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Regeringen
Kulturdepartementet
103 33 Stockholm

Nytt hemvist för den statliga arkeologiska
uppdragsverksamheten – promemoria från
Kulturdepartementet
Statskontorets bedömningar och slutsats
Promemorian konstaterar att Riksantikvarieämbetets dubbla roller är ett
strukturellt problem. Statskontoret instämmer i att det inte är lämpligt att
man inom en myndighet både ska utföra verksamhet och bedriva tillsyn över
densamma. Vi tillstyrker regeringens förslag om att snarast möjligt skilja ut
den arkeologiska uppdragsverksamheten (UV) från myndigheten.
Enligt gängse förvaltningspolitiska bedömningar är en outvecklad marknad
det främsta motivet för att kunna bedriva en konkurrensutsatt verksamhet i
statlig regi. Statskontoret anser att det inte är tydligt på vilka grunder promemorian drar slutsatsen att det behövs en statlig aktör på det uppdragsarkeologiska området. Det är inte klargjort om det finns en marknad eller en
potentiell marknad för den uppdragsarkeologiska verksamheten. Enligt
Statskontoret är det nödvändigt att klargöra huruvida marknaden finns och
närmare precisera dess omfattning innan man tar ställning till vilken roll
staten bör ha och hur den rollen ska utformas.
Innehållet i det statliga åtagandet kan utformas på olika sätt och beröra
reglering, finansiering och utförande. Givetvis kommer staten även framgent
vara beställare av arkeologiska undersökningar, med Riksantikvarieämbetet
och länsstyrelserna i viktiga positioner. En utförligare analys av marknaden,
systemet och relationen mellan de inblandade parterna behöver göras innan
Statskontoret kan ta ställning till förslaget om verksamhetsform och nytt
huvudmannaskap.
Promemorian anför undersökningsverksamhetens ackumulerade underskott
som det direkta skälet till att verksamheten i nuläget inte kan ombildas till
ett statligt bolag. Enligt Statskontoret behöver underskottet regleras innan
verksamheten avskiljs. Promemorian ger inga förslag till hur underskottet i

POSTADRESS:
FAX: 08-791

Box 8110, 104 20 Stockholm. BESÖKSADRESS: Fleminggatan 20. TELEFON VXL: 08-454 46 00.
89 72. statskontoret@statskontoret.se www.statskontoret.se

REMISSVAR

2

DATUM

DIARIENR

2013-02-19

2013/18-4

UV-verksamheten ska regleras och det är då heller inte möjligt att bedöma
om tidplanen för att föra över UV till ny huvudman är realistisk eller inte.

Generaldirektör Yvonne Gustafsson har beslutat i detta ärende. Utredningschef
Bob Pernodd och utredare Ingrid Skare, föredragande, var närvarande vid den
slutliga handläggningen.
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