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Inbjudan till seminarium  

The EU's Better Regulation Agenda  
for the benefit of Business 
Seminarium om EU:s regelförenklingsarbete med  
Alexander Italianer, vice generaldirektör på  
EU-kommissionen och Jöran Hägglund, statssekreterare  
på Näringsdepartementet. 

Tid: Fredagen den 23 maj 2008, kl 11.00-13.00 
Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm 
Lokal: Wallenbergaren 
Seminariet hålls på engelska.   

  

Alexander Italianer är vice generaldirektör på EU-
kommissionens generalsekretariat som ansvarar för 
kommissionens regelförenklingsarbete.  

Alexander Italianer är även ordförande för EU-
kommissionens interna regelråd (Impact Assessment Board) 
med uppgift att granska konsekvensanalyserna i de förslag 
till företagsregler som läggs fram av EU-kommissionen. 

 

 

Jöran Hägglund är statssekreterare på Närings-
departementet hos näringsminister Maud Olofsson.  

Jöran Hägglund leder regeringens statssekreterargrupp för 
regelförenkling och ansvarar för samordningen av 
regeringens regelförenklingspolitik. 

Idag kommer vartannat nytt eller ändrat regelförslag från EU och EU har 
beslutat om ett mål att minska företagens administrativa regelkostnader med 
25 procent till år 2012. EU-kommissionen arbetar på bred front med olika 
åtgärder så som regelmätningar, konsekvensalyser, ett internt regelråd 
(Impact Assessment Board) och konkreta regelförenklingsförslag. 

Vad har regeringen för konkreta förenklingsförslag på EU-området och vilka 
insatser anser regeringen behövs för att uppnå EU:s 25 procentmål? Vad 
gör EU-kommissionen för att förenkla för företagen? När kan företagen 
märka av regelförenklingarna i sin vardag? Hur kan näringslivet bidra till 
enklare regler? Vad säger näringslivets organisationer om arbetet och 
förslagen? Detta är några frågeställningar som kommer att besvaras 
samtidigt som NNR överlämnar medlemmarnas förenklingsförslag på EU-
nivå till regeringen och EU-kommissionen. 

Seminariet avslutas med en vårbuffé kl 13.00.    

Anmälan: Meddela NNR om du önskar delta senast 15 maj via e-post 
susan.braysy@nnr.se eller telefon 08-762 70 90. Ange namn, 
organisation/företag och om du vill ta del av den efterföljande buffén.  

Välkommen  

Jens Hedström 
VD, Näringslivets Regelnämnd, NNR 


