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Utkom från trycket
den 5 januari 2005

utfärdad den 16 december 2004.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:1178) med instruktion för Verket för näringslivsutveckling
dels att 5 och 7 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 7 a §, samt närmast
före 7 a § en ny rubrik av följande lydelse.
5 § Verket för näringlivsutveckling skall samverka med organisationer
som har företagsutvecklande ändamål i ärenden om finansiellt stöd till företag och projekt.
7 § Verket för näringslivsutveckling skall
1. bevaka statens intressen vid företagsrekonstruktion och konkurs samt
när det i övrigt är nödvändigt, och
2. i den utsträckning regeringen beslutar, bistå när Europeiska gemenskapernas kommission gör kontrollbesök som gäller statligt stöd.

Regelförbättring
7 a § Verket för näringslivsutveckling skall
1. ta emot de rapporter som anges i 4 § förordningen (1998:1820) om särskild konsekvensanalys av reglers effekter för små företags villkor och senast den 1 juli varje år till regeringen ge in ett underlag baserat på rapporterna, som kan ligga till grund för regeringens årliga skrivelse om regelförbättring,
2. vara en resurs för andra myndigheter i deras arbete med de konsekvensanalyser som avses i förordningen om särskild konsekvensanalys av reglers
effekter för små företags villkor,
3. utveckla, underhålla och tillämpa metoder för att mäta administrativa
eller andra kostnader för företag som regler för företagande kan medföra,
och andra metoder som kan användas för att förbättra dessa regler,
4. tillhandahålla en servicefunktion för att ta emot synpunkter och förslag
som rör regler för företagande samt årligen svara för en sammanställning
och analys av sådana synpunkter eller förslag som har kommit in till verket,
5. delta i det internationella arbetet på regelförbättringsområdet, och
6. även i övrigt vara en resurs i frågor om regelförbättring.
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1. Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2005 i fråga om 7 § och
i övrigt den 15 januari 2005.
2. För stöd som har beviljats före den 15 januari 2005 gäller 5 § i sin äldre
lydelse.
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