
Året var 2006 och vad blev det av alla stora löften? 
 
Näringsdepartementet  
 
Regelförenklingar ska ge företagen mer tid för jobb  
 
Ett brett upplagt regelförenklingsarbete drar nu igång inom regeringskansliet. Målet 
är att minska företagens administrativa kostnader för samtliga statliga regelverk med 
minst 25 procent fram till hösten 2010.  
 
- Företagen måste kunna lägga mer tid på att skapa jobb, och mindre tid på att fylla i 
blanketter. Regelförenklingsarbetet är därför centralt för att Sverige skall bli ett av 
världens bästa länder att starta och driva företag i, säger näringsminister Maud 
Olofsson.  
 
En viktig del i den processen kommer att vara samråd med näringslivet. 
Näringsdepartementet kommer att inbjuda representanter för näringslivet till en 
central samrådsgrupp. Dessutom kommer en del departementet att ha egna samråd 
med berörda branschorganisationer.  
 
Alla departement har fått i uppdrag att redovisa hur man tänker lägga upp sitt 
regelförenklingsarbete. Arbetet syftar till att skapa en märkbar förändring i företagens 
vardag. Departementen ska också identifiera regler på EU-nivå som skulle kunna 
förenklas för att minska de administrativa kostnaderna för företagen.  
 
I ett första steg till den 19 mars 2007 kommer departementen att redovisa 
inriktningen av det arbete som man planerar. Redovisningen ska också gälla de 
myndigheter som departementet ansvarar för. I ett andra steg till i november 2007 
skall departementen redovisa genomförda förenklingsåtgärder och pågående 
förenklingsprojekt, inklusive vidareutveckling och konkretiseringar av tidigare 
redovisade åtgärder.  
 
Ett 50-tal myndigheter kommer också att få i uppdrag att bistå Regeringskansliet. 
Många åtgärder kan vidtas på myndighetsnivå. Det gäller exempelvis förenkling av 
regler, förenklingar av processen för att följa reglerna, ökat samarbete mellan 
myndigheter, förbättrad service och tillgänglighet och förkortade handläggningstider.  
 
Regeringen kommer under våren att fatta beslut om en handlingsplan. 
Handlingsplanen kommer att uppdateras varje år och redovisas i skrivelser från 
regeringen till riksdagen. Ansvaret för att samordna arbetet ligger på 
Näringsdepartementet.  
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