvenserna kan enheten bidra till finansieringenatt även av
dessa.

En tydlig redovisning lämnas till berörda rörande regelförslagensparter-
positiva och negativa effekter.

Erfarenheterna den holländska modellen positiva. Det avnämaroriente-ärav
rade arbetssättet och inrättandet helpdesk" har lett till attav en man nu
faktiskt genomför konsekvensanalyser. urval viktiga reglerAtt görsett av
har medfört ministerierna allvarligt på konsekvensanalysema. Ge-att tarnu

både positiva och negativa effekter redovisas blir det lättare fåattnom att
för arbetet. Slutligen har informellt nätverk mellan deacceptans ett som

utarbetar regler och personalen vid helpdesken utvecklats vilket under-
lättar arbetet.

Organisation

Enligt uppfattningRRVs behövs det i förhållande förslagsställarentillen - -
granskning forslag till och ändrade förordningarlagar, ochextern av nya

myndighetsregler med betydande konsekvenser för berörda. Denna
granskande bör lämpligen kombineras med metodutveckling och stöd till
kommittéer, departement och myndigheter utarbetar regler och harsom som

för reglernas kostnader och effekter utreds.ansvaret att

Vid analys reglers konsekvenser det enligt uppfattningRRVs nöd-ärav
vändigt regleringen i helhetsperspektiv, dvs måste analyseraatt ettse man
hela kedjan förordninglag myndighetsregel praktisk tillämpning vid- - -
tillståndsprövning och inspektioner. Många verksamhetsområden överlappar
varandra och den samlade verkan regel kan bli verkanänav en en annan av
regeln för sig. Det behövs därför sektorövergripande därsett översyner av
konsekvenserna samtliga regler berör samhällsområde, branschettav som
eller produkt analyseras.

RRVs slutsats därför särskild enhet för regelfrågor bör bildasär inomatt re-
geringskansliet med liknande uppgifter den helpdesk inrättats isom som
Holland. Enheten uppgifter bör omfatta regler får kostnadsmässigasom
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konsekvenser för både näringslivet och för ltommunerna. Enheten bör vidare
samordna arbetet med befintligaöver regler.att se

Den organisationen innebär ingen förändring i kommittéernas,nya departe-
och myndigheternasmentens för utreda konsekvensernaatt förslagansvar av

till regler. Det fortfarandeär kommittén, regeringennya respektive myndig-
hetens styrelse eller chef beslutar reglerna. Av resursskäl bör docksom iom
framtiden konsekvensutredningar i likhet med i Holland genomföras mer
selektivt. Detta bör lämpligen åstadkommas det införs vad gällerattgenom
kommittéförslag och propositioner skyldighet för kommittéernaen resp.
fackdepartementen samråda med enheten föratt regelfrågor behovet ochom
uppläggningen konsekvensutredningar.av

förAnsvaret följa och utvärdera kostnaderatt och effekter utfärdadeupp av
regler åvilar respektive regelutfardande myndighet. Inom för RRVsramen
effektivitetsrevision kan verket granska hur myndigheterna fullgör denna
uppgift. RRV kan på initiativäven eller på uppdrageget regeringenav
genomföra sektorövergripande översyner regelverken inom olikaav
samhällsområden.

Biträdande direktör Hans Noaksson har beslutat i detta ärende. Revisions-
direktör Lars Markstedt har varit föredragande. Revisionsdirektörerna Jan-
Erik Furubo och Hans Grohman har deltagit i den slutliga handläggningen.

LLarsMarkstedtHans Noaksson
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Finansdepartementet
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konsekvensutredningarrörande statliga myndighetersSkrivelse

och ändradeverksförordningens konsekvenser27-28 skallEnligt av nya
innan dessa införs.allmännaföreskrifter och råd utredas och dokumenteras

Riksrevisionsverket RRV skallMyndigheter och andra berörs samtsom
konsekvensutredningen.sig i frågantillfälle ochatt yttrages om

konsekvensutredningar årsedan 1994 handlagt omkringRRV har 450 per
föreskrifter. Förden andelen har ändrade ellerstörsta rört att ennyavarav

regelgivningen harhur såväl konsekvensutredningamabild ut,serav som
urval deutföra undersökninglåtit konsultRRV närmare ett avavenen

1994-97.periodenkonsekvensutredningar handlagts undersom

studien visar, delsför vadskrivelse villdenna RRV dels redogöraGenom ge
förgenomförasförändringar RRV börförslag attsom anser

ändamålsenligt.konsekvensutredningsinstitutet skall fungera

konsekvensutredningarSyftet med

myndigheten så långtkonsekvensutredningardirekta syftet medDet är att
verkligen leder tillskall försäkra sig föreskriftendet möjligtär attom

de kostnadereffekter, bedömningunderlag föravsedda samt ett av som
föreskriften kan medföra.

framträtt olikasyften i sammanhangAndra är;som

minskar,tolkningreglemas kvalitet så behovetöka attatt av

efterleva reglerna,återhållande förverka målgruppemas kostnader attatt

BesöksadressPostadress Telefon Telefax
Drottninggatan45070Box 89 08-690JO00 08-690 00-ll

10430Stockholm
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minska antalet regler och reglernas omfattning, dendvs.att totala
regelmassan,

minska den regulativa nivån. dvs. omfattningen den statligaatt
styrningen och graden intervention.av

Studiens huvudresultat

viktigt syfteEtt med konsultstudien belysa karaktären på de reglerattvar
meddelas i avseende vissa karakteristika. Det gälldeyttresom a om

besluten Föreskrifter innebar ändringar befintliga Föreskrifter ellerom av
tillkomst Vidare undersöktes varifrån initiativet till föreskrifternaav nya.
kommer, vilka föreskrifterna riktas till anförda motiv föroch föreskrifterna.

syfteEtt undersöka i vilken föreskrifternautsträckningannat attvar
påverkade den regulativa nivån. Den regulativa inivån vilkenanger
utsträckning enskildas eller företags handlingsutrymme begränsas genom
den intervention förhållandena olika områden sker detav som genom
statliga regelsystemet. handlarDet i vilken utsträckning olikam a o om
handlingar påbjuds förbjudseller den statliga nonngivningen.genom

2.1 Yttre karakteristika

Studien visade att;a

föreskrifterna,En andel hela 57 avsåg% ändring befintligastor av av
föreskrifter vilket inte påverkar regelmassan endast innehållet iutan

fallenreglerna. I 37 % rörde det sig föreskrifter och i 6 %av om nya
upphävande föreskrifter.av

Initiativen till och ändrade föreskrifter kom 75 °/o falleni frånnya ca av
nationell nivå och i drygt 25 % fallen från internationell nivå.av

Över hälften föreskrifterna hade företag målgrupp för styrningen.av som
Allmänheten respektive statliga myndigheter de näst störstavar
mälgrupperna.

Drygt 60 de föreskrifter% riktar sig tillkom ellertill företagav som
ändrades nationellt initiativ. De regler eller ändrades påtillkomsom
internationellt initiativ riktades i majoriteten till företag, ifallen ochav
andra hand till individer och statliga objekt. Målen med föreskrifter som
riktar sig till företag främst precisera eller kompletteraattvar annat
styrmedel, restriktion för nyttjande eller regler för uppgiftsläinnandc.en
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framgickmotiven för styrningvanligasteDe avsomtre
uiktuppnås längreskalleffekterkonsekvensutredningama dvs de som --

miljöeffekter.konkurrens ochsäkerhet,var

funktionerFöreskriftemas2.2.

funktion;avseendemedolikaföreskrifter mycketMyndighetemas är

Merstyrmedel. änandraanvänds förFöreskrifter utforma enattsom
syftehaundersökningenföreskrifterna bedömdes itredjedel attsomav

ekonomisktstyrmedel,preciseraeller ettkomplettera tett exannat som
Exempel på sådanaanvändbara.reglerna operativtstyrmedel, för göraatt

andraimplementeringenled ii ofrånkomligtingårföreskrifter avettsom
justeringaråterkommandeJordbruksverketsstyrmedel är av

NUTEKsaluminiumaluminiumburksavgifter utifrån priset på samt
eluppvärmda hus.ombyggnadförbidragsvillkormedföreskrifter av

styrmedelregulativagåravregleringsstrategi ersättaEn attt utexsom
antaletminskningtillsåledes inteekonomiska ledermed garanterat aven

ökning.leda tillkanföreskrifter tvärtomutan en

Behovetolikaidetaljer system.används för utformaFöreskrifter attsom
socialförsäkringssystemutforma olika bidragssystem, etcteknisktattav

sådanaexempelföreskrifter. Ettantalofrånkomligen tillleder stortett
olikaiförändringarföreskrifter de systemändradeoch är angersomnya

föreskrifterna kandelbetydandebasbelopp Enändradegrund etc. avav
RRVkonsekvensutredningar inomhandläggningenlöpandedenutifrån av

karaktär.dennahabedömas

ochnågot,förbjuderpåbjuder ellersjälvständigtFöreskrifter som mer
mening. Dessaegentligistyrmedelregulativabetraktaalltså är att somsom

och företag.kommunerriktade till såväl enskildaföreskrifter kan somvara
kanmålgruppenpåregeln harden påverkanInterventionsgraden dvs som --

tänktytterligheten,exempel denvarierande. Ettmycket enenavara
kommunensellerföretagenslångsiktigt binderreglerskala, är som

avseenden,betydelsefullaekonomiskt tcentrala ochhandlande i ex
miljöområdet.

kanallmäntreglerfinnssidan denna skalaPå den ansesmotsatta somav
begränsadede ärringa omfattning,styrobjektet i attpåverka t genomexmer

under kortarefarleddetta dåexempelEtt stängstid ochi år enavenrum.
liRVsgenomföras.kansegeltävlingområde såbegränsattid inom attett en

för vissgälldeendastföreskrifternaomkring 15 %visar ettstudie att av
begränsadhadeföreskrifternaterritorium och 5 %avgränsat att enca av

föreskrifter hastighetenockså reglerargiltighetstid. vägarnaOm som
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till dessa Föreskrifter ingårläggs inte undersökningi RRVs blir given s- -
andelen Föreskrifter med dessa avgränsningar i tid och större.rum

regulativa nivån2.3 Den

funktioner föreskrifternaDe skilda detfyller kan innebära mycket svårtäratt
hur myndigheternas föreskrifter regulativapåverkar den nivån.avgöraatt

framförs åsiktenIbland antalet Föreskrifter användas för denkan mätaatt att
regulativa nivån. Många Förändringar i har baseratsdenna ocksåutsagor om

additionsövningar i framförvilka Föreskrifterallt antalet räknats. RRV
bakgrund vad här föreskrifterantalet inte ärmot att ettsagts,avanser, som

tillförlitligt mått styrning och den faktiska regulativa nivån samhället.i

Konsultstudien också stöd för åsikten själva volymenattger av
myndighetsföreskrifter knappast kan centralt problem iettses som en
diskussion reglerande verksamhet.statensom

Konsekvensutredningama

verksförordningenEnligt skall den dokumenterade konsekvensutredningen
Föreskriftensinnehålla de bakomliggande kostnader ochövervägandena av

andra konsekvenser.

Konsultstudien visar endast sjättedel dokumenteradedeatt en av
konsekvensutredningarna innehöll kunskapsunderlagdetredovisningen av

låg bakom Föreskriftsforslaget. Föreskriftemas effekterAnalysersom av
finns idokumenterade knappt hälften l drygt hälftenutredningarna. avav
konsekvehsutredningama har bedömning vilken påverkangjortsen av
Föreskriften kommer målgruppen. mellanFördelningenatt stor
respektive liten påverkan ungefärmålgruppen lika.visade sig vara

utredningarna framgår konsekvensutredningenI 70 % attca av
Föreskriften.kommunicerats med berörda fattadesinnan beslutparter om

till förändringarFörslag

Finna belägg för kunnasvårt skulleDet den regulativa nivånär att att
påverkas det faktum konsekvensutredningar.myndigheterna genomförattav
Initiativet till reglering regeringen riksdagen då manochtasny av
bestämmer sig för regulativt styrmedel För låta områdeti ställetett att vara
"ostyrt" Föreller i stället använda styrmedel. Omsig andraatt tstaten exav
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mening därförRRVsenligtnäringslivet detavreglering kanvill uppnå aven
myndigheternashuvudstrategi övervägenknappast attvara en

föreskrifter.

kanändockkonsekvensutredningarRRVDäremot varaattanser
därsituationerfinns detFör det förstabetydelsefulla andra skäl.av
olikamellanväljaföreskrifter kanutfardandei sittmyndigheterna av

olikahakanförordningar,för gällandeinomlösningar., somramen
samhället ioch förtillstyrningen riktasför den stort.konsekvenser som

och analyseraåtgärderfall förväg värdera olikaii dessaGenom att
föreskriftenförförutsättningarnakostnader och effekter, ökarförväntade att

ikvalitetreglemasandra kaneffekter. dettill avsedda Förlederverkligen en
myndigheternasdet finns kravmening bli bättreteknisk ommer

föreskrifter.utfärdandetvidarbetsprocess av

omfattarkonsekvensutredningarnuvarande reglerVerksförordningens om
innebärråd. Dettaallmännaföreskrifter ochoch ändradesamtligadock nya

regelgivning,allställs vidkonsekvensutredning oavsettkravatt samma
iförändringbetydandejustering ellermindresigdet rör enenomom

beräknas få.regelnkonsekvenserhur omfattandeochregelverket oavsett
inte barafallmångakonsekvensutredningama i görsinnebärDetta att

byråkratiskuppfattasockså lätt kan kommaslentrianmässigt att som enutan
syfte.egentligtnågotrutin utan

förloraskall riskerasåkonsekvensutredningsinstitutet attsättinteFör att
uppfattasregelgivningförför medel bättre ettiställetsyfte, ochsitt ett som

kraventyngande arbete, RRVadministrativt attanser
rekvisit. Kravetutifrån vissabör villkoraskonsekvensutredning

spelarutredningenfall därbegränsas till dekonsekvensutredningar bör en
aktuelladenliggabörställningstagande.myndighetens Detförrollreell

frågansbörAvgörandebedömning.dennamyndigheten göra varaatt a
omfattning.förväntade effektemasdekomplexitet och

Överdirektör ärende ibeslutatLandahl har i detta närvaroJan av
revisor Carolinaförsteföredragande,Jan-Eric Furubo ochrevisionsdirektör

Malmerius.

O
lvlaliticrittsCarolinaLundahlJan

regulativaföreskrifter och denKonsekvensutredningar,Bilaga: Rapporten
Schäfer, Kriterium AB.fil.kartläggning. doktor Joachimnivån Aven-
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Förord

Riksrevisionsverket har överlämnat skrivelse till regeringen den 5en mars
med konsekvensutredningar de föreskrifter1998, systemetom av som

beslutarmyndigheterna Ett underlag för skrivelsen har varit enom.
de konsekvensutredningar under 1994-97.kartläggning handlagtsav som

studien få konsekvensutredningama ochSyftet med bild hurattvar en av
regelgivning genomförts fil. doktormyndigheternas Studien harut. avser

Schäfer, KriteriumJoachim AB.

FuruboJan-Eric
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Inledning

Syfte1.1
fortfarande föremålkonsekvensutredning åter ellerInstitutet är rättare sagt --

de driverviktig utgångspunkt för förståelsen intressenför Endebatt. av som
ein mädchentycks institutet prägelbärmeningsutbytet att attvara av vara

tyngdpunkten vid olikaolika deltagare i debattenalles och läggerfür att
till införandetTillkomsthistorien, tillbakai alla händelser gårsyften. avsom

meningsutbytetbegränsningskungörelsen det i1970, visar nämligen att
fyra slags syften:åtminstoneförekommit

för ökaregelmassanoch omfattningantalet regler derasminska att0 --
överskådligheten

minskar ochkvalitet så behovet tolkningreglemasöka att av0
underlättastillämpningen

offentligaspå detregulativa nivån, dvs. omfattningenminska den0
interventiongradenstyrning av

reglerna.för efterlevakostnaderåterhållande målgruppernasverka att0
variteffekter hade detinträngande utvärdering institutetsochI bred aven

utsträckningi vilkenbedömasitt i alla dessa krav ochnaturligt att ta avstamp
bådebegränsati detta fall, uppgifteninfriats. När,de har är mersom

forrnulerats medkriteriernasyfte och tillgång till arbetstid, harbeträffande
syftet.tredjeframför detallt med ledningi åtankedessa mål avmen

förkaraktäralltså analysera föreskriftemasskaUndersökningen att
idvs.påverkats,bild hur den regulativa nivån harfå avgöradärigenom aven

styrningadministrativföreskrifterna innebär nettotillskottvad mån ett av
vilka egenskaperochpåbjuder eller förbjuder någotreglertvingande som

kvalitet.konsekvensutredningarnashärtill bedömsdenna har. I tillägg även
till nåförhoppningsvis bidraundersökningenkanSammantaget att

regelarbetetföreskrifterna ochmål öka kvalitetenöverordnade attsom
framtid.institutetssamt

vid RRV,metodutvecklingresultatstyming ochförenhetenInom tarsom
1994introducerades underkonsekvensutredningar,inkomna ettemot

innehållerDatabaseninkomna registrerades.handläggarstöd vari ärenden
har dockinformationenärendetyp, avsändareinformation etc. menom

föreskrifterna.analyseraanvändbarhet det handlarbegränsad när attom
specifikfrågorna sökasDärför måste göraattgenom ensvaren

antal inkomna utredningar.bearbetning ettav

1.2 Urval
analyseraefter nå deskriptiva syftesittUndersökningen strävar attatt genom

urval föreskrifter och till dessaoch allmänna rådslumpmässigtett av -
har registreratskonsekvensutredningar början 1994sedanhörande avsom-

fanns det 819urvalet 100 våren 1997ärenden gjordeshos RRV. När om
delmindreendasthandläggningssystemet. Urvaleti representerarposter en
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föreskrifter. Riksdagens Revisorerförekommande l frånrapportenav
utfallet uppskatta den då aktuellaredovisas försökl99l/92:19 attettav

och föreskrifter.i lagar UtfalletMätningen enheten antaletregelmassan. görs
föreskrifter baseradedecenniet fanns 1.638det i början 14.400visar att av

uppgifter urvaletsutgår från storlekbemyndiganden. Om dessa är
beslut justeringar0,7°/o. Andelen flödet, idvs.blygsamma omav av

betydligtinförande dock Nämndaregler ellerbefintliga större.ärav nya.
år vilket flödebyggdes under knappthandläggarsystem motsvarartre ettupp

300 ärendennästan per
enkätundersökningMyndigheters regelgivning RRVRRV-rapportEn en-

flödetmöjlighet bedöma regelbeslut.erbjuder ytterligare1995:7 att aven
myndigheter valtsuppgifter frånUndersökningen baseras 42 som

tio myndigheternaomfattande regelgivning. Dede hargrunden störstaatt en
enkäten deregelbesluten ochansvariga för 2/3enligt42dessa avvarav

periodenunderregelärenden åri genomsnitt i 200tillsammansbeslutade per
medantagligenförklarasmellan uppskattningarnaSkillnaden1988-1993. att

omfattar samtliga myndigheter.handläggarsystemet

"mörkertal" förrepresentativitet råder troligenurvaletsfråga störrel ettom
i idelförklaring RRVsmåärenden, något harkan kallavad vi attensom

dessa imedgivitBoverket och länsstyrelserna harmed bl.a. rättensamråd att
år. Sågångfortlöpandekommunicera i ställetstället för rapporteraatt peren

undantagits från kravetBoverket enligt överenskommelse med RRVhar t.ex.
kommunicering fråga fastställandeoch iutredningpå avom

enligt RRV-Vi också Riksarkivet,subventionsräntan. vet att som
regelbeslut, utfärdarflestde myndigheter fattarutredningen ettär av somen

trafikreglerfrån Inrapporteringenarkivförordningen.antal dispenserstort av
ställtshar därtillärendensig variera högst Dessaockså visathar avsevärt.

fall ödsladå de trivialaundersökningen välutanför attrepresenterar
på.utredningsresurser

och därmedvidhanden inskicksfrekvensenerfarenheterRRV:s attger -
knuten förekomsten internatillbortfallet tycks avvara-

förrutinerutformathandläggningsregler, myndigheterna harnärmast attom
framfördetföreskriftsförslag till ErfarenhetenRRV.kommunicera säger att

förinterna reglermyndigheterna har explicitadeallt störreär som
tydligaregelförslag iblandtill RRV medkommunicering änav om-

faktumdetavdelningar och enheter. bör framhållasskillnader mellan Här att
myndigheternasig tolkas såfår ärendena tillsända, inte fårinteRRV attatt

med berörda intressen.kommuniceratinte

producenter"tunga" i bemärkelsenmyndigheterDe är stora avsom
urvalsbasen. Närvaronemellertid i hög grad representerade iföreskrifter är

"mörkertaletkan till minskaockså bidraaktiva intressegrupper attantasav
Även erfarenheten databasen i dettyderför dessa. ärnärmasteattom

ochrutiner,myndigheter med fungerandeheltäckande för utvecklade och att
betydande,myndigheter saknarbortfallet hos rutiner kan antassom vara

empiriska undersökningar belägga detta.direkt kanfinns det inga som
undersökningbakgrund till från dennapresentationen resultatenSom aven

denaspekt på representativiteten lyftas fram, nämligenbör omen annan



storlekurval tillräckligEtt slumpmässigtmålgrupper.föreskriftemas av
ifördelning populationen. urvalet,hela Närhatenderar att somsomsamma

jämföra urvaletfinns anledningomkring 10% detfall,detta attmotsvarar
populationen.med

överensstämmelsefördelning godmålgrupper visarObservationemas
Tabellen visargjorts. nedanoch det urvalRRV:s databasmellan tresom

kategori ingick itrafikföreskrifter. Dennainkluderarkolumner varav en
förhuvudundersökningenexkluderades därefter införförstudien attmen

ärendeslagetregler. Förstudien visarplats för andralämna att
bedömningärendena. Dennatrafikföreskrifter uppgår till omkring 20% av

med handläggarnas erfarenheter.i linjeligger helt

i frågaurvalspopulationenspeglarurvalet ganska välvisarTabell l att om
frågafinner vi iskillnadenstyrningen riktas. Störstavilka ommot grupper

undersökning.samrnanslagna i dennakommunerlandsting och

representativitet. %UrvolelsTabell

Urval UrvalRRVs
exkl.databas inkl.

trafik trafik

46 37 22Allmänheten
individer

5 6Avgränsade -
grupper

64 7Organisationer
38 4731Företag
6 87Kommuner

4Landsting -
8 7 l 1subjektStatliga

innebäranödvändighetmedanförts behöver givetvis inteuppgifterDe som
för derepresentativatill RRVkonsekvensutredningar inde ärsäntsatt som

ochurvalspopulationenmellangoda samstämmighetenDenutarbetats.som
medutfalletfall inte ambitionen analyseravarjeurvalet talar i emot att

eller andra variabler.målgrupperuppdelning på

Kodschemat1.3
medförundersökninguppläggning utveckladesUndersökningens genom en

visade sigSchematutforma och kodschema.huvuduppgiften testa ettatt
krävde endastsyftenundersökningens och smärreganska väl motsvara

omfattar dimensioner5kodschema bilagase 1justeringar. Det använtssom
variabler.och 18

med ellerhandläggarstödet med har,variabler arbetardeFlera utansomav
dock påundersökning. Alla observationer byggeri dennajustering, använts

med RRV:sliknadebedömning och avstämning ellersjälvständig någonen



databas har inte skett. Härmed författaren står för bedömningsagt att ensam
och kodning fallen.av

fråga FöreskrifternaI ligger fokus deras karaktär dimensionerna 1-3om
kodschemat.i Beskrivningen sker med hjälp 7 variabler fångarav som upp

initiativet nationellt eller internationellt EU-direktivär ellerom
konventioner, i vilken utsträckning föreskrifterna innebär regulativtett
tillskott gällande förordningar,till föreskriftemas precision, hur målgruppen

giltighetstid, vilken geografisk täckning de har, vilket stynnål deut,ser ger
uttryck för och vilka motiv ligger bakom regelförslaget. Variabelnsom

innefattarstyrmål variabelvärden det möjligt skilja mellangör attsom
föreskrifter preciserar andra syftarstyrmedel till implementera andraattsom
styrmedel och sådana har självständigt syfte.ettsom

dimensionandra deltema handlarEtt förväntade eflekrer4 ochom
empirisk underbyggnad for utredningens antaganden. fråga hårtI hurom

förväntas påverkaregeln målgruppen det viktigtär att attnotera
undersökningen inte kan hantera olika kombinationer målgruppens storlekav
och interventionsgrad d.v.s. kraftig intervention för liten litenen grupp -
intervention for grupp. Konsekvensutredningamas kvalitet denstoren -
femte dimensionen bedöms med ledning förslagdet till innehållav som-

informationsskriftredovisas i RRVzs Konsekvensutredning RRV 1996:38.

Eftersom konsekvensutredningar fastaendast förändringar uppstårtar som
till följd ändrad eller regel dvs inte de konsekvenser uppkommitav ny som

bakomliggande lag eller förordning, har denna studie haftav samma
Studiensutgångspunkt. resultaten kan med andra ord spegla gradeninte av
i fallregelstyming, bästa antydan vilkeni riktning utvecklingen går.ge en

Undersökningens uppläggning det heller inte möjligt beröragör ettatt annat
ledtema för meningsutbytet föreskrifter och konsekvensutredningar,om

förnämligen kostnaderna regelefterlevnad.

Konsekvensutredningar endast omfattar allmänna råd har uteslutits. I desom
fall urvalet har bestått sådana har fortfarandede medersattsav en annan

föreskriftslumpmässigt vald som kan omfatta både föreskrift och etten
allmänt råd.

Jämförelsen mellan förordning föreskriftoch har utförts med hjälp detav
hjälpmedletCDROM-baserade PARAGRAF. Schemat fångar vilketiupp

föreskriftenutsträckning kompletterar, kommenterar, preciserar mindreetc.
eller delar eller hela förordningen. När ärendet har handlatstörre attom
ändra existerande föreskrift har jämförelse i stället gjorts mellan äldreen en
och formuleringar för hur och vilka förändringar detutrönaatt storanyare

beslutet innebär.nya



Resultatet

struktur. inleds medföljer DenResultatpresentationen kodschemats ett
vilkabetydelseföreskriftsförslagens bakgrund ochavsnitt samtom

motiven bakomvilka styrmålen ochföreskrifterna adresserar,målgrupper är
föreskrifterna står påvilken empirisk basförslagen. Frågan somom

följd regelnseffekter tilldärefter vilkaochredovisas väntas avsom
demätvärdena för granskningenSist redovisasimplementering. av

övergårfrekvenstördelningarEfter ha redovisataspekterna.kvalitativa att
delmålgrupper.mätvärden för bl.a.tillframställningen att presentera

innehållFöreskriftemas2.1 m.m.
varifrånavseende påmedfasta på beskriva reglernafråganförstaDen tog att

utredningenregel föreslås,detkommer,initiativet är omen ny somom
frågamyndigheten ibefintlig regel ellerjusterahandlar att omenom

redovisarnågon Tabellupphävande regel. 2överväger svaren.av

n100RegelmassanTabell

27nationellt initiativpåNy
10initiativinternationelltNy

Ändring 42nationelltinitiativbefintligav
Ändring l5internationelltinitiativbefintligav

6nationelltinitiativUpphävande
0internationelltinitiativUpphävande

sammanlagt 57%,fallen,mycket andelvisarMätvärdena att stor avseren av
regelmassandefinition, intepåverkar,befintliga regler. Dessaändring perav

befintligaförändringarellerinnehållet. Initiativ till reglerendast avutan nya
internationelltregler efternationell nivå 69%.väsentligt Nyai allttas

framför 10%.vanligafrån EU inte såalltinitiativ motär ännu tangerarmen
emellertiddetMätrnetodenantalet upphävanden litet.framgår görSom är

till följdde fall där regler upphävsfångainte möjligt attatt avupp
nämligenmyndigheterberördai dessa fall behöverförsvinner;förordningen

antalytterligarekonsekvensutredningar. Till detta kommerinte ettupprätta
ellerhar skettkonsekvensutredningföreskrifter har upphävtsfall där utan att

Urvalet saknargällande.fleraföreskrift tidigareändrad ersätteratt en
initiativ.internationelltupphävts påreglerexempel på som

Även mâlgruppernainte innebärabehöver detregler tillkommer attom
variabelstyrningen. Nästakraftig ökning den administrativaförutsätts aven

mellanåtskillnadpå den "regulativa nivån ocheffektenfasta görtar
tillskottbetydande inverkan, dvs. ökning, sådanaregler har ettgersomsom



precisera reglerna och sådana bedöms ha liten eller ingenattgenom som
betydelse.

Tabell Tillskoh‘. n94.

betydandeJa, Ja. precisering Litet eller ingetallsgenom
21 42 3

fallI de konsekvensutredningen rörde upphävande regler har tillskottetav
i så fall skullesom negativt inte bedömts. Därför 94 ochärvara summan

inte 100. Bedömningen, sannerligen inte varit lätt göra, ärattsom att
omkring femtedel fallen innebär betydande tillskott" till denetten av
administrativa styrningen och något andel ändå denstörreatt en pressar
regulativa nivån uppåt precisera i förordningar allmäntattgenom
formulerade krav. l tredjedel fallen bedöms reglerna ha endast litenen av
eller ingen inverkan regeltrycket.

Om tillskott betydande,är visst tillskottett representerar ett attgenom
precisera tillämpligheten minska möjligheterna undandra sig styrningatt
eller ska bedömas litet eller inget alls i hög grad tolkningsfrågaärvara en
där det dessutom har visat sig hart omöjligt ställa några explicitanär att upp
tolkningsregler.

Gränslinjen mellan svarsalternativen "betydande och
"precisering/uppdatering fasta föreskriften tolkas innebäratar art-om en
eller gradskillnad. Vidare kan bedömningen har gjorts utifrån hursägas att
Föreskriften kan påverka målgruppema, dvs. hur målgruppen kanantas antas
värdera den frihetsinskrånlming föreskriften medför. Ett exempel därpar
tillskottet bedöms betydande kan möjligen tydliggörasom
tolkningssituationen. förstaEtt inrättande fågelskyddsområde medrör ettav
förbud färdas eller uppehålla sig inom området under delmot att storen av
âret. Ett föreskrifter för hantering explosivaannat avser nya av varor som
bl.a. medförde tillståndsregler, krav på märkning och ursprungskontroll.nya
En viktig skillnad den förra föreskriftenär i princip sigvänder tillatt
allmänheten medan den har mindre företagsenare en avgrupp som
målgrupp.

Den grad inskränkning i målgruppemas rörelsefrihet reglerna innebärav som
också beroende hur förär tolkning dvs.stort är,utrymmetav

precisionsgraden i de formuleringar används för uttryckaattsom
regelinnehållet. Den bakomliggande tanken är störreatt
tolkningsutrymmet desto blirär, de praktiska möjligheternastörre att
undvika följaatt stymorrnen.

En liknande svårighet infinner sig beträffande bedömningen reglemasav
precisionsgrad. Relevansen for undersökningen ligger, inärrmts, attsom
möjligheterna undandra sig styrning ökar regeln kan till föremålatt görasom
för fördelaktig tolkning eller Ett exempel föreskriftsförslag med visst
tolkningsutrymme krav på arbetsinsatsrör omfattning för skalldennaatten

heltidsstudier. Det heterutgöra "uttrycket hela börsin arbetstidattanses



huvudsakliga tid underskolarbetet den studerandessåtolkas upptaratt
arbetstid vid heltidsarbete. OmnormalViss kan meddagen. göras

hand läxläsning ochstudiertidförutsätterutbildningen ägnasatt egen
föreskriften ochformulering isådan tid." Dennamedräknasdylikt även

uppgiftslämnarna ochbådekaraktär visarandraytterligare attav samma
bedömningar.förharhandläggare visstmyndighetens utrymme egna

länsstyrelseobefintligttolkning i det närför närmasteUtrymmet är en
påexempelkronor,fällavgiften för älg till 500fastställer etten vuxen

efter vilketregelkompletterandesärskiltanvisningar""exakta angersom en
variabelnFördelningenbetraktadjuretfödelsedatum är vuxet.att som

framgår tabell 4.precision av

n.94Precision.Tabell 4.

ExaktaanvisningartolkningförUtrymme
76l8

precisionsgradhar så högvanligenforrnuleringarnavisarUndersökningen att
frågatydlig istyrningendvsganska litet, ärtolkningsutrymmet är att omatt

till frågankonstaterande vidarepåbjuder. Efter dettaellerförbjudervad den
till.föreskrifterna riktasmålgruppervilkaom

Målgrupp. n94Tabell

24allmänhetenlndivider-
6Avgränsadegrupper
7Organisationer
50Företag
8Kommuner
13myndigheterStatliga

allmänhetrespektivesvarskategoriema företag stort;dominerarInte oväntat
Antaletsamhället.iriktas alltså tillreglerna stora svarmerparten grupperav

endastockså detbetyder äruppgår till 108, ettflervalsfrågan, attsom
kategori.flerföreskrifter riktas tillantal änmindre ensom

administrativaför denbetydelsegiltighetstid har givetvis vissReglernas
förståkanvidareFöreskrifter gäller tillstyngd.stymingens meransessom

begränsadharsådanastyrningdvs. kraftigareinskränkning änkännbar som
föreskriftemaaktuellade härUndersökningen 90visargiltighetstid. att av

avgränsadefemmedanavseendebegränsning i detta ärinte har någon -
motortävlingarsamband medidagar t.ex.ellervanligen till ett paren

sjöss.tillellerlandsväg
ibland hardeinterventionsgrad reduceras ocksåReglernas attgenom

svarsalternativendikotomaterritorium. Deförgiltighet avgränsatett



nationellt respektive avgränsad samlar 85 respektive 15 Till densvar. senare
kategorin hör regler för sjötrafik och regler knutna till bildandet.ex. av
naturskyddsområden.

De styrmål föreskrifterna verka för uttrycks vanligen inte så tydligtavses att
ändamålsbeskrivningarna går tolkning. De resultatatt sortera utan som
redovisas i tabell 6 baseras tolkning föreskriften och vidhängandeav
konsekvensutredning. Undersökningen har arbetat med inte mindre 9än
svarskategorier där endast kommenteras här. gällerDet kategorinen annat
styrmedel föreskrifter nödvändiga kompletteringar ellerutgöravsersom som
preciseringar för implementera andra i första hand ekonomiskaatt - -

vidarestyrmedel se i bilagan.

Slyrmöl.Tabell n94

styrmedelAnnat 27
Uppgiftslämnande lO

Restriktionerför nyttjande 33
Behörighetsregler 2
Utrustning-investering O
Mätning-provtagning 4
lnnehållsdeklaration 4
Administrativarutiner 14
Villkor för verksamheten 0

Svarsfördelningen visar förekomsten systemregler, dvs. sådanaatt av som
preciserar styrning, transfereringar, Inte mindre 27t.ex. är änstor.annan av
föreskrifterna har tillkommit för implementera andra vanligenatt
ekonomiska styrmedel. Typvärdet står för kategorin nyttjanderestriktioner
och de ärenden in under denna rubrik handlarsorterats t.ex.som om

fågelskyddsornråden,markanvändning tillståndsplikt för radiosändare och
explosivahandhavande En kategori föreskrifterämnen. storav annan avser

pâverkarxmålgruppemas administrativa arbete.som
Motiven för föreskrifterna uttryck för effekter högre nivå eller längreger
sikt, dvs. konsekvenserna målgruppemas ändrade agerande. Vilka motivav

underbygger föreskriftsförslagen därför något svårareär ännusom att
klassificera styrmål, varför läsaren för långtgåendeän draattvarnas
slutsatser. hela fallenI 27 har det heller inte varit möjligt med rimligatt,av
grad säkerhet, utläsa motiv.av



Tabell Motiv. n94

Forskning-statistik 8
Hälsa 8
inflytande l
Integritet 8
Kostnader O
Konkurrens 10
Kultur 0

Kontroll 5

Miljö 9

Service 2
Sysselsättning 0
Säkerhet 16

gårMotiv utläsa 27att

Svarsfördelningen antyder dock fjärdedel föreskrifternaomkringatt en av
har aktualiserats uttryck för för säkerhet i någotuppgiften sörjaett attsom

livsmedelavseende t.ex. ADB, eller närliggandekosmetika. Ett rörtema
vämandet enskildas eller organisationers integritet och detta motivom

åtta föreskrifterna.in på ärenden harInte mindre tiostämmer änav
aktualiserats syftet i olika avseenden konkurrensen.stärkaattav
Undersökningen har tagit reda i vilken utsträckningäven
föreskriftsförslagen bygger på angiven empirisk grund. Undersökningenen
bortser medvetet från myndigheterna har uppdrag preciseraett attom
förordningar eller initiativ inom delegation.för sin Itar egna ramen

det framhållasrättvisans måste det förra falletmyndigheterna i inteattnamn
har någon valfrihet och därför vanligen kan avstå frånantas
konsekvensutredning. I alla händelser förekommer det i fallenendast 16% av

kunskapsunderlaget något redovisas.sättatt

förekommer inget explicitDet krav effektanalys väl attmen
myndigheterna på något kan följdverkningartroligt vissa kansätt göra att
uppstå. Det kan likväl intresse utsträckningi vilken explicitaattvara av se
effektanalyser förekommer. Undersökningen effektanalyser förbigåsvisar att
i fallen 26 innehåller resterande54 medan sådana godtagbar kvalitet. Iav av

kvaliteter20 fall har den sådana förhoppningarsvarskategorinatt passar
bäst.

bli påverkade självfalletHur målgruppema föreskriften i fråga ärantas av
viktig information. Alla utredningar varföruttalar inte i frågan utredarensig
har biträtt med sin bedömning. föreskriftfallen inteI några räckeregen av
och utredning for bedöma påverkan.att
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Påverkan på målgruppen.Tabell nl0O

Liten enligt Storenligt Disk. Disk. Disk.men men -konsekvens- konsekvens- bedöms bedöms kanvara vara
utredningen utredningen liten bedömasstor

2430 22 7 17

Utfallet visar konsekvensutredningen i fallen efterlevnad30att attangerav
har liten påverkan målgruppen fråga.i I ytterligare fall, dvs.22
tillsammans lite drygt hälften undersökta utredningar, bedömerav
utredningen påverkan liten. Sju fallen föreskrifter medrepresenterarsom av

storenligt min bedömning inverkan medan i det femtedel inte gårnärmast en
bedöma med ledning föreskrift eller konsekvensutredning.att av

När det gäller bedömning påverkan på målgruppema inryms påtagligtettav
och delvis ofrånkomligt subjektivt inslag. förtjänarDet påminnas detattom

sig antaganden korrekthet endast kan utfall. efterdvs.rör prövas motom vars
målgruppen.tid och på vidareLägg märke till i dennamätt atten

undersökning har påverkansgraden bedömts endast i de fall den aktuella
myndigheten inte gjort någon sådan själv.bedömning Där det alls varit
möjligt någon bedömning i 29 fallen uttrycker dessagöraatt attav- -
målgruppema kommer känna "stor" eller "liten" påverkan. Ettatt av par
exempel kan möjligen tydliggöra hur det förstaproblemet och lösts. Det

föreskrift föreskriver sjölagen kostnad kronor ska172attsomavser en
finnas ombord svenska fartyg. Varken kostnaden, besväret köpa inatt

förvaradokumentet eller det ombord kan rimligen uppfattas ha någonatt
påverkansärskilt på målgruppen. Ett andra exempel har bedömtsstor

medföra påverkan målgruppen. Det andra exempletstor avser
omfördelning formellt för följa föreskrifteruppsättningattav ansvar en om
kyl- och värmepumpsanläggningar.

de fall konsekvensutredningamaI omfattar någon form effektanalys detärav
hurintresse utvecklad analysen I 43 de 45 fall där analysatt angeav av

beskrivningenförekommer verbal i fallen förväntadeoch två harav
effekter i kvantiñeradeangivits termer.

vid utformningEn svårighet administrativ styrning förutse ochärstor attav
bieffekter styrningsinsatsen. Inte sällan kan förutsebara bieffekterväga av

omfattningha sådan och betydelse de omöjliggör introduktionenatten av
förekomstenDärför bieffekterstyrning. diskussion viktig aspekt.är av om en

utredningenHär finner sådana inte diskuteras i fallen.97 I deatt treavens
bieffekterfall där diskuteras förväntas sådana inte uppträda.

infallsvinklarAndra2.2
Den databas projektet sig potentiellt tillupprättats lånar ettsom genom

antal analysermycket och redovisningar. Alla tänkbarastort



analysmöjligheter emellertidkan inte återspeglas i denna välrapport, ettmen
urval särskilt intressanta aspekter.

En första utfallenställaär variablemaatt regelmassan och tillskott mot
varandra för indikation varifrån initiativet tillatt regler meden nya stor
inverkan på målgruppema kommer. N .b. observationema tillatt sex-
antalet upphävande inte ingår i tabellens vården.som avser-

Tabell Regelmassa mot tillskott. n94

Ändr.Ny Ändr.Ny bef. bef.
nationellt internationellt nationellt internationellt
initiativ initiativ initiativ initiativ

Ja,betydande 141l 3 30 l 2 6 40
Ja, 141l 6 60 20 48 335genom
precisering

Litet eller inget 5 18 l 10 21 50 274
alls

SUM 27l00 l0l00 42l00 l5l00

Tabellen antal och inom hur andelanger parentes stor av- -
initiativgruppema fördelas de värdena tillskottsvariabeln. Tilltresom
följd mycket låga antalet konsekvensutredningar undersökts måsteav som
utfallet betraktas med mycket försiktighet.stor

regler införtsAv 27 på nationellt initiativ har knappt hälftennya som
medfört betydande förändringar för målgruppen, medan något mindreen
andel de tillkommit på internationellt initiativ i allt väsentligt EU-av som
direktiv tillhör denna kategori. Innan några slutsatser kan dras detta, ärav
det mycket viktigt påminna inslaget internationelltatt initieradeattom av
förändringar sannolikt mindre iär urvalet i urvalspopulationenän
samtliga förekommande regelbeslut.

debatten myndigheternasI utgivande föreskrifter har frågan hurom av om
dessa påverkar framför allt näringslivet intagit särställning. detta skälAven

det motiverat särredovisa utfalletär för denna målgrupp. Vi har redanatt
31% de föreskrifter ingår inoterat att urvalet har företagav som som

målgrupp. intresse ocksåAv varifrånär initiativen kommer och iatt se
vilken utsträckning det sig nytillskott föreskrifterrör eller justeringom av av
befintliga.
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flervalsfrågaMålgrupp n94moi regelmossaTabell 10.

ÄndringÄndringNy Ny inter- avav
befintlig befintlignationellt natonellt

internationelltnationelltinitiativ initiativ
initiativ initiativ

2l7 lindivider l
02 40Avgränsade

grupper
0l5 lOrganisationer
l l191 7lFöretag

.
052 0Kommuner
24lsubjekt 5Statliga

företagnationellt initiativtillkommitföreskrifter utgördeAv somnya
internationellt10mindre 7fall medan intei 32,målgruppen 11 än avav

gäller förliknandeEttföreskrifter riktas till denna mönsterinitierade grupp.
ändrats.föreskrifter som

målgrupperfrån andraavvikerändå företagenintressantBetydligt är ommer
redovisastabell 11regulativa tillskott. Iföreskriftemas s.k.frågai om

förmätvärdenfördelade på olikaför målgruppemamätvärden
tillskottsvariabeln.

Målgrupp mot n94tillskottTabell 11.

ellerLitetbetydande Ja,Ja, genom
ingetallsprecisering

107 4individer
0l 5Avgränsadegrupper
3O 4Organisationer
131l 24Företag
30 4Kommuner
62 4Statligasubjekt

fallde därfjärdedelomkringbetydande istyrningenTillskottet i är aven
tredjedelomkringtillmedan andelen uppgår närmålgruppföretag utgör en

vågaför fördock litetsig till individer. Urvaletvänderföreskrifterna attär
regelstymingenskillnader i hur "sträng"dra slutsatsnågon om

sig,visarför företagsorienterade föreskrifter DetstyrrnåletdåVad är se
andel fall handlarförsvarlig 4814tabell 12, attatt omaven - -

styrmedel,andra framför allt ekonomiska.implementera
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styrmöl.Målgruppen företag mot n48Tabell 12.

styrmedel l4Annat

Uppgiñslämnande 8
nyttjandeförRestriktioner l2

Behörighetsregler 2

investeringUtrustning- -
provtagningMätning-

lnnehållsdeklaration

rutinerAdministrativa

VerksamhetenforVillkor -

vid sidanadministrativ styrning dvs.egentligdet gällerNär av
restriktionerformerolikaandra styrmedel dominerarimplementering avav

Däreftereller liknande.frekvenserkemikalier,för nyttjande t.ex. resurser,av
företagensofta kravenså uppmärksammadeföljer de i debatten

uppgiftslärnnande.

Konsekvensutredningamas kvalitet2.3
föreskriftsförslagen böråtföljerkonsekvensutredningarVad de som

förföremålblivitskillnad från föreskrifterna själva,tillinnehålla har,
ikommentarerPå grundvalen råd ochfrån RRV.kommentarer av

iundersökningenKonsekvensutredning RRV 1996:38 har även noterat
tillfyllest" igodtagbara "ejutredningarna ellergradvilken är sex

innebörd, denföreskriftens innehåll ochbeskrivningenavseenden; av
ledaeffektermotiverar åtgärden, den kedjaproblembild antassomavsom

medkommuniceringmåluppfyllelse, angivande målgrupper,fram till av
hosuppkommavilka kostnaderför målgrupperföreträdare väntassamt som

tabelliredovisasundersökningens bedömningarUtfalletdessa. av
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Tabell 13. Konsekvensutredningarnas bedömda kvalitet n100

Godtagbar tillfyllest
Föreskriften 9l 9
Problemet 79 2l
Effektkedjan 63 37
Berörda 84 I6
Kontakter 62 27
Kostnader 55 45

Bedömningen har gjorts situationsberoende enklare fall,att t.ex.genom
förslag till trafikföreskrifter, har bedömts hålla godtagbar nivå vad avser
effektkedjan sådan inte förekommer.även Ett sådant agerande har sittom
stöd i både RRV:s informationsskrift och den allmänna uppfattningen om
hur institutet bör tillämpas. När det gäller variabeln kontakter, har denna inte
kunnat bedömas fall,i ll då underlagen skickats till RRV, inte alltidsom
varit kompletta.

2.4 Implikationer
Undersökningen kan, 100 akter har bearbetats,trots inteatt lämna några
konklusiva varken i fråga hur regelmassan utvecklas, vadsvar om
regelgivningen betyder för olika målgrupper eller konsekvensutredningarnas
kvalitet i allmänhet.

Några tidigare meddelade reservationer förtjänar syftet har inteatt upprepas:
varit historisk utredninggöraatt eller utreda regelgivningens effekter,en att
däremot belysa karaktären de regleratt meddelas. Urvalet visar ocksåsom
vissa brister, framför allt del de enklareatt fallen inte ingår istoren av
urvalsramen.

Icke forty visar den bl.a. 27 100 regler konsekvenseratt är andraav av
föreskrifter; de behövs alltså för implementera andra regelkomplex.att I linje
med detta konstateras vidare ytterligare antal regler haratt tillkommit förett

andra myndigheters arbete.att Endaststyra fallen innebär upphävandesex av
å andra sidan går inte mindre 57 ärendenän ändramen redanut att

befintliga regler. nytillskottetAv har femton regler sin bakgrund i Sveriges
EU-medlemskap eller andra internationella samverkansorgan.
Konsekvensutredningama och kommuniceringen föreskriftsförslagenav har
inte i något fall i urvalet medfört myndigheterna avstått från regleraatt att
och istället valt informativt eller ekonomiskaett styrmedel.
Argumenten for de regler beslutats genomgåendeär övertygande.som
Beträffande frågan regulativa tillskott inte minst frångörs,om
myndigheterna själva, emellanåt också gällande de föreskrifter däratt som
beslutas i saknar betydelse jämförtstort sett med den administrativa styrning
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innebärStåndpunktenförordningar.ochi lagarfast attläggssom
precisera,implementeringhand béiddar förförstai attföreskrifterna genom
allmäntvanligenförordningenssituationsanpassa såochförtydliga att mer

dettavariantEn äroperativt användbara.anvisningarhållna görs tema
förled i villkortillkommitantal regler har etthållningen stortettatt som

informativa ellerstyrrnedelskategorierandraimplementeringen av -
för dennastödtolkasUndersökningens resultat kanekonomiska. ettsom
endastregulativa nivåndensänkning ärantyder alltsåochhållning att av

antalet förordningar.reduceramöjlig attgenom
enklareberörkonsekvensutredningarinslagetpåfallandeDet stora somav

tillmöjligenkanöversiktligsällandärtill inte tasfall och är naturavsom
situationer därtillkunde begränsasfördel kravetdetförintäkt att vore en om
möjligenkanställningstagandet. Dettareell roll förspelarutredning en

utredningarnaspåknyta kravenåtergå tillåstadkommas attattgenom
ochutförligenkel,summarisk,beslutssituationenpåkaraktärentillinnehåll -

komplex.
denintrycketförstärktocksåundersökningen har attfrånErfarenheterna

föreskrifter ochmängdenbedömakannivån interegulativa mätas attgenom
förbetydelsedärmedinnehåll ochSkillnader iutvecklas.dessahur

användainte gårså numerären attmålgruppema är somstora att ens
indikator.
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Bilaga kodschema1 -

ÄRENDEFALL DNR
ÅR MYNDIGHET V0 KU

VOLYM
Vl REGELMASSAN l Ny nationelltinitiativ 27

2 Ny int.initiativ 10
Ändring3 bef. nationellinitiativpa 42av
Ändring4 befintlig initiativint. l5av

5 Upphävande initiativpánationellt 6
6 Upphävandepáint.initiativ 0

Lvzil TILLSKOTT 1 Ja,betydande 21
2 Ja. preeisering/uppdatering -IZgenom
3 Litetelleringetalls 31

l IV3 PRECISION l Utrymmeförtolkning 8
i

2 Exaktaanvisningar 76
g MÅLGRUPPMG l individer/allmänhetengenerell 24

2 Avgransadc 6grupper
3 Organisationer 7
4 Företag 50
5 Kommuner 9
6 Understatsmaktemalydandesubjekt l2
l obegränsadtills ändringsker 94
2 Avgränsadtill angiventid 6

TERRITORIUM I Nationellt 85
2 Avgränsadtill platsellerområde 15

l Implementering SM 27annatav
2 Uppgiñslämnandetill statlig l0mynd.

3 Restriktioner/reglerförnyttjande/uti. 32

4 Behörighetsregler 2
5 Utrustning/investering 0
6 Malning/provtagning
7 lnnehállsdeklarationmotsv. 4
8 Administrativarutiner,avgifter N
9 Traftkbeteende 0
lO Villkorfürbasverksamheten 0

16



| Ivs MOTIV l Forskning/statistik s
2 Hälsa 8
3 Inflytande.öppenhet l
4 Integritet.rättssäkerhet.adm. 8process
5 Kostnader.beskattning 0
6 Konkurrenseffektivitet 10
7 Kultur 0
8 Kontroll 5
9 Miljö 9
10 Service 2
ll Sysselsättning 0
12 Säkerhetbla. ADB 16avs.

J EMPIRISKBASKUV9 I redovisad 84
2 Angiven 16

l l EFFEKTANALYSv10 1 Förbigás 54
2 Godtagbarkausaluuedning 26
3 Förhoppningar friaeller antaganden 20

rVll PÅVERKANPÅMG l Litenenligtkonsekvensutredning 30
2 Storenligtkonsekvensutredning 24
3 Disk. bedöms liten 22men vara
4 Disk. bedöms 7stormen vara
5 Disk. kan bedömas 17-

V12 EFFEKTBESKRIVN. l Förbigás 55
2 Verbal 43
3 Kvantifierad 2
4 Monctariscrad 0

i V13 BIVERKNINGAR l Diskuterasinte 97
2 Nej,ingaalls 3
3 Ja, tbrsumbara 0men
4 Ja,betydandekosmadscffcktcr 0
S Ja.betydande effekterandra 0

I FÖRESKRIFTEN/ARv14 l Godtagbar 91
V 2 tillfyllest 9
.v1s; PROBLEMET l Godtagbar 79

2 tillfyllest 21
j |v15 EFFEKTKEDJAN 1 Godtagbar 63

2 tillfyllcst 37
L J BERÖRDAv17 MG l Godtagbar 84

2 tillfyllest 16
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I KOSTNADERVl8 l Godtagbar 55
2 iillfyllcst 45

l KONTAKTv19 1 Godtagbar sz
2 tillfyllest 27

Kommentarer till kodschemat

kodningenI samband med utfördes akribikontroll bl.a. avseende konsekvens i
tillämpningen kriterierna medförde justeringar.smärreav som
Det givetvis fråga relativa bedömningar, dvs. kraven i enklare fallär attom
bedöms mildare där det handlar kostnader eller effekter förandraän storaom
målgruppen. Därigenom har det heller inte meningsfulltvarit preciseraatt
kodschemats svarsalternativ ytterligare.

de internationella initiativV2+4: i första hand från EU ochsom avses emanerar
undantagsfall förpliktandeendast i andra beslut.

Vad variabeln fångarV3: hur mått tolkning och därmed möjlighetär stortupp av -
finna nödutgångar föreskriften medger.att som-

Jämförelser ändringsförslagmellan och förordning fallföretas inte i de ändringen
har sin grund i EU-direktiv.ett

alternativOm upphävande 5 eller 6 iV1 så kodas övrigt endast V4-6-
V9-19.samt

V7: Implementering styrmedel styrrnedelskategoriannatav annan -
precisering administrativa instrument. för detIngen kodning motiv skerav av
andra styrmedlet.

V1 Hur påverkan bedöms sker helt hänsyn till eller noteringstor utanvara av
den bedöms positiv eller negativ.om vara

Ekonomiska styrmedel endast det syftar till påverka målgruppens agerande.attom
övrigt stärkt privatekonomiI V7:10 bidrag.-

det beskrivningen i konsekvensutredningenV14: på bedömningen grundas.är som
föreskriftsförslaget bifogas påverkar inte ska förstårAtt omdömet; oinvigd denen

huvudsakliga innebörden föreslagen förändring läsaattav genom
konsekvensutredningen.

konsekvensutredningV14: Läsaren förståska kunna innebörden denav av
planerade förändringen föreskriftsförslaget.del självautan att ta av

myndigheter några beräkningarFå intäktssidan deoch inte i någotgör av av mer
komplicerade fallen enkel SKI-analys.görs ens en
Kodning mätvärden på tillskottsvariabeln impressionistisk i de fallblir liteav mer
föreskriften införs eller förändras EU-initiativ detta denoch p.g.a.
oproportionerligt långa tid det skulle etablera enjämförelsegrund.ta att

V7:7 handlar bl.a. regler för prisinformation till kunder.om
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Även föreskrifter baseras EU-direktiv klassasV6: nationella.som som
bifogats förräcker med Sändlista har utredningen kravetV17: Det skaatt atten

tillgodosett.anses vara
dock intekostnader konsekvenser vilket liktydigtV18 omfattar och andra är

konsekvensutredning"sarnhällsnytta. Därför bedömasmed intäkter kan en vara
endast kostnader redovisas. kan det tillräckligttillfyllest Dessutomäven varaom

styckkostnader eller förmedla acceptabel bild vilkensättannatatt en avange
kostnaderna det sigstorlek på rör om.

diskuterade kravet angivandekommentarmaterial RRV 1996:38i RRV:sDet
ingår inte i kodschemat.kontaktpersonerav
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offentliga utredningarStatens 1998

Kronologisk förteckning

Omstruktureringarochbeskattning.Fi. årslag immunitetochprivilegieri vissa29. 1976 om
Tänderhelalivet fall UD.översyn.en-

ersättningssystemför vuxentandvård. Utlandsstyrkan.30. Fö.nytt-
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