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Varför inte regelförbättring som verktyg i budgeten?

Det känns som om ordet investeringar verkar bli det centrala begreppet i regeringens
kommande budgetproposition. Detta gäller inte minst inom området näringspolitik. Vi ser
förslag som syftar till att stärka livsmedelssektorn, turismen och företagande i glesbygd,
liksom satsningar på export och innovation. De främsta investeringarna som det flaggats för i
förhand verkar syfta till att skapa 11cr arbetstillfällen. Allt detta är förstås tätt sammankopplat
med näringspolitiken. Det ärju trots allt företagen som skapar jobben.

Jag skriver detta brev till er mr att jag vill lyfta frägan om att bredda begreppet
“investeringar”. En investering behöver inte nödvändigtvis inte innebära stora kostnader, utan
kan vara en kraftfull åtgärd som på sikt innebär tillväxt och fler jobb.

Ett effektivt sätt som bidrar till att förbättra villkoren För företagen och på så sätt att nä målen
om sänkt arbetslöshet och högre tillväxt, är att minska företagens regelbörda. Vi på
Näringslivets Regelnämnd, NNR, använder gärna ordet regelförbättringar eftersom företagen,
men även samhället i stort, behöver och vill ha ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt
regelverk. Om detta är vi troligen eniga. Efter diskussioner och inspel i detta ämne under lång
tid har vi inom näringslivet nu förväntningar på konkretion i den kommande
budgetpropositionen.

Exempelvis vill vi veta vilka av de områden som näringslivet prioniterar, och som vi lämnat
förbättringsförslag på, kommer regeringen att pnioritera och arbeta med. Vilka mål och delmäl
för dessa områden kommer att sättas upp och vilka kostnader för regelverk som berör landets
företagare vill regeringen minska?

En annan viktig fråga är hur regeringen avser stärka kvaliteten på konsekvensutredningarna
för att på så sätt få ett så bra beslutsunderhtg som möjligt. Detta är ett område där det tinns
stor potential för förbättring och där insatserna kan ge direkta
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resultat. Trots att det idag finns krav på vad en konsekvensutredning ska innehålla är
kvaliteten mycket låg och inget händer om regelgivaren inte följer kraven. Här krävs att
beslutsfattare efterfrågar en komplett konsekvensutredning och att Regelrådets
granskningsyttranden över konsekvensutredningarna beaktas.

Ett bra regelverk är en viktig förutsättning för att Sveriges konkLirrenskraft ska ktinna stärkas.
Detta gäller även regeringens exportsatsningar och exempelvis Team Sweden. Vi hoppas
därför att regeringen nu tar ett konkret ansvar för regelförbättringsfrågan. Vi bidrar gärna med
råd, inspel och vår egen tid för att, tillsammans med våra medlemmar, hjälpa till att föra
frågan framåt. Vi kommer med stort intresse att följa regeringens arbete med
regelförbättringsfrågorna framöver.

Med hopp om en god dialog för tillväxtens, företagens och jobbens bästa.

Andrea Femrell, VD
Näringslivets Regelnämnd, NNR
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