REMISSVAR

1 (3)

DATUM

DIARIENR

2018-04-24

2018/32-4

ERT DATUM

ER BETECKNING

2018-01-29

N2017-07817-PBB

Regeringskansliet
Näringsdepartementet
103 33 Stockholm

Delbetänkande Nystart för byggstandardiseringen genom
stärkt samverkan, SOU 2017:106
Statskontoret avstyrker i detta remissvar förslaget att tillsätta en nationell
samordnare för byggstandardisering. Den beskrivning av problemen som
presenteras i betänkandet motiverar inte en sådan åtgärd.
Statskontoret avstyrker också förslaget att inrätta ett permanent myndighetsråd för
byggstandardisering. Vi delar visserligen kommitténs bedömning att statliga
myndigheter bör samordna sitt arbete med byggstandardisering, men anser att det
bör göras i annan form än den som kommittén föreslår.
Statskontoret tillstyrker förslaget att regeringen bör villkora statens stöd till SIS. Vi
anser dock att konsekvenserna av förslaget behöver förtydligas.

Nationell samordnare för byggstandardisering
För att kunna bedöma nyttan av en samordnare krävs en tydlig beskrivning av vilka
de viktigaste problemen är. Enligt Statskontoret är kommitténs beskrivning av
problemen otydlig. Flera av de problem som pekas ut går knappast att lösa med en
samordnare. Mot den bakgrunden avstyrker Statskontoret förslaget.
Vad är problemet?

Enligt kommitténs skulle ett ökat samarbete om byggstandardisering innebära en
rad fördelar för alla inblandade (s. 130). Vi noterar också att alla inblandade
aktörer önskar sig ett bättre samarbete (s. 121). Frågan är i så fall vad som hindrar
samarbetet. Rimligen finns det starka skäl till att aktörerna – trots fördelar och vilja
– har valt att inte delta i arbetet.
Kommittén tar upp att några skäl som hindrar Boverket respektive
samhällsbyggnadsbranschen från att delta i standardiseringsarbetet. Boverket anger
brist på resurser och sakkunskap samt villkoren för upphovsrätt medan branschen
pekar på höga kostnader för att delta. Den typen av problem kan knappast lösas av
en samordnare, utan kräver andra åtgärder. När det gäller Boverket kan regeringen
till exempel uppdra åt myndigheten att delta aktivt i standardiseringsarbetet, och att
skaffa sig de förutsättningar som krävs för att delta.
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Vilket resultat ska uppnås?

Samordnarens uppdrag beskrivs som ett medlingsuppdrag (s. 129), och att denne
ska fungera som en neutral plattform för dialog och bidra till en nystart för arbetet
(s. 128). Samordnaren ska förmå aktörerna att komma överens och få förståelse för
varandras behov och förutsättningar.
Formuleringarna antyder att det finns någon form av konflikt mellan aktörerna som
har stoppat den samverkan som har funnits tidigare. Det framgår dock inte vad
konflikten består av eller beror på, vilket har betydelse för samordnarens
förutsättningar. Om problemen i första hand gäller samarbetet mellan SIS och
Boverket bör det gå att få till stånd en dialog mellan dem utan att tillsätta en
särskild nationell samordnare. Om det å andra sidan handlar om att förmå alla
aktörer i samhällsbyggnadsbranschen att frivilligt engagera sig i
standardiseringsarbetet så krävs sannolikt andra åtgärder än att erbjuda en neutral
plattform för dialog.
Men rimligen spelar det också roll vilket konkret resultat som uppnås, det vill säga
vad aktörerna kommer överens om och vad de åtar sig att göra. Det framgår inte av
betänkandet hur det faktiska standardiseringsarbetet kan förväntas bli bättre till
följd av samordnarens insatser.

Nationellt myndighetsråd för byggstandardisering
Statskontoret delar kommitténs bedömning att det finns skäl att samordna
myndigheternas arbete med byggstandardisering. Med tanke på de olika
myndigheternas skiftande uppgifter och förutsättningar ser Statskontoret dock inte
nyttan med att inrätta ett permanent myndighetsråd under Näringsdepartementet.
Vi anser också att Regeringskansliet generellt bör vara försiktigt med att åta sig
den här typen av uppgifter, bland annat av resursskäl. Statskontoret avstyrker
därför kommitténs förslag.
I första hand bör regeringen istället ge uppdrag till de myndigheter som arbetar
med närliggande frågor att samordna sitt arbete inom byggstandardiseringen, till
exempel genom att representera varandra i de tekniska kommittéerna.

Tydligare villkor för medfinansiering av byggstandardisering
Statskontoret tillstyrker förslaget att regeringen ska ange tydliga villkor för statens
medfinansiering av SIS, och att villkoren bör ta sin utgångspunkt i de aktuella
behoven. Regeringen behöver dock ta hänsyn till att förändringar av villkoren kan
påverka andra delar av SIS verksamhet, som också är viktiga för staten.
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Tillförordnad generaldirektör Tony Malmborg har beslutat i detta ärende.
Utredningschef Erik Nyberg och organisationsdirektör Michael Borchers,
föredragande, var närvarande vid den slutliga handläggningen.

Tony Malmborg

Michael Borchers

