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Sammanfattning

Kemikalieinspektionen anser att underlaget i betänkandet inte medgett en tillräcklig
bedömning av eventuella konsekvenser för utgiftsområde 20 Allmän miljö- och
naturvård.
Kemikalieinspektionen saknar en analys av alternativet att i högre grad använda
Statskontoret och Ekonomistyrningsverket för sektorsövergripande analys och
utvärdering.
Kemikalieinspektionen anser att det sammanhållna ansvaret för både genomförande,
analys och utvärdering ger viktiga förutsättningar för myndighetens verksamhet.

Generella synpunkter

Mall-Id: MEP-0011, 2014-10-22

Kemikalieinspektionen anser att underlaget i betänkandet inte medgett en tillräcklig
bedömning av eventuella konsekvenser för den sektor Kemikalieinspektionen verkar
inom.
Kemikalieinspektionen instämmer generellt sett i analysen att det inte gynnar
regeringen att skapa fler sektorsindelade analys-och utvärderingsmyndigheter, men
anser att möjligheterna att uppnå en effektiv styrning av den offentliga sektorn
genom att använda sig av befintliga analys- och utvärderingsresurser mer strategiskt
kan behöva utredas ytterligare. Kemikalieinspektionen saknar exempelvis en analys
av alternativet att överföra sakkompetens och resurser till Statskontoret och
Ekonomistyrningsverket (ESV) för att på så sätt i högre grad kunna använda dessa
myndigheter för sektorsövergripande analys och utvärdering. Både Statskontoret och
ESV har redan idag ett övergripande analysansvar för samtliga utgiftsområden och
den offentliga sektorn som helhet.
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Synpunkter på Avsnitt 5.3.10 Utgiftsområde 20 Allmän miljö och naturvård
Kemikalieinspektionen anser att det finns starkt vägande skäl för att hålla ihop
kemikaliekontrollen i en och samma myndighet med ansvar för både genomförande
och analys och utvärdering. Kemikaliekontrollens grund utgörs idag av en i EU
helharmoniserad lagstiftning. Genom att inom politikområdet förfoga över bredden
av arenor (nationellt, EU, internationellt) och åtgärdsområden (regelutveckling,
prövning och tillsyn samt alternativa styrmedel) är Kemikalieinspektionens
bedömning att myndigheten kan agera snabbare och mer effektivt på politisk styrning
och på identifierade åtgärdsbehov för att målen med miljöpolitiken ska nås. Denna
sammanhållna verksamhet utgör i sin tur en förutsättning för att kunna ge
professionellt stöd till regeringen och tillgodose regeringens behov av analys- och
utvärderingsunderlag på kemikalieområdet.

I detta ärende har vikarierande generaldirektör Agneta Westerberg beslutat. Emma
Westerholm har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också AnnLouise Månsson och Gunilla Prideaux deltagit.
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