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Remissvar angående konsultation om översyn av statsstödregelverk 

 

Näringslivets Regelnämnd NNR har på eget initiativ och i samråd med våra 

medlemsorganisationer beslutat avge yttrande över ovan nämnd remiss och anför följande; 

 

Bakgrund 

Kommissionen genomför ett offentligt samråd för att samla in synpunkter på regelverken för 

statligt stöd och för att bedöma ändamålsenligheten, effektiviteten, samstämmigheten, 

relevansen och mervärdet för EU av dessa regler. I underlagen för samrådet ingår en enkät 

som är riktad till företag och organisationer som påverkas av regelverken. 

 

Övergripande synpunkter 

NNR uppfattar Kommissionens initiativ till ett offentligt samråd som ett föredöme som bör 

tjäna som förebild för den svenska regeringens och myndigheternas arbete med kontinuerlig 

modernisering av de svenska regelverken på samtliga områden, inte enbart det 

konkurrensrättsliga området. Det svenska remissförfarandet är viktigt men i det steget i 

processen får ofta företagens synpunkter liten effekt eftersom utredarna ofta redan gjort vissa 

vägval. Användandet av experter från näringslivet i utredningsprocessen är också viktig men 

ett bredare tidigt inhämtande av synpunkter såsom ett offentligt samråd skulle ytterligare 

stärka den svenska regelgivningsprocessen. 

 

Synpunkter på konsultationen 

NNR menar att det är positivt att Kommissionen i processen att modernisera reglerna för 

statligt stöd samlar in synpunkter från berörda aktörer i ett tidigt skede. 

 

NNR vill betona att transparens i processen att ta fram moderniserade regelverk är av största 

vikt för acceptansen bland de företag som berörs ska bli så stor som möjligt. NNR vill vidare 

betona att förenkling av regelverken måste vara den bärande prioriteringen som genomsyrar 

hela processen.  

 



 

 

NNR menar vidare att hur tillsynen utförs är minst lika viktigt som själva utformningen av 

regelverken. Ett väl utformat regelverk med en obefintlig eller bristfällig tillsyn får sällan de 

effekter som avsetts vid instiftandet. NNR efterlyser en fördjupad information från 

Kommissionen när det gäller hur de aktuella regelverken tillämpas i praktiken i respektive 

medlemsstat. En sådan genomlysning av situationen i respektive medlemsstat skulle enligt 

NNRs mening ge Kommissionen ett värdefullt bidrag i det fortsatta arbetet med 

moderniseringen av regelverken. 

 

I detta sammanhang vill NNR framhålla ett arbete med tillämpningsprocessen och tillsynen i 

medlemsstaterna som OECD har gjort och som bl.a. presenteras i en skrift benämnd OECD 

Regulatory Enforcement and Inspections Toolkit (https://www.oecd-

ilibrary.org/governance/oecd-regulatory-enforcement-and-inspections-

toolkit_9789264303959-en ) Några aspekter i denna skrift från OECD som NNR skulle vilja 

nämna är behovet av fokus på riskstyrd tillsyn, transparens i form av digitaliserade och 

sökbara beslut, professionalitet i form av en dialogvänlig attityd till tillsynsuppdraget, 

samordning mellan olika verksamheter i form av sammanvägda riskbedömningar samt 

välbalanserade sanktionsskalor. 

 

NNR vill också understryka behovet av fullständiga konsekvensutredningar gällande de 

förslag på ändringar i regelverken som kommer att tas fram. 

 

 

Slutsats 

NNR finner det positivt att detta offentliga samråd genomförs och menar att motsvarande 

tidiga samråd ska genomföras i Sverige i relevanta sammanhang. 
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