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Beslut vid regeringssammanträde den 6 december 2007 

Sammanfattning av uppdraget 

Utredaren ska ta ställning till förslagen i 

Ekonomistyrningsverkets rapport (Fi2007/7586) som rör 

stabsmyndigheternas roll i en framtida organisation för att 

koncentrera hanteringen av administrativa processer i 

statsförvaltningen. Vidare ska utredaren med anledning av de 

förslag om uppgifts- och ansvarsfördelning mellan berörda 

myndigheter som lämnas redovisa de ekonomiska konsekvenser 

som uppstår.  

Utredningstiden förlängs. Utredningen ska redovisa sitt 

uppdrag senast den 29 februari 2008. 

Bakgrund 

Med stöd av regeringens bemyndigande den 15 februari 2007 

(dir. 2007:20) gav det statsråd som ansvarar för allmänna frågor 

om statsförvaltningen en särskild utredare i uppdrag att göra en 

översyn av Ekonomistyrningsverket (ESV), Kammarkollegiet, 

Statskontoret och Verket för förvaltningsutveckling (Verva) (Fi 

2007:02). Utredningen har antagit namnet 

Stabsmyndighetsutredningen (Fi2007:02). Det ingår bl.a. i 

utredarens uppdrag att klargöra myndigheternas roll när det 

gäller att stödja regeringen och utgöra stöd till förvaltningen i 

övrigt.  
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ESV har på eget initiativ lämnat en rapport till regeringen, 

Gemensamma lösningar för effektivare administration 

(Fi2007/7586). I rapporten analyseras förutsättningarna för en 

mer koncentrerad administrativ hantering i statsförvaltningen. 

ESV lämnar förslag till hur en sådan utvecklingsprocess skulle 

kunna initieras och lämnar förslag i fråga om ESV:s och 

Kammarkollegiets respektive uppgifter i förändringsarbetet. 

Utredaren ska enligt direktiven pröva myndigheterna utifrån 

ett helhetsperspektiv och utifrån regeringens behov av framtida 

stabsstöd. Mot denna bakgrund behöver även finansiella förslag 

lämnas till regeringen. De samlade resurserna för en ny 

stabsorganisation ska rymmas inom nuvarande ekonomiska 

ramar för Statskontoret, ESV, Kammarkollegiet och Verva. 

 

Uppdraget 

Utredaren ska, utöver vad som framgår av dir.2007:20,  ta 

ställning till förslagen i ESV:s rapport i de delar de rör ESV:s 

och Kammarkollegiets uppgifter i förändringsarbetet. Resultatet 

ska vägas in i redovisningen av uppdraget om en framtida 

stabsorganisation. 

Om utredarens förslag innebär att verksamheter bör föras 

över till annan myndighet, ska ekonomiska konsekvenser och 

personalkonsekvenser redovisas. 

Enligt de ursprungliga direktiven skulle uppdraget redovisas 

senast den 28 december 2007. Utredningstiden förlängs. 

Utredaren ska i stället redovisa uppdraget senast den 29 februari 

2008.  

 

(Finansdepartementet) 


