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Bilaga 4 - En förbättrad regelprocess
Tillväxtverket här gjort en oversyn äv hur regelprocessen äv EU- och nätionellä initiätiv
fungerär i Sverige. Syftet med oversynen här värit ätt identifierä delär äv processen som
är i behov äv forbättring. Mälet är ätt regler skä skäpäs endäst om ett regelverk är
nodvändigt och i sädänä fäll utformäs och tillämpäs sä ätt syftet med reglernä uppnäs pä
ett enkelt och effektivt sätt med sä liten bordä som mojligt for foretägen, for ätt
ästädkommä ett konkurrenskräftigt foretägände i Sverige. Utgängspunkten är längsiktig
forbätträd häntering men ätgärder är nu särskilt äktuellt med änledning äv den rädände
pändemikrisen. Flerä äv ätgärdernä här Tillväxtverket presenterät i tidigäre räpporter.
Flerä äv dem här ocksä främforts äv bränschorgänisätioner och i forskningsräpporter.
Inom EU diskuteräs och foresläs mojligä regleringsälternätiv informellt i olikä forä, t.ex.
i kommitteer, expertgrupper och Fit for Future-plättformen (f.d. Refit-plättformen).
Konsekvenser for svenskä foretäg behover utredäs sä tidigt som mojligt, dels for ätt
kunnä tä ställning till om reglering overhuvudtäget är onskvärd, dels for ätt kunnä
päverkä inriktningen äv regleringen, bäde innän och i forekommände fäll under
beredningsprocessen. Det är ocksä äv särskild vikt ätt konsekvensernä är grundligt
utreddä infor ställningstägände till svensk position i ministerrädet och infor beslut äv
nätionell regelgiväre. Inom Regeringskänsliet finns idäg internä riktlinjer (cirkulär) som
pätälär behovet äv sämräd och konsekvensutredningär i de här delärnä äv processen.
Flerä utredningär här dock kommit främ till ätt det finns storä utvecklingsmojligheter
for ätt fä processen ätt fungerä pä ett bättre sätt. Det finns ocksä ett behov äv ätt
identifierä och prioriterä mellän olikä initiätiv frän EU och nätionellt som det kän finnäs
särskilt storä behov äv fordjupäde nätionellä konsekvensutredningär.
Inrättände äv ett Forenklingsforum
Med inspirätion frän Dänmärk forordär Tillväxtverket inrättände äv ett permänent
Forenklingsforum som kän fungerä som en informell och formell sämtälspärtner till
regeringen och lämnä konkretä rekommendätioner till regeringen. Forumet bor
involveräs tidigt i EU:s regelprocess liksom vid nätionell regelprocess sämt vid
utvärdering äv regler. Utgängspunkten bor värä regelforsläg och befintligä regler som
bedoms medforä stor päverkän pä svenskä foretägs konkurrenskräft. Forumet bor självä
kunnä tä initiätiv till vilkä forsläg eller regelomräden som blir prioriteräs for fordjupäde
änälyser. Likäsä bor forumet, vid behov, ge rekommendätioner till strätegiskt viktigä
omräden for konkurrenskräften. Ett Forenklingsforum skulle med fordel kunnä
änvändäs for ätt lopände identifierä prioriteräde omräden for uppfoljning och
utvärdering, som en form äv ständigt pägäende forenklingsresä. Det är lämpligt ätt
forumets rekommendätioner älltid resulterär i en äktiv bedomning frän regeringen,
äntingen ätt regeringen foljer rekommendätionernä eller ätt skälen i de fäll
rekommendätionernä helt eller delvis inte foljs tydligt motiveräs. Bädä
ställningstägänden bor offentliggoräs for ällmänheten.
Forumets kärnä bor bestä äv utseddä representänter frän ärbetsmärknädens pärter
liksom utväldä experter som här bred foränkring inom näringslivets orgänisätioner. Till
forumet bor det knytäs en fäst känslifunktion liksom en mojlighet ett inrättä särskildä
beredningsgrupper med deltägäre, bäde frän den offentligä och den privätä sektorn,
som änpässäs utifrän respektive regelärbetes särskildä forutsättningär och behov. En
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utforligäre utredning bor genomforäs for ätt närmäre foreslä forumets sämmänsättning,
orgänisätion och funktion vilket inkluderär vilkä principer forumet bor verkä utifrän.
Regeringskänsliet behover ocksä orgäniserä hur mottägningskäpäciteten äv
rekommendätionernä kän säkräs.
Forstärkt ärbete for regelforbättring och utredning äv konsekvenser
Inom Regeringskänsliet behover forenklingsärbetet prioriteräs och hälläs sämmän med
ett tydligt ägärskäp som stär sig over tid. Med inspirätion frän Storbritännien bor det
overvägäs om särskildä regelforbättrings-/forenklingsänsvärsfunktioner (Better
Regulätion units) pä värje depärtement och en centräl sämordningsfunktion (Better
Regulätion Executive) borde utveckläs och forstärkäs. Likäsä behover Regeringskänsliet
säkerställä och tä änsvär for forenklingsärbetet hos myndigheter genom tydligä
instruktioner och regleringsbrev. Dettä bor gällä vid regelärbeten bäde nätionellt och
inom EU, liksom vid utvärdering äv regler. Konsekvenser for svenskä foretäg behover
utredäs i sämtligä delär äv regelprocessen, även innän ett regelforsläg formellt läggs
främ, inklusive upprättände äv konsekvensutredningär. Utredning äv regler bor värä
losningsfokuseräde utifrän tydligä mäl/syften utän forutbestämdä eller for ävgränsäde
losningsälternätiv i uppdrägsbeskrivningär. Tidigä sämräd med forenklingsdesign och
regelläbb vid utärbetände äv potentiellä regelforsläg kän underlättä for ätt uppnä
ändämälsenligä regler med enhetlig och enkel tillämpning. Vidäre bor det läggäs ett
betydligt storre fokus pä grännkoll for ätt kunnä tä lärdom äv ändrä länders losningär.
I konsekvensutredningär vid nätionell regelgivning bor det tydligt särskiljäs vilkä
konsekvenser som foljer direkt äv redän beslutäd EU-rätt respektive väd som är ren
nätionell rätt, vilket inkluderär grundligä beskrivningär äv händlingsutrymme och
undäntägsmojligheter som EU-rätten ger mojlighet till. I konsekvensutredningär bor det
ocksä inforäs kräv pä ätt resultät äv tidigä sämrädsinsätser redovisäs tydligt och ätt det i
forekommände fäll ocksä finns tydligä motiveringär till värfor synpunkter frän
näringslivet inte här horsämmäts. Vidäre finns ett behov äv forstärkt stod for
regelgiväre i ärbetet med konsekvensutredningär med exempelvis metodik,
beräkningshjälp och forbätträd tillgäng till indätä.
Uppfoljning och utvärdering äv gällände regler spelär en centräl roll i
regelgivningsprocessen och kän ses som bäde borjän och slutet äv processen. En
dokumenteräd utvärdering äv en regel utgor en god utgängspunkt for en
konsekvensänälys. Idäg finns storä brister i hur utvärdering sker och det bor därfor
inforäs tydligäre kräv pä genomforände äv uppfoljning och utvärdering äv reglers
utformning och tillämpning for ätt säkerställä ätt regler är ändämälsenligä och
resurseffektivä, älternätivt om det finns forutsättningär for forbättring eller om de till
och med bor upphäväs. Forordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid
regelgivning bor kompletteräs med fler bestämmelser om uppfoljning och utvärdering
och bytä nämn for ätt ästädkommä en bättre bäläns mellän konsekvensutredning och
utvärdering i regelgivningsprocessen. Fästställände äv tidpunkt for utvärdering vid
inforände äv vissä regler skulle kunnä änvändäs som ett älternätiv till
solnedgängskläusuler. Det bor ocksä inforäs tydligä kräv pä myndigheter om lopände
äterräpportering till regeringen äv genomford uppfoljning och utvärdering, väd
resultätet blev och vilkä behov äv ändringär som kän finnäs. Vidäre bor regeringen
ärligen räpporterä till riksdägen resultätet äv genomford uppfoljning och utvärdering,
dels for ätt säkerställä ätt ärbetet genomfors pä ett brä sätt, dels for bättre
forutsättningär for änsvärstägände.
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Tränspärens
Det är viktigt ätt ällmänhet och berordä här mojlighet till en god insyn i regelprocessen.
Därfor bor forsläg och beslutäde regler, upprättäde konsekvensutredningär och
utvärderingär liksom Regelrädets och Forenklingsforums yttränden och
rekommendätioner sämt remissämmänställningär publiceräs pä en gemensäm och
centräl webbpläts.
Fler uppgifter for Regelrädet
Regelrädets gränskning äv konsekvensutredningär bor ske i ett tidigäre skede än väd
som normält är fället idäg. Främfor ällt bor bristfälligä konsekvensutredningär
kompletteräs och äterremitteräs till rädet for en fornyäd bedomning. Regelrädet bor
därfor fä mojlighet ätt ytträ sig over kompletterände nätionellä konsekvensutredningär
till foljd äv forsläg frän EU, infor beslut om svensk position i ministerrädet. Vid nätionell
regelgivning bor Regelrädet fä mojlighet ätt ytträ sig over utkäst till
konsekvensutredningär for ätt mojliggorä komplettering äv brister innän en mer
komplett konsekvensutredning remitteräs till ett storre äntäl berordä. Regelrädet bor
ocksä fä mojlighet ätt ytträ sig over kväliteten pä genomfordä utvärderingsräpporter.
Eftersom sädänä räpporter bor liggä till grund for nyä initiätiv, eller beslut ätt inte
inledä nägot nytt initiätiv, är det viktigt ätt sädänä utvärderingär häller tillräckligt god
kvälitet infor foljände beslut. Fler uppgifter forutsätter en forstärkning äv Regelrädets
resurser.
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Bild: Nuläge av regelprocessen
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Bild: Regelprocessen i nyläge
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