
Vilka verktyg behöver myndigheterna för att lyckas i sitt  
regelförbättringsarbete för företagen?
Välkommen till ett seminarium, arrangerat av Näringslivets Regelnämnd, NNR, med fokus på vad myndigheterna själva anser 
att de behöver för att kunna genomföra ett effektivt regelförbättringsarbete.

Tid: Fredagen den 8 maj 2015, kl 10.00 – 12.00 med efterföljande lunch.
Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 eller Kungsbron 1, Stockholm
Lokal: Stockholm 

Anmälan: Senast den 30 april till susan.braysy@nnr.se
OBS! Ange i anmälan om ni vill vara med på lunchen kl. 12.00-13.00 och ev. allergier/annat 

Företag möter ofta de regelverk de måste förhålla sig till genom de centrala förvaltningsmyndigheterna. Regelför-
bättringsarbetet som bedrivits under de senaste åren har till mycket stor del skett hos dessa myndigheter, vilka har en 
stor kompetens kring själva regelverket. Förbättringsåtgärderna på de områden som är viktiga för företagen har dock 
inte fått den märkbara förändring som företagen velat ha och behövt, trots att det varit regeringens mål. Frågan som 
uppstår inför framtiden är bl a vilka verktyg myndigheterna behöver för att kunna genomföra ett effektivt och märkbart 
regelförbättringsarbete.

På detta seminarium tar vi upp frågan tillsammans med generaldirektörer för myndigheter som har frekvent kontakt 
med företag och som deltagit i regeringens regelförbättringsarbete. De kommer att reflektera över hur de sett på de 
uppdrag de fått, mål- och intressekonflikter, vilka verktyg de skulle behöva för att komma längre och vilken typ av  
uppdrag och beställningar de skulle önska i framtiden.

Johan Eklund, VD för Entreprenörskapsforum, kommenterar utifrån den forskning som bedrivs när det gäller reglers 
effekter, regelgivning samt en effektiv förvaltning. Jennie Nilsson (S), ordförande i riksdagens näringsutskott och  
Annelie Roswall Ljunggren, statssekreterare på finansdepartementet med ansvar för statlig förvaltning, ger de politiska 
ingångsvärdena och kommentarerna. 
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