Regelförenkling i valet 2010
– Vad lovar politikerna och
vad säger företagarna?
Intervjuer med ledande företrädare för riksdagspartierna och SKOP-undersökning med svenska
företagare.
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Regelförenklingsfrågorna i valet
Valrörelsen är snart här och i debatten kommer företagens villkor bli
ett viktigt inslag. Landets företag behöver bland annat veta hur politikernas strategier för att komma till rätta med den betungande regelbördan ser ut. Regelförenkling och utformningen av regler är något
som företagare ofta lyfter fram som en prioriterad fråga. I Sverige har
frågan om regelförenkling drivits av flera regeringar, med olika ambitionsnivå, upplägg och inriktning, för att komma åt de områden som
företagen upplever som problematiska.
För regelbördan är verkligen minst sagt problematisk för de svenska företagen. De ska följa de flesta av de 1200 lagar, 2200 förordningar och
8100 föreskrifter och allmänna råd som finns. Företagens kostnader för
att administrera det statliga regelverket uppgick år 2008 till 96 miljarder enligt Tillväxtverkets mätningar. Därtill ska de svenska företagen
fylla i 94 miljoner blanketter som 90 svenska myndigheter begär in.
Så vad vill våra förtroendevalda göra åt denna ohållbara situation? Vad
tycker företagen behöver prioriteras? Den som söker skall också finna
och därför har vi ställt ett antal frågor till både politiker och företagare.
I denna skrift finner du några av svaren.
Jens Hedström
VD, Näringslivets Regelnämnd, NNR
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Riksdagspartierna om regelförenkling
Valrörelsen närmar sig och Näringslivets Regelnämnd, NNR, har
intervjuat ledande politiker från de sju riksdagspartierna om hur de
ser på företagens regelbörda och vad de vill göra åt den. Företrädarna
som intervjuats är Maud Olofsson (C), Mikael Oscarsson (KD), Carl B
Hamilton (FP), Per Bolund (MP), Tomas Tobé (M), Börje Vestlund (S)
och Josefin Brink (V). Intervjuerna genomfördes i mars 2010.
I denna rapport återges en något nerkortad version av politikernas svar.
Intervjuer i sin helhet finns att läsa på NNRs webbplats www.nnr.se.
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Intervju med Maud Olofsson
Näringsminister och ordförande för Centerpartiet
Hur ser ditt parti på behovet att minska företagens regelkrångel?
Att minska regelkrånglet för företagen är mycket viktigt. Arbetet har påbörjats och det återstår mycket innan allt onödigt
regelkrångel är borta.
Foto: Pawel Flato

Har ditt parti några förslag för att minska företagens
regelkostnader och regelkrångel under den kommande
mandatperioden? I så fall vad?
Fortsätta att ta bort gammal lagstiftning som inte fyller
någon funktion. Fortsätta med konsekvensbeskrivningar för
all ny lagstiftning. Se till att uppgiftskravsregistret fungerar
så att företagen bara behöver lämna uppgifterna på ett ställe,
en gång.
Regelförenkling på kommunal nivå är en viktig fråga för
företagen. Hur kommer ni att arbeta med detta under
kommande mandatperiod?
Kommuner och länsstyrelser måste jobba mer för att göra det
lätt för företagen att göra affärer. Vi ska skyndsamt ta fram
ett särskilt program så att det går lätt och snabbt att få alla
tillstånd som behövs för att driva företag.
Hur ser ditt parti på konsekvensutredningar av regelförslag och det statliga Regelrådets arbete?
Konsekvensbeskrivningarna är nu en viktig del i regeringens
och myndigheternas arbete. Regelrådets kontroll är också
mycket viktigt och det är nödvändigt att deras verksamhet
fortsätter till åtminstone 2014.
Hälften av företagens regler beslutas gemensamt inom
EU, hur ska vi få dessa att bättre ta hänsyn till svenska
förhållanden?
Alla som förhandlar i Bryssel för den svenska regeringen
måste begära konsekvensanalyser av förslagen. Sedan måste
regeringen försäkra att förslag från EU införs i Sverige på
det minst kostsamma sättet.
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Detta är en förkortad version av en intervju som är publicerad på www.nnr.se.

Intervju med Carl B Hamilton
Ordförande i riksdagens näringsutskott och
ekonomiskpolitisk talesperson för Folkpartiet
Hur ser ditt parti på behovet att minska företagens regelkrångel?
Det är en högt prioriterad fråga, men svår i praktiken. Vi
politiker måste ständigt ha på oss våra regelminskningsglasögon.

Foto: Peter Knutson

Har ditt parti några förslag för att minska företagens
regelkostnader och regelkrångel under den kommande
mandatperioden? I så fall vad?
Fåmansbolagsreglerna (3:12) bör slopas och ersättas med
schablonregler. Kontakter med myndigheter kan bli smidigare t ex med One stop shop. Den stora potentialen finns
dock inom jordbruksområdet där Folkpartiet vill slopa EU:s
jordbruksstöd.
Regelförenkling på kommunal nivå är en viktig fråga för
företagen. Hur kommer ni att arbeta med detta under
kommande mandatperiod?
Folkpartiet har påtalat de stora skillnaderna i handläggningstid mellan olika kommuner, liksom att det inte är rimligt
med höga avgifter för kontroller och inspektioner. För mig
som inte sitter på en kommunal nivå handlar det om att
föreslå att kartlägga och påpeka kommuners möjlighet till
benchmarking.
Hur ser ditt parti på konsekvensutredningar av regelförslag och det statliga Regelrådets arbete?
Det är ett mycket viktigt arbete som görs. Även redan existerande regelverk måste utvärderas och konsekvensutredas.
Hälften av företagens regler beslutas gemensamt inom
EU, hur ska vi få dessa att bättre ta hänsyn till svenska
förhållanden?
Genom att vara aktiv i EU:s beslutsprocesser och föra dialog
med tjänstemän och EU-parlamentariker. Vi håller tummen
i regelförenklingsögat på våra parlamentariker i Bryssel.

Detta är en förkortad version av en intervju som är publicerad på www.nnr.se.
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Intervju med Mikael Oscarsson
Ledamot i riksdagens näringsutskott
för Kristdemokraterna
Hur ser ditt parti på behovet att minska företagens regelkrångel?
Vi kristdemokrater tycker att det är en mycket viktig uppgift.
För att fler ska få möjlighet att driva företag, anställa och
utvecklas måste byråkrati och krångliga regler motverkas.
Har ditt parti några förslag för att minska företagens
regelkostnader och regelkrångel under den kommande
mandatperioden? I så fall vad?
Slopa revisionsplikten för småföretag. Vi vill också att reglerna kring skatteavgifter blir rimliga. Kampen mot byråkratin och krångel måste inriktas mot märkbara förenklingar för
små och medelstora företag, inte minst för byggnadstillstånd.
Regelförenkling på kommunal nivå är en viktig fråga för
företagen. Hur kommer ni att arbeta med detta under
kommande mandatperiod?
Det är viktigt att både länsstyrelser och kommuner deltar i
regelförenklingsarbetet. Regelförenklingsaktiviteter skulle
kunna skrivas in i regleringsbrev och instruktioner till länsstyrelserna. Informationen till myndigheterna om konsekvenserna av deras myndighetsutövning måste bli mycket
bättre.
Hur ser ditt parti på konsekvensutredningar av regelförslag och det statliga Regelrådets arbete?
Vi är positiva till Regelrådets arbete och de konsekvensutredningar som genomförs och utan dessa skulle kunskapen
om hur regler påverkar företagen vara mycket mindre.
Hälften av företagens regler beslutas gemensamt inom
EU, hur ska vi få dessa att bättre ta hänsyn till svenska
förhållanden?
Det är viktigt att svenska representanter inom EU arbetar
med frågan om hur EU:s regler påverkar enskilda företag.
Vi vill också fortsätta arbetet med att samla ihop sådant som
Sveriges företag vill ha förenklat på EU-nivå.
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Detta är en förkortad version av en intervju som är publicerad på www.nnr.se.

Intervju med Per Bolund
Ledamot i riksdagens näringsutskott och näringspolitisk talesperson för Miljöpartiet de gröna
Hur ser ditt parti på behovet att minska företagens regelkrångel?
Det är ett mycket viktigt arbete och vi har under lång tid drivit frågan att minska regelkrånglet med 25 procent. Därför är
vi besvikna att arbetet inte kommit längre.

Foto: Fredrik Hjerling

Har ditt parti några förslag för att minska företagens
regelkostnader och regelkrångel under den kommande
mandatperioden? I så fall vad?
Slopa revisionsplikten. Ersätt 3:12-reglerna med ett mycket
enklare system. Införa ett uppgiftskravsregister som hindrar
flera myndigheter från att kräva in samma eller snarlika uppgifter från ett företag.
Regelförenkling på kommunal nivå är en viktig fråga för
företagen. Hur kommer ni att arbeta med detta under
kommande mandatperiod?
Vi vill ge Tillväxtverket i uppdrag att organisera regelförenklingsarbetet på lokal och regional nivå. Vi vill också att
krav på regelförenklingsaktiviteter skrivs in i länsstyrelsernas regleringsbrev och instruktioner. Det behövs ökade informationsinsatser till lokala och regionala myndigheter om
vad som är viktigt för företagen i deras myndighetsutövning.
Hur ser ditt parti på konsekvensutredningar av regelförslag och det statliga Regelrådets arbete?
Konsekvensanalyser vid regelförändringar måste bli mer enhetliga och hålla en jämnare kvalitetet. Regelrådet har gjort
ett bra och viktigt arbete och vi vill att Regelrådet omedelbart
permanentas.
Hälften av företagens regler beslutas gemensamt inom
EU, hur ska vi få dessa att bättre ta hänsyn till svenska
förhållanden?
Sverige måste driva regelförenkling hårt inom EU och bevaka att regelbördan inte ökas. Det är också viktigt att Sverige
inte lägger på extraregler när EU-direktiv ska genomföras.

Detta är en förkortad version av en intervju som är publicerad på www.nnr.se.
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Intervju med Tomas Tobé
Ledamot i riksdagens arbetsmarknadsutskott och
näringspolitisk talesperson för Moderaterna
Hur ser ditt parti på behovet att minska företagens regelkrångel?
Byråkratin kring företagandet fungerar som en tröskel för de
som startar företag. Alliansregeringen har tagit många steg
för att underlätta för företagare, men ytterligare reformer är
nödvändiga.
Har ditt parti några förslag för att minska företagens
regelkostnader och regelkrångel under den kommande
mandatperioden? I så fall vad?
Vi vill förbättra uppgiftslämnandet så att företagen endast
behöver lämna in uppgifterna en gång till myndigheterna. Vi
vill göra det enklare att driva bolag i aktiebolagsform. Vidare
vill vi avskaffa revisionsplikten för små och medelstora
bolag.
Regelförenkling på kommunal nivå är en viktig fråga för
företagen. Hur kommer ni att arbeta med detta under
kommande mandatperiod?
Vi måste förbättra förutsättningarna för företagandet på
kommunal nivå. Det handlar om hur företagare blir bemötta,
hur ärendehantering fungerar samt hur kommunerna arbetar
i sin myndighetsutövning.
Hur ser ditt parti på konsekvensutredningar av regelförslag och det statliga Regelrådets arbete?
Det är positivt att vi har ett Regelråd som granskar regler
utifrån hur de påverkar företagen. Konsekvensutredningar
ska belysa effekterna för företag och att reglerna håller föreskriven kvalitet.
Hälften av företagens regler beslutas gemensamt inom
EU, hur ska vi få dessa att bättre ta hänsyn till svenska
förhållanden?
Det är viktigt att Sverige har en god närvaro i EU och att
vi har respekterade och kunniga ministrar som på plats för
Sveriges talan. Det nordiska samarbetet är också någonting
som måste bejakas.
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Detta är en förkortad version av en intervju som är publicerad på www.nnr.se.

Intervju med Börje Vestlund
Ledamot i riksdagens näringsutskott
för Socialdemokraterna
Hur ser ditt parti på behovet att minska företagens regelkrångel?
Regelförenklingsarbetet måste gå vidare och intensifieras.
Det är viktigt att hålla fast vid 25 % målet till 2010. Om man
inte uppnår det så måste det fastställas ett nytt datum.
Har ditt parti några förslag för att minska företagens
regelkostnader och regelkrångel under den kommande
mandatperioden? I så fall vad?
Det måste komma till en One stop portal för att starta företag. Insamladet av den unika statistik som företagen besitter
ska göras av en myndighet. Dessutom måste arbetet i statliga
myndigheter och på departementen fortsätta.
Regelförenkling på kommunal nivå är en viktig fråga för
företagen. Hur kommer ni att arbeta med detta under
kommande mandatperiod?
Även kommuner och landsting ska delta i detta arbete, och
det ska ske på ungefär samma sätt som i staten. Men det är
ändå staten som måste ge tydliga signaler t ex när kommuner och landsting får olika typer av uppdrag att kontrollera
regelverk bl a på miljöområdet.
Hur ser ditt parti på konsekvensutredningar av regelförslag och det statliga Regelrådets arbete?
Vi ser positivt både på konsekvensutredningar och på
Regelrådets arbete. Yttrandena borde vara mer tydliga om
vilka förslag som kan ändras för att regelbördan inte ska öka
för företagen.
Hälften av företagens regler beslutas gemensamt inom
EU, hur ska vi få dessa att bättre ta hänsyn till svenska
förhållanden?
Problemet med EU är att man inte riktigt tar regelförenklingsarbetet på allvar. Varje ministerråd borde ha denna fråga på
sin dagordning med jämna mellanrum. Men här måste även
såväl kommissionen som EU-parlamentet dra sitt strå till
stacken.
Detta är en förkortad version av en intervju som är publicerad på www.nnr.se.
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Intervju med Josefin Brink
Ledamot i riksdagens arbetsmarknadsutskott och
arbetsmarknadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet
Hur ser ditt parti på behovet att minska företagens regelkrångel?
Eftersom målet att minska företagens administrativa kostnader inte har uppnåtts, måste arbetet intensifieras. Vi anser
också att de kvantitativa målen måste kompletteras med
kvalitativa.
Har ditt parti några förslag för att minska företagens
regelkostnader och regelkrångel under den kommande
mandatperioden? I så fall vad?
Slopa arbetsgivarinträdet i sjukförsäkringen för små företag. Skapa en modell med ”En dörr in” där företagaren
på ett ställe kan få information och myndighetskontakter.
Arbetsgivarintygen till a-kassan har blivit orimligt krångliga.
Vi vill förenkla regelverket i försäkringen.
Regelförenkling på kommunal nivå är en viktig fråga för
företagen. Hur kommer ni att arbeta med detta under
kommande mandatperiod?
Besked och information som lämnas från bl a myndigheter
till företag måste vara samordnade och likalydande. Ett av
de stora problemen för småföretagare är de motsägelsefulla
besked man ofta får. Bättre möjligheter för småföretagare att
delta i kommunala upphandlingar är en annan viktig faktor.
Hur ser ditt parti på konsekvensutredningar av regelförslag och det statliga Regelrådets arbete?
Konsekvensutredningar bör alltid genomföras i samband
med varje nytt förslag som kan innebära regelförändringar.
Vi vill förlänga Regelrådets mandat.
Hälften av företagens regler beslutas gemensamt inom
EU, hur ska vi få dessa att bättre ta hänsyn till svenska
förhållanden?
Vi vill minimera EU:s reglering av medlemsstaternas inre
angelägenheter. Men på de områden där EU har beslutsmakt
tycker vi att Sverige bör kräva att regelverken utformas så att
de kan anpassas till våra förhållanden.
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Detta är en förkortad version av en intervju som är publicerad på www.nnr.se.

Företagarna om regelförenkling
Förutom att intervjua företrädare för riksdagspartierna har NNR också
låtit fråga svenska företagare vad de tycker om de politiska partierna
och deras förslag när det gäller att ge företagen enklare regler och lägre
kostnader.
Undersökningen gjordes av SKOP mellan den 21-30 april 2010 med
några kompletteringar den 3 maj. Totalt har ca 600 företagsledare i
svenska privata företag i alla näringsgrenar med minst en anställd person blivit intervjuade per telefon. Svarsfrekvensen var 78 procent.
Resultaten är representativa för svenska privata företag med minst en
anställd. I resultatredovisningen har svaren fått den vikt som motsvarar
deras andel av alla svenska privata företag.
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Hur valutgången påverkar arbetet med regelförenklingar
Hur påverkas arbetet med regelförenklingar av en rödgrön
valseger i höstens riksdagsval?
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En majoritet av företagarna (61 procent) befarar att arbetet med regelförenklingar blir mycket eller något sämre med en rödgrön seger i
riksdagsvalet, en av fyra (25 procent) svarar mycket sämre. Det är få
(6 procent) som tror att regelförenklingsarbetet blir mycket eller något
bättre med en rödgrön regering. Övriga tror inte att det blir någon skillnad (29 procent) eller säger att de inte vet (5 procent).
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Hur påverkas arbetet med regelförenklingar om den borgerliga alliansregeringen får fortsätta fyra år till?
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Drygt hälften av företagarna (54 procent) tror att arbetet med regelförenklingar blir mycket eller något bättre om alliansregeringen får
fortsätta efter riksdagsvalet, 8 procent svarar mycket bättre. Nästan
ingen (3 procent) tror att regelförenklingsarbetet blir mycket eller något
sämre om alliansregeringen får fortsätta. Övriga tror inte att det blir
någon skillnad (40 procent) eller säger att de inte vet (3 procent).
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Samsyn kring viktiga förslag
Utifrån de förslag som partierna själva lyft i våra intervjuer har vi låtit
företagare säga sin mening om fyra av förslagen. Problematik kring
3:12-reglerna lyfts av både Folkpartiet och Miljöpartiet. Förenklat
uppgiftslämnande via myndighet föreslås av Centerpartiet, Folkpartiet,
Moderaterna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.
Förslaget att driva regelförenkling hårt i EU framhålls av samtliga riksdagspartier. Samtliga riksdagspartier vill också involvera kommunerna
i regelförenklingsarbetet.
Vilken av de fyra regelförenklingsåtgärderna är viktigast för
att minska företagens regelkostnader?
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Vet inte

Nästan två av fem företagare (38 procent) anser att det är viktigast att
förenkla uppgiftslämnandet så att alla uppgifter lämnas via en myndighet. På andra plats kommer att ersätta nuvarande 3:12-regler med
enklare schablonregler. En av fem (22 procent) tycker att detta är viktigast. På tredje plats kommer att driva regelförenklingsarbetet hårt i EU,
som en av tio (12 procent) tycker är viktigast. Något färre (10 procent)
tycker att förslaget att involvera kommunerna i regelförenklingsarbetet
är viktigast, vilket därmed hamnar på fjärde plats. Var femte företagare
(18 procent) vet inte vilket av förslagen som är viktigast.
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Vilket parti har bäst förslag för att få enklare regler
Vilket politiskt parti har bäst, respektive näst bäst, förslag
när det gäller att få enklare och mindre kostsamma regler för
företag?
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Nästan hälften av företagarna (45 procent) anser att det är Moderaterna
som har bäst förslag för att skapa enklare och mindre kostsamma regler. På andra plats kommer Centern som 10 procent anser ha bäst idéer
i frågan. Därefter följer Miljöpartiet (5 procent), Folkpartiet (4 procent),
Kristdemokraterna (2 procent) och Socialdemokraterna (2 procent).
Folkpartiet (20 procent) och Centern (19 procent) är de partier som i större utsträckning än andra anses ha näst bäst idéer om regelförenklingar.
Moderaterna fortsätter dock att leda klart (57 procent) när man slår
samman att ha bäst och näst bäst förslag för att få enklare och mindre kostsamma regler för företag. Därefter följer Centern (29 procent),
Folkpartiet (24 procent), Miljöpartiet (7 procent), Socialdemokraterna (4
procent), Kristdemokraterna (3 procent) och Vänsterpartiet (1 procent).
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Stor okunskap om partiernas förslag
Vilket parti har bäst förslag när det gäller att få enklare och
mindre kostsamma regler för företag?
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Det råder stor okunskap om de olika partiernas förslag när det gäller
regelförenklingar. En tredjedel av de intervjuade företagen (31 procent)
har ingen uppfattning i frågan. De vet inte vilket av partierna som har
bäst förslag.
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Förslag för ett effektivare regelförenklingsarbete
Ett regelförenklingsarbete är aldrig färdigt och måste vara en ständigt
pågående process, eftersom regelverk aldrig får vara statiska. De ska
reglera en föränderlig marknad och ett föränderligt samhälle. Därför
måste regelverk i mesta möjliga mån vara dynamiska. Det betyder att
det inte finns några slutgiltiga svar eller system. Det enda som är konstant är behovet av förändring och vidare arbete med att hålla regelverket så aktuellt som möjligt.
Det tar tid att anpassa arbetssätt efter nya förhållanden. Därför krävs
det en långsiktig satsning på regelförenkling och arbete för att regelverket och den offentliga förvaltningen ska vara så företagsvänliga som
möjligt. Detta betyder till exempel att regelförenkling ständigt måste
prioriteras av både politiker och tjänstemän i beslut om arbetsinriktningen på departement, myndigheter, i kommittéer, på länsstyrelser
och i kommuner.
NNRs utvärdering av regeringens regelförenklingsarbete visar att
följande åtgärder är nödvändiga att arbeta vidare med, för att få mer
ändamålsenliga och inte onödigt kostsamma företagsregler.
NNRs förslag
1. Ändringar som görs i existerande regelsystem måste, i första
hand, vara de som företagen i Sverige vill ha och efterfrågar.
NNR efterfrågar statliga åtgärder som syftar till att antingen minska
företagens direkta regelkostnader eller ta bort aspekter av regelsystemet som skapar onödig irritation.
2. Företagens totala regelkostnader måste minskas.
Det är viktigt att regeringen på lång sikt inte stannar vid en minskning
av företagens administrativa regelkostnader, utan breddar regelförenklingsarbetet så att även företagens finansiella och materiella regelkostnader sänks.
3. Regelförenklingsarbete måste bedrivas samtidigt på statlig och
kommunal nivå.
Många företag upplever regelkrångel på kommunal nivå. Fortsätt att
utveckla det arbete som påbörjats på det här området.
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4. Systematisk utvärdering av de faktiska resultaten av genomförda förenklingsåtgärder måste integreras i regeringens planering
och strategi inom regelförenklingsområdet.
Utvärdering av resultat är det enda sättet att veta om utfallet av förenklingsåtgärder blev som avsett för företagen i Sverige. NNR ser också
ett behov av att all lagstiftning som gäller företag systematiskt utvärderas avseende faktiska effekter och vid behov omprövas. Både direkta
och indirekta regelkostnader för företag bör tas i beaktande.
5. När beslut fattas om en ny eller ändrad regel ska alltid det regelalternativ som medför lägst kostnader för företagen och samtidigt
uppnår syftet med regleringen prioriteras.
Konsekvensanalyser av hög kvalitet måste vara ett verktyg som används för att göra en sådan prioritering.
6. Mer resurser måste satsas på att förbättra kommunikationen
inom regelförenklingsområdet mellan staten och näringslivet.
Detta är viktigt för att rätt prioriteringar ska kunna göras i regelförenklingsarbetet, minska det upplevda regelkrånglet, göra företag uppmärksamma på regelförenklingar som har genomförts och öka tilliten till
statens förmåga att åstadkomma en märkbar förbättring i företagens
vardag.
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Ändringar som görs i existerande regelsystem
måste, i första hand, vara de som företagen i
Sverige vill ha och efterfrågar
NNRs första förslag till regeringen för att regelförenkling ska leda till
märkbara resultat för näringslivet är att ändringar som görs i existerande regelsystem måste, i första hand, vara de som företagen i Sverige
vill ha och efterfrågar.
NNR har visat på hur företagares uppfattning av mängden regelkrångel
står i motsats till de framsteg i regelförenklingsarbetet som regering,
departement och myndigheter rapporterar. NNRs undersökningar, både
Regelbarometer och Företagens totala regelkostnader, visar att företag
i Sverige i stort sett tycker att regelbördan har varit konstant år från
år. Samtidigt har det pågått omfattande aktivitet på departement och
myndigheter.
De flesta myndigheter och samtliga departement har i sitt regelförenklingsarbete haft samråd med näringslivets representanter, samtidigt som
näringslivet självt varit aktivt vad gäller att presentera förenklingsförslag. Trots samråden är det tydliga skillnader mellan vad näringslivet vill
ha och vad departementen och myndigheterna valt att prioritera.
Den första kolumnen i tabellen nedan visar de åtta regelområden, som
ger de högsta administrativa regelkostnaderna enligt mätningarna
utförda med standardkostnadsmodellen, i storleksordning. Den andra
kolumnen visar de åtta områden, som NNRs medlemmar pekar ut som
mest betungande och krångliga, också i ”storleksordning”.
Mest kostsamma områden enligt
mätningarna (nollbasen)

Mest betungande regelområden
enligt NNRs medlemmar

1. Associationsrätt

1. Miljörelaterade regler

2. Bokföring

2. Arbetsmiljölagstiftning

3. Livsmedelsområdet

3. Arbetsmarknadsregler

4. Bygg- och fastighetsområdet

4. Revisionsfrågor/revisionsplikt

5. Skatteområdet

5. Skatteregler (t.ex. fåmansbolagsregler)

6. Arbetsrättsområdet

6. Mervärdesskatteregler

7. Produkt- och konsumentområdet

7. Kraven på att upprätta planer
(jämställdhetsplaner och lönekartläggningar)

8. Miljöområdet

8. Uppgiftslämnande
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Näringslivets Regelnämnd
Näringslivets Regelnämnd, NNR, bildades 1982 och
är en oberoende, politiskt obunden ideell förening helt
finansierad av sina medlemmar. Bland medlemmarna
finns 15 svenska näringslivsorganisationer och branschförbund som tillsammans representerar drygt 300 000
företag. Det betyder att NNR talar för mer än en tredjedel av alla aktiva företag i Sverige, i alla branscher och
av alla storlekar.
NNRs uppgift är att förespråka och verka för enklare och
mer företagsvänliga regler samt en minskning av företagens uppgiftslämnande i Sverige och EU. NNR samordnar näringslivets granskning av konsekvensanalyser
av förslag till nya eller ändrade regler samt koordinerar
näringslivets regelförenklingsarbete på nationell- och EUnivå. Detta fokuserade verksamhetsområde gör att NNR
är unikt bland näringslivsorganisationer i Europa. Mer
information om NNR finns på www.nnr.se.
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