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Sammanfattning
Svensk Forsakring tillstyrker forslagen i promemorian om konsekvensutredningar, 
men framhaller att arbetet med att forbattra konsekvensutredningar och samrad ar 
centralt och angelaget att genomfora aven i olika skeden av EU:s 
lagstiftningsprocess. Vidare bor de forslag som lamnas galla aven for 
regleringsforslag som tas fram inom Regeringskansliet.

Inledande synpunkter
Forsakringssektorn har en viktig samhallsfunktion genom att den gor det mojligt for 
enskilda och foretag att skydda sig ekonomiskt mot risker de ar utsatta for. For att 
kunna uppfylla sin roll som riskbarare ar forsakrings- och tjanstepensionsforetagen 
beroende av tydliga och forutsagbara regler. Dessa regler maste tas fram med god 
kannedom om konsekvenser och med god framforhallning.

Som promemorian konstaterar ar syftet med konsekvensutredningar bland annat 
att forsakra sig om att en atgard som overvags verkligen behovs, att den loser det 
aktuella problemet samt att ge ett allsidigt underlag for bedomningen av de konse
kvenser, exempelvis sociala, ekonomiska och miljomassiga, som atgarden kan 
medfora. Svensk Forsakring menar att konsekvensutredningar ar oundgangliga for 
att beslutsfattare ska kunna fatta val overvagda beslut. En dppenhet om konse
kvenser ar ocksa oundgangligt for dem som berors av reglerna, inte minst for att 
under remissforfaranden kunna bidra med kunskap om eventuella ytterligare 
konsekvenser som fdrslagsstallaren kanske inte ar medveten om eller for att bidra 
med nyanser kring de konsekvenser som identifierats, vilka kan variera mellan 
olika berorda.

Vi delar fullt ut promemohans bedomning att en fdrutsattning for att en konse- 
kvensutredning av god kvalitet ska kunna tas fram ar att den paborjas tidigt, som
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en integrerad del av arbetet med att ta fram forslag pa atgarder, och inte nar 
forslag val bar tagits fram.

EU:s lagstiftningsprocess
Utredningen foreslar att en sarskild utredare ska ges i uppdrag att analysera 
behoven av konsekvensutredningar och samrad i olika skeden av EU:s lagstiftnings
process. Utredaren ska aven overvaga om det finns organisatoriska och regel- 
massiga forutsattningar for att tillgodose dessa behov pa ett andamalsenligt satt 
och lamna nodvandiga forslag pa atgarder.

Svensk Forsakring anser att forbattringar inom EU-arbetet behover ske omgaende. 
Regelverket for forsakringssektorn bestams i mycket liten grad pa nationell niva. 
Huvuddelen av de regler sotn forsakringsforetagen har att tillampa har sin grand i 
EU-regler eller ar direkt verkande EU-regler. Det innebar att den svenska lag- 
stiftningsprocessen maste anpassas efter denna ordning och borde redan ha gjort 
det fullt ut. Om inte svenska forhallanden, konsekvenser och synpunkter fangas 
upp effektivt redan under processen da reglerna i praktiken bestams, dvs. pa EU- 
niva, sa riskerar vi att fa en regiering som varken bidrar till ett starkt konsument- 
skydd pa den svenska marknaden eller framjar de foretag som verkar har. Reella 
mojligheter att paverka regelutvecklingen ar i stort sett obefintliga nar EU-lagstift- 
ningen har natt det svenska utredningsvasendet och remissforfarandet.

Regeringen och tjanstemannen i Regeringskansliet maste redan tidigt i processen, 
heist innan EU-kommissionen har lamnat sina forslag, skaffa sig en klar bild over de 
utmaningar och problem som finns pa det aktuella omradet (som kan vara t.ex. en 
viss marknad, sarskilda svenska forhallanden, ett nytt samhallsfenomen eller en 
viss lagstiftning), vilka alternativ som finns for att atgarda de identifierade proble- 
men och vilka effekter olika alternativ kan fa genom att i detta skede forankra 
fragorna hos relevanta intressenter.. Har ska noteras att lagstiftning kan vara ett 
atgardsalternativ, men som alls inte behover vara det enda som star till buds. 
Tvartom bor olika atgarder overvagas, dar aven alternativet "ingen atgard" bor 
analyseras och jamforas med olika atgardsforslag.

Det ar svart att forsta varfor kraven pa analys ska stallas lagre endast for att 
reglerna beslutas pa EU-niva. De som forhandlar pa Sveriges vagnar maste gora 
det med oppna ogon for bland annat vilka effekter som kan forvantas av olika 
politiska initiativ. Det finns annars en pataglig risk for brister i EU-regleringen som 
svarligen kan lakas pa nationell niva. Det maste darfor sakerstallas att det under 
hela EU-processen finns ett strukturerat arbete for att bland annat fanga upp 
problem, lampliga losningar och bedomningar av effekter pa svenska forhallanden.
I det arbetet ar det mycket viktigt att olika intressenters synpunkter inhamtas, 
vilket for narvarande knappast sker pa nagot systematiskt satt och tyvarr ofta inte 
alls.

Nar det galler utredningar som har i uppdrag att foresla hur viss EU-lagstiftning bor 
genomforas i svensk ratt innebar var erfarenhet att dessa utredningar tyvarr ofta
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visar mindre intresse for konsekvenserna av forslagen. Det ar inte tillrackligt att 
som konsekvensanalys endast redogora for innehallet i konsekvensutredningar som 
gjorts pa EU-niva i stallet for en sjalvstandig bedomning av effekter pa den svenska 
marknaden och svenska forhallanden i ovrigt.

Svensk Forsakring anser att det redan finns fdrutsattningar att forbattra arbetet 
med konsekvensbedomningar i det svenska EU-arbetet och att sa bor ske nu.

Regeringskansliets interna beredningsarbete
Promemorians fdrslag ska galla for statliga forvaltningsmyndigheter, kommitteer 
och sarskilda utredare. Nagra forslag lamnas dock inte for Regeringskansliets 
interna beredningsarbete. I promemorian sags att det finns anledning att framdver 
overvaga om vissa delar av den foreslagna konsekvensforordningen bortillampas 
aven i Regeringskansliets interna beredningsarbete. Nagot narmare skal forvarfor 
det inte gdrs nagot nu redovisas inte. Svensk Forsakring anser det olyckligt att inte 
ocksa forslag lamnas om krav pa konsekvensutredning aven for detta berednings
arbete, savitt galler arenden om regiering.
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