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att samrad sker vilar pa den statistikansvariia inviidigheten.

1 OV att ta en tydlig rtitm tor och bild av samrad i samband med att Skolverket sam
lar in uppui [ter ftan fitag har vi k minit c verens ni fc iljaiide. S m undcrlau
tiiiiis ett antal h )r( rdningat att häiwisa till, vilka framgar av bilaga 1 1 hilaga 2 ater—
tiniis NJNR:s hedomniiigsgriinder vid sanwadsärenckn.
.

Samrådsrutin
1.

Sk ilverket iiih nnerar \ N R arlii.en om de planerade uiiders( kningar s m
uiiieliaHer iipjgittsiiisaiiiiiiu. 1 nformati( iiieii sker i horjui av aret da Ski 1—
verkets reglerincshrev och verksamlietsplan är fastlagda. Vid gela uiangeii
fattas beslut om vilka uppgiftsinsamlingai- som kan undantas fran ytterligare
samrad dvs. clir sainraclet kan anses vara avslutat direkt. \v pmtokoll tran
inttet ska framia vilka dessa insamlingar är. L tver den arliga genom—
gaiuen k( )ntaktas NN R när till kommande undersokning p1tei1s.

2.

1 r de tlndersf )ki iii igar Sf im planeras i iiiehalla uppgtftsiiisamling och dir
inte samraciet redan ai esitv slutat tar ansvarig piojektleclare motn 5k )Iver
ket kontakt med N NR. kontakt kan ske via epost: infot’a)neir.se.

3.

Samradet genotnfrs kring aktuell uppgittsinsamling, med utgaiigsptiiikt
frun utkast till missivbrev och utkast till frageformtilär samt vid regelgi
ning, en konsukvensanalys.

‘

-

1.

Samradet m fatt:u bednining av cippgi ftsläm- arbhrdan saint frugi rnas ka—
raktar och typ. 1 ventuella synpttnkter pa tritgoritis formulering i aHdra av
seenden ligger utan h r sananclhrhiraiidet.
-

3.

Ski ilverket ska all tid uppskatta en tippui ftskimnarkf stiiad ich ange urvalets
sti rlek, som
ska bih gas sainnicier.

6.

1 r att inte a rsen.i umhetet med att ta Fram l)lanketter C) ch 1. ch [or att ute
saniradet skall bli fr betumigancie tr bada lar skall samnradet gi ‘rus tidigt
pluanngs:n1)etet \ N R:s checklista bifogas tor Sk lverkets kannedoiii.

Skolverket

NNR

7.

1 rnissiv till enl.attcn ii k)rmuras cippgiftsl;ininarcn 0111 att 5l1T1r;ttl skett enligt
sainradstorordnimen SJS 1982: 66$ samt tmi iippgittsinsamliiigen är frivi]
hg. ( )tn upgiftsinsain]uigen nte:ir frivilli ska det tvdhi.t fr:imga vilken be—
staintrielse som
hetoj,:ts ttr tippiiftsp1ikten .\v m issivet skull aveti framnza
information ont sekretesslagon samt vad p ttenia ska ai’andas till.

6.

Sainruiciet omfattat insuimlumuar som riktat si till fl reta. Insamlingar som
skickas direkt hem till uppgittsiamnarens h istad, och 5( )111 lilte kOj)f)laS till
foretagut som arbetsgivare, omtattas ej.

9. Avslutat samrad dokurnenteras genom att NNR via e—post bekräftar att
sanwad enligt Si S 1982: 66$ har skett. 1 ‘Nenttiella synpunktet pa insamling—
kan iniduderas i bekräftelsen. Vid allvarligare meningsskiljaktigheter
fi-amgar i samradsbekräftelsen att samrad skett men att parterna var oeniga
kring ett specifikt omradu. I)etta br da fruimga i missivbrcvet d.v.s. i in—
forrnationen som gar Ut till respondentertia. Vid vissa suirskilcla otustandig—
heter skrivs fornwhlt pf )tokol] som undertecknas av bägge parter.
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Bilaga 7- Regelverken som styr användningen av
konsekvensanalyser och samråd
1 ör statsförvaltningen finns det olika regler och rek( )tylmendationet- st tm styr hanteringen av
de problem— och k( )nsekvensallalvser 5( )tTl ska upprättas i samband med förslag till nya eller
ändrade regler som rtr företag. S ftet med analvsema är att ge beslutsfattarna ett sa bra
underla1 som iiöjligt.
för myndigheter finns det Ra fororclniiigar som reglerar myndigheternas skyldigheter och
uppgiftsinhämtande, förordning om konsekvensuttedning vid regelgivning och
sarnradsför t-dningcn.

1 .nligt forordning (2007: 1244) om konsekvensutrednmg vid regelgh ning ska myndigheter i
samband med förslag till föreskrifter och allmänna riid utreda förslagens konsekvenser och
dokumentera utredningen i en konsekvenscitrednmg. Berörda aktörer ska ges tillfälle att yttra
sig i frägan och om konsekvensutredningen.
Konsekvensutredningen ska bl.a. innehälla en beskrivning av problemstallningen, övervägda
alternativ, uppgifter om vilka som berörs av utredningen samt vilka kostnadsmassiga och
andra konsekvenser regleringen medför. 1 det fall företag berörs ska det bl.a. inga uppgifter
om vilka branscher och antal företag som berörs, vilken ticisatgang regleringen kan föra med
sig för företagen, vilka administrati a, materiella och finansiella kostnader förslaget leder till
samt hur konkurrensförhallandena pa’crlis och om särskild hänsyn behöver tas till sma
företag vid reglernas utformning.
1 “nligt förordningen (1982: 66$) om statliga myndigheters inhämtancic av uppgifter fran
näringsicikare och kommuner sainradsförordningen ska förtagens uppgiftslämnande
begransas med hänsyn till ändamalet och underlättas sa langt som möj]igt. Myndigheterna ska
samrada om uppgiftsinhiimtanclet med organisation som företräder uppgiftsiamnande retag
(dvs. Näringslivets Rege]närnnd) respektive Sveriges Kc mmuner och 1 andsting.
—
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NNRs bedömningsgrunder vid samrådsärenden

Uppgiftslämnande
JNNR vill ta del av relevant material pa ett sa tidigt stadium som mt )]litt och senast tva veCkor
innan samradet ska vara avklarat. nderlaget och materialet som vi behöver varierar beroende
pa uppgifrskravets karaktär. 1)et kan t ei innehalla örslag till f reskrift/allmimnt räd om
ujpgiftslitmnandet, kt )nsekvensanalvs, blankettförslag, ifvllnadsanvtsningar, föl jebi-ev till enkät,
beskri tung av toretagspopuiation och urval.
Uppskatta kostnaden
uppskatta km )stnaderna är viktigt bade för de lotetag som ska lamna uppgifter )eh
myndigheten sf )fl ska bcgiira in och bearbeta uppgifterna. Lppgifts]amnarkostnaden maste sta
i rimlig relation till syftet med insamlingen. 1 tt sätt att minska kostanden kan exempelvis vara
att ga fran totalunders( kning till cirvalsundersokning, längre tidsintervall mellan
undersokmngsttflfallena och att ta bort uppgifter av begninsat värde.
tt

Underlätta för företagen
1 [är at nagta aspekter som är viktiga att klara ut i relationen mellan myndigheter och
uppgiftshimnancle företag:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

1 örfattningsregleringen av uppgiftskravet i lag/ftrordiiing. Vad ar mviidighetens
lut; idlingsutrymine?
Informera om 5\ ftet med uppgiftskravet.
1 inns uppgifterna att hämta nagon annanstans?
Lppgiftsphkt eller frivillighet.
i\vgransnimlg av uppgiftsskyldigheten.
Samutnyttjande av mförmation.
Utformning av fragor som ställs till foretagen. Precisionskrav.
Matpenoder och mättidpunkter.
\vgriinsning av tlppgiftsliirnnarpopulati( )ncn.
Sekretess— och gallringsfragor.
\nvJsningar för uppgiftskimnai;de.
Prevundersökning.
Pafi iljcler vid bristande uppgiftslämnande.
Internationell samordning, särskilt gentemot 1
tetrapp )ttering till uppgiftsliunnania (besked om mymulighetens beslut,
tmnclersoknmgsresultat, statistik).

När avslutas samradet med NNR?
Resultatet av samradet mellan mvndigheten och NN R brukar avslutas med ett jrotolo1]
samradsbekräftelse ditt det d ikunienteras vad vi enats om t )ch diskuterat.

eller

