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Sveriges Riksdag
100 12 Stockholm

Översyn av Riksrevisionen – slutbetänkande
(2017/18:URF2)
Statskontoret anser att utredningens förslag över lag är väl avvägda och underbyggda. Statskontoret tillstyrker förslagen respektive bedömningarna om
•
•
•
•
•
•

att utreda en ordning där myndigheten leds av en riksrevisor men att riksdagen
även väljer två biträdande riksrevisorer.
att det bör införas en möjlighet att pröva och besluta om karens för en riksrevisor som lämnar uppdraget.
att ge möjlighet för riksdagen att utse en tillförordnad eller ställföreträdande
riksrevisor.
att förstärka det parlamentariska rådet.
att begreppet ”samhällsnytta” stryks från lagen (2002:1022) om revision av
statlig verksamhet m.m.
att det föreskrivs att Riksrevisionen ska redovisa beslut om att lägga ned en
granskning.

Statskontoret lämnar inga synpunkter på utredningens övriga förslag.

Statskontoret tillstyrker förslag som berör riksrevisorerna
Statskontoret har i tidigare remissvar varit kritisk till Riksrevisionens ledningsmodell. Vi har bland annat framfört att myndigheten borde styras av en och inte tre
riksrevisorer eller enligt någon annan kollegial modell. 1 Den analys som utredningen nu presenterar visar återigen att mycket talar för att modellen med tre riksrevisorer bör avskaffas. Statskontoret tillstyrker därför utredningens förslag om att
utreda en ordning där Riksrevisionen leds av en riksrevisor men att riksdagen även
väljer två biträdande riksrevisorer.

1

Statskontoret, Remissvar, Uppföljning av Riksrevisionsreformen (2008/09:URF1) Dnr
2008/268-41 Statskontoret, Remissvar, Översyn av Riksrevisionen – grundlagsfrågor Dnr
2017/145-4.
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Statskontoret tillstyrker utredningens förslag att det bör införas en möjlighet att
pröva och besluta om karens för en riksrevisor som lämnar uppdraget. En sådan
möjlighet framstår som angelägen för att bibehålla allmänhetens förtroende för att
Riksrevisionen inte tar otillbörliga hänsyn i sin verksamhet.
Statskontoret tillstyrker utredningens förslag om att införa en möjlighet för konstitutionsutskottet att välja en tillförordnad riksrevisor, om en riksrevisors uppdrag
upphör i förtid. Vi anser, i likhet med utredningen, att det är angeläget att snabbt
kunna se till att Riksrevisionen har en ledning även om en eller flera riksrevisorer
inte kan fullgöra sitt uppdrag.

Förslagen om att stärka det parlamentariska rådet löser bara delvis
problemen
Statskontoret tillstyrker förslagen som innebär att det parlamentariska rådets roll
förstärks. Vi bedömer att förslaget att knyta ett tjänstemannastöd till rådet bör
kunna ge mer stadga och kontinuitet åt verksamheten. Samtidigt vill vi framhålla
att förslagen inte förändrar rådets roll i grunden. Vi bedömer därför att risken är
stor för att ledamöterna, även i fortsättningen, kommer uppfatta rådets verksamhet
som oklar.

En ändrad inriktning på effektivitetsrevisionen
Utredningens analys av Riksrevisionens uppdrag och inriktning berör i stor utsträckning hur ansvarsgränserna ska dras mellan effektivitetsrevisionens granskningar och vad som är riksdagens och de förtroendevaldas ansvar. Vi anser att utredningen på ett klokt och förtjänstfullt sätt diskuterar svårigheterna med att dra
några absoluta gränser i denna fråga.
Utredningen föreslår att begreppet samhällsnytta stryks då den anser att begreppet
avser bedömningar som är av mer politisk än revisionell art och att begreppet
måluppfyllelse räcker för att täcka den internationella motsvarigheten "effectiveness”. Mot bakgrund av att begreppet samhällsnytta kan tolkas på olika sätt
samt öppnar för mer politiska bedömningar delar vi utredningens uppfattning att
det bör strykas från lagen. Statskontoret anser dock att det är viktigt att Riksrevisionen även fortsättningsvis granskar den statliga verksamheten på ett fritt och oberoende sätt, bland annat genom att beskriva vilka effekter en insats eller åtgärd lett
till. Det är därför angeläget att förändringen inte innebär en begränsning av Riksrevisionens mandat att belysa statliga verksamheter på ett allsidigt sätt.

Motiveringar till varför granskningar läggs ned bidrar till förtroendet
för Riksrevisionen
Statskontoret tillstyrker förslaget om att Riksrevisionen ska redovisa vilka granskningar som lagts ned. Vi delar även bedömningen om att Riksrevisionen även bör
motivera skälen till nedläggelsen. Som utredningen själv skriver ger det omvärlden
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en möjlighet att bedöma om nedläggningen skett på sakliga grunder. Denna form
av transparens bör vara positiv för förtroendet för Riksrevisionens verksamhet.

Tillförordnad generaldirektör Tony Malmborg har beslutat i detta ärende.
Utredningschef Erik Nyberg och utredare Johan Lantto, föredragande, var
närvarande vid den slutliga handläggningen.

Tony Malmborg

Johan Lantto

