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5.3.6 Minskning av regelbördan genom tillämpning av en in, en ut-principen                             
 
Övre gräns för det anvisade anslaget: 100 000 € 
Tidsplan: 1/2017–5/2018 
 

Bakgrund till informationsbehovet och behovsbeskrivning med motiveringar: 
 
Genom att i lagberedningen tillämpa en in, en ut-principen (One in One out) strävar man efter att 
företagens regelbörda inte ska öka. Den regelbörda i form av omedelbara kostnader för företagen 
som ett lagförslag medför ersätts enligt denna princip genom att kostnaderna till följd av 
regelbördan minskas i motsvarande omfattning i ett annat sammanhang. Regeringen har beslutat 
att inom ramen för ett försök tillämpa principen i arbets- och näringsministeriets och jord- och 
skogsbruksministeriets lagstiftningsarbete 2017. 
 
Regeringens mål är att underlätta för företagsverksamheten och jordbruket genom att avveckla 
onödig reglering, lätta på den administrativa bördan och göra tillståndsprocesser smidigare. Inom 
bioekonomin är avsikten att göra den administrativa bördan som bromsar reformer avsevärt lättare. 
Utgångspunkten är att inga skyldigheter som ger upphov till nya kostnader ska införas under 
regeringsperioden. Lönsamheten inom jordbruket ska dessutom förbättras genom färre normer, och 
den administrativa bördan ska göras lättare. Mot denna bakgrund förnyas styrningen och 
verkställigheten genom mera kunskapsbaserat beslutsfattande.   
  
För det praktiska lagstiftningsarbetet innebär dessa riktlinjer att informationsinnehållet i 
motiveringen till lagförslagen utvecklas. I regeringspropositionernas motiveringar ska det utöver en 
kvalitativ utredning även ingå en kvantitativ presentation av konsekvenserna av lagförslagen (med 
beaktande av verksamhetens externa verkningar i det övriga samhället). Utöver de valda 
lösningarna ska dessutom genomförandealternativen och deras huvudsakliga effekter beskrivas i 
motiveringen. Rådet för bedömning av lagstiftningen, som inrättades 2016 för att säkerställa 
kvaliteten på konsekvensbedömningarna av lagstiftningen, har i flera utlåtanden betonat behovet 
av att beskriva effekterna med hjälp av kalkyler. Tillämpandet av en in, en ut-principen innebär att 
man gör en kostnads- och nyttoanalys i samband med beredningen av lagstiftningsåtgärder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Forskningsfrågor: 

- Syftet med projektet är att producera följande information:  
a. Hur har en in, en ut-principen tillämpats i andra länder, vilka resultat har uppnåtts och 

hur kan lärdomarna utnyttjas när tillämpningen i Finland planeras? Beaktas de externa 
verkningarna i kalkylerna? 

b. Vilka är de viktigaste aspekter för företagen i målgruppen som bör beaktas när modellen 
utvecklas och tillämpas?  

c. Hur fungerar en in, en ut-modellen i praktiken? (Vissa projekt blir pilotprojekt. Det 
utvecklas en modell för samt testas kostnads- och nyttoanalys som tillämpas på aktörer 
inom branschen och andra sektorer inom samhällsekonomin.) 

d. Vilka är utvecklingsbehoven för modellen utgående från erfarenheterna från 
pilotprojekten? 
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Samband med genomförandeplanen för regeringsprogrammet, statsrådets strategier 
och annan utrednings- och forskningsverksamhet:  

Regeringens spetsprojekt: Den finländska matproduktionen ska bli lönsam och handelsbalansen och 
den blå bioekonomin öka – inga skyldigheter som ger upphov till nya kostnader ska införas (4.4) 
och Smidigare författningar (5.3) 

Informationsproduktionens huvudsakliga former:  

Jämförelse av verksamhetsalternativ 
- Internationell jämförelse av tillämpningsalternativ 

Uppföljning och utvärdering av verksamhetens effekter 
- Utvärdering av politiska åtgärder (ex ante, ex post, under genomförandet) 
- Kostnads- och nyttoanalys 

Annat 
- Samarbete med företag (företagspanel, workshoppar osv.)  

 
 

 


