
 

 

 
 
 
 
OECD, Helsingfors den 28 oktober 2015 

 
OECD: Effektiv lagstiftning är en hävstång för inkluderande tillväxt 

 
Regeringar borde satsa mer på att förbättra utformningen och genomförandet av nya lagar. 
Också små insatser för att åtgärda brister i lagstiftningen kan ha märkbara positiva effekter på 
ekonomisk aktivitet och välfärd, visar en ny rapport av OECD.  
 
OECD:s rapport Regulatory Policy Outlook 2015 är det första försöket att klarlägga hur 
OECD:s medlemsländer utvecklar, genomför och utvärderar sin lagstiftning. Rapporten visar att 
regeringarna har kommit långt när det gäller att garantera att lagberedningen är transparent och 
faktabaserad. Trots det finns det ännu mycket att göra för att förbättra hur lagar utformas, 
genomförs och utvärderas. 
 
Rapporten visar att 33 av 34 OECD-länder har riktlinjer för hur lagar utarbetas och kräver 
konsekvensbedömning och offentliga samråd för all ny lagstiftning, medan 29 länder har en 
minister med ansvar för att främja bättre lagstiftning.  

Samtidigt har en tredjedel av OECD-länderna inga riktlinjer alls för hur lagar efterlevs och 
genomförs, och två tredjedelar har inget system för att utvärdera lagar när de väl har genomförts. 
Det här orsakar onödiga kostnader för företagen och för samhället, hävdar rapporten.  
 
Internationellt samarbete kring lagstiftning är nödvändigt för att skapa globala regler och 
standarder, hantera handelshinder och miljörisker och minska risken för händelser som beror på 
bristande reglering, såsom exempelvis finanskrisen 2008 eller skandalen med Volkswagens 
utsläppstest. Ändå har bara en tredjedel av OECD-länderna klara riktlinjer för internationellt 
lagstiftningssamarbete. 
 
”Regeringar har en tendens att fokusera sin energi på att justera sin skatte- och utgiftspolitik, och 
förbiser ofta ett tredje sätt att påverka den ekonomiska tillväxten, nämligen lagstiftning”, sade 
OECD:s generalsekreterare Angel Gurría, när han presenterade rapporten under OECD:s 
förvaltningsministermöte i Helsingfors. 
 
”Regeringar som försöker sätta fart på tillväxten måste åtgärda brister i lagstiftningen och se till 
att lagarna fungerar lika väl i praktiken som de gör på pappret. Lagar ska inte enbart vara 
välskrivna utan de måste också genomföras effektivt, utvärderas noga och tillämpas konsekvent 
över sektorer, rättsordningar och gränser”, sade han. 
 
Bättre lagstiftning ger utdelning. Rapporten visar att en kampanj i Storbritannien mot överdriven 
byråkrati sparade företagen 10 miljarder pund över en period på fyra år. En förenkling av 
lagstiftningen i Belgien medförde besparingar på 1,25 miljarder euro för medborgare och företag. 
I Australien ökade BNP med 1,3 procent tack vare en reform som minskade 
lagstiftningskostnaderna. 
 
Regeringarna och industrin i OECD-länderna sparar 153 miljarder euro varje år tack vare 
lagstiftningssamarbete som minskar kemisk testning, inför standardiserade format och 
samordnar arbete. 



 

 

 

 
Bristande samordning mellan länder när det gäller lagstiftning är en belastning för näringslivet 
och handeln. Det nyligen undertecknade frihandelsavtalet med Stillahavsregionen (Trans-Pacific 
Partnership) och de kommande COP21-förhandlingarna om klimatförändringen understryker det 
växande behovet av närmare lagstiftningssamarbe vare sig det gäller produktion, finansiella 
tjänster eller koldioxidutsläpp. 
 
Ladda ner rapporten här (på engelska): http://www.oecd.org/governance/oecd-regulatory-policy-
outlook-2015-9789264238770-en.htm  
 
För ytterligare information eller för intervjuer med författarna, vänligen kontakta Catherine 
Bremer, OECD Media Office (Catherine.Bremer@oecd.org; +33 6 03 48 34 56).   
 
 
OECD är ett globalt forum som samarbetar med över 100 länder för att finna sätt att förbättra 
människors ekonomiska och sociala välfärd i hela världen. 
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