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Remiss av Ansvarskommitténs slutbetänkande- Hållbar
samhällsorganisation med utvecklingskraft (SOU 2007/10)
Näringslivets Regelnämnds (NNR) uppgift är att arbeta för färre och enklare företagsregler
samt att minimera företagens uppgiftslämnande. NNR har beretts tillfälle att avge yttrande
över ovan nämnd remiss och anför följande;
3.2 Den statliga styrningen av kommunsektorn
NNR stöder utredningens förslag vad avser en utmönstring av myndigheternas allmänna råd.
De allmänna rådens oklara ställning har idag lett till osäkerhet bland företagen om hur de ska
förhålla sig till dessa för att rätt tillämpa de regelverk som finns inom olika områden. I
praktiken lägger dessutom de olika tillsynsmyndigheterna olika tyngd vid de allmänna råden.
En utmönstring av de allmänna råden skulle enligt NNR leda till ett tydligare regelverk och en
enhetligare tillämpning av detsamma.
6.5 Tillsynen i den framtida samhällsorganisationen
Flertalet företag som står under tillsyn av kommuner och länsstyrelser vittnar om att såväl
tillsynens omfattning som tillämpning och kostnader varierar beroende på vilken kommun
eller vilket län de befinner sig i. Dessa problem förekommer både inom de områden där
statliga myndigheter har föreskriftsrätt och kommunerna tillsynsansvar för dessa föreskrifter
och inom områden där kommunerna själva är ansvariga för föreskrifter samt tillämpning.
NNR är av uppfattningen att tillsynen måste bli enhetigare, mer kostnadseffektiv och mindre
godtycklig för att företagen ska kunna verka på lika villkor och ha ett förtroende för de
regelverk de har att rätta sig efter.
Utredningens förslag att staten övertar ansvaret för kommunernas tillsynsuppgifter och att
länsstyrelserna ges ett samlat ansvar för tillsynen inom länet menar NNR kan bidra till att
göra tillsynen mer enhetlig och transparent och vi stöder därför förslaget. NNR vill dock
framhålla att när en sådan ordning utreds bör även frågan om tillsynsavgifter belysas så att de
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i framtiden anpassas till att motsvara en tydlig motprestation från myndighetens sida och att
systemet som sådant blir likformigt mellan olika tillsynsområden.
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