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Hej Andrea,

Tack för ert brev om bättre lagstiftning som verktyg i budgeten från
den 10september2015.

Jag delar din uppfattning att kostnadseffektiva och ändamålsenliga regel-
verk är en investering för att stärka konkurrenskraften för svenska före
tag. Det är också med den inriktningen som regeringen driver sitt arbete
både nationellt och på EU-nivå. Sverige deltar aktivt i arbetet med bättre
lagstiftning på EU-nivå och jag har tillsammans med mina europeiska
kolleger lyft fram det som vi ser som centralt i det fortsatta arbetet till
förste vice ordförande Frans Timmermans.

Att göra det enklare för företag att utveckla och driva sin verksamhet
kommer att vara fortsatt viktigt inom ramen för regeringens näringspo
litiska satsning under mandatperioden för att öka konkurrenskraften så
att företag kan växa, exportera och anställa fler. Regler som omfattar
företagande är en viktig faktor för hållbar tillväxt och sysselsättning och
det är därför centralt att reglerna är ändamålsenliga för att begränsa den
administration som krävs för att följa regelverken. Men även service,
bemötande och korta handläggningstider är av stor vikt för ett konkur
renskraftigt företagsklimat. Förenklingsarbetet utgår från det mindre
företagets förutsättningar och behov. Regelverk och rutiner som är
anpassade efter det mindre företaget fungerar ofta väl för det större
företaget men inte alltid tvärtom.

Arbetet med ett enklare företagande inriktas 2015—2018 mot områdena
“Bättre service” och “Mer ändamålsenliga regler” och följs upp mot fyra
mål. Målen för området “Bättre service” är att det ska bli enklare att
lämna uppgifter samt att servicen ska förbättras och handläggnings
tiderna ska bli kortare. För området “Mer ändamålsenliga regler” är att
regler ska främja företagens tillväxt samt att kostnaderna till följd av
regler ska minska.
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Regeringen aviserar även i budgetpropositionen att digitala tjänster ska,
så långt det är möjligt och där det är relevant, vara förstahandsval i den
offentliga sektorns kontakter med medborgare, organisationer och
företag. Företagens uppgiftslämnande till statliga myndigheter bör i
huvudsak göras elektroniskt. En fullt ut digital ärendehantering gör det
lättare för företag att göra rätt från början, att få en snabbare ärende-
hantering och att lättare få besked om ärendestatus. Digitalt uppgifts
lämnande och en digital ärendehantering förväntas öka kvaliteten och
minska kostnaderna i förvaltningen och för företag.

Jag har ingen annan uppfattning än att konsekvensutredningarnas
kvalitet behöver höjas. Arbetet med rådgivande och stödjande insatser,
såsom utbildningar, erfarenhetsutbyten och dialogmöten, har intensi
fierats under 2015 och arbetet kommer att fortsätta framöver. Det har
också tagits fram förbättrade webbaserade verktyg för beräkning av
företagens kostnader.

Det är också viktigt att erbjuda ett mer behovsanpassat och riktat stöd i
ett tidigt skede till regelgivarna för att nå framgång. Nu när Regelrådet
och Iillväxtverket arbetar närmare tillsammans och bildar en stark aktör
är detta möjligt i större utsträckning. Jag förväntar mig att de insatser
som görs och de organisatoriska förändringar som har genomförts
kommer att återspeglas i bättre konsekvensutredningar framöver.

Dialog med företag och andra som påverkas och berörs av vår politik är
en viktig utgångspunkt för vårt arbete och säkerställer även att vi inriktar
arbetet på det som gör skillnad. De förslag som NNR med flera har tagit
fram utgör en av flera utgångspunkter i det fortsatta arbetet, inte minst
för små- och medelstora företag. Internationellt konkurrenskraftiga
ramvillkor är en viktig del av ett gott näringsklimat som ger förutsätt
ningar för företag att växa och anställa.

Med vänlig hälsning

Mikael Damberg


