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103 33 Stockholm

Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33)
Statskontoret ser positivt på regelförenkling och menar att inrättandet av ett
uppgiftskravregister kan skapa möjligheter till ett förenklat och minskat
uppgiftslämnande för företag. Statskontoret tillstyrker därför förslaget om
en uppgiftslämnartjänst och har inga synpunkter på den tekniska utformningen av ett sådant system. Statskontoret vill betona att det i arbetet med
att utveckla systemet är viktigt att ta hänsyn till företagens intressen och
deras erfarenheter av uppgiftslämning.
Statskontoret redovisar i det följande ett antal synpunkter som vi anser är
viktiga att beakta för att systemet, och i synnerhet det föreslagna uppgiftskravregistret, ska kunna utvecklas och samordnas på ett ändamålsenligt sätt.

Utveckling av systemet ställer krav på myndigheterna
Utredningens uppdrag tar sin utgångspunkt i regeringens mål för regelförenkling och syftar till ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företag. Enligt Statskontoret är det därför viktigt att kartläggningen av uppgiftskraven också används som underlag för att förenkla och rensa bland kraven.
Detta ställer tydliga krav på myndigheternas engagemang i arbetet. Som
utredningen konstaterar har myndigheterna inte frivilligt velat ansluta sig till
systemet eftersom det innebär kostnader för dem. Flera myndigheter har
också, med hänvisning till resursbrist, aviserat att de inte kommer att uppdatera sina uppgiftskrav i registret. Förenkling av uppgiftslämnande i ett
gemensamt system torde även förutsätta ett visst mått av standardisering,
något som också kan vara resurskrävande och komplicerat.
Sammantaget vill Statskontoret därför betona att utvecklingen av systemet
ställer stora krav på myndigheternas engagemang. Detta särskilt som arbetet
förväntas ske inom befintliga finansiella ramar. Med detta i åtanke finns det
därför anledning för regeringen att noga följa hur myndigheterna engagerar
sig i det fortsatta arbetet med att utveckla systemet.

Utvecklingen riskerar att utebli med otydligt
myndighetsansvar
Utredningen föreslår att ansvaret för att förvalta och utveckla systemet ska
fördelas på flera myndigheter. Tillväxtverket ska föra ett uppgiftskravregister och svara för en samverkanspunkt till vilken man bjuder in myndigheter
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för diskussioner. Tillväxtverket ska kunna uppmana, men inte tvinga, myndigheter till samverkan om det visar sig att olika uppgiftskrav överlappar
varandra. Utredningen framför också att Tillväxtverket bör vara lyhörda för
olika myndigheters behov. Enligt Statskontoret riskerar utvecklingen mot ett
enklare uppgiftslämnande att utebli i avsaknad av en mer tydlig drivkraft
och tydligare krav på myndigheterna.

Företagsdataforumets roll behöver tydliggöras
Under en bedömningsrubrik föreslår utredningen att det inrättas ett Företagsdataforum inom Tillväxtverket. Utredningen bedömer att det ska vara ett
särskilt beslutsorgan med förebild i Regelrådet. Forumet ska bland annat
säkerställa användarvänlighet och stödja introduktionen av systemet.
Myndigheterna ska vara skyldiga att samråda med forumet innan de gör
förändringar i systemet. Det är dock oklart vad forumet mer konkret ska
göra liksom vad forumet ska besluta om. I utredningens beskrivning framstår forumet att i betydande delar vara ett rådgivande organ. Enligt Statskontoret behöver därför Företagsdataforumets roll, befogenheter och arbetsformer tydliggöras.

Möjligheter att ytterligare skärpa kraven på myndigheterna
Statskontoret vill peka på möjligheten att skärpa den reglering av myndigheternas skyldighet att förenkla uppgiftslämnandet som utredningen föreslår. Ett sätt att göra detta är att i förordningen förtydliga krav på till
exempel var, när, hur och till vem myndigheterna ska rapportera arbetet.
Därmed skulle det skapas en bättre grund för systematisk uppföljning och
insyn i arbetet.

Generaldirektör Ingvar Mattson har beslutat i detta ärende. Utredningschef
Erik Nyberg och utredare Pia Bergdahl, föredragande, var närvarande vid
den slutliga handläggningen.

Ingvar Mattson

Pia Bergdahl
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