REMISSVAR

1 (2)

DATUM

DIARIENR

ERT DATUM

ER BETECKNING

2019-09-12
2019-06-18

2019/113-4
875-2018/19

Riksdagsförvaltningen
Juridiska enheten
100 12 Stockholm

Riksrevisionens ledningsstruktur
(2018/19:URF1)
Statskontoret tillstyrker utredningens förslag att riksdagen ska välja en person att
ensam vara riksrevisor och en riksrevisionsdirektör som ska vara riksrevisorns
ställföreträdare.

Riksdagen bör välja en riksrevisor och en
riksrevisionsdirektör
Utredningens förslag att riksdagen ska välja en riksrevisor ligger i linje med
Statskontorets tidigare ställningstaganden i frågan. 1 Analysen i den aktuella
utredningen stärker ytterligare bilden att riksdagen bör välja en riksrevisor för att
undvika nackdelarna med det tredelade ledarskapet. Nackdelarna handlar främst
om en risk för inre spänningar i myndigheten, vilket kan ha en negativ effekt på
verksamhetens stabilitet på längre sikt.
Statskontoret delar utredningens bedömning att en riksrevisor klarar den arbetsbörda det innebär att leda granskningsverksamheten. I den föreslagna modellen
skulle riksrevisorn ha stöd av riksrevisionsdirektören och kan dessutom i högre
grad förlita sig på den professionella kompetensen inom Riksrevisionen.
Utredningen visar vidare att en den föreslagna ledningsstrukturen inte innebär att
verksamheten blir för sårbar. Dels finns en ställföreträdande riksrevisor i den
föreslagna riksrevisionsdirektören, dels finns sedan 1 april 2019 möjlighet för
konstitutionsutskottet att välja en tillförordnad riksrevisor om en riksrevisors
uppdrag upphör i förtid.

Statskontoret, Remissvar, Översyn av Riksrevisionen – slutbetänkande (2017/18:URF2)
Dnr 2018/51-4; Statskontoret, Remissvar, Uppföljning av Riksrevisionsreformen
(2008/09:URF1) Dnr 2008/268-41.
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En noggrann rekryteringsprocess blir ännu viktigare
Statskontoret delar utredningens bedömning att en noggrann rekryteringsprocess
blir ännu viktigare om riksdagen ska välja en riksrevisor i stället för tre. Liksom
utredningen anser Statskontoret att en ensam riksrevisor får en mycket betydelsefull ställning. Riksdagens val av riksrevisor måste därför beredas omsorgsfullt så
att tillsättningen av tjänsten uppfattas som legitim och opolitisk. Statskontoret delar
utredningens bedömning att det är önskvärt att riksrevisorn åtnjuter respekt hos
samtliga riksdagspartier.

Generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren har beslutat i detta ärende. Utredningschef Erik Nyberg och utredare Sara Berglund, föredragande, var närvarande vid
den slutliga handläggningen.
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