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Till statsrådet och chefen
för Finansdepartementet

Regeringen bemyndigade den 6 februari 1992 chefen för Finansdepar-
tillkalla kommittétementet medatt uppdrag över förvalt-atten se

ningsmyndighetemas ledningsformer m.m.
Med stöd bemyndigandet förordnade departementschefenav genom

Åkebeslut den 16 1992 överdirektören Gustafsson ordförandemars som
i kommittén. Till ledamöter i kommittén förordnades den maj18 1992

generaldirektören Inga-Britt Ahlenius,numera generaldirektörennumera
Birgit Erngren, landshövdingen Gösta Gunnarsson, riksdagsledamoten
Birger Hagård, landshövdingen Jan Rydh och docenten Torbjörn
Vallinder.

Till sakkunniga åt kommittén förordnades den 18 maj 1992 departe-
mentssekreteraren Karin Lindgren, departementssekreteraren Ted Stahl,

kanslirådet Lilian Wiklund och rättschefen Per Virdesten.numera Karin
Lindgren entledigades den februari22 1993 från uppdraget. Till sak-
kunnig förordnades i stället dag departementssekreteraren Staffansamma
Bergman. Ted Stahl entledigades fr.o.m. den aprill 1993.

Som förordnades den 18 majexperter 1992 hovråttsassessorn Catharina
Staaf och departementsrådet Gunhild Lindström.

Till sekreterare kommittén förordnades den 24 april 1992 projekt-
ledaren Österberg.Elisabeth Bjar och kanslirådet Gunnar

Kommittén har arbetat under Kommittén förvaltningsmyn-namnet om
digheternas ledningsformer.

Vi fär härmed överlämna betänkandevårt Effektivare ledning i statliga
myndigheter SOU 1993:58. Utredningsarbetet därmedär avslutat.

Stockholm i juni 1993.

Åke Gustafsson

Inga-Britt Ahlenius Birgit Erngren Gösta Gunnarsson

Birger Hagård Jan Rydh Ibrbjöm Wzllinder

ÖsterbergElisabeth Bjar Gunnar
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Sammanfattning

Utredningsuppdraget

Kommitténs uppdrag har varit över de statliga förvaltningsmyndig-att se
heternas ledningsformer I tillämpliga delar har affärsverkenm.m. om-
fattats uppdraget.av

Vårt utredningsarbete har främst inriktats de myndigheterpå ärsom
centrala förvaltningsmyndigheter inom sitt verksamhetsområde eller har

liknande central ställning. I enlighet härmed ingår i första hand deen
myndigheter allmänt brukar betecknas centrala ämbetsverk. V1som som
har emellertid i huvudgruppen även tagit med några andra myndigheter,
bl.a. vissa forsknings- och kulturmyndigheter. Vi berör också delen
mindre myndigheter, vanligen betecknas nämnder eller råd.som som
Regionala myndigheter behandlas endast i den man de ingår i en orga-
nisation under central cheismyndighet.en

I direktivvåra konstateras det i dag finns grundmodeller föratt tre
ledningen andra statliga myndigheter affärsverkän och nämnder. Enav
form myndighetensär chef högstaär beslutande instans inom myndig-att
heten, s.k. enrådighetsverk. Vid vissa myndigheter finns det vid idan

myndighetschekn råd, endast har rådgivande funktion.ettom som en
dominerande ledningsformenDen vid medelstora och myndigheterstörre

emellertidär det förutom myndighetschefen finnsäven s.k. lek-att en
mannastyrelse.

En allmän utgångspunkt för vårt arbete har i enlighet med direktiven
varit myndighetsledningarnas befogenheter och skallatt ansvar anpassas
till de förutsättningar följer bl.a. den fortlöpande delegeringnya som av

verksamhetsansvar och ekonomiskt skett de åren.senasteav ansvar som
Vi har i detta sammanhang haft förutsättningslöst behovetprövaatt av
lekmannainflytandet i myndigheternas verksamhet.

När det gäller myndigheternas styrelser har vårt uppdrag gällt vilka
befogenheter styrelse skall ha och hur ansvarsfördelningen skallen vara
mellan styrelsen och myndighetschefen. Vi hafthar också vilketprövaatt
personligt styrelseledamötema bör ha vissa jävsfrågor.samtansvar

Ytterligare några frågor har ingått i utredningsuppdraget. harDet bl.a.
rört olikapå nivåer för åtgärder efter revisionen myndig-ansvaret av
heternas årsredovisningar. Vidare har det gällt möjligheten tillatt myn-
digheterna delegera befogenheten bestämma sin inre organisation ochatt

förordna chefer myndigheten.iatt
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förvaltningsmyndigheterför centralahuvudmodellEnrådighetsverk -
ñrvaltningsmyn-centraladeledningenförprincipernanuvarandeDe av

verkslednings-s.k.det1987riksdagenfastställdesdigheterna genomav
allmän-iförvaltningsmyndigheternavanligadeinnebarDettabeslutet. att

skullestyrelsenförFunktionentidigare.liksomstyrelseskulle hahet en
uppgiftenhuvudsakligarådgivande. Denochbeslutandeblandatvara

ochsakkunskaptillföraverksamheteniinsyn samtövaskulle attvara
motiverad.rollbeslutandefall ansågsvissaomdöme. Imedborgerligt en
beslutochföreskrifterbesluti frågagenerellt omgälldeDet omom

Vissaverksamhet.genomfördavrapporteringanslagsframställning och av
skullestabsmyndigheter,s.k.regeringens en-främst varamyndigheter,

råd.medrådighetsverk
verksled-utvärderinggenomföraingåttharuppdrag att avI vårt en

styrel-tillenkätlåtit görabl.a.visyfte hardettaIningsbeslutet. en
påEnkäten harförvaltningsmyndigheter.centralai 80seledamötema ca

Vi har ävencentralbyrån.Statistiska upp-utförts genomuppdragvårt av
bildfåsöktintervjuer attochmyndigheterantal enfrångifter ett genom

fungerat.ledningsformernanuvarandedehurav
slutsat-huvudsakligatvådrakunnagranskningefter vårVi ossanser

ledningenfråganmellanskiljabörklarare avärDen omatt manenaser.
andra ärDeni denna.insynenoch fråganverksamhetmyndighets omen

nuvarandemed dentydligtpåkravetförenasvårtdet är ansvarattatt
myndighetschef.ochstyrelsemellanbefogenheteruppdelningen av

statsförvalt-iinsynbetydelsenstarktbetonadeVerksledningsbeslutet av
verksam-myndigheternasiinsynriksdagensminstintegälldeningen. Det

i denmedborgerlig insynviktenunderstrykakraftigtocksåVi villhet. av
behöverinteinsynenemellertidVi att varaförvaltningen.statliga anser

detkonstaterarVi attmyndigheterna.iledningsfunktionentillkopplad
riks-gällerdetNärförvaltningen.iinsynñrkanalerflertalfinns ett

utskottsutfrågningarbl.a.möjligheterdevi påpekarinsyndagens som
ger.

devistatsförvaltningen attdelenövervägande gene-denFör anserav
kanfallvissatillräckliga. Ibörfinnsinsynförrella former varasom

särskildasådanmyndigheten atthoskaraktärverksamhetensdock vara
in-gällerDetavsedda insynen. Lex.denuppnåbehövs ñrformer att

verksamhet.tegritetskänslig
vanligadeledningenalternativ förhuvudsak tvåidiskuterarVi av

medmyndighetellerenrådighetsverkDet ärförvaltningsmyndigheterna.
styrningregeringensavgörande förär myn-avfaktorerstyrelse. De som

lednings-bådadessamellanvaletförvägledandebördigheterna vara
tjänste-fråganvi ocksådirektivmed våra tarenlighet omformer. I upp

intekollegieformendockVi attledningsform.mannakollegium ansersom
aktualiseras.bör

förvalt-förbetydelseharutvecklingstendenserolikapåVi pekar som
delegeringdet dengällerFramför alltverksamhet.ningsmyndighetemas

frånsuccessivt skettekonomisktochverksamhetsansvar somansvarav
resultatetuppföljningkrav pådeochmyndigheterna avtill avregeringen
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verksamheten detta medför. En faktor är de förändringarsom annan som
skett strukturen inom den statliga förvaltningen.av Många myndigheter
har i samband härmed fått ändrad inriktning sin verksamhet tillen attav

uppföljning och utvärdering.mera En ytterligareavse utvecklingstrend
denär ökade internationalisering följer vidgat europeisktettsom av

samarbete.
Vi framhåller vikten skapa bättre förutsättningaratt för effektivav en

styrning förvaltningen och klarare och entydigaav relationer mellanmer
regeringen och myndigheterna. Vi konstaterar redan vid verks-att man
ledningsbeslutet ansåg modellen med enrådighetsverk i princip till-vara
lämpbar för alla myndigheter. Den utveckling varit efter detta beslutsom
och de utvecklingstendenser vi pekat bestyrkerpå detta förhållande.som

Vår slutsats efter den gjorda genomgången är enrådighetsverk böratt
huvudmodell för ledningen de centrala förvaltningsmyndigheter-vara av

För vissa myndigheter kan det dock finnasna. särskilda skäl haatt en
styrelse.

Myndigheterna kan ha behov olika rådgivande Vi föreslårav organ.
myndigheterna självaatt skall besluta inrättande och sammansätt-om

ning sådana Det gäller både rådgivningsorganav organ. myndighe-som
vill inrätta för allmäntten stöd till myndighetschefen och expertorgan
myndigheten sig behöva för särskilda frågor.som anser

vissaI fall kan det behövas särskilt insynsorganett i myndighet,en
det sigt.ex. rör integritetskänslig verksamhet.om Detta insynsor-om en

bör då hållas informerat allt viktgan rör myndighetens verk-om av som
samhet. Med hänsyn till insynsorganet fåratt granskningsroll bören
regeringen bestämma vilka konkreta uppgifter det skall ha och leda-utse
möterna.

I myndigheterna finns ibland nämnd, delegation e.d. fattaren som
myndighetens beslut i viss ärenden. Vityp detta kanen attav anser vara

lämplig form, när vill hat.ex. kollektiven beslutsform iman en ett
enrådighetsverk. Denna ärenden fär docktyp inte sådanav vara av om-
fattning myndighetschefensatt för myndighetens verksamhetansvar
väsentligt ändras.

Myndigheter med styrelse i vissa fall

Med den huvudmodell vi har förordat, dvs. de centrala förvalt-som att
ningsmyndighetema i allmänhet bör enrådighetsverk, kommervara an-
talet myndigheter med styrelse bli väsentligt mindreatt än för när-
varande.

Avgörande för myndighetatt skall ha styrelse bören atten sty-vara
relseformen effektiv för myndigheten.anses Avgörandevara bör också

regeringen ñnneratt det ändamålsenligtvara läggaatt föransvaret
ledningen myndigheten på kollektivtettav styrelse i ställetorgan som en
för på enrådig myndighetschef.en

Vi pekar på några områden där styrelseformen kan övervägas. Det
gäller bl.a. vissa myndigheter arbetar under añärsliknande för-som
hållanden eller har verksamhet innebär finansiellten ett stortsom ansvar.
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myndighetervissaförkan övervägasstyrelseformenävenVi attanser
organisation.regionalförcheismyndigheterär ensom

haskallstyrelsenvistyrelse,haskallmyndighet attOm anserenen
självskri-börMyndighetschefenverksamheten.förtotalt varaett ansvar

ordförande. Sty-styrelsensallmänhet ocksåistyrelsen ochiledamotven
ledarollstyrelsensbakgrunden attbörledamöterrelsens motutses av

verksamheten.

myndighetervissa andraiLedningsfomrer

betecknasbrukarförvaltningsmyndighetercentrala somsmåI de som
ielleri allaprincipieller rådetnämndenbeslutarrådellernämnder

ledningsformändradinte någonVi föreslårärenden.viktigareñll ivarje
myndigheter.för dessa

ochregeringenunderställdadirektvanligenråden ärochNämndema
Vimyndigheter.för störregällerregelsystemomfattas somsammaav

funk-administrativadenprövaförgörsöversyn attföreslår omatt en
be-till någonförläggasråd kannämnder ochdessavissaförtionen av

myndighet.centralfintlig
chefsmyndighetcentralunderliggermyndigheterregionalaFör ensom

deförgällaprincip böriledningenförriktlinjervi somatt sammaanser
måsteförvaltningsmyndighetema. ledningsformenVäsentligt förcentrala

mellan denfördelatskallverksamhetenför cen-hur ansvaret varavara
under denna.hörmyndigheterregionaladeochmyndighetentrala som

regionalaför denstyrelsemedlämpligtdetfall kanvissaI envara
självständighetgradvilkenAvgörande bör sommyndigheten. avvara

regeringenavgöraocksåbörDettamyndigheten.villstatsmakterna omge
i styrelsen.ledamöternaskallchefsmyndigheteneller utse

jävochPersonligt ansvar
i ochdeltarstyrelsemyndighetsiledamot sombeslutFör enensom

områdetskadeståndsrättsligaallmäntellerstraffbarautanñr detligger
regeringenpersonligaendast detnärvarande somförfinns somansvar

särskildanågradärför övervägtVi harkrävauppdragsgivare kan ut. om
såvälhärvid gälltharövervägandenVårainföras.böransvarsregler

förvaltningsmyndigheterna.vanligadeaffärsverken som
utkrävamöjlighettillräcklig ettattfinnsredandetVi konstaterar att

misskötsam-fallenallvarligastevid deekonomisktpersonligt avansvar
ekonomiskorsakaruppsåtligen statenstyrelseledamotdvs.het, enom en

medförakunnaskullerealitetenioaktsamhetgällerdetskada. När som
mycketärvi däremot utrymmetbedömer attstyrelseledamöterföransvar

möjligheterDesärskilt sådantingetdärförföreslår somVilitet. ansvar.
utnyttjas. Fördockbörutkrävaskadeståndslagenenligtfinns att ansvar

vanligaför devi detstyrelseuppdraget attvikteninskärpa anseratt av
ettårighaövervägasbör attförvaltningsmyndigheterna man-centrala en

affärsverken.ifalletärvadlikhet meddattid i nusom
styrelseuppdragetiuppkommakanjävsprwoblemdefrågaI somom

flertaletberöras,dag kommeriän attvi färre omkonstaterar att personer
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centrala förvaltningsmyndigheter blir enrådighetsverk. Vi det emel-anser
lertid viktigt jävsfrågan uppmärksammasatt vid förordnande ledamöterav
i de styrelser kommer ñnnas. Vi betonar ocksåatt det för styrel-som att
seledamöterna bör klargöras vad uppdraget innebär.

Ansvaret för åtgärder efter genomförd revision

Den statliga myndighetens officiella avrapportering sin verksamhetav
sker i årsredovisningen. Denna riktar sig i första hand till regeringen.
Den bör emellertid också kunna viktigt dokument för tillettses attsom

vidare krets intresserade information verksamheten.en Vi före-av ge om
slår årsredovisningarna utformas föratt även kunna tillgodose dettaatt
syfte. Vi betonar också myndigheternas för årsredovisningen ochansvar
vikten myndigheterna bliratt väl informerade resultatetav revi-om av
sionen sin redovisning.av

Något formellt regeringsbeslut fastställande årsredovisningenom av
vi inte behövas vid s.k. revisionsberättelsen Eljest fåranser erfor-rena

derliga åtgärder prövas i det enskilda fallet. För vissa uppdragsmyndig-
heter m.fl. kan fastställande övervägas.ett

Vi föreslår regeringen lämnar riksdagenatt samlad redogörelse fören
revisionens resultat och regeringens ställningstagande till detta. Det bör
ske i särskild skrivelse under våren eller i bilaga till komplet-en en
teringspropositionen.

Myndigheternas inre organisation och chefstillsättningar

Regeringen bestämmer för närvarande i högre eller lägre grad myndig-
heternas inre organisation. Motivet för detta är organisationenatt
återspeglar de viktigaste områdena för myndighetens verksamhet. Genom
delegeringen verksamhetsansvar och ekonomiskt till myndig-av ansvar
heterna blir det fråga för den enskilda myndigheten hur den skallmera en
organisera sitt arbete. Vi föreslår därför myndigheterna självaatt skall

bestämma sin inre organisation.
När det gäller myndighet med styrelse vi frågan styrel-taren upp om

medverkan vid tillsättning eller omförordnande myndighetsehef.sens av
Vi denna medverkan bör ske informellt.att Styrelsensanser synpunkter
bör föras fram under hand till vederbörande departementschef.

Vi de centrala förvaltningsmyndigheternaatt i allmänhet självaanser
bör fä bestämma skall för myndighetschefens uppgifter,vem som svara
när chefen inte är i tjänst. Frågan får dock bedömas något olika beroende

myndighetens organisation. Om regeringen vid myndigheten har in-
rättat tjänst överdirektör och ställföreträdare, bören regeringensom
även innehavaren tjänsten.utse av

För tjänster i nivån avdelningschef och motsvarande föreslår visom att
de centrala förvaltningsmyndigheterna i princip själva skall få besluta

tillsätmingen. Undantag kan behöva göras medom hänsyn till karaktären
vissa tjänster.av
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centraladenviorganisation attregionalichefstjinster anserFör en
gällerdetOmtjänsterna.tillsätta enilregel börmyndigheten som
förchefentillsättaregeringendock myn-börlânsmyndighet,fristående

digheten.
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1 Utredningsuppdraget

1.1 Uppdragets omfattning m.m.

1.1.1 Avgränsningen uppdragetav

Kommitténs uppdrag har varit över förvaltningsmyndigheternasatt se
ledningsformer Enligt våra direktiv, i sin helhetm.m. återges isom
bilaga skall översynen i första hand omfatta ledningarna i de statliga

Översynencentrala ñrvaltningsmyndighetema. bör i tillämpliga delar
ledningen affärsverken.avse av

Med denna utgångspunkt har koncentrerat vårt arbete på de myndig-
heter enligt sina instruktioner är centrala förvaltningsmyndighetersom
inom sitt verksamhetsområde eller har liknande central ställning. Ien
enlighet härmed ingår i första hand de större och medelstora myndigheter

allmänt betecknas centralasom ämbetsverk. Vi har emellertid isom
huvudgruppen också tagit med andra myndigheter för närvarande harsom
styrelser, bl.a. vissa forskningsmyndigheter och kulturmyndigheter.

När det gäller affärsverken i direktiven det är särskildatt viktanges av
belysa behovetatt förändring styrelsens kompetens medav hänsyn tillav

den pågående utvecklingen inom affärsverksområdet rollfördel-samt
ningen mellan verksstyrelsen och generaldirektören. Vi konstaterar i detta
sammanhang verksamhetsformen föratt flera affärsverk ändrats eller att
frågan härom prövas. Vi har bl.a. denna bakgrundmot böraansett oss

frågorta affärsverken endast iupp avseendenom ett särskiltpar som
markeras i våra direktiv. Det gäller frågan personligt förom ansvar
styrelseledamöter och vissa jävsfrågor.

Till förvaltningsmyndigheterna hör också antal småett myndig-stort
heter betecknas nämnd, råd eller liknande.som Visom ävenattanser
dessa omfattas vårt uppdrag. Dessa myndigheter behandlasav emellertid

översiktligt.mera
Direktiven nämner inte särskilt utbildningsinstitutioner. Vi har därför

bedömt dessa ligger utanföratt vårt uppdrag.
Våra direktiv berör inte den regionala förvaltningen. Länsstyrelserna

ligger därför utanför utredningsuppdraget. När central förvaltnings-en
myndighet chefsmyndighetär för regionala myndigheter har vi emellertid

det naturligtansett även behandla denatt regionala organisationen. Våra
överväganden i fråga sådana regionala myndigheter har dock begrän-om

den offentligasats att verksamhetens uppbyggnad och indelningav på
regional nivå utreds Regionberedningen C 1992:06.av
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avgränsningdennavi medförvaltningsmyndighetercentralaDe som
kapitel 2.ibeskrivsuppdragvårtomfattas avanser

verksledningsbeslutetUtvärdering1.1.2 av

förvaltningsmyn-statligadeledningenförprincipernanuvarandeDe av
1987 prop.verksledningsbeslutets.k.detbestämdesdigheterna genom

iredovisarVi1986872226.rskr.198687:KU29,bet.19868799,
det.innebördenochbesluttill dettabakgrundenöversiktligt avkapitel 2

verksled-utvärderingingår göraöversynled i vår att avSom enett
ochbefogenhetermyndighetsledningensdeli denningsbeslutet avsersom

styrelseord-tillenkätlåtit göravisyfte harI detta enm.m.ansvar
för-centrala80ipersonalföreträdareochstyrelseledamöterförande, ca

ifinnsmyndigheterdessaförteckning överEnvaltningsmyndigheter.
central-Statistiskagenomförtsuppdragvårthar påEnkätenbilaga 2. av

ierfarenhetervilkabelysahari enkäten manattavsettFrågornabyrån.
iuppgifterochrollhittillsvarandestyrelsensfåttharstyrelserna av

inomfinnaskansynpunktervilkagälltocksåharDemyndigheten. som
ledningsorganisationen.förändringarpåstyrelserna av

myndig-tillskrivelseruppgifterinhämtatockså sammaVi har genom
deinformationytterligarefåFörenkäten.omfattas att omheter avsom

medintervjuerantalvi gjortverksamhet har ettstyrelsernasnuvarande
myndighetschefer.ochstyrelseledamöterstyrelseordförande,

kapitelredovisas iarbetehittillsvarandestyrelsernasErfarenheterna av
Synpunk-förvaltningsmyndighetema.centraladebeskrivningenvid2 av

iviförändringareventuella tarfram påkommit uppi enkätenter som
kapitlen.olikai defrågori konkretadiskussionermed vårasamband

bilagaingårenkätenavrapporteringcentralbyrånsStatistiska somav

förvaltningsmyndigheternaLedningen1.2 av

utgångspunkter1.2.1 Allmänna

direktivenenligt attskallarbeteför vårtutgångspunkt varaEn allmän
till deochbefogenheter nyamyndighetsledningarnas anpassasansvar

verk-delegeringfortlöpandedenbl.a.följer avförutsättningar avsom
Viåren.deskett senasteekonomisktochsamhetsansvar somansvar

tid. Viunderutvecklingenöversiktligtkapitel 3idärför senareredovisar
myndig-ledningenpåverkasärskilt kanfaktorernågra avävenberör som

framtiden.den närmasteunderheterna
lekmanna-behovetförutsättningslöst prövaskall vidirektivenEnligt av

ocksådirektivenverksamhet. I attmyndigheternas eniinflytandet anges
påförekommabörintresserepresentation inteskallutgångspunkt attvara

rådgivandefall iförekommandeimyndigheterna or-ledningsnivå i utan
i vissaintresserepresentationenbeslutatsedermera attharRiksdagengan.

bet.1991922123,slopas prop.skallstyrelsermyndighetersstatliga
l99l92z305.199192:KU36, rskr.
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I kapitel 4 vi de principiellatar frågorna ledningenupp för-om av
valtningsmyndighetema. Vi gör det bakgrund de utvecklingsten-mot av
denser vi tidigare har redovisat i kapitel 3 och desom erfarenheter av
nuvarande ledningsformer kan dras bl.a. enkäten och gjorda in-som av
tervjuer. Särskilt berörs vilka former för insyn för bl.a. riksdagen som
finns i förvaltningsmyndighetemas verksamhet och vilka krav kansom
ställas på ledningsfunktionen i myndigheterna.

1.2.2 Ledningsformer för förvaltningsmyndighetema
Huvudfrågan när det gäller ledningsformen för förvaltningsmyndighetema
är dessa skall ledas styrelser ellerom enrådighetsverk. Dennaav vara
fråga behandlas i kapitel 4. I våra direktiv vi också skallattanges
överväga det kan ändamålsenligt ha kollegiumom lednings-vara att som
form i vissa myndigheter. Vi belyser därför även alternativet med ett
tjänstemannakollegium.

Vi redovisar i kapitel 4 motiv för huvudmodellen föratt ledningen av
de centrala ñrvaltningsmyndighetema bör enrådighetsverk. I kapitletvara
behandlar vi också olika former rådgivande kan behövasav organ som

stöd till myndigheterna. Vi ävensom det behovtar insynsorganupp av
kan ñnnas i fråga vissa myndigheterssom verksamhet. Vidare berörsom

möjligheten inom myndighetatt ha beslutande för speciellaen organ
frågor.

För vissa myndigheter kan särskilda skäl finnas ha styrelse. Deatt en
förhållanden kan motivera detta vi i kapitelsom tar upp

När det gäller myndigheter med styrelse skall vi enligt våra direktiv
behandla styrelsernas roll och befogenheter. Härvid skall särskilt frågan

ansvarsfördelningen mellan styrelse ochom myndighetschef klarläggas.
I uppdraget ingår också överväga vilket samlatatt för verksam-ansvar
heten och vilka uppgifter verksstyrelse bör ha. Vi redovisarsom våraen
överväganden även i dessa frågor i kapitel

Som inledningsvis nämnts har i utredningsarbetet tagits ävenupp
mindre nämnder och råd. Vidare berörs regionala myndigheter, in-som

igår organisation under central chefsmyndighet.en Frågornaen om
dasa myndigheter behandlas i kapitel 6.

1.3 Särskilda frågor
1.3.1 Styrelseledamötcmas personliga och vissaansvar

jävsfrågor

För beslut ledamot i myndighets styrelse deltar isom ochen en som
ligger utanför det straffbara eller det allmänt skadeståndsrättsliga området
gäller endast det personliga regeringen uppdragsgivareansvar som som
kan kräva Enligt direktivenut. bör det naturligt ledamotattses som en

inte fullgjort sina uppgifter påsom godtagbart sätt, kanett bli föremål för
någon form sanktion. Vi bör därför lämna förslagav hur sådanaom an-
svarsregler kan utformas.
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beskrivningävenDärkapitel 7.iansvarsfrågornabehandlar enVi ges
reglerskadeståndsrättsligaochstraffrättsliga somarbetsrättsliga,deav

ansvar-sutkrävande.markeraförformer ettandraäven attVi berörfinns.
jävfrämsthärgällerDetjävsfrågor.vissa omocksåDirektiven tar upp

riks-ledamöterärävenstyrelseledamöter avföruppkommakan som
ideltartjänstemänstatligaföraktualiserasockså somkanJävdagen.

be-defrågortillanknytningmedi ärenden sombeslutellerberedning
styrelse.myndighetsiledamöterislutat ensom

för dekapitel 7iviredogörpersonligadet ansvareti frågaLiksom om
fal-aktuellai debedömasbördessaoch hurfinnsjävsbestämmelser som

len.

avrapponeringenochredovisning avMyndigheternas1.3.2
revisiongenomförd

resultat-denlänk iviktigärrevisionenunderstryksdirektiven attI en
bakgrunddennaskallVibudgetdialogen. motochstyrningenorienterade

åtgärderförfördelasbör attnivåerolikamellanhuröverväga ansvaret
resultat.revisionensanledningmedvidtaskunnaskall av

Inledningsviskapitel 8.irevisionsfrågomaochRedovisnings- tas upp
revisionenochårsredovisningarfinns avföreskrifterbeskrivs de omsom

aktiebolagigällervadmedjämförelseocksåhärVi gördessa. somen
landsting.ochioch kommuner

ochorganisationinreMyndigheternas1.3.3
chefstillsåttningar

beslutförprinciperverksledningsbeslutets omerinrasdirektivenl om
vårtmotsvarande. Iochbyråeravdelningar,indelning imyndigheternas

principerdessaändraskälfinnsdet att omövervägaingåruppdrag att om
Därkapitelibehandlar dettaViorganisation.inremyndigheternas

itillämpatsharprincipernahurförredogörelseöversiktliglämnas en
förbefogenhetergåendelängrefråganhärefterVipraktiken. tar omupp

organisation.inresinbestämmamyndigheterna att
tillsättningförformernaöverockså avomfattaruppdragVårt att se

resultat-tillövergångenbakgrundMotmyndigheterna.ichefstjänster av
skall vimyndigheternatilldelegeringochstyrningorienterad ansvarav

tillsättningfördelegeraytterligare ansvaret avmöjlighetenöverväga att
myndig-övervägaskall ocksåVimyndighetschefen. enomundertjänster

myndighets-tjänstentillsättningvidrollhabör somstyrelsehets aven
chef.

kapitel 9.ichefstillsättningarfrågornabehandlar ävenVi om

Författningar1.3.4

förslagvårakonsekvenservilkaredovisaskall vidirektiven somEnligt
berörsförfattninggenerellaendaDenförfattningar. somgällandeförfär

olikadegivetvisbehöverDessutom1987:1100.verksförordningenär
iaktuellablirändringarDeändras.instruktioner sommyndigheternas
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verksförordningen föranleds våra förslag ledningsformerav för för-om
valtningsmyndigheterna myndigheternassamt inre organisation och chefs-
tillsåttningar.

1.4 Generella direktiv

Vi skall i vårt utredningsarbete, liksom andra kommittéer och särskilda
utredare, beakta de generella direktiv regeringen lämnat angåendesom
dels utredningsförslagens inriktning dir. 1984:5, dels EG-aspekter i
utredningsverksamheten dir. 1988:43, dels redovisning regionalpo-avlitiska konsekvenser dir. 1992:50.

Vad gäller den allmänna inriktningen utredningsförslagen kan kon-av
stateras dessa inte föranlederatt några ökade kostnader. Ett genomföran-
de förslagen bör i stället medföraav effektivisering ledningenen av avförvaltningsmyndigheterna.

EG-aspcktema har fortlöpande beaktats. Vi har i kapitlen 3 och 4 be-
rört hur dessa kan påverka ledningsformen för myndigheterna.

Några regionalpolitiska konsekvenser i den mening i dir.som avses1992:50 aktualiseras inte.





SOU 1993:58 21

2 De centrala

förvaltningsmyndigheterna

2.1 Nuvarande ledningsformer för

förvaltningsmyndigheterna
2.1.1 Bakgrund

Den nuvarande organisationen med centrala ämbetsverk har sina rötter
i de kollegier inrättades under 1600-talet. Kollegiemasom ämbets-var
mannamyndigheter. De arbetade i domstolsliknande former, och besluten
fattades i kollegiet. Ur degemensamt ursprungligen fem kollegierna
växte rad myndigheter fram successivt.en nya

Den kollegiala arbetsformen föranledde sedermera kritik för inteatt
effektiv. Från delenvara 1800-talet blev det vanligaresenare medav en

s.k. byråkratisk organisation med enrådighetsverk. Myndighetens chef
kunde då fatta besluten Denna ledningsform blev sedanensam. den
dominerande under första hälften 1900-talet.av

I början 1900-talet hade också börjatav använda organisationman en
med s.k. lekmannastyrelse för myndighet.en Detta blev först aktuellten
för de statliga affärsverken. Dessa skulle arbeta under företagslilmande
förhållanden, och det bedömdes lämpligt med styrelseledamöter hadesom
erfarenheter från näringslivet. Den första styrelsen detta slag tillkomav
1909 i Vattenfallsstyrelsen. I vissa andra affärsverk utsågs i stället s.k.
fullmäktige komplement till ämbetsmännen i myndighetsledningen.som

Formen med lekmannastyrelser blev särskilt vanlig i de kristidsmyn-
digheter verksamma under 1940-talet.som Antaletvar myndigheter med
lekmannstyrelse ökade härefter kraftigt från slutet l950-talet. Nyaav
myndigheter ñck regelmässigt sådan styrelse, och styrelseformen bleven
sedan den helt dominerande.

Formellt utövade styrelsen ledningen myndigheten. I myndigheternasav
instruktioner i vilka frågor styrelsenangavs särskilt skulle besluta.som
I andra frågor beslutade myndighetens chef eller, efter delegering, annan
tjänsteman. I de centrala ämbetsverken myndighetens chef i allmänhetvar
ordförande i styrelsen. Enligt den dåvarande allmänna verksstadgan
1965:600 det också chefen i första handvar ansvarig för full-som var
görandet myndighetens uppgifter.av

Motiven för de dåvarande lekmannastyrelserna har belysts bl.a. deav
två utredningar under 1980-talet föregick statsmakterna:som beslut om
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nämligenförvaltningsmyndigheterna,ñrledningsformemanuvarandede
Verksledningskommittén.ochFörvaltningsutredningen

styrningPolitiskbetänkandesittiframhöllFörvaltningsutredningen -
ställ-starkalekmännens1983:39självständighet SOUadministrativ att

svenskadeniarbetsformernaprägel påsinvis harmånganing på satt
offentlig-delsnämndesinfluensersådanaexempel påförvaltningen. Som

besluts-kollektivaanvändningenvidsträcktadendelshetsprincipen, av
kol-med denjämsidesocksåSjälvstyrelsetraditionen ansågsformer. -
dettillförklaringsgrundviktigorganisationsformenlegiala vara en-

förvaltning.svenskibeslutsformerkollektivabruketomfattande av
konstateradelekmannastyrelsermotiv förredovisadegällerdetNär

ganskaochallmännamycketoftamotiveniörvaltningsutredningen att var
lekmannain-formuleringarmed ettovanligt attinteDet somvarvaga.

inganämndesfallvälmotiverat. I mångaellerlämpligtflytande anses
allt-motivenredovisadesregelblivitlekmannastyrelserSedanmotiv alls.

knapphändigt.mer
motiv,huvudsakikartläggningsinfann vid treFörvaltningsutredningen

medborgerligtochpartsrepresentationsakkunskap,tillföranämligen att
tilltillgångfåskullemyndighetenmotivetförstaDet attomdöme. var

behovocherfarenheterdelfåellerfackkunskapkvalificerad atthögt av
allmäntverksamhet. Ettmyndighetensförbetydelse ar-områdeninom av

när-samhälletidepartsrepresentationför att somgruppervargument
möjlighetersärskildaskulleverksamhetmyndighetensberörs gesmast av

agerande.myndighetenspåverkaochsynpunktersinafram attföraatt
allmäntförstärkthadeofta etttredje motivet, angetts,Det varsom

Allmän-förvaltningen.medborgarkontrollochmedborgarinflytande aven
organisa-parti- ochmedtillsammansskullemedborgarrepresentanterna

byrå-folkligt värnbakgrund utgöra motsin etttionsföreträdare genom
förvalt-Andratjänstemannavälde. argument,ochformalismkratisk som

bondemedborgarrepresentation, taattförfannningsutredningen manvar
stödjabehovfannsdet attopinionen, ettallmännatill den att avhänsyn

skapaallmänhetenborde hosauktoritet ellermyndigheternas enatt man
sak.folketshelaåtgärderbeslutadestatsmakternakänsla för envaratt av

huvudbetänkande Rege-sittikonstateradeVerksledningskommittén
i1985:40,SOUledningmyndigheternasochmyndigheternaringen,

huvud-urskiljakunde treförvaltningsutredningen,med attlikhet man
sakkun-slagsolikabehovetnämligenlekmannainflytande,förmotiv av

medborgerligtbehovetpartsrepresentationbehovet samt om-skap, avav
någralätt finnalikakommittén inteenligtkundeDäremotdöme. man
varitmotivenstatsmakternaförprinciper när ansett atturskiljbaraväl

Ännuvarit det.intedeoch närlekmannastyrelseförtillräckligt starka en
deförform mönsterfinna någonkommitténenligtdet attsvårare avvar

väljaskullestatsmakternaförföreliggabordeförutsättningar attsom
ochlekmannastyrelseinrättaförhuvudmotivende attettdera entreav

Debordestyrelsen sammansatt.för hurvägledning reso-därmed varage
enskildagenomgåendegälldekommittén,konstateradeförts,somnemang

räckvidd.principiellnågonintehadeoch demyndigheter getts
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1.2 Verksledningsbeslutet

De nuvarande principerna för ledningen de statliga förvaltningsmyn-av
dighetema fastställdes riksdagen 1987 det s.k. verkslednings-av genom
beslutet prop. 198687:99, bet. 198687:KU29, rskr. 198687:226. I
den proposition låg till grund för beslutet konstateradessom flestadeatt
statliga myndigheter hade lekmannastyrelse, dvs. styrelseen en samman-

huvudsakligensatt inte är anställda i myndigheten.av personer Ettsom
huvudsyfte med styrelserna säkerställa medborgerligtatt inflytandevar
i myndigheternas verksamhet. Denna förstärkta medborgarkontroll hade
kommit bestå två delvisatt olikartade komponenter, insynav och intres-
serepresentation. Hârutöver tillkom två ytterligare motiv karak-av annan
tär, behovet samordning med andra samhällsorganav och tillförande av
sakkunskap utifrån. Motiven sammanföll delvis. Som exempel nämndes

sakkunskapen oftaatt hämtades hos intresseorganisationer.
I propositionen framhölls det fanns uppenbaraatt fördelar med lekman-

nainflytande i myndigheternas ledning. sakkunskap och medborgerligt
omdöme tillförs myndigheterna och kan viktiga impulser till myndig-ge
heternas utvecklingsarbete. Myndigheternas beslut kan förankras hos in-

De folkvaldatressentema. får insyn i förvaltningens vardag och utgör
samtidigt kanal för folkviljan till verkställighetsledet.en fannsDet enligt
propositionen skäl slå vakt dessa klaraatt förtjänster. Enligt proposi-om
tionen framstod emellertid också nackdelarna tydligt. Framför allt gällde

det i grunden äratt svårt kombinera pluralismatt i myndigheternas led-
ningsorgan, representation för riksdagspartiergenom ocht.ex. intresse-

med vittomfattande beslutsbefogenhetergrupper, och ledningsansvar in-
för regeringen.

Den breda insynen i förvaltningens verksamhet bedömdes i proposi-
tionen ha så värde denstort bordeatt gnmdprincip när det gällervara
myndigheternas ledningar. Förändringar borde därför sikte på görata att
besluts- och ansvarsfördelningen tydlig, under bibehållande externtav
inflytande lekmän. Det finns enligt propositionengenom två renodlade
sätt utforma denna lekmannauppgiñ.att Den tilldela styrel-attena var

reella befogenheter och reelltserna för myndighetens hela verk-ansvar
samhet. Den andra tilldela verkschefenatt denna rollvar samtidigt som
lekmännen fick rådgivande funktion. ställningstagandet ien propositionen

lekmännens funktionatt i myndigheternasvar ledning skulle blandatvara
beslutande och rådgivande. Lekmännens huvudsakliga uppgift skulle vara

öva insyn iatt verksamheten tillföra sakkunskapsamt och medborgerligt
omdöme. I vissa klart angivna frågor ansågs beslutande roll moti-en
verad.

Når det gällde hur de två huvudmodellema skulle användas i det en-skilda fallet konstaterades i propositionen modellen medatt enrådig
myndighetschef i princip tillämpbar i alla myndigheter. Modellenvar
med styrelse i egentlig mening, dvs. myndighetens högsta lednings-som

bedömdes tillämpbar endast iorgan, vissa myndigheter. För affärsverken
ansågs ansvariga koncemstyrelseratt skulle inrättas. För förvaltnings-
myndigheterna i allmänhet gjordes däremot bedömningen annan sty-av
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bådeangelägetdessa attfrågaiframstodDetroll.relsernas somom
lekman-värdefulladetbehållaochansvarsförhållandenklaraåstadkomma

lekrnannainfly-förverkligas attskulle kunnanainflytandet. Detta genom
ärendenvissarådgivande. Iutformadesfrågorflestai detandet som

frågagenerellt igälldebeslutsbefogenhet. Dettilldelasstyrelsernaborde
ochanslagsframställningbeslutochföreskrifter avrap-beslut omomom

innebarställningstagandetverksamhet.genomförd samman-portering av
regeringeninfördenskulleregelverkschefenfattningsvis varaatt som

iocksådetskulleNormaltverksamhet.myndighetens myn-föransvarige
lekmannastyrelse.finnasdigheterna en

ledningsfunktionenutformningenförprincipernaredovisade avDe
vissamedregeringenundermyndighetercentralaallaomfattaskulle

bedriverstabsnryndighetema,s.k.gällde deUndantagen somundantag.
regerings-iarbetetmedintegreradmycket äriverksamhet somen

försvarsmakten.inommyndigheterförocksågjordesUndantagkansliet.
myndigheterdessaborderollledandeöverbefälhavarenstillMed hänsyn

ävenpropositionenenligtfannslekmannastyrelser. Dethagenerelltinte
särskilt.behandlasbordemyndigheterandra som

konstateradeverksledningspropositionenriksdagsbehandlingenVid av
lekman-enighetbredrådde attdetKonstitutionsutskottet omatt en

Denskulle bevaras.ledningförvaltningsmyndighetemasinainflytandet
myndigheternatillförsomdömemedborgerligaoch detsakkunskap som

sättmyndigheternasförvärdeallmänt stortvis ansågsdettapå avvara
lekmannarepresentan-viaerhållesSamtidigtutvecklas.ochfungeraatt

verksamhetmyndighetsberörsdirektintressendesåväl av ensomterna
Genomverksamheten.i attinsynintressenmedborgerligaallmännasom

etablerasriksdagenfrånhämtasutsträckning eni visslekmännen
myndigheterna.ochdennamellankanalvärdefull

utskottetkonstaterade att styr-motionsyrkandenanledningMed av
riksdag-ansvarskedjanparlamentariskadenvianingsmöjligheterna

myndighets-enrådigas.k.medistörreregering-myndighet är systernett
Å försva-sidanandrabeslutsfattande lekmän.medichefer än ett system

enligtlekmannainflytandestarktEttställning. varmyndigheternasgas
deinomsjälvständighetmyndigheternas somramarförvärnutskottet ett

bådaivärdesågutskottetEftersom ettbeslut.politiskaangetts genom
till någonframinteövervägandenaleddesynpunkter,dessa motsatta

vissastyrningökadbehovetinteuteslötDetta attslutsats.generell av
medmodellenväljerdär ensam an-innebärakunde enområden att man

myndighetschef.svarig
förrollförordadesutskottsbetänkandettill annanreservationer enI

lekmannastyrelsemaansågsreservation attllekmannastyrelsema. en
för-reservationfunktion. Irådgivandeborde ha annanenbart enen

ledningsansvarhademyndighetschefen ettdärrollfördelning,ordades en
granskningsansvar.lekmännenoch ett
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2.1.3 Beslut slopad intresserepresentationom

Med ändring verksledningsbeslutet beslöt riksdagen 1992 intresse-av att
representationen skulle slopas i vissa statliga myndigheters styrelser
främst inom arbetsmarknadsområdet prop. l99l92rl23, bet.
199192:KU36, rskr. 1991922305. I stället skulle för ledningen dessaav
myndigheter gälla de allmänna riktlinjer för styrelsemas sammansättning
i myndigheterna under regeringen riksdagen godkänt verks-som genom
ledningsbeslutet. Med intresserepresentation menades detta sammanhang

för arbetsmarknadensatt ledamöterrepresentanter parter utses som m.m.
i styrelser efter ha nominerats organisation.att av resp.

I propositionen bakom beslutet anfördes det avgörande be-att var av
tydelse för effektiv och väl fungerande förvaltning denen att styrs utan
hänsyn till organisationens eller andra intressegruppers särintressen. En
intresserepresentation kunde leda till diffusa ansvarsförhållanden och en
oklar rollfördelning mellan myndigheter och intresseorganisationer. In-
tresserepresentation borde få komma till uttryck på något sätt,annat t.ex.

rådgivande knyts till myndigheterna i fråga.att Det ansågsgenom organ
också detnär gäller andra myndigheter värdefullt tillskott tillettvara
ledningskompetensen de möjligheter utnyttja rådgivandeattom gavs or-

eller referensgrupper i sin verksamhetsledning. Vidare uttaladesgan att
det naturligt myndigheter med omfattande verksamhetatt ellervar me-
delsförvaltning hade lekmannastyrelse.en

2.2 Former centrala myndigheterav

2.2.1 Myndigheter med styrelse

Verksledningsbeslutet innebär, ñrut beskrivits, det i myndig-attsom
heterna normalt skall finnas styrelse vid sidan myndighetschefen.en av
Denna styrelse skall huvudsakligen intesammansattvara av personer som
är anställda i myndigheten. flestaDe myndigheterna har ocksåav en
sådan styrelse. Som följerregel ansvarsfördelningen mellan styrelsen och
myndighetschefen den huvudprincip i verksledningsbeslutet.angettssom
Det innebär chefen för myndigheten inför regeringen äratt ansvarig för
myndighetens verksamhet. Styrelsens uppgift är öva insyn i verksam-att
heten och besluta i vissa särskilt angivna frågor.att Beslutsbefogenheten
gäller generellt i angivna ärenden. Utövertre normalbestäm-grupper av
melserna kan styrelsen i myndighetens instruktion ha befogenhetgetts att
besluta i ytterligare någon ärenden.typ av

För närvarande finns omkring 100 centrala förvaltningsmyndigheter
med styrelse. Dessa myndigheter har verksamheter sträcker sig frånsom

ñrvaltningsuppgifter med starkt inslag myndighetsutövningrena motav
enskilda till uppgifter närmast är affärsmässig karaktär. Detsom av
gäller också spännvidd från myndigheter heltär anslagsñnan-en som
siernde till myndigheter helt finansieras uppdragsinkomster.som av

Efter den närmare information vi inhämtat från för-ca-80 centralasom
valtningmyndigheter med styrelse har dessa myndigheter indelats i åtta
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också använtsindelning harefter verksamhetsområde. Sammagrupper
Vi med-i dessa myndigheter. ärstyrelseledamöternavid enkät tillvår

brister.sinaöversiktlig indelning harform sådanvarjeattvetna avom
huvudsakligaefter denhar gjortsindelningenbör bl.a. betonasDet att

verksamhetmyndigheter harmyndighet. Fleraverksamheten hos resp.
hänföras till andraskulle kunnade ocksågör att grupper.som

föranväntsFöljande beteckningar har grupperna:

tillsynsmyndighetNormerings- eller
myndigheträttsvårdandeellerBevaknings-, beredskaps-

myndighetmedelshanterandeuppbörds- ellerTransfererings-,3. annan
infrastrukturmyndighetNärings- eller4.

Kulturmyndighet
Forskningsmyndighet6.

i övrigtstatsförvaltningenservicemyndighet tillellerStöd-7.
ellerefterfrågestyrda tjänstermedProducerande myndighet8. varor

allmänheten.till

ingår iförvaltningsmyndigheterde centralaförteckningEn över som
finns i bilagaenkäten

friståendeantalockså räknasmed styrelse kanTill myndigheter ett
kapitel 6.behandlaskommernämnder och råd. Dessa att senare

medförsettsochinrättats under ärmyndigheterBland somsenaresom
Telesty-Folkhälsoinstitutet,Rättsmedicinalverket,styrelse kan nämnas

fastig-bostadskreditnämnd, StatensFinansinspektionen, Statensrelsen,
teknikutvecklings-Närings- ochjordbruksverkhetsverk, Statens samt

verket.
ochsakkunskapuppgiften tillföragenerellahar denStyrelsen att

dessutommyndighetenOfta harutifrån till myndigheten.erfarenheter
kan antingenverksamhet. Dessai sinsärskilda rådgivande varaorgan

instruktion ellermyndighetensföreskrift iinrättade regeringenav genom
Ledamöterna regeringsinrättadei desjälv.myndigheteninrättade av

regeringen ellerutseddakan antingenrådgivningsorganen avavvara
leda-medan övrigaordföranden,regeringenmyndigheten. Ibland utser

myndigheten.möter utses av
uppgiftervi inhämtat närmarestyrelsede myndigheter medAv omsom

Ungefärregeringen.inrättaderådgivandetredjedelhar drygt avorganen
Regeringsin-inrättat sådanasjälvamyndigheterna harhälften organ.av
medinom myndigheteroftarådgivningsorgan förekommerrättade norme-

näringsfrämjandemedoch myndighetereller tillsynsuppgifterrings-
stöd-kulturmyndighetervanligt det blandverksamhet. Mindre är samt

Även dockdetbland dessa myndigheter a:servicemyndigheter.och van-
Debeslutatmyndigheten själv harmed rådgivningsorganligt om.som

fack-för olikavanligen nämnderrådgivande förekommer ärorgan som
rådvetenskapligaexpertråd,delegationer och samrådsgrupper,omräden,

utvecklingsråd.forsknings- ochsamt
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2.2.2 Enrådighetsverk

I enrådighetsverk är myndighetens chef den högsta beslutande nivån inom
myndigheten. Myndighetschefen avgör ärendena. Om ärendeettensam
inte behöver prövas chefen får det avgöras tjänsteman. Hurav av annan
detta skall ske i myndighetens arbetsordning eller i särskildaanges
beslut.

Verksledningsbeslutet innebär, förut nämnts, ledningsfunk-attsom
tionen i vissa myndigheter kan särskild utformning. Det gällerges en
bl.a. de s.k. stabsmyndigheterna och vissa myndigheter inom försvarets
område.

I enlighet med ställningstagandet i fråga stabsmyndighetema ärom
Riksrevisionsverket och Statskontoret enrådighetsverk. Vid båda myn-
dighetema finns det råd med regeringen utseddaett ledamöter. Rådetav
i Riksrevisionsverket skall enligt verkets instruktion myndighetschefenge
de råd han behöver för kunna bedriva verksamhetenatt effektivtsom och
i överensstämmelse med syftet för verksamheten. Myndighetschefen skall
å sin sida informera rådet verksamheten. För Statskontorets rådom anges
i instruktionen det skall vägledningatt verksamhetens inriktning.ge om
I de myndigheterna Statens lokalförsörjningsverk och Verketnya för
högskoleservice finns också råd.

Myndigheter inom försvarets område är enrådighetsverk är bl.a.som
Försvarets radioanstalt, Krigsarkivet och Vämpliktsverket.

Under år har tillkommit vissa andra myndigheter inrättatssenare som
enrådighetsverk. Det gäller Statens skolverk,som Statens institut för

handikappfrågor i skolan, Elsäkerhetsverket och Konkurrensverket. I
sistnämnda fall har motivet varit verkets uppgift tillämpaatt konkur-att
renslagstiftningen kräver integritet ochstor myndigheten därföratt måste

fristå från styrning utifrån.

2.3 De nuvarande styrelserna
2.3.1 Styrelsens uppgifter

För myndigheter med styrelse innebär verksledningsbeslutet, förutsom
det högstasagts, iatt myndigheten skallansvaret delat mellanvara

Verkschefen och styrelsen. Verkschefen skall normalt den införvara
regeringen ansvarige för myndighetens verksamhet. Verkschefen skall
leda myndigheten och ha beslutsbefogenheter korresponderar motsom
detta Styrelsens uppgift skall öva insynansvar. i verksamhetenattvara
och biträda verkschefenatt med sakkunskap och medborgerligt omdöme.
Styrelsen skall besluta i vissa klart angivna och regeringen bestämdaav
ärenden. Den skall därvid dela verkschefens inför regeringen iansvar

man den tilldelats beslutsrått.samma som
Dessa principer för ledningen styrelsemyndighetema har preciseratsav

i verksförordningen 1987:1100. Myndighetschefens ochansvar upp-
gifter i 4-10 §§ förordningen. Här slås det fastanges det är myndig-att
hetschefen för myndighetens verksamhet. Chefensom skallansvarar se
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och deneffektivtförfattningsenligt ochverksamheten bedrivstill attatt
skalldenställs på den.till krav Attoch deutvecklas varasomanpassas

uppgifter ålagtsdetolkas i detta sammanhangeffektiv att myn-somsom
bibehållandeskall medutförs denskälellerdigheten annat avsom av

möjliga resursinsats.medgenomföras lägstagod kvalitetav
förordningen.ibeskrivs sedan närmarechefensInnebörden ansvarav

över-verksamheten,planeranämligenhuvuduppgifterTre attattanges,
och analyseraverksamhetenföljaplanerna följsvaka attsamtatt upp

medverksamhetensamordnaocksåMyndighetschefen skallresultatet.
tillgod servicemyndigheten hartillverksamheter,angränsande att ense

rättvisande ekono-myndigheten harförochutomstående att enansvara
Chefen har ävenmedelsförvaltning.betrygganderedovisning ochmisk en

vid myndigheten.personalpolitikenförövergripandedet ansvaret
verksför-uppgifter har 8 §sinafullgöraskall kunnastyrelsenFör att
styrelsenhållachef skallmyndighetensföreskriftordningen atten om

enligt 10 §ocksåMyndighetschefen harverksamheten.informerad om
deregeringen, utövertillskyldighetgenerellförordningen attatt seen

regeringenunderlagfår detbeslutarstyrelsendokument somom,som
verk-inriktningenochomfattningentillställningförbehöver avatt ta

olika delar.samhetens
verksförordningen.i 11-13 §§uppgifterochStyrelsens angesansvar

tillkommerTillsynenrådgivning.tillsyn ochhuvuduppgift ärStyrelsens
myndighetensskall prövastyrelsendär det sägsuttryck i 11 att om

medsyftetöverensstämmelse mediochbedrivs effektivtverksamhet
styrel-i Där sägsformuleras 12Rådgivningsrollen attverksamheten.

åtgärderdeföreslå honomchef ochmyndighetensskall biträda somsen
motiverade.finnerstyrelsen

hänförförordningen. Dessai §beslutsbefogenheter 13Styrelsens anges
anslagsframställningmyndighetensförsta ärhuvudfrågor. Densig till tre

bådadessabeslutskall fattastyrelsenårsredovisning. Det äroch omsom
revisiongenomfördefteråtgärderfrågan gällerandradokument. Den av

frånrevisionsmpporthar fåttmyndighetenårsredovisningen. När en
revi-ställning till denna. Omskall styrelsenRiksrevisionsverket ta en

regeringentill överlämnarRiksrevisionsverketsionsberättelse, myn-som
redovisningen,invändninginnehåller någonredovisning, motdighetens

skall vidta.myndighetenåtgärdervilkabeslutaskallstyrelsenär det som
regeringen.tillåtgärderredovisa dessasedanMyndighetschefen skall

föreskriftergällerskall beslutafrågan styrelsentredjeDen somomsom
landsting.ellersig till enskilda, kommunerriktar

styrel-bestämmelserfinnaskaninstruktionermyndigheternas attI om
ärendenärenden. Deandrai vissaskall besluta också typer somavsen

investeringsplaner.ochverksamhetsplanerbl.a. fastställagällerdet är att
och vik-verksamhetenför olika delarriktlinjervidare gällakanDet av

iförbud ärmeddelatillstånd ellerförfattningsfrågor. lämnaAtttigare
liksomi olikaFörordnanden ledamöterfall styrelsefrågor.vissa organav

kanDennastyrelsen.ibland ligga påkantillsättning vissa tjänsterav
disciplinärenden.ibeslutandeockså vara
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I fallnågot kan styrelsen ha betydligt vidare befogenhet. Styrelsenen
i Exportkreditnämnden har totalt för verksamheten.t.ex. ett mera ansvar
Myndighetschefen har här för verksamheten underett styrelsen.ansvar

2.3.2 Styrelsens sammansättning

Storleken styrelsen varierar något bl.a. beroende denpå verksamhetav
det gäller. I allmänhet omfattar styrelsen 7-10som Som regelpersoner.

finns det i myndigheterna också två personalföreträdare. Dessa deltar i
styrelsens sammanträden, de har inte beslutsrätt. Några myndig-men
heter saknar personalföreträdare i styrelsen.

I de centrala myndigheter omfattas vår enkät har vi bl.a. under-som av
sökt ledamöterna har sin ordinarie verksamhet.var

Motiven för medborgerlig insyn i förvaltningen har gjort det naturligt
riksdagsledamöter ingår i åtskilligaatt myndighetsstyrelser. I enkätmyn-

digheterna är 15 % styrelseledamöterna även ledamöter riksdagen.av av
Främst dessaär företrädda i normerings- och tillsynsmyndigheter, be-
vaknings-, beredskaps- och rättsvårdande myndigheter transfere-samt
rings-, uppbörds- och andra medelshanterande myndigheter.

Den största styrelseledamöter, ungefär tredjedel, kommergruppen en
från statlig verksamhet. Ungefär hälften dessa har sin ordinarieav
verksamhet i andra ñrvaltningsmyndigheter. Tjänstemän från regerings-
kansliet är relativt fä ca 4 %. Inom Försvarsdepartementets område
kommer ungefär hälften styrelseledamötema från statlig verksamhet.av

15 % det totala antalet styrelseledamöter arbetar inom enskildav
verksamhet. Dessa är särskilt företrädda i närings- och infrastmkturmyn-
digheter, kulturmyndigheter och producerande myndigheter. Styrelseleda-
möter med verksamhet inom organisation utgör ungefär samma procen-
tuella andel.

Personer med verksamhet inom kommun eller landsting är mycket
bland styrelseledamöterna, endast %.4 Främst är de företrådda i kultur-
myndigheter.

styrelseledamötemaAv har närmare hälften 47 96 erfarenhet från
myndighets- eller företagsledning. Det gäller för 34 ledamöternaav
offentlig verksamhet och för %13 enskild verksamhet. Fackkompetens
inom myndighetens verksamhetsområde är vanlig erfarenhetsbakgnmd.en
För ungefär tredjedel ledamöterna är bakgmnden politiskt arbete.en av

Inom stöd- och servicemyndigheter till statsförvaltningen i övrigt har
in hälften styrelseledamöterna erfarenhet från företagsledningmer av

inom offentlig verksamhet. Politisk erfarenhet är särskilt företrädd inom
bevaknings-, beredskaps- och rättsvårdande myndigheter transfere-samt
rings-, uppbörds- och andra medelshanterande myndigheter. Inom forsk-
ningsmyndighetema fackkompetensär inom verksamhetsområdet vanlig
hos styrelseledamötema.

En väsentlig fråga hurär styrelsen är med hänsyn till densammansatt
verksamhet myndigheten bedriver. De vanliga styrelseledamötersom som
tillfrågats i enkäten till helt övervägande del styrelsen äranser att
lämpligt Uppñittningen varierar docksammansatt. inom olika departe-
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Myndighetschefema däremot missnöjda medmentsområden. är mera
hälften demledamöterna i allmänhet. Ungefärsammansättningen än av

fulltoch erfarenhetsbakgrunden i styrelsen inte ärkompetens-attanser
tillräcklig.

styrelseuppdrag.flertalet styrelseledamöter har också andraDet stora
statligUngefär % dem enligt enkätsvaren ledamöter i40 är en annanav

myndighetschefema gäller det hälften dem.myndighets styrelse. För av
styrelseuppdrag inomOmkring hälften styrelseledamöterna har ävenav

offentligt eller enskilt företag.
myndighets-fördelningen och kvinnor i dedet gäller mellan mänNär

andelen kvinnor ärsärskilt undersökts kan konstateras,styrelser attsom
forskningsmyndig-inom och9G. högsta andelen finns kultur-30 Denca

heter.
erfarenheten från den aktuella styrelsen kan nämnasI fråga att merom

sitt ihälften ledamöterna har haft uppdrag än år.än tremerav
fått tillräcklig in-allmänhet de harStyrelseledamöterna i attanser

flesta harsitt i Deformation myndigheten inför uppdrag styrelsen.om
information till samtliga styrel-i generellintroducerats uppdraget genom

myndighetschefen.information In-seledamöter eller personlig avgenom
formation har sällan skett från berört departement.

hänvisas tillsammansättning fårFör uppgifter styrelsernasnärmare om
enkätrapporten bilaga 3.

2.3.3 Ordförandeskapet

0rd-myndighetschefen normaltEnligt verksledningsbeslutet bör vara
motiveradesförande i förvaltningsmyndighets styrelse. Detta attaven
regeringenverkschefen den införnormalt kommer att ansvararvara som

ansvarig verkschef borde därför haför myndighetens verksamhet. En ett
han eller hon inte hartongivande inflytande i ärenden däräven en

iinte bara ingåVerkschefen skulle därförsjälvständig beslutsrätt.
ordförande.styrelsen också dessutan vara

styrelsegällde ärUndantag kunde dock bli aktuella. Det närt.ex. en
aktuellt ñrkunde ocksåför myndighet. Detän varagemensam mer en

verkschefskap och ord-affärsverken skullenämndrnyndigheter. Försmå
verkschefen skulleförförandeskap alltid skiljas Motivet änåt. att annan

icentrala roll, såvälordförande i verksstyrelser dendessa varvara
styrelsordföranden förut-utanför inom koncernen,kontakter som som

få.sattes
förvaltningsmyndigheter vi har inhämtatFör de centrala närmaresom

myndighetschefen flertalet styrelseordförande. Föruppgifter i fallärom
normerings- bevaknings-, beredskaps- ochoch tillsynsmyndigheter samt
rättsvårdande myndigheter gäller detta undantag.nästan utan

Ganska myndigheter, %, har dock utomståendemånga 30 personca en
forskningsmyndigheterstyrelseordförande. Detta gäller särskilt försom

tilloch i utsträckning för kulturmyndigheter.även Omstor man ser
styrelseordförande viddepartementsområde det vanligt medär extern

myndigheter Kommunikationsdepartementetunder och Kulturdepartemen-
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deAv styrelseordförandenatet. arbetarexterna ungefär hälften i statlig
verksamhet.

2.3.4 styrelsearbetet

För de myndigheter vi särskilt granskat har också inhämtatssom upp-
gifter styrelsearbetet. Det gäller alltså myndigheter, där verksled-om
ningsbeslutets huvudprincip ansvarsfördelningen mellan styrelse ochom
myndighetschef är tillämpliga.

dessaAv uppgifter framgår styrelserna i allmänhetatt sammanträder
omkring gånger år. I de myndigheter arbetarsex per grupper av som
med normering, bevakning, transfereringar och liknande har antalet sam-
manträden i genomsnitt sigrört 8-11, i undantagsfall flera. Samman-om
trädena har ofta pågått halv dag. Det är dock inte ovanligt med hel-en
dags- eller flerdagssammanträden. Dessa sammanträden har ibland varit
kombinerade med studiebesök.

Närvarofrekvensen vid sammanträdena har varit hög. I enkäten svarade
85 % styrelseledamöterna de hade deltagit i alla elleratt nästan allaav
sammanträden under det året. de övrigaAv hadesenaste % deltagitll
i ungefär hälften sammanträdena.av

I alla myndigheter skall styrelsen besluta anslagsframställning,om
årsredovisning och frågor aktualiseras efter genomförd revision. Isom
de olika myndigheter har frågorna kring anslagsframställ-grupperna av
ningen i allmänhet behandlats vid 2-4 sammanträden, medan det för de
övriga nämnda ärendetypema sigrört 1-2 sammanträden. I enkätenom
har det övervägande antalet styrelseledamöter de dessasvarat att attanser
beslutsärenden behandlats tillräckligt ingående. En viss tveksamhet finns
dock, särskilt när det gäller frågorna årsredovisning och revision.om

Förekomsten styrelseärenden rör föreskrifter beror givetvis påav som
vilken myndighettyp det gäller. Vanligast är dessa ärenden iav som
normerings- och tillsynsmyndigheter transfererings-, uppbörds- ochsamt
andra medelshanterande myndigheter. I genomsnitt har antalet sådana
ärenden varit 7-9 under året i dessa myndigheter. I något fall har det
varit 20. Beredningen dessauppemot ärenden i de olika myndighets-av

inte alltid ha varit tillräcklig. deAv styrelseledamötergrupperna synes
sig dessa ärenden i enkätenyttrat bara drygtsom 40 %om attanser

ärendena behandlats tillräckligt ingående i styrelsen.
Vår undersökning har också gällt omfattningen ärenden behand-av som

las i styrelserna beslutsärenden.utan att Myndighetens policy ärvara en
sådan fråga, förekommer hos nästan alla myndigheter. Fortlöpandesom
uppföljning myndighetens verksamhet och ekonomi sker också, änav om
inte lika frekvent. I enkäten har två tredjedelar styrelseledamöternaav

de de nämnda frågornasvar-at att tillräckligt behandlade ianser nu sty-
relsen. En dryg fjärdedel dock detta inte har varit fallet.attmenar

Ärenden rör organisation och rationaliseringsom personalför-samt
sörjning och personalpolitik anmäls ibland i styrelserna. Vanligast är
detta hos stöd- och servicemyndigheter producerande myndighetersamt
med efterfrågestyrda tjänster eller Hos myndigheterna i allmänhetvaror.
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enligtstyrelsernaibehandladetillräckligtvaritfrågor inte hadessasynes
ochpersonalförsödningdet gälleruppfattning. Närledamöternas perso-

klartmindreellerhälften ledamöternasålunda ut-nalpolitik har merav
Beträffandetillräckligt.behandlatsfrågordessaintetalat de attatt anser

framfört40närmarerationalisering harorganisation ochfrågor om
synpunkter.motsvarande

betänkandenremisseranledningmedyttrandenMyndigheternas avav
styrel-harenkätenstyrelsen. Iförbeslutsärendenormalt inteo.d. är ett

till-behandlatsfrågorsådanadetillfrågatsseledamöterna attanserom
varitdettaledamöternahälften attDrygti styrelsen.räckligt anserav

uppfattning.dennainte delartredjedelmedan drygtfallet, en
styrelseledamötemakan nämnasi styrelsernaarbetetgäller attNär det

ledningmyndighetenstillförakunnatuttalar degenomgåendeenkäteni att
tillförtharstyrelseuppdragetöverlagocksåsakkunskap. Deökad attanser

verksamhet.ordinariederasförerfarenheterochkunskaperviktigadem
grad.i högvarit falletdettasamtligafjärdedelän attMer anseraven

utsträckningi vilkenstyrelsearbetet ärfrågaisärskilt intresseAv om
detillskrivelsenbeslut. Istyrelsernastillreservationerförekommitdet

reservationermångadärför frågat hurviharmyndigheternaundersökta
juni.1988-1992 t.0.m.förekommit under årenbeslutstyrelsenstill som

tillkomst.verksförordningensfrån dentidengällerDet nya
haft någonintehademyndigheternatredjedelarVid två reser-manav

haftmyndighetertredjedeldenIunder dessa år.vation reserva-som
transfe-tillsynsmyndigheternormerings- och samtingick främsttioner

sist-Imyndigheter.medelshanterandeandraochuppbörds-rerings-,
tiden.aktuellaunder denreservationerdet sig 6-20fall rördenämnda om

myndigheterna.hosreservationerfåtaldock endastdetNormalt ettvar
har änenkätvåromfattas trestyrelseledamöterdeAv meravsom

avvikandeuttalatoffentligtellersigaldrigfjärdedelar reserverat
de%9svarandedestyrelsebeslut. attAvuppfattning något uppgermot

tillsyns-ochnormerings-gäller dettaMestsig flera gånger.reserverat
medelshanterandeandraochuppbörds-transfererings-,myndigheter samt

leda-%Ungefär 9%.20till drygtandelen uppgårmyndigheter, där av
styrelseledamöterreservation. Dehaftgånghar också någonmöterna en
sig oftare än öv-bakgrund harpolitiskt arbete reserverathar somsom

riga.
ocksåi enkätendetsammansättning hartill styrelsernasMed hänsyn

ärendejäviga vid någotsigledamöternafrågortagits några ansettomupp
förklaring kanfallet. Envaritsällanmycketharstyrelsen. Dettai vara

vissa ärenden.endast ibeslutarformelltstyrelseledamöternaatt



SOU 1993:58 De centrala färvaltningsmyndighetenza 33

2.4 Interna ledningsorgan
2.4.1 Direktion eller ledningsgruppannan

Flertalet de centrala förvaltningsmyndigheterna har formnågonav av
direktion eller ledningsgrupp. Det gäller både myndigheter med styrelse
och enrådighetsverk.

de myndigheterAv med styrelse vi inhämtat närmare uppgiñersom om
har ungefär 9 10 direktion eller slag ledningsorgan. I tvåannatav en av
tredjedelar fallen finns det även formella föreskrifter sådantav ettom

Normerings- och tillsynsmyndigheter, bevaknings-, beredskaps-organ.
och râttsvårdande myndigheter stöd- och servicemyndigheter,samt som
tillfrågats, har alla denna ledningsorgan.typ av

Antalet ingår i ledningsgruppen varierar beroende påpersoner som
myndighetens organisation i övrigt. Genomsnittligt rör det sig 8om ca

i några fall detuppgår till 20-tal. Det är ovanligtersoner, ettmen att
personalföretrâdare ingår i ledningsgruppen. Det vanligaste är led-att
ningsorganet sammanträder varje vecka.

De frågor behandlas i ledningsorganet är genomgående policy-som
frågor och strategiska frågor. Personal- och ekonomifrågor samt upp-
följning verksamheten är andra ärenden nämns. I myndigheterav som
med styrelse kan i ledningsorganet också diskuteras de frågor som

skall behandlas i styrelsen.senare

2.4.2 Personalansvarsnåmnd

I de centrala förvaltningsmyndigheterna finns regel ävensom en per-
sonalansvarsnämnd. Denna skall avgöra ärenden gäller skiljandesom
från anställning grundpå personliga ñrhållanden, disciplinansvar,av
åtalsanmälan och avstängning eller lâlcartmdersökning. personalansvars-I
nämnden ingår i normalfallet myndighetens chef och dennes närmast
underlydande chefer. Myndighetschefen ordförande.är det ñnnsOm
personaltöretrâdare hos myndigheten ingår också de i nämnden.
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3 Utgångspunkter och
utvecklingstendenser

3.1 Relationen mellan regeringen och
myndigheterna

3.1.1 Den svenska förvaltningsmodellen

Regeringen skall enligt kap.1 6 § regeringsformen RF riket. Denstyra
är ansvarig inför riksdagen. Förvaltningsmyndigheterna har enligt ll
kap. 6 RF i§ till domstolarnamotsats motsvarande lydnadsplikten- -

regeringen.gentemot
Det finns dock undantag från denna lydnadsplikt. Enligt kap.11 7 §

RF fär regeringen inte bestämma hur förvaltningsmyndighet skall be-en
sluta i konkret fall, det frågaärett ärende rör myndig-om ettom som
hetsutövning enskild eller kommun ellermot det tillämpningmot rörom

lag. Uttrycket tillämpning lag syftar också på verkställighets-av av
föreskrifter till lagen. Myndigheternas befogenheter själva avgöraatt
sådana ärenden syftar primärt till rättssäkerheten.att garantera

Inom för regeringsformen och riksdagens beslut är detramen rege-
ringen på hand har bedöma i vilken utsträckningatt densom egen som
önskar förvaltningen. I verksledningspropositionenstyra prop.
19868799 konstateras det praktiska skälatt regeringenrentvar av som
tidigare i regel låtit förvaltningsmyndigheterna under ganska storagera
frihet.

Denna frihet är sålunda bara i begränsad utsträckning konstitutionellt
betingad, nämligen bestämmelsen i kap.11 7 § RF. Farligt verksled-av
ningspropositionen utgör utformningen den gmndlagsbestämmelsenav
inte något motiv för passivitet från regeringens sida detpå sätt oñasom
har hävdats. Det konstateras också områden den statligaatt stora av
verksamheten faller utanför den verksamhet täcks kap.ll 7som av
Det gäller hela den producerande verksamhetent.ex. i statsförvaltningen,

Ävenexempelvis i aftärsverken. utredande, planerande rationalise-och
rande verksamhet ligger utanför, likaså utbildning. Ett exempel, som
uttryckligen nämns i propositionen, är polisens operativa verksamhet.

Vid riksdagens behandling verksledningspmpositionen Konsti-fannav
tutionsutskottet bet. l98687:KU29 det värdefullt frågan detatt om
konstitutionella för regeringens styrningutrymmet förvaltningsmyn-av
digheterna hade blivit så ingående penetrerad skett vid beredningensom

ärendet. En betydande enighet uppnåddes också tolkningen be-av avom
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inte ha någonsig hellerUtskottet sägerkap. 7grânsningsregeln i 11
Riksdagenpropositionen.uttryck itillkommermening denån somannan

1986871226.rskr.ställningstagandeutskottetssig tillanslöt

myndigheternastyrningRegeringens3.1.2 av

harregeringendetgrundlagsbeståmmelserna årGenom ytterst an-som
verksamhetförvaltningsmyndigheternasförriksdagen hurinförsvaret

innebärregeringen. DetharMyndigheternagenomförs. gentemotansvar
skallMyndigheternaregeringen.ligger hospolitiskadet ansvaretatt
ochriksdagenskommit till uttryckintentionerförverkliga de genomsom
ord-hierarkiskfrånalltsåRegeringsformen utgårbeslut.regeringens en

förvaltningen.statligadenning för
tyd-myndigheterna påkommitsuccessivt ettharRegeringen att styra

fått ökatmyndigheternaSamtidigt harsätt.konsekventochligare mer
fullgöraför demmöjligtdetgörbefogenheter attökadeoch somansvar

politiskstarkaredetkaneffektivare. Man styr-uppgiftersina som ense
tidigare.förvaltningen ånning av

försker inomområdeñnansmaktensinomstyrningRegeringens ramen
förvänt-ochkravställs i dagbudgetprocessenDetutveckladeden stora

minskadedetföljdinte minstbudgetstymingen,ningar på avsom en
ochregeringenârsammanhangVäsentligt i detta attbudgetutrymmet.

till deställningstagandebeslutsunderlag vidskall få bättreriksdagen ett
inrikting.utveckling ochoffentliga utgiftemas

s.k.oftaskerverksamhetenoffentligadenRegelstyrningen genomav
och kost-effekterramlagstiftningensUppföljningenramlagstiftning. av

resultatstyrningen pågårled igenomföra. ettSomnader âr svår ettatt
Arbetetförfattningsbestandet.bildsamlad överframarbete med att ta en

klar-regelsystemet,förenklapåregelreformering gårmed denna attut
onödiga regler.ellerföråldradeavskaffaochlegala strukturenlägga den

särskildregelfrågornafårsamarbeteeuropeisktoch med ökatI enett
uppmärksamhet.

ochgranskningförstyrning formernaärregeringensviktig delEn av
fman-delegeringutökadresultat. Enbedömning myndigheternas avav

resultat-myndigheternasinnebärtill myndigheternabefogenhetersiella att
i vikt.information ökar

resultatstyming3.2 Mål- och

Ökad till myndigheternadelegering3.2.1

resultatstyr-mål- ochutvecklamedpågårkontinuerligt arbeteEtt att
konstateradevissaErfarenheterna hariningen trotssammantaget,staten.

mycketfrågagoda. Det årbedömtsbrister, statsmakterna om ensomav
grundresultatstyrningenmedoch långsiktigomfattande att somprocess
resul-förmetodernautvecklingresursavvâgningar. Enrationellagöra av

successivt ske.tatstyrningen beräknas
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Mål- och resultatstymingen utvidgas också till omfatta inte baraatt
myndigheternas inre effektivitet även effekterna myndigheternasutan av
verksamhet i omvärlden. Kärnan i mål- och resultatstymingen är dialogen
mellan regeringen och myndigheterna myndighetsledningarnassamt an-

följa resultaten ochatt ompröva och effektiviserasvar sinattupp
verksamhet.

Ett viktigt inslag i den ökade delegeringen till myndigheterna är den av
riksdagen godkända inriktningen med s.k. utgiftsramar för myndigheter-

förvaltningskostnader. För varje myndighet skall inom sådannas en ram
inrymmas kostnader för personal, lokaler och övriga omkostnader. Myn-
digheten skall sedan fritt disponera medlen detpå ramanslag stats-som
makterna anvisat.

Ett led i delegeringen till myndigheterna är dessa fårävenatt ta ansvar
för sin lokalförsörjning. Formerna för statliga myndigheter ingå avtalatt
med beräknas också komma utvecklas.partannan att

Ändrad3.2.2 statlig arbetsgivarorganisation

Inom arbetsgivarpolitikens område omfattande delegering ske tillavses en
myndigheterna.

Införandet utgiftsramarna är viktig förutsättning för den föränd-av en
ring den statliga arbetsgivarorganisationen beslutats efter förslagav som
i 1993 års budgetproposition prop. 199293:100 bil. 8. Utgiñsramama
innebär myndigheterna måste räkna in ökadeatt lönekostnader i de anslag

A riksdagen anvisat. Myndigheterna får därmed ökat försom ta ett ansvar
lönebildningen.

Gränsen mellan regeringens och de statliga förvaltningsmyndighetemas
uppgifter inom arbetsgivarpolitiken skall göras klarare. Riksdagen och
regeringen skall förutsättningarna och de ekonomiska Re-ange ramarna.
geringen skall också ha överblick och kunna följa verksamheten och ut-
vecklingen på den statliga arbetsmarknaden. Myndigheternas uppgift blir

bedriva sin verksamhet underatt utövande ändamålsenlig arbets-av en
givarpolitik.

Denna gränsdragning blir också vägledande för hur den statliga arbets-
givarorganisationen skall utformas. Statens arbetsgivarverk fåavses en
från regeringen fristående ställning. De myndigheter anslutsmera som
till arbetsgivarorganisationen skall få bestämma dess finansiering och
ledning. Myndigheterna skall tillgång till stark och sammanhållenen
statlig arbetsgivarorganisation kan företräda deras intressen i centralasom
arbctsgivarpolitiska frågor särskilt i förhandlingar kollektivavtal inomom
löne- och personalpolitikens område.

De avtal arbetsgivarorganisationen sluter skall inte längre behövasom
godkännas riksdagen och regeringen. Ett undantag dockärav att rege-
ringen skall ställning till de s.k. huvudavtalenta och MBA-R, vilka bl.a.
rör frågor betydelse för skyddet samhällsfarliga konflikter ochav mot
skyddet för den politiska demokratin. Systemet med tydliga förramar
myndigheternas förvaltningskosmader avtaleninnebär inte längre skallatt
träffas med förbehåll regeringens godkännande. Detta kommerom att
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långsiktig karaktär,fråga avtaligälla även t.ex. pen-somav merom
ochmyndigheternaviktigttrygghetsavtal. Detochsionsavtal attanses

för allasig fulltarbetsgivarorganisationen på typertar ett avansvar
kollektivavtal.följerkostnader avsom

Finansiell styrning3.2.3

effektiviserasyfteide årenutvecklingsarbete har pågåttEtt attsenaste
skapa såhar koncentrerats påmedelshanteringen. Arbetetstatliga attden

möjligt i denförhållandenkonkurrensneutralamarknadslika och som
självafrihet görahar fåttMyndigheterna störreverksamheten.statliga att

tillgängligaförinomfinansiella frågor,avvägningar i resurser.ramen
redovisning. Imyndigheternashöga krav påutveckling ställerDenna

95 ff harbil.199293:100 lbudgetpropositionen 1993 prop. angettss.
statligaför deneffektivareinnebäradelsåtgärder systemettavsessom

delegeramöjligheterutökaderegeringsnivå, delsmedelshanteringen på att
nämndaförutingår detI dettatill myndigheterna.befogenheterfinansiella

viktigtförvaltningskostnader. Ettför myndigheternasmedsystemet ramar
anslagskreditdenberäkningenförändringarocksåinslag är somavav

ramanslag.får ha sinamyndigheterna på
kostnadseffektivtbetalningssystem såEn är görasträvan statens somatt

redovis-tillbetalningssystemetmöjligt. Utgångspunkten är att anpassa
skall ocksåinformationsbehov. Detsamladeoch tillningssystemet statens

betalningsför-olikaväljaförfinnasinom betalningssystemet attutrymme
hög säker-förutformasskallBetalningssystemetmedlare. att garantera

het.
förbättrasmyndigheterna skallKostnadsmedvetenheten hos attgenom

statsbudgetenredovisas pånärvarandeförkostnaderde gemensamtsom
verksamhet.tilli anslutningredovisasi stället resp.

myndigheternaskallmedelmyndigheternasmed ränta påEtt system ge
Därmed skapasfrågor.finansiellaavvägningar isjälva ettfrihet göraatt

kassahållning.till godincitament en
anläggningstill-myndigheternasförinvesteringartillMöjlighet lånaatt
investering denförkostnadernabelastarinförs. Därigenomgångar en

förutsättningarnaökaförväntasinvesteringen. Dettamyndighet görsom
utgifternaårligamyndighetsnivå. Deinvesteringsbeslut pårationellaför

fåramorteringarochi form räntorinvesteringeventuellför avaven
prioriteringarMyndighetensutgifter.övrigamyndigheten ställas mot egna

eller inte.skall görasinvesteringfår avgöra om en
myndighe-resultatstyrningen bl.a.äri mål- ochviktig komponentEn

utvärdering. under-Somuppföljning ochekonomiskkompetens förternas
ekonomiadmini-myndighetersbedömning statligaför regeringenslag av

bedömnings-systematiseratinförasdetstrativa standard kommer ettatt
eko-myndigheternasstandardenbild påför få bredförfarande att aven

fi-myndigheternasVissaratingsystem.nomiadministration, s.k.ett av
ekonomin.skötselntilldirektkopplas sedannansiella befogenheter av

avgiñsñnan-bedrivermyndigheterfinansiella styrningenDen somav
skall fåmyndigheteri form. Dessaskall skesierad verksamhet annan
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disponera sina avgiftsinkomster och balansera dem årets resultat imot
den avgiftsfinansierade verksamheten.

Myndigheterna skall också för risk-ta och skadehanteringeget ansvar
i den verksamheten. Det innebär varje myndighetegna skallatt vara
skyldig genomföra riskanalyser.att

Sammantaget innebär denna utveckling långtgående delegeringen av
det ekonomiska till myndigheterna.ansvaret

3.2.4 Större krav på uppföljning

En utökad delegering verksamhetsansvar och finansiella befogenheterav
till myndigheterna medför kraven på uppföljningatt och utvärdering blir
större. Det behövs kvalificerat underlag för regeringens och riksdagens
ställningstaganden vad statsförvaltningens utveckling och inriktning.avser
Åtgärder har aktualiserats för höja regeringskanslietsatt kompetens att
beställa resultatinformation och utforma styrningen iatt resultattermer.

Tyngdpunkten i de förändringar är kopplade till den budget-som nya
rör i första hand relationen mellanprocessen regeringen och myndig-

heterna. Det är naturligt med hänsyn till regeringens uppgifter och ansvar
leda statsförvaltningen.att Samtidigt påverkas också riksdagens och dess

utskotts arbete i inte oväsentlig grad. Det gäller dels den förändrade
budgetprövningen med under vissa år fördjupad prövning, dels denen
pågående förändringen Utskottens arbete ökat inslagmotav ett av upp-
följning och utvärdering.

I sin budgetprövning riksdagenär och dess utskott starkt beroende av
det beslutsunderlag propositionema fär från regeringen.som man genom
Riksdagen har i olika sammanhang ställt krav på regeringen i ökandeatt
grad redovisa konsekvensanalyser i propositionerna. Detta behov accen-

i samband medtueras riksdagen förväntas ställningatt till inriktningenta
och omfattningen verksamhet för normalt hel trearsperiod.av en en

3.3 Förvaltningens struktur

Ändrade3.3.1 myndighetsorganisationer

De centrala ñrvaltningsmyndigheternas uppgift är bl.a. regeringenatt ge
beslutsunderlag bidrar till helhetssyn och sektorsövergripande analy-som

Flera myndigheters verksamhet har fått ökadser. karaktär stabs-en av
funktion till regeringen. Det gäller Skolverket ñr skolpolitiken,t.ex.
Socialstyrelsen för social- och sjukvårdsfrågor och Konkurrensverket för
vissa närings- och konkurrensfrågor.

De centrala förvaltningsmyndigheternas roll har också förändrats till
följd utförandeansvaret haratt decentraliserats främstav till kom-

Relationen mellan regeringen ochmunerna. myndigheterna utvecklas
alltmer i riktning rollerna beställaremot och leverantör desom av
offentliga tjänsterna.

Departementsstrukturen kan förväntas bli flexibel och lednings-mer
organisationen kan komma förstärkas. Kraven högatt på kompetens och



1993:58SOUoch utvecklingszendenserUtgángspunkzer40

medföra utveck-utvärderingsarbete kan ocksåkapacitet för analytiskt en
del utveck-innebärakan dessa överdepartementen. Detling taratt enav

förvaltningsmyndig-i liggerstabskaraktär dag pålingsarbete somav
heterna.

avseenden. Det harförändrats i fleraStatsförvaltningens struktur har
försvunnit denoch myndigheter harvissa verksamhetertilllett att ur

SIPU ärför personalutvecklinginstitutstatliga sektorn. Statens ett
omstruktureratsrationaliserats,Andra verksamheter harsådant exempel.

sådaneffektivisera. exempel påsyfte Ettslagits ieller att sam-samman
harteknikutvecklingsverket NUTEK,ochmanslagning Närings-är som

indu-energiverk,ombesörjdes StatensStatensuppgifter tidigare avsom
teknisk utveckling.Styrelsen förstr-iverk och

förvaltningens struktur pågår översynarbetet med överI att avense
Statsmaktemasstatliga området.verksamhetsformer inom detolika

verksamheterochsärlösningar skall undvikasstatligabedömning är att
denmyndighetsformen ärinom innebärrenodlas Detskall attstaten.

verksamhet.väljas för statligverksamhetsform börsom
myndighets-iinte bedrivasverksamhet böraKonkurrensutsatt anses

olikahärmed harför det. enlighetsärskilda skäl talar Iform, inteom
till bolag.verksamheter förts över

bedrivahållning tillintagit restriktivstatsmakterna har även atten
myndighet. Ettundereller bolag direktstiftelseformstatlig verksamhet i

använd-kontrollerapåverka ochoch möjlighetskäl bristande insynär att
ningen insatta statliga medlen.deav

organisationenregionala3.3.2 Utvecklingen denav

följa denregionalt perspektivutifrån samlatLänsstyrelserna skall ett upp
dessaverksamheter i länen. Inomantalnationella politiken inom stortett

för uppföljning ochlänsstyrelsernaskallverksamhetsområden svara
de utifrånSamtidigt skallnationella målen nås.utvärdering hur deav

olika områden.mål inomdessa mål utveckla regionala
främja utveck-länsstyrelsernauppgiñ för ärEn betydelsefull attannan
samordningenförnivånlingen regionalainom länen och denpå ta ansvar

skall också verkaLänsstyrelsernaregionala utvecklingsinsatser.statensav
ochsamordnasverksamhet i länenstatlig och kommunalför att anpassas

övergripande målen.till de
för social-uppföljningsorgantillsyns- ochLänsstyrelserna regionalaär

genomför omfattandekommunerbakgnmd mångaMottjänsten. attav
uppfölj-tillsyns- ochlänsstyrelsernasi organisation ökarförändringar sin

uppgifter överförtslänsstyrelsernaharRedan tidigareningsarbete. som
och länsväg-ñskenämndernalantbruksnämnderna,dåvarandedefrån

uppgiñer det gällerfått ökade närocksåLänsstyrelserna harnämndema.
plane-arbetsmarknadsutbildningensochkommunikationer, trafiksäkerhet

nng.
bostads-uppgifterna påövertaLänsstyrelserna skall fr. 1994o.m.

budgetpropositionenlänsbostadsnämnderna. lñnansieringsområdet från
överregeringen intentionenbil. 14199293: 1001993 attprop. seanger
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möjligheterna sammanföra ytterligare regionala myndighetsuppgiñeratt
till länsstyrelserna. De statliga verksamheter regional i dagpå nivå som
inte inordnadeär i länsstyrelsernas verksamhet arbetsmarknadsfrågornaär

hanteras fristående länsarbetsnâmnder, organisatoriskt inordnadesom av
i Arbetsmarknadsverket, och skogsvårdsfrågor sköts regionalasom av
skogsvåndsstyrelser, lyder under Skogsstyrelsen.som

polislagenLänsstyrelserna är enligt 1984:387 högsta polisorgan i
lån. förDe polisverksamheten i lånen och har tillsyn överresp. ansvarar

den verksamhet bedrivs de lokala polismyndighetema. De harsom av
förockså huvudansvaret de rationaliseringar polisensmåste göras påsom

område.
kan för länsstyrelsernaSammantaget särskilt pekas tvärsektoriellapå tre

ansvarsområden. Dessa näringsliv och infrastruktur, livsmiljöär goden
civil räddningstjänst.beredskap ochsamt

Regionutredningen ihar betänkandet Regionala roller perspektiv-en-
studie SOU olika alternativ1992:63 för uppbyggnadenpresenterat av
den offentliga verksamhetens regionala nivå. Utredningen behandlar bl.a.
det statliga för de regionala utvecklingsfrågoma länsstyrel-ochansvaret

roll samhållande regionaltsens som organ.
Regionberedningen C 1992:06 har till uppgift grund-påattnumera

val de analyser gjorts Regionutredningen och övrigt aktuelltav som av
utredningsmaterial utforma förslag den offentliga verksamhetensom upp-
byggnad och indelning på regional nivå.

I direktiven ñr Regionberedningen konstateras regionaladen struk-att
i uppvisardag splittrad bild. Ansvarsförhållandena är delvisturen en

oklara. Samverkan och samordning behöver förbättras. administra-Den
tiva geografiska indelningen medför åtminstone i vissa delar landetav
problem. Det finns därför, direktiven,enligt skäl förutsättningslöstatt
och i samverkan med företrädare för de olika regionerna överväga såväl
uppgifts- och ansvarsfördelning indelning den offentliga förvalt-som av
ningen regional nivå. framtidapå F41 struktur för den regionala offentliga
förvaltningen bör utformas den bidrarså, till positiv utveckling iatt en
de olika landsändama samtidigt samordning, utveckling och håll-som en
bar tillväxt i landet helhet främjas.som

En ñrändrad struktur den regionala nivån kan komma i intepå att
förvaltningensoväsentlig påverka ocksågrad den statliga centrala upp-

byggnad och omfattning. innebära ansvarsfördelningenDet kan också att
mellan departement och centrala myndigheter kan komma påverkas.att

3.3.3 relation till kommunerStatens och landsting

harStaten övergripande för den offentliga verksamheten iett attansvar
vid mening utvecklas. samspelet mellan sidan och kommuneråstaten ena
och landsting å den andra intar härvid central plats. För uppnåatten

imålen den offentliga fungerandeverksamheten krävs bl.a. välen
samverkan mellan statlig och kommunal verksamhet. Decentraliseringen

och befogenheter till kommuner och landsting har skett iav ansvar
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för-ökande takt under de decennierna. Denna utveckling kansenaste
väntas fortsätta.

skolpolitikens område har bl.a. kommunaliseringen inneburitInom att
faststatsmakternas roll begränsats. blir främst läggaStatens attansvar

utbildningsväsendet.långsiktiga mål och prioriteringar för Den nya
därför utvärdering ochmyndighetsstrukturen utbildningsområdet harpå

viktiga uppgifter.kvalitetskontroll som
arbetsmarknadspolitiken och genomförandet regional-När det gäller av

vikten utvecklad infrastruktur och dele-politiska åtgärder betonas av en
utlokalisering arbetsmark-ger-ing till olika regioner. Det gäller såvälav

utbildning forskning.nadspolitiska utlokalisering ochåtgärder som av
Utformningen med statsbidrag till kommunerna är ocksåsystemet ettav

bästaviktigt instrument. ökad frihet välja de lös-Kommunerna attges
förutsättningar. centrala statliga myndig-ningarna efter sina Deegna

får främst tillheterna inom olika politikområden och samhällssektorer
följa ochuppgift initiativ till och projekt utvär-att ta samt uppprogram

Motsvarande utvecklingverksamheten inom sina ansvarsområden.dera
regionala statliga nivån, vilketuppgiftsfördelningen sker också denpåav

utvärderinglänsstyrelsemas för uppföljning ochmedför att avansvar
inom sina ansvarsområden har ökar.verksamheterna resp.

föreslås Konsumentverketlokala konsumentverksamheten stärkas.Den
får förändrad tydligare roll verksamheten ochdärmed och gentemoten

betydelsenregeringen. det miljöpolitiska området stärksInomgentemot
regional nivå. Naturvårdsverkets uppgiñarbetet lokal ochpå attav ge

bild Polisens verksamhetregeringen samlad området betonas. påöveren
till-den utredning 1993:05lokal nivå kommer beröras Juatt somav

brottsbekämpningför hur kan fördela föröversynsatts ansvaretav man
mellan ochkommuner staten.

3.4 Internationalisering

3.4.1 EG-aspekter

i Sverige skiljer sig från vadDen statliga förvaltningens organisation som
i i svenska uppdelningen departementgäller allmänhet Europa. Den på

internationellt ovanlig. Regeringsformenoch förvaltningsmyndigheter är
förvaltningsmyndigheterna lyder underinnehåller dels principen att

förvaltningsmyndighetema själva bestäm-regeringen, dels principen att
lagtillämpning.över sin myndighetsutövning och sinmer

dis-Frågan självständiga förvaltningsmyndigheter har under årenom
i tydlighet ikuterats olika sammanhang, bl.a. i samband med kravet på

Sakenstyrningen och dialogen mellan regeringen och myndigheterna.
i ochblir aktuell inför ökad internationalisering allmänhetäven ettnu en

eventuellt EG-medlemskap.
Gnmdlagsutredningen konstaterar sitt grund-i betänkande EG och våra

lagar myndigheter inte ärSOU 1993:43 med friståendesystemetatt
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konstitutionelltnågot problem, när det gäller regeringens gentemotansvar
EG för lojal anpassning interna tillregler gemenskapsrätten.en av

Grundlagsutredningen behandlar också vissa frågor karaktärenrörsom
den svenska lagstiftningen. När det gäller frågan anpassning detav om av

svenska regelverket framhåller utredningen det viktigtär konstateraatt att
förvaltningsmyndigheterna inte har någonatt befogenhet meddelaattegen

föreskrifter. De myndighetsföreskrifter utfärdas har undantagutansom
sin grund i bemyndigande från regeringen. Dessa bemyndigandenett
bygger i sin på regeringens rätt utfärda föreskrifter. Det skalltur att
alltså inte finnas något för myndighetsföreskrifter striderutrymme som

regeringens och riksdagens intentioner. Enmot sak är använd-attannan
ningen ramlagstiftning och vida bemyndiganden, enligt utredningen,av
kan medföra svåröverskådlig och svårkontrollerad normgivning från
myndigheternas sida.

3.4.2 Intemationaliseringens påverkan på
förvaltningens arbetsformer

En särskild utredning över vissa frågor den svenska statsförvalt-ser om
ningens samverkan med regeringen vid svenskt EG-medlemskap Juett
l992zB. viktigEn fråga för utredningen är hur arbetet med regeringens
resultatstyming skall kunna drivas vidare också i EG-perspektiv.ett

Ett förhållande kan komma ställa krav förändringarpåattsom av ar-
betsformerna i svensk statsförvaltning är den svenska representation som
kan bli aktuell i olika sammanhang inom EG-samarbetet. Det gäller när

tjänsteman vid förvaltningsmyndighet uppträder ombud fören en som re-
geringen vid förhandlingar i EG-organ. Inom för EG-kommis-ramen
sionens beredningsarbete medverkar individuella frånt.ex. experter
medlemsländerna. Dessutom kommer det ställas krav på deltagandeatt
i det antalet kommittér förvaltar och tilllämparstora EGzs regelverk.som

Dessa förhållanden kommer påverka arbetsformerna och samarbetetatt
mellan departementen och myndigheterna. Vidare gäller det hur be-de
rörda myndigheterna sinsemellan skall samordna sin verksamhet. Behovet

sektorsövergripande bedömningar kommer sannolikt öka. Samord-av att
ningen inom regeringskansliet kan också förväntas bli större.
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4 Enrådighetsverk huvudmodell-

för centrala

förvaltningsmyndigheter

Förslag

Enrådighetsverk bör huvudmodell för ledningen devara av cen-
trala förvaltningsmyndigheterna.

Myndigheterna bör själva få besluta inrättande ochom samman-
sättning rådgivande Det gäller både rådgivningsorganav organ.
för allmänt stöd till myndighetschefen och för sär-expertorgan
skilda frågor.

I vissa myndigheter med integritetskânslig verksamhet bört.ex.
särskilda insynsorgan inrättas.

Beslutande bör kunna inrättas i vissa myndigheter för sår-organ
skilda frågor.

4.1 Ledning insynoch i förvaltningsmyndigheterna
4.1.1 De nuvarande styrelsemas roll

Vi har tidigare kapitel 2 redogjort för bakgrunden till de nuvarande
lekmannastyrelsema och innebörden verksledningsbeslutet 1987. Viav
har också beskrivit hur styrelserna hittills har fungerat.

Innan vi går över till diskutera den framtida ledningsformen föratt
förvaltningsmyndigheterna skall vi ytterligare något beröra de nuvarande
styrelsernas roll. Det galler särskilt deras beslutsbefogenheter och ansvar.

Styrelsen skall, vi förut beskrivit, generellt fatta beslut isom tre
huvudgrupper ärenden. Dessa myndighetens anslagsframstâllningav avser
och årsredovisning, åtgärder efter genomförd revision föreskriftersamt

riktar sig till enskilda, kommuner eller landsting. I myndighetenssom
instruktion kan ñnnas reglerat styrelsen skall lätta beslut iäven vissaatt
andra frågor.

Når det gäller anslagsframstâllningen bör framhållas denna endastatt
utgör förslag till regeringen underlag för budgetpropositionenett tillsom
riksdagen. Anslagsframstâllningens betydelse minskar i situation dären
myndigheternas verksamhet måste bedrivas med oförändrade eller
minskade anslag och de restriktioner regeringen kan lämnagenom som

allmänna eller särskilda budgetdirektiv. Avgörande för myndig-genom
hetens verksamhet under det kommande budgetåret blir de beslut som
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myndighetenmeddelar tillställningstagandeefter riksdagensregeringen
i myndighetensskalldessa beslut omsättasregleringsbrevet. Huri

styrel-styrelsefråga,allmänhet inte ävenlöpande verksamhet är i omen
i förhållandeha skettde ändringar kanbli informeradtorde somomsen

föravgränsning mellananslagsframställningen. En sådantill ansvaret
blirfaktiska verksamhetenför denanslagsframställningen och ansvaret
tillbefogenhetervid ökad delegeringmöjlig i praktikenknappast aven

verksamhet.bedriva sinmyndigheterna att
Årsredovisningen medi sambandallt betydelsestörrekommer att en

verksamhet.myndigheternasresultatstyrningenmål- ochden ökade av
skallregeringenredovisningbakgrund dennabl.a.Det är mot somav
dockDet äruppfyllt de krav ställts.harbedöma myndigheten somom

uppfattas. Frågan ärskallnuvarandehur styrelsemasoklart omansvar
bildkorrektårsredovisningenendaststyrelsen garanterar att avenger

sitteller styrelsenverksamhetresultatet myndighetens genomomav
formtagitskall ha någonårsredovisningen ocksåbeslut avansesom

sistnämnda kan svårt,Detgenomförda verksamheten.för den varaansvar
fastställagenerell befogenhetstyrelsen inte har någoneftersom att

också det ärverksförordningenriktlinjer för verksamheten. I attanges
verksamheten.förmyndighetschefen ansvararsom

genomfördeftereventuella åtgärderskall beslutastyrelsenAtt om
årsredovisningen.beslutarstyrelsenrevision följdär att omen av

får därförårsredovisningenförinnebördenOklarheten ansvaretavom
revisionen.för efterfråga åtgärdernabetydelse iäven ansvaretom

beslutanormalt skallstyrelsenärendenDen tredje om,somgruppen av
propositionenramlagstiftningen.med Iföreskrifter, sammanhängerdvs.

lagstiftningsteknikkonstaterades dennabakom verksledningsbeslutet att
eftersom detmyndighetsnivån,förs tillpolitiskinnebär beslutatt artav

handlings-intentioner till konkretapolitiskafråga omformaär attom
trädai sägaspropositionen, någon månenligtlinjer. Myndigheten kan,
medmyndigheterföreskrifter. Förutfärdari regeringens ställe när den

viktigtFöreskrifter dessameddela äromfattande befogenheter ettatt
Föreskrif-verksamhet.totalamed myndighetensmedel för nå målenatt

verksamhet.i dennablir därmed integrerad delterna en
i de huvud-alltså konstaterasSammanfattningsvis kan ansvaret treatt

klart kan skiljasi inteskall besluta såstyrelsenärenden somgrupper av
kommerövr-igt. Vi dettaifrån för verksamheten atttror attut ansvaret

frågasker iutvecklingmarkerat med denbli ännu myn-omsom numera
för sin verksamhet.befogenheter ochdigheternas ansvar

delademed detsvårigheternaförhållande belyserEtt annat ansva-som
myndighe-remisser inomrnyndighetschef gällerstyrelse ochmellanret

interemissyttrandennuvarande styrelserna ärdeansvarsområde. Itens
informe-torde styrelsen dockallmänhetbeslutsärende för styrelsen. Iett

vilket bl.a. framgårremisser,myndighetschefen viktigare avav omras
enligtnuvarande ordningenför den ärMotivetpå vår enkät.svaren

vid styrelse-remissynpunktermyndighetensverksledningsbeslutet ettatt
intressemotiverade övervägan-partipolitiska ellerfärgasbeslut kunde av
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den. Synpunkter grundade denpå sakkunskap myndigheterna besittersom
bedömdes bäst kunna föras fram tjänstemannasynpunkter.som

För få uppfattning huratt de styrelseledamötema förexternaen om
närvarande sin roll i styrelserna har vi frågat detta i den enkätser om

vi låtit göra. Det gäller här styrelseledamöter i myndighetersom harsom
fördelning beslutsbefogenheterna mellanen styrelse och myndighets-av

chef enligt verksledningsbeslutets huvudprincip. framgårAv attsvaren
50 % uppgiften främst ha insyn,ca granska och råd.attanser vara ge

Endast 17 styrelserollen delta i ledningen myndig-attanser vara av
heten. De styrelseledamöter är riksdagsledamöter har huvudsakligensom

uppgiften utövasett medborgerlig insyn.attsom
Detta resultat kan jämföras med frågapå till samtliga styrel-svaren en

seledamöter, dvs. inkl. myndighetschefer, vilken roll de attanser en
myndighetsstyrelse i princip bör ha. Här 35 styrelsen börattsvarar
ha totalt för verksamhetenett och 25 % bör gällaansvar att ansvaret
klart avgränsade frågor, medan 30 % uppgiften skallattca anser vara
granskning eller allmän medborgerlig insyn.en

Vi kan alltså konstatera de nuvarande styrelserna främstatt sig haser
insyns- och rådgivningsroll. Detta bekräftas ocksåen de kon-genom

takter vi haft med olika myndighetschefer. Styrelsemas medverkansom
har härvid, såvitt vi kunnat bedöma, varit allmänt uppskattad.

Betydelsen styrelsens nuvarande beslutsfunktioner är däremot dis-av
kutabel. Vår genomgång beslutsârenden belyser svårigheternanyss av

i praktiken skiljaatt för enbart vissaut ansvaret ärenden igrupper av
verksamheten. Svaren i enkäten visar också på mycket olika uppfatt-
ningar bland styrelseledamöterna vilken roll styrelsen bör ha. Denom
nuvarande avgränsningen befogenheter mellan myndighetschef ochav
styrelse kommer säkerligen medföra problem detnär gälleratt klar-att
lägga inför regeringen för myndighetsansvaret verksamhet viden en
fortsatt delegering verksamhetsansvar och ekonomiskt tillav ansvar myn-
digheterna.

Vår genomgång leder till huvudsakligatvå slutsatser. Den ir attena
klarare bör skilja mellan frågan ledningenman myndighetsom av en

verksamhet och frågan insynen i denna. vidAvgörande bedömningenom
ledningsformen bör för och ledaav verksamheten.ansvaret att styravara

Den andra slutsatsen är det år svårt förena kravetatt tydligtpåatt ansvar
med den nuvarande uppdelningen befogenhetema mellan styrelse ochav
myndighetschef. Ansvaret måste klarare koncentreras antingen till myn-
dighetschefen eller till styrelsen.

4.1.2 Insynen i förvaltningsmyndighetemas verksamhet

Verksledningsbeslutet betonade starkt betydelsen insyn i statsförvalt-av
ningen. Det gällde inte minst riksdagens insyn i myndigheternas verksam-
het.

Vi vill också kraftigt understryka vikten medborgerlig insyn i denav
statliga förvaltningen. Som framgått vad vi förut vi emel-sagtav anser
lertid insynen inte behöveratt kopplad till ledningsfunktionen ivara
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finnsformerde olikaberöradärför någotskallVimyndigheterna. som
förvalt-de statligahosi verksamheteninsynriksdagenbl.a.för att

ningsmyndighetema.
offentlighets-förvaltningen äroffentligai denAvgörande för insynen

enligthelstuttryck bl.a.tillkommerprincipen. Den att vem somgenom
hand-de allmännadelhar rätttryckfrihetsförordningen TF att ta av

sekretess.omfattasinteochmyndigheternahosfinnslingar avsomsom
tjänste-ävenuttrycktillävenOffentlighetsprincipen kommer attgenom

regeringsformen ärenligtoch kommuniarbetaroch andramän statsom
föreskri-1980:100sekretesslageninteyttrandefrihet,tillförsäkrade om

vilken har sär-meddelarfrihet,s.k.allahartystnadsplikt. Dessutomver
förvaltningen.offentligai denarbetarför debetydelseskilt stor som

tryckfrihe-bestämmelserTFzsdelingårMeddelarfriheten omavsom en
ochvideogramfilmer,radio, TV,iyttrandefrihetenförSkyddetten.

yttrandefrihetsgrundlagenisärskiltreglerasljudupptagningar m.m.
YGL.

Be-YGL.kap. 2 §och§ TF 1i kap.regleras l 1Meddelarfriheten
i vilketuppgifteroch lämnaskaffa framrättenstämmelsema attavser

i någotskrift elleri trycktdemoffentliggöraförhelst avämne attsom
TFtotal. IinteMeddelarfriheten äromfattas YGL.medierde avsom

eller lämnarskaffar framvilka denenligtundantagYGL finnsoch som
övertystnadsplikterDeför brott. tartillfällasuppgifter kan somansvar

sekretesslagen.uppräknade ifinnsmeddelarfriheten
anonymitettillockså rättmeddelarfriheten haromfattasDen avsom

förbud förocksåföljeranonymitettillMedmeddelarskydd. rätten myn-
lämnathareñerforskaandra allmännaochdigheter att vem somorgan

ñlmradioprogram,skrift,i trycktoffentliggörandeuppgiften för ett en
ljudupptagning.eller en

tjänstemänsoffentligaförbetydelsei praktikenharMeddelarfriheten
och TV.radioinformeramed ochkontaktfrittmöjligheter ta press,att

offentligaframhållittillfällenvid fleraharombudsmän JORiksdagens
inskränk-obehörigaochföruttala sigfritt atttjänstemäns rätt att pressen

dennaframhållitsärskiltharske. JOinte får atti denna rättningar
myndighetkringskärasinte färrättighet attgrundlagsfästa engenom

utnyttjar sintjänstemankritiserarsätteller påprickar annat somen
meddelarfrihet.

myndigheters1993:134förordningenenligtskallMyndigheterna om
årsredovisninglämnaanslagsframställning varje årårsredovisning och en

vill kanoffentlig. Vemredovisning ärregeringen. Dennatill genomsom
verksam-myndigheternasbildöversiktligfåårsredovisningardessa aven

Riksrevisionsver-granskasskallårsredovisningarnaiRiktighetenhet. av
revi-degäller ocksåoffentliga. Detrevisionsberättelser ärVerketsket.

förvaltningsrevisiondenöver ut-verket lämnarsionsrapporter somsom
verksamheten.statligadenförs av

offentligde utövartillsyn överjustitiekanslem JK haroch attJO som
övrigt fullgöriförfattningaroch andralagarefterleververksamhet samt
i tillsynsären-avgörandeninnebärbeslutåligganden. Alla 10:asina som
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den offentliga.är Någon motsvarande bestämmelse IKzs beslut finnsom
inte, huvudregeln är även dessa beslut är offentliga.attmen

För riksdagen finns härutöver särskilda former för insyn statsförvalt-i
ningen. Enligt 12 kap. 5 § regeringsformen får riksdagsledamot, enligt
bestämmelser i riksdagsordningen, framställa interpellation eller fråga till
statsråd i angelägenhet angår dennes tjänsteutövning. Interpellationsom
bör enligt riksdagsordningen endast väckas i angelägenhet större all-av

intresse.mänt Någon motsvarande föreskrift finns däremot inte när det
gäller fråga till statsrådet. Frågor besvaras regel vid särskildaen som
frågestunder. Frågeinstitutet riksdagsledamöterna möjlighet snabbtattger

fram information. Genom lämnas i riksdagen blir de ocksåatt svaren
offentliga för massmedierna och allmänheten.

Statliga myndigheter har enligt kap.4 lO riksdagsordningen§ skyldig-
het lämna upplysningar och yttrandeatt när riksdagsutskott begärettavge
det. Informationen kan lämnas både skriftligt och muntligt.

En form för utskotten få information den aktuella verksamhetenatt om
inom myndighets område är utfrågning myndighetens chefen genom av
vid utskottssammanträde. Sådana utfrågningarett har ökat under senare
år.

Vidare har riksdagens revisorer till uppgift riksdagenspå vägnaratt
granska den statliga verksamheten. Resultatet redovisas i rapporter som
är offentliga.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera det ñnns flertal kanaleratt ett
ñr insyn i den statliga förvaltningen. När det gäller riksdagens insyn vill
vi peka depå möjligheter frågeinstitutet och utskottsutfrågningarnasom
ger.

För den övervägande delen statsförvaltningen vi deattav anser gene-
rella former för insyn beskrivits bör tillräckliga. vissa fallI kansom vara
dock verksamhetens karaktär sådan särskilda former behövs förattvara

uppnå den avsedda insynen. gälleratt Det i myndigheter med inte-t.ex.
gritetskänslig verksamhet. Vi återkommer till detta avsnitt 4.3.2.senare

4.2 Alternativa ledningsformer
4.2.1 Kraven på ledningsfunktionen

I det förändringsarbete bedrivs såväl inom den privata densom som
offentliga sektorn har under de decennierna fokuseringen varitsenaste
mycket stark ledningssystemetspå betydelse och ledarnollen. Det har
gällt ledningsfunktionen såväl mellannivå ipå den högsta ledningen.som
Stora har på personlig ledarutveckling och på verksam-satsatsresurser
hetsstyrd ledarutveckling. Parallellt med detta har kraft nedlagts på att
studera organisationsstrukturer och betona vikten organisationersav
kulturidentitet.

statsmakterna betonar i sin styrning vikten nedskärningar i ekono-av
miska och understrykertermer det måste gå insattaatt att ut mera av

På myndighetsnivån kräver det intern granskning,resurser. styrsen som



1993:58SOUhuvudnrodellfär centralaEnrádighetsverk50 -

Syftetanalysera vad görs och med vilkakravet på att som resurser.av
för-rationaliseras antingen tillidentifiera vad kan bort,bl.a.år att som

få till stand reella ned-prioriteras eller förför skallmån attannat som
skärningar.

fåtthari statsförvaltningen alltså under årLedarskapet en an-senare
leda itidigare. har det karaktäriseraskaraktär Förutän att ex-avnan

verksamhetgenomföra effektivpansion, medan det handlar attnu om en
minsta möjliga resursátgång.med

viktiga kravoch resultatstyrning ställer páRegeringens mal- två myn-
nesultatinformationhandlar dendighetsledningen. Det som myn-omena

regeringengäller den resultatdialogskall lämna. andradigheten Det som
ökade uppföljningen och utvärde-myndighetsledningen. Denskall ha med

tillregeringens styrning och lederverksamhet förändrarringen statensav
ochmellan regeringeninformell formell dialogsåvältätare myn-somen

självständighet ochmedförökade delegeringen störredigheterna. Den en
organisera verksamheten.myndigheterna leda ochökat för attett ansvar

betydelsen från myndigheter-flyttaResultatstyrningen kommer överatt
verksamheten.resultatuppföljningenanslagsframstâllningar till avnas

resultatstyrningendrivamyndighetsledningenDetta ställer krav på att
styrningenomvandla den politiskamyndigheten. Det gällerinternt på att

praktiskatill myndighetens verksamhet.
myndigheten kräverinterna effektiviteten iUtvecklingen den avav

och delaktighet i arbetet medmyndighetsledningen ett stort engagemang
den iresultatinformation, analysera den och omsättafram attattatt ta

interna verksamhetsstyrningenmed deninterna förändringar. Arbetet
för organisationen. Hårtill viktig angelägenhet helaockså görasmaste en

sinalinjechefer uttalat för uppföljningfår framför allt ett av resp.ansvar
verksamhetsdelar.

berörda departement utökas inominformella dialogen medDen myn-
nivåer.verksamhetsansvariga olika Dettadigheten till beröra påatt

tydlig. direktioner ochledningsfunktionen Dekräver den interna âratt
syftar tillflesta myndigheterledningsgrupper i dag finns vid de attsom

kontinuitet för planering ochtillgodose behovet samordning och upp-av
myndighetschefen.stöd tillföljning verksamhetenav som

omfatta inte myndighetensresultatstyrningen baraMâl- och kommer att
verksamhet ieffektivitet också effekterna myndighetensinre utan av

från myndighetens sida,ställer krav goda kontaktersamhället. Detta på
krävsmyndigheter, dels med andra huvudmän. Detdels med andra en

Myndigheten haorganisation har arbetssätt. masteutåtriktatett ensom
interna förändringar följdförmåga och genomföraanalyseraatt som en

föreslå föränd-omvârldsförândringar. skall också kunnaDen störreav
inom de områden denstrukturer och verksamheterringar ansva-av som

för.rar
och EG-anpassningen iinternationell anpassning i allmänhetEn ökad

kompetensutveckling inom statsförvaltningen.synnerhet medför behov av
och ledning. innebärför myndighet dessDetta Detâr attett ansvar resp.

behovsstyrd utifrån verksamhetenkrävs skallden kompetens varasom
vid myndighet.resp.
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förhållandenDe nämnts ställer krav effektivpåstorasom nu en myn-
dighetsledning. Myndighetens chef hamåste stark ställning i sinen orga-
nisation.

4.2.2 Eruådighetsverk eller myndighet med styrelse

Vi har förut vid vår genomgång de nuvarande styrelsernas roll fram-av
hållit börklarare skilja mellan frågan ledningenatt man om av en myn-
dighets verksamhet och frågan insynen i denna. När det gäller in-om

har vi vidare konstaterat idenna allmänhet bör tillgodo-attsynen vara
sedd de generella former finns för insynen i statsförvalt-genom som
ningen. Vår diskussion i följandedet inriktar sig därför vilkenpå modell,
enrådig myndighetschef eller styrelse, bör ändamålsenligmestsom vara
för leda förvaltningsmyndighetens verksamhet.att

Enligt direktiven skall vi i fråga myndighetsstyrelses noll bl.a.om en
analysera och jämföra denna med den rollñrdelning mellan styrelse och
verkställande direktör aktiebolagslagen ställer Vi detsom upp. anser
därför viktigt inledningsvis peka skillnadernapå mellan styrelse iatt en

bolag och styrelse i statlig förvaltningsmyndighet.ett en en
Styrelsen i aktiebolag leder bolagets verksamhet och denett utser

verkställande direktören. Denne skall sköta den löpande förvaltningen
enligt de riktlinjer och anvisningar styrelsen meddelar. Denna ord-som
ning i principär den rakt till den i allmänhet gäller imotsatta som

förvaltningsmyndigheter.statliga lederDär myndighetschefen verksam-
heten och styrelsen fattar beslut enbart i vissa klart avgränsade frågor.
Regeringen fastställer rollfördelningen mellan myndighetschef och styrel-

och myndighetschefen.utnämnerse
Även myndighetsstyrelserna skulle ökade befogenheter före-om ges

ligger grundläggande skillnader detnär gäller fömtsâtmingama för led-
ningen bolag och myndighet. Aktiebolaget självständigärettav en en
juridisk kan förvärvaDet rättigheter och sig skyldigheterpåtaperson.
i den utsträckning bolaget. Verksamheten skall bedrivas såsom gagnar

den god avkastning insatt kapital.på Förvaltningsmyndighetenatt ger en
däremot är ingen juridisk del i statsmakternautan staten.egen person en
bestämmer inriktningen myndighetens verksamhet och finansielladeav
villkoren för myndighetens verksamhetdenna. Syftet med ñrverk-är att
liga de politiska fast förmål statsmakterna har lagt myndighetenssom an-
svarsområde.

Inom viñr regeringsformen och riksdagens beslut är det,ramen som
förut villregeringen bedömer i vilken utsträckning densagt, styrasom
myndigheten. Regeringen kan i myndighe-därmed förlängningen ses som

egentliga styrelse. iDen kan sedan välja lägga ledningsansvarettens att
den enskilda myndigheten på kollektivt styrelse ellerett organ som en

enrådig myndighetschef. faktorerDe förär avgörandeen som rege-
ringens styrning myndigheterna bör därför för valetvägledandeav vara

ledningsform i dessa.av
Sedan riksdagen fattade sitt verksledningsbeslut villkoren för1987 har

de centrala förvaltningsmyndigheterna successivt förändrats. Vi har över-
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utvecklingGrundläggande i dennaförut kapitelbeskrivit detta 3.siktligt
de verksam-resultatstyrning. innebäroch Dettill mål-övergångenär att

självafått allt befogenhetermyndigheterna störreihetsansvariga att
deviktig faktor äruppgifter.skall lösa ålagda Endeavgöra hur annan

centralamedfört mångaförändringar skett ochstmkturella attsomsom
utvecklings-tredjefått ändrad roll. Fmförvaltningsmyndigheter har en

statsförvaltningen.intemationaliseringentrend den ökadeär av
i finans-framhållsresultatstyrningtill mål- ochBeträffande övergången
styrningkärnan i dennabil.199293:100 86planen 1993 1prop. atts.

myndighetsled-regeringen och myndigheternadialogen mellanär samt
effektivisera sinochfölja resultatet, omprövaningamas att uppansvar

genomföraresultatstyrningen ochutvecklaförverksamhet. Ansvaret att
myndigheterna. Detsåledesuppföljning ligger påeffektivlöpande,en

uppdrag frångrundvalinte enbartmyndigheterna pååligger också att, av
periodiska störregenomförainitiativ,påregeringen, även ut-egetutan

vi-konstaterasverksamhetsområden. Detsinavärderingar inom och av
analyseromfattavidgas tillperspektivet successivt måstedare attatt av

densamhällssektorerinom skildauppkommervilka effekter genomsom
skallresultatinformationenmyndighetsintemaDenverksamheten.egna

regeringen relevantförtilltidpunkter kunnavid skilda ettaggregeras
ställs starka krav påframhålls det. detinnebär.beslutsunderlag. Detta att

effek-och analyseraredovisa resultatkompetenssåväl myndigheternas att
verksamhetsanpassadeekonomistyrning ochfungerandevälpåter som en

uppföljningssystem.
myndigheternastyrningför regeringensväsentlig förutsättningEn av

klar.inom myndigheterna äransvarsbildenbedömning,är, enligt vår att
och ökadmyndigheternaregeringen ochutvecklad dialog mellanE: en

myndigheter-ekonomiskt tillverksamhetsansvar ochdelegering ansvarav
regeringen ligger. Vårtydligtkräver det är gentemotansvaretatt varna
roll visar viktenstyrelsernas påde nuvarandetidigaregenomgång avav

entydigt i enrådig-framstårvi detdetta. Som ettansvaret meraser
med styrelse.i myndighethetsverk än en

betydandefåttförändringarna i statsförvaltningen harstrukturellaDe
lagts ned,myndigheter harmyndigheter. Flerakonsekvenser för många

emellertid inteFörändringarna gällereller slagitsminskats en-samman.
Även inriktning haruppgifterstorlek. ochdast myndigheternas antal och

iligger inteHuvuduppgiñen för många myndigheterförändrats. samma
ellertidigare handläggning enskilda ärenden påutsträckning påsom av
kommitverkställighet politiska beslut. Verksamheten hardirekt meraav

målenpolitiskainriktas följa och granska hur de allmännapå attatt upp
blirUtvärderingar, inspektioner och tillsynförverkligats i samhället.

Åtskilligauppgifter. får därigenomdärmed centrala myndigheter mera
regeringen.karaktär stabsmyndigheter tillav

Bakgrun-verksstyrelser avskaffats.Utvecklingen medfört vissahar att
till behovetden har varit ändrade myndighetsuppgiñer lett attatt av

myndigheters verksamhet bedömtslekmannainflytande i berörda vara
eller kommermindre Andra centrala myndigheter har fåttangeläget. att

inne-kanmotsvarande ändrad roll inom sina samhällssektorer. Deten
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bära minskat behov styrelsemedverkan i dessaett myndigheters led-av
ning.

I fråga intemationaliseringen konstateras i 1992 kompletterings-årsom
proposition prop. l99l92:l50, del 7 den internationella inte-atts.
grationen kommer ställa krav på ökade berednings-, utrednings- ochatt
förhandlingsinsatser från regeringskansliets och förvaltningsmyndighe-

sida. Det framhålls vidare integrationsprocessenternas kommer fåatt att
betydande konsekvenser för flertal myndigheters verksamhet. Delarett

den statliga förvaltningen och dess struktur, organisation, planerings-av
och budgetcykel kompetens kommer påverkas.samt att

Som vi förut nämnt kapitel behandlar3 flera utredningar frågor som
direkt eller indirekt berör den statliga förvaltningen och internationalise-
ringen. Gmndlagsutredningen har behandlat de statliga myndigheternas
ställning i EG-perspektiv. Enligt utredningen bör myndigheternasett re-
lativa självständighet inte medföra några konstitutionella problem. Rege-
ringen har, enligt utredningen, med gällande grundlag de styrmedel som
den behöver ñr EG kunna för uppkommande förplik-att gentemot svara
telser.

Även utredningen svensk statsförvaltning inför EG-medlemskapettom
behandlar relationerna mellan regeringen och myndigheterna. Enligt vad
vi erfarit kommer utredningen belysa behovet klargöra EG-att attav
integrationens konsekvenser för departement och myndigheter. Det gäller

frågor i vilka EG-organ departementt.ex. eller myndighetom som resp.
skall företräda Sverige, vilken uppgifts- och ansvarsfördelning skallsom
råda mellan departement och myndigheter behovet samverks-samt av
former och arbetsrutiner.

Ett svenskt deltagande i EG:s berednings- och beslutsprocess kommer
kräva insatser frånäven förvaltningsmyndighetemasatt stora sida. Det

förutsätter väl utvecklade samverkansrutiner och snabb kommunikation
utökade informella kontakter mellan departement och myndighe-genom

Enligt var bedömning förändras härigenom villkorenter. för myndighe-
arbete och de nuvarande styrelsernasternas roll. Myndighetschefernas
i kontakterna med regeringen ökar.ansvar

Sammanfattningsvis vill vi framhålla vikten skapa bättre förut-attav
sättningar för effektiv styrning förvaltningen klarareoch ochen av mer
entydiga relationer mellan regeringen och myndigheterna. Regeringen
kan, vi förut i förlängningen myndighetenssagt, egentligasom ses som
styrelse.

Redan i samband med verksledningsbeslutet konstaterades, visom
tidigare nämnt kapitel 2, modellen med enrådighetsverk i principatt

tillämpbar i alla myndigheter. Stymingsmöjlighetema via denvar par-
lamentatiska ansvarskedjan riksdag-regering-myndighet bedömdes väsent-
ligt större i med enrådiga myndighetscheferett än isystem ett system
med styrelser med utomstående ledamöter. Den utveckling varit eftersom
detta beslut och de utvecklingstendenser vi beskrivit bestyrkersom nu
detta förhållande. Vi det därför naturligt i första hand över-attser som
väga enrådighetsmodellen ledningsform för de centrala förvaltnings-som
myndighetema. Detta ligger också iväl linje med kraven i direktivvåra
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ställning närbör ha starkunder alla förhållandenmyndighetschefenatt en
verksamhet.organisera myndighetensleda ochgällerdet att

enrådig-föreslårblir alltså vivadslutsatsVar attsagtsav som nu
förvaltningsmyndigheterna.centralahuvudmodell för dehetsverk som

krävassärskilt kansakkunskap och insynsärskildbehovDet somav
avsnittvi 4.3.kommer att ta uppsenare

styrelse.särskilda skäl hadet ñnnasvissa myndigheter kanFör att en
i kapitelbehandlar dettaVi

Tjänstemannakollegium4.2.3

ledningsform.kollegiumdirektiv skall vi övervägaEnligt ävenvåra som
kapitel dentidigare redovisats 2.1.1,Kollegium såsom ursprung-var,

kollegialaämbetsverken. Dencentralaorganisationsformen för deliga
instruktionermyndigheternasi det itill uttryckorganisationen kom att

tjänstemänangiven kategorioch vissmyndighetschefenatt avenangavs
Dennai myndigheten.ledamötereller deutgjorde myndigheten att var

viktigarealltidskulle avgörasi plenum. Härbeslutade typer avgrupp
kundevissa fallinstruktion. Ii myndighetensräknadesärenden, uppsom

ärendet.aktuellaledamot i detinföredraganden trädaäven som
majori-omröstning. alltsåDetbeslut fattadesMyndighetens vargenom

myndighetschefen regelVid lika röstetal hadegällde.tetsbeslut somsom
förfarandedock tillämpasfrågor skulleI vissautslagsröst. somsamma

personalansvars-sammanhang dei detta nämnaskani rättegång. Det att
kollegialkapitel harmyndigheterna 2.4.2finns hosnämnder ensom

beslutsform.
myndighettjänstemannastyrelse ikollegialdiskussionVid enom enen

kollegium i egentligDet ärprincip alternativ övervägas.i tvåkan ettena
instruktionen angivnavissa imyndighetens chef ochmening, dvs. att

fattas i plenum. Denkollegiet. Beslutenledamöter itjänstemän ingår som
röstetal, deneller, vid likafått flestmening blir gällande röster somsom

blir då i allmänhet densam-Beslutsordningenmyndighetschefen biträder.
skillnadendock med deni myndighetsstyrelse,vanlig att en-ma som en

andra alternativeti besluten. Dettjänstemän i myndigheten deltarbart -
i myndighetenskollegieliknande detärkan sägas attsnarastsom vara -

handläggasalltid skallärendeninstruktion viktigare typer av somanges
Myn-vissa chelstjänstemän.myndighetschelien ochiplenum i närvaro av

skyldighetnärvarande harövrigadighetschefen beslutande,är menensam
innebärinte ansluter sig till beslutet. Detsig deatt sammaomreservera

med dendockmyndighetschefen beslutargäller när ensam,somansvar
obligatorisk enligtskall när-i vissa ärendenskillnaden närvaroatt vara

instruktion.föreskrift i myndighetensmare
direktion eller led-formi dagalla myndigheter har någonNästan av

viktiga ärenden i myndigheten,behandlingförDet sättningsgrupp. av
alternativet skulleenligt detkollegieliknande beslutsform senareensom

före-i praktiken. Någontillgodosett redankan alltsåinnebära, nuanses
torde inte be-instruktionerinnebörd i myndigheternasskriñ dennaav

hövas.
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En strikt kollegial beslutsordning tjänstemannanivåpå har tidigare be-
dömts mindre lämplig i den nutida förvaltningen. Några omstän-som nya
digheter, talari riktning, vi inte föreligga. tordeSnararesom annan anser
de ökade kraven på omprövning och omprioritering inom myndigheternas
verksamhet tala sådan beslutsform. Kollegieformen myndig-mot en ger

Övrigahetschefen ställning än i enrådighetsverket. ledamöteren svagare
i kollegiet har, utöver sitt också förgemensamma ansvar, ansvar en egen
Verksamhetsgren inom myndigheten. Detta kan försvåra de avvägningar

måste vidgöras omprioriteringar.som
Vi alltså ledningsform med tjänstemannakollegiumatt inte böranser en

aktualiseras.

4.3 Extern kompetens
4.3.1 Rådgivande organ

Enligt verksledningsbeslutet borde lekmannainflytandet i de flesta frågor
utformas rådgivande. Den rådgivande rollen möjliggör, konstate-som
rades det, det i lekmannaorganen ingår företrädare ñr riksdags-att t.ex.
partier och intressegrupper detta innebär besvärande lojalitetskon-utan att
flikter. Rådgivningsrollen har också, förutvi konstaterat, kommit attsom
bli huvuduppgift för de nuvarande styrelserna.en

Många myndigheter har utöver styrelsen ytterligare rådgivande organ
stöd för myndighetens beslutsfattande. Flera dessa har in-som av organ

rättats regeringen och finns reglerade i myndigheternas instmktioner.av
Dessa har ofta karaktären expertråd, utvecklingsråd, forsknings-organ av
råd, rättsligt råd eller motsvarande. sammansättningen råden är gjordav
ñr tillföra myndigheten professionellatt kompetens för vissa frågor.
Förutom dessa regeringstillsatta förekommer i utsträck-expertorgan stor
ning rådgivande inrättats initiativpå myndigheterna själva.organ som av
Även de består särskild kompetens för specifika frågor inomorganen av

myndighets verksamhetsområde.resp.
Vi förvaltningsmyndighetermånga hartror behovatt rådgivnings-av

organi sin verksamhet. Som uttalas i 199192: 123 slopandeprop. om av
intresserepresentation i vissa statliga myndigheters styrelser bör sådana
rådgivande kunna värdefullt tillskott till ledningskompe-ettorgan vara

i olika myndigheter.tensen
Vilken kompetens behövs bör myndigheternatyp själva bästav som

kunna överblicka. Vi föreslår därför den enskilda myndigheten skallatt
ñ besluta inrättande och sammansättning sådana rådgivandeom av or-

Det gäller både rådgivningsorgan myndigheten vill inrätta förgan. som
allmänt tillstöd myndighetschefen och myndighetenexpertorgan som

sig behöva för särskilda frågor.anser

4.3.2 Insynsorgan

Vi fömthar framhållit vikten insyn i den statliga förvaltningen ochav
pekat depå generella former finns ñr sådan insyn avsnitt 4.1.2.som
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särskilda formerkan behövassamtidigt konstaterat det ocksåVi har att
för allmännanaturligtinsyn. kanför Det representanter t.ex.attvara

myndighetersolika medverkar i vissavärderingar sättmedborgerliga på
verksamhet.

behovfinnsledningsuppgift. I de fall detNormalt insynen inteär en
vi därförintegritetskänslig verksamhet,insyn, i attextern t.ex. anserav

berördai särskilda insynsorgan ibör organiserasdenna insyn myn-
digheter.

särskildkan motiveramyndigheter med verksamhetExempel på som
invandrarverk ochDatainspektionen, Socialstyrelsen, Statensinsyn är

tiden.insyn kan varierakärnkraftsinspektion. Behovet överStatens av
minska verk-behovet insyn kan närtänkbartkan alltsåDet att avvara

känslig.upplevs likasamheten inte som
skall hållas informeradebör deför insynsorganenGemensamt attvara

liggerinsynsrâttenmyndighetens verksamhet. Iallt vikt rörav somom
frågor och hani viktigamyndighetschefen höra insynsorganetbör attatt

information.begäranskall efterkomma omen
medmöjliggör, i likhetbeslutsrâttinsynsorganStällningen utansom

förföreträdarerådgivandeuttalats ifrågavad att t.ex.om organ,som
besvärandeinnebärdettariksdagspartier kan ingå i insynsorganet attutan

lojalitetskonflikter.
verksamhet.myndighetensroll granskafår alltsåInsynsorganet atten

skallsådantbeslutardärför regeringenbörDet ett organomsomvara
skall ha.uppgifter dettaoch vilka konkretavid myndighetenfinnas organ

regeringen.bör ocksåLedamöterna utses av

myndighetinomBeslutande4.3.3 enorgan

speciellabeslut ii uppgiften fattahar dagmyndighetsstyrelserMånga att
besluts-normalt styrelsemashuvudgrupper ärdeärenden, utöver tre som

nödvändig sak-tillföra myndigheteni fallUppgiften dettaområde. är att
i viss ärendetyp.erfarenhet vid beslutkunskap och en

vissa ärenden lagts sär-beslutanderätten i påmyndigheter hardelI en
Exempel sådanamyndigheten. pådelegationer inomnämnder ellerskilda

arbetslöshetsförsäkrings-i Arbetar-skyddsstyrelsen,arbetstidsnämndenär
stude-för utländskadelegationenArbetsmarknadsstyrelsen,delegationen i

i Riks-för enskilda arkivnämndenstudiestödsnämnden,i Centralarande
dessa besluts-Riksskatteverket. lsjömansskattenämnden iarkivet och

ledamöter.utomståendedå regelingår somorgan
särskilda beslutsor-fall kunna inrättasi vissaEnligt mening bör detvår

imöjlighet ävensidan verksledningen. Detvid t.ex. attger enavgan
beslutsform för vissa ären-kollektivenrådighetsverk ha typerett aven

ledamöter kunna ingå. Denutomståendebeslutsorgan börI sådanaden.
myndig-bör dock intedetta sätt utgöraärenden beslutas påtyp somav
särskildaBeslutsbefogenheten ñr dethuvudsakliga verksamhet.hetens

totalamyndighetschefens för denfår inte innebära attorganet ansvar
myndigheten väsentligt ändras.verksamheten i
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5 Myndigheter med styrelse i
fallvissa

Förslag

Regeringen bör ñr den enskilda myndigheten finnspröva, detom
särskilda skäl motiverar myndigheten leds styrelse.attsom av en

myndighetI med styrelse bör styrelsen ha totaltetten ansvar
för verksamheten.

Myndighetens chef bör självskriven ledamot i styrelsen ochvara
i allmänhet också styrelsens ordñrande.

Styrelseledamötema bör bakgrund styrelsens rollutses mot av
för ledningen myndigheten. De bör bli väl informerade sittav om
uppdrag. Suppleanter intebör utses.

5.1 Särskilda förskäl styrelse

5.1.1 Myndigheter affärslilcnandemed verksamhet

Vi har förut kapitel förordat enrådighetsverk bör4 huvud-att vara
princip för ledningen förvaltningsmyndighetema.de centrala Om detav
finns särskilda skäl, bör dock myndigheten ha styrelse.en

Förutsättningen för myndighet skall ha styrelse bör regelatt en en som
myndigheten har fått självständighet det gällernär be-att stor attvara

driva verksamheten inom det aktuella samhällsområdet. Motiven kan
verksamheten har sådan omfattning eller sådanäratt art attvara av

regeringen inte har möjlighet fortlöpande följa den tillräckligt in-att
gående. Det kan också gälla statsmakterna inte vill regleranärmareatt
verksamheten.

Avgörande bör styrelseformen effektiv för myndig-attvara anses vara
heten och regeringen finner det ändamålsenligt lägga föratt att ansvaret
ledningen myndigheten på kollektivt istyrelse ställetettav organ som en
för på enrådig myndighetschef. Styrelsen får sedan inför regeringenen

för hur den har fullgjort sin uppgiñ.ansvara
Myndigheter i dag självständighethar afñrsverken.ärstorsom en

Dessa leds styrelser för verksamheten. Vid bedöm-av som ansvarar en
ning behovet styrelse för central förvaltningsmyndighet iav av en en
allmänhet det därför förstaär naturligt i hand myndigheterpåatt se som
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eljest under affärsliknandemed affirsverken eller arbetarhar likheter
förhållanden.

affärsverken villmyndigheter har likheter meddet gällerNär som
affärsver-och Vägverket. Båda liksomBanverketsärskilt nämna svarar

fråga redovisninginfrastrukturen i landet. lken för viktiga delar omav
Myndigheterna kanlikheter med affirsverken.revision finns ocksåoch

förkommunikationsmyndighetema flyg-motsvarandejämföras med de
Luftfartsverket och Sjöfartsverket, båda ärsjöfart, dvs.trafik och som

för omfat-myndigheternasomständighet ochaffärsverk. Denna ansvar en
anläggningstill-investeringsverksamhet och förvaltningtande storaav

de bör ledas styrelser.vi motiveragångar att avanser
förhållandearbetar iBeträffande myndigheter ett motsvararsomsom

de uttalan-kund har vi uppmärksammatleverantör ochdet mellan enen
budgetproposition 1992932100 bil. li 1993 prop.den görs årssom

bedrivasverksamhet inte börkonkurrensutsattkonstateras92. Där atts.
för det. I fråga någramyndighetsform, inte särskilda skäl talari omom

för hela ellerbilda bolaghar i enlighet härmed beslutatsmyndigheter att
i enkätunder-myndigheter ingått varverksamheten. dedel Av somaven

till aktiebolag.gäller detta datacenter. övergåttsökning Försvarets som
vaccintillverkningen förtslaboratorium, därbakteriologiskaoch Statens

provningsanstalt ochockså bl.a. Statenstill bolag. Vi konstateraröver att
bli ombildade till bolag.mediecenterFörsvarets avses

till formtjänster någonmyndighet kan arbeta leverantörEn avavsom
det endasteller ärverksamheten är konkurrensutsattkundkrets attutan

Statsmakterna har beslutatuppdragsmyndigheter.delvis. gäller olikaDet
skall bedrivas i myndighets-skall finnas och denverksamheten attatt

efterfråganbestäms dock denOmfattningen verksamhetenform. avav
kostnader.bära sinautifrån. Verksamheten skall heltfinns egnasom

myndigheten endast fårtill uttryckregelDetta kommer attgenomsom
statsbudgeten.anslag kronor överformellt på 0001ett

uppdragsmyndigheter denna kanvissaVi för typatt avanser man
särskildaVi vill dock inte peka någraha styrelse.överväga utatt en

bör bestämmasmyndigheter det gällerVilkamyndigheter. av omsom
ochaffärsmässiga formerlämpar sig för bedrivas underverksamheten att

myndighetsutövning.omfattar utprägladinteden någonatt meraav

styrelsemyndigheterverksamhetsområden medAndral

myndighet omfattningenledningsformen för kanbedömningenVid enav
motiv förverksamheten iblandekonomiska fördet attansvaret varaav

myndigheten har verksamhetstyrelse. gälleröverväga Det somenen om
inbör ocksåfinansiellt Vid prövningen vägasinnebär ett stort omansvar.

för eller andramedför garantiåtagandenmyndighetens verksamhet staten
innebära framtida förpliktelser.insatser kan betydandesom

vill vi bl.a. pekagäller myndigheter med finansiell verksamhetNär det
myndig-traditionellRiksgäldskontoret. har för närvarandepå Detta en
omfattarVi för verksamhet,hetsstyrelse. det rimligt dennaatt somanser

förvaltningen den styrelse.svenska statsskulden, haav en
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Ett antal centrala förvaltningsmyndigheter, har styrelse, harsom nu
uppgiften lämna statliga garantier eller bevilja bidrag till olikaatt
forsknings- eller utvecklingsinsatser. I dessa fall är de nuvarande styrel-

huvuduppgift ofta besluta i de enskilda ärendena, i varje fallattsernas
när garantin eller bidraget överstiger visst belopp. styrelserna i dessa
myndigheter har i flera tall längre gående befogenheter den traditio-än
nella myndighetsstyrelsen. I myndighet Exportkreditnämnden haren som
styrelsen i princip totalt för verksamheten. Vi iett attansvar anser man
denna myndigheter kan överväga ha styrelse, motivettyp attav en om
främst är ha kollektiv beslutsform för viktigare ärenden. alter-Ettatt en
nativ kan inom myndigheten ha beslutande denatt ett typvara avorgan

vi tidigare beskrivit kapitel 4.3.3.som
En väsentlig fråga är hur skall ledningsformen förpå deman se cen-

trala förvaltningsmyndigheter chefsmyndigheterär för regionalsom en
organisation. Det gäller särskilt när enheterna inom den regionala orga-
nisationen utgör myndigheter. De centrala myndigheter äregna som
aktuella bl.a. Arbetarskyddsstyrelsen,är är chefsmyndighet försom yr-
kesinspektionen, Arbetsmarknadsstyrelsen, chefsmyndighetär försom
länsarbetsnåmnderna, Riksskatteverket, är chefsmyndighet för skatte-som
myndigheterna i länen och kronofogdemyndigheterna, Skogsstyrel-samt

chefsmyndighetär för skogsvårdsstyrelsema. Dessa chefsmyn-sen, som
digheter ikan sägas viss utsträckning utgöra koncemstyrelse ien en
myndighetskoncem. Den centrala myndigheten har härigenom starken
ställning i organisationen. Detta kan motivera ledningsform medatt en
styrelse övervägs. Det gäller särskilt när det också finns styrelser i de
regionala myndigheterna. Vi återkomer till denna fråga i kapitel 6.

För de myndigheternågra kannämnts andra faktorerävenav som
invägas vid bedömningen. När det gäller Arbetsmarknadsstyrelsen anser

vi den ekonomiska omfattningen verksamheten kan tala föratt sty-av en
relse. frågaI Arbetarskyddsstyrelsen kan omfattningen myndighe-om av

verksamhet med föreskrifter motivera styrelseformentens övervägs.att
För Riksskatteverket kan motiv för styrelse verksamhetensett artvara
och allmänt medborgerligt intresse insyn. aspektDenna viett av anser
emellertid kunna tillgodoses även med insynsorgan i myndighetenett av
den vi tidigare beskrivit kapitel 4.3.2.. För Skogsstyrelsentyp som

vi den ledningsform bör väljas blir aktuell för andraattanser som cen-
förvaltningsmyndighetertrala liknande näringsfrämjandemed uppgifter.

Vi konstaterar det finnsäven andra centrala myndigheter enligtatt som
sin instruktion chefsmyndigheterär i vissa lill. Vi emellertid attanser
ledningsformen för dessa myndigheter bedömas efterbör de förutsätt-
ningar i övrigt föreligger för myndigheten.som

Slutligen vill vi peka speciellapå skäl kan motivera centralatt att en
förvaltningsmyndighet leds styrelse. Det kan gälla verksamhett.ex.av en

i hög grad berör enskilda integritet. Vi tänker här bl.a. påsom personers
Rikspolisstyrelsen. Denna har för närvarande styrelse. Utöver deen van-
liga styrelseuppgiftema skall styrelsen enligt instruktionmyndighetens
nära följa verksamheten vid säkerhetspolisen. Detta och verksamhetens

vi tala för styrelse. tillEtt alternativ kan detart attanser en vara
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knyts parlamentariskt insynsorgan denmyndigheten ett sammansatt typav
kapiteltidigare 4.3.2.presenteratssom

inte gjortVi finner det möjligt ingående vad vi haränatt mera nu
bedöma i vilka fall myndighet bör ha styrelse. En närmare pröv-en en

för varjening måste göras enskild myndighet bakgrund denmot ut-av
veckling inom myndighetens Vi föreslårpågår verksamhetsområde.som

föri departementen närmare igenom de olika myndigheternagåratt man
vi harledningsformen med beaktande huvudprincippröva denatt somav
viförordat i kapitel och de motiv för undantag från denna4 som nu

redovisat. Regeringen bör sedan i det enskilda fallet bestämma myn-om
digheten skall enrådighetsverk eller ha styrelse.vara en

5.2 Styrelsens befogenheter och ansvar

5.2.1 för verksamhetenAnsvaret

vilka befogenheter vilket styrelsenVid bedömning ochav ansvar somen
kanbör ha i förvaltningsmyndigheter vi berörtde typer av som nyss en

för affärsverken. dessajämförelse med vad gäller de statliga Igöras som
uppgiften inför regeringen, högsta beslutandehar styrelsen att organ.som

instruktioner dettaför verkets verksamhet. affärsverkens kommerIsvara
leds styrelse.till uttryck i allmän bestämmelse verketatt avom enen

under styrelsenIbland redan i detta sammanhang verksamhetenattanges
leds generaldirektör.av en

ansvarsfördelningeninstruktionerna preciseras sedan uppgifts- ochl
mellan styrelsen och myndighetschefen här styrel-närmare. Det attanges

för föraffärsverkets verksamhet. Generaldirektören ansvararsen ansvarar
löpande verksamheten enligt de riktlinjer och direktiv styrelsenden som

beslutar. huvuduppgifter för styrelsen särskilt betonas bl.a.Några ärsom
sig den långsiktiga planeringen inom affärsverkskoneernen,ägna åtatt att

för verksamheten med hänsyn tillde krav beaktas ställs påattsvara som
totalförsvaret, regionalpolitiken och miljöpolitiken tillatt attsamt se

får behöver för ställning tillregeringen det underlag den taattsom
omfattningen inriktningen verksamhetens olika delar. Styrelsenoch av

ekonomiska och årsredovisning tillskall också lämna vissa planer rege-
förvaltningentill redovisningen ochringen. Den skall även att avse

tillfredsställandeaffärsverkets medel organiserade sätt.är på ett
myndighetschefen i affärs-Ansvarsfördelningen mellan styrelsen och

i aktiebolagen. dessaverken har likheter med vad gäller I svararsom
organisation och förvaltningen bolagetsstyrelsen för bolagets av ange-

förvaltningenVerkställande direktören handhar den löpandelägenheter.
riktlinjer meddelar. Bådeenligt och anvisningar styrelsen styrelsensom

skriva årsredovisningen.och verkställande direktören skall under Styrel-
organisationen beträffande bokföringenskall också till ochattsen se

medelsförvaltningen innefattar tillfredsställande kontroll.en
uppmanades dessa, viI enkät till styrelseledamöterna redanvar som

i sig vilken roll dekapitel uttala myndig-nämnt attatt anserom en
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hets styrelse i princip bör ha. Fyra alternativ deAvangavs. svar som
lämnats framgår 35 % ledamöterna styrelsen skall haatt attav anser
totalt för verksamheten, 25 % uttalar sig för för klartettansvar ansvar
avgränsade frågor, 21 styrelsen bör granska hur myndighetenattanser
fullgör sina uppgifter inte ha något för verksamhetenegetmen ansvar
och 8 uppgiften skall allmän medborgerlig insyn iattmenar vara
myndighetens arbete.

frågaI styrelseordförandenas på styrelsens roll kan konstateras,om syn
nästan hälften de ordförandena uttalar styrelsenatt bör haexterna attav
totalt för myndighetens verksamhet. Motsvarande uppfattningett ansvar

finns hos ungefär fjärdedel de styrelseordförande samtidigt ären av som
myndighetschefer.

Som vi det kan i princip två alternativ diskuteras, myndig-ser om en
hetsstyrelse skall ökade befogenheter och Det är attges ansvar. ena
styrelsen får i princip totalt i likhet med vad gäller förett ansvar som
affärsverken. Det andra är listan över ärenden skall avgörasatt som av
styrelsen utökas, beslutsrâtten fortfarande är delad mellan styrel-attmen

och myndighetschefen.sen
Det förstnämnda alternativet är givetvis det konsekventa. Detmest

skapar ingen osäkerhet för verksamheten. Styrelsen bär kol-ansvaretom
lektivt detta Alternativet med fördelning mellanansvar. ansvareten av
styrelse och myndighetschef innebär ingen principiell ändring i förhål-
lande till nuläget. Den oklarhet finns skulle kommaansvaretom som nu

kvarstå.att
Vi föreslår styrelsen i myndighet dennanär skall haatt sådanen en-
skall ha totalt för verksamheten. Myndighetschefen börett ansvar- vara

självskriven ledamot i styrelsen.

5.2.2 Uppgiftsfördelningen mellan styrelse och
myndighetschef

Vid totalt för styrelsen bör det allmäntett myndighetenattansvar anges
leds styrelsen. Myndighetschefen skall för den löpande verk-av ansvara
samheten enligt de riktlinjer och direktiv styrelsen beslutar.som

Även styrelsen skall ha i princip totalt måste dessettom ansvar, upp-
gifter ligga på övergripande plan. Vi har beskrivit den uppgifts-ett nyss
fördelning finns mellan styrelse och verkställande ledning enligt in-som
struktionema för affärsverken. En liknande arbetsfördelning skulle kunna
bli aktuell också mellan styrelsen och myndighetschefen i vanligen cen-

förvaltningsmyndighet.tral Flera de frågor styrelsen skulle kom-av som
besluta i är sådana de nuvarande styrelsernaatt informerastordema som

även dessa frågor inte är beslutsärenden. Vad bl.a. kanom, om nu som
komma öka är ärenden hänger medatt styrelsens isom samman ansvar
ekonomiska frågor.

Styrelsens uppgifter bör främst gälla myndighetens långsiktiga plane-
ring och andra strategiska frågor. Väsentligt för styrelsen blir också att
bevaka myndighetens verksamhet till de förändringaratt anpassas som
sker i myndighetens omvärld. Generellt bör styrelsen huvudupp-som en
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verksamhetomprövning och effektivisering denuppföljning,gift ha av
för.myndigheten har ansvarsom

fåvi tidigare berört,årsredovisning kommer,Myndighetens att ensom
mål- ochinriktningeni samband med den ökade påbetydelseallt större

redovisning ochverksamheten. Självfallet dennaresultatstyming ärav
viktig uppgift försynnerligenden innebärden utvärdering sty-ensom

relsen.
eko-för myndighetensha övergripandebörStyrelsen även ett ansvar

medelsförvaltning. Kravenväl organiseradför den harnomi och att en
ske inom myndighetensbesparingar måstedetta ökar, närpå ansvarsom-

förord-enligt gällande lagar,redovisning fullgörsmyndighetensråde. Att
bevakamyndighetschefenföreskrifter bör ankommaoch påningar att

betryggande sätt.medelsförvaltningen skötslöpande påliksom den ettatt
organisations-engagerad iutsträckning styrelsen skallvilkenI vara

vichefer i myndigheten kommertillsättningar högreändringar och attav
blirövrigt bör behandlastyrelsen ii kapitel Frågordiskutera som

det gäller.verksamhetberoende den somav
myndighetensuppgifter får iför styrelsensriktlinjerNärmare anges

för verksamheten,ha totaltstyrelsen skallinstruktion. När ett ansvar
rikt-behandla främstsärskilt skalluppräkning vad styrelsenblir enaven

hurbedömasedan styrelsenningsangivelse. ankommer påDet att upp-
iden arbets-i praktiken. Detta kan göragiftsfördelningen bör envara

särskilda beslut.ordning eller genom

sammansättning5.3 Styrelsens

i styrelsen5.3.1 Ordförande

kapitelförut 2.3.3,Verksledningsbeslutet innebär, nämnts attsom
vanligai styrelsen i debör ordförandemyndighetschefen normalt vara

det regel ärMotivet för dettañrvaltningsmyndighetema. är att som
verk-ñr myndighetensinför regeringenmyndighetschefen ansvararsom

ledamot äralltidaffärsverken är det däremotsamhet. I extern somen
ordförande.

nuvarande styrelseledamötemauppfattning hur deFör att seromen
i principdei enkäten tillfrågatsordförandefrågan har depå anservem

tredjedelarstyrelse. Närmare tvåordförande i myndighetsbör resp.vara
medan drygtutomståendeför det böruttalar sig att enperson,vara en

myndighetschefen. varierar dockSynendet börtredjedel att varaanser
vilkenmyndighet det gäller ochvilkenmycket beroende på typ somav

har.olika ledamötererfarenhetsbakgrund som
förmyndighetschefen har delat verksam-ochstyrelsenOm ett ansvar

myndighetschefen är ordförande i styrel-naturligtheten, kan det attvara
styrelsen, vi föreslår, skall haannorlundaLäget blir något somomsen.

iLedamöterna styrelsen delar dåtotalt för verksamheten.ett ansvar
därvid i sin styrelseroll också fä verkadetta börDegemensamt ansvar.
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likapå så villkor möjligt. Detta kan tala för ha utomståendeattsom en
ledamot ordförande.som

Även styrelsen har totalt för verksamheten och såledesettom ansvar
är det högsta ledningsorganet i myndigheten, kommer myndighetens chef

bli den främst företräder myndighetenatt utåt. Kontaktema mellansom
berört departement och myndigheten kommer i utsträckning gåstor att

myndighetschefen. Med utomstående ledamot styrelseord-genom en som
förande kan ledningsfunktionen framstå oklar. Detta kan motiverasom

myndighetschefen ordförande,är i likhetatt med vad i allmänhetsom nu
gäller. För detta talar även myndighets verksamhet ibland äratt en av
sådan omfattning det eljest skulle krävas arbetande styrelseord-att en
förande.

Vi har förut vid diskussionvår alternativen enrådighetsverk ellerom
myndighet med styrelse kapitel 4.2.2 betonat vikten klarav en ansvars-
linje från regeringen till myndigheten. I myndighet styrelsemed kom-en

detta klarast till uttryck, myndighetschefen också är styrelseord-mer om
förande. Vi föreslår därför detta bör huvudregeln. Det gälleratt vara
särskilt myndighetens verksamhet innebär hög grad myndig-om en av
hetsutövning.

För myndigheter med affärsliknande verksamhet kan frågan bedömas
något annorlunda. En jämförelse kan här göras med affärsverken, som
regelmässigt har ledamot ordförande. detOm gällerexternen som en
uppdragsmyndighet eller myndighet liknar affärsverken, kan deten som
därför naturligt ordföranden är ledamot.utomståendeattvara en

Vi regeringen skall obunden vid valetatt styrelseord-anser vara av
förande. Kraven kommer variera beroende på vilken verksamhet detatt
gäller. Det kan också krävas olika kompetens och erfarenhet om en myn-
dighet befinner sig i skede präglas förändringar verksam-ett som av av
heten och organisationen eller det rör sig fortgåendeom om en mera
verksamhet.

Om regeringen skall vice ordförande i styrelsen, bör bedömasutse en
bakgrund vilken myndighet det gäller. Eljestmot kan i myndighetensav

instruktion endast styrelsen inom sig vice ordförande.att utseranges en

5.3.2 Styrelseledamötema

De styrelser vi diskuterat skall ledningsorgan för myndigheten.som vara
Sammansättningen styrelsen måste till detta. Vi har ñrutav anpassas

ifrånutgått myndighetschefen bör självskrivenatt ledamot i styrelsenvara
och i allmänhet också styrelseordförande. Styrelseledamötema i övrigt
bör komplettera det expertkunnande finns för styrelsenattsom ge en
bred kompetens. Vi vill i detta sammanhang erinra de synpunkterom

kommit fram sammansättningen de nuvarande myndighets-som om av
styrelserna och vi förut redovisat kapitel 2.3.2. Erfarenheter frånsom
myndighets- och företagsledning intar framträdande plats i styrelserna.en
Vi detta viktigt med hänsyn till det ledningsansvar styrelsenanser som
skall ha.
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denledningsorgan, kaneffektivtmyndighetsstyrelsen skallOm ettvara
viss riskdärmed uppståkanalltför ledamöter. Detinte bestå många enav

förhinderfårflera ledamöterbeslutsmässig,inte blirför styrelsenatt om
förordnasdet ocksåkunna motiveraskullenärvara. Detta attatt supp-

nuvarandeförekommit i deintedock regelSådana har sty-leanter. som
ivarit högnärvarofrekvensenenkät framgår ocksårelserna. vårAv att

inteledamöternaminskar närsuppleanter även,Behovetstyrelserna. av
suppleanterdärför någraintressenter. Viföreträda vissaskall attanser

inte bör utses.
jävsfrågorbelysa devi skallpekatsdirektiv har särskilt påI våra att
vid med-och uppdragstagarevissa tjänstemänförkan uppkommasom

styrelseuppdragfrågorberedning ivid ellerverkan beslut ettsomsamma
kapitel 7.frågor iVi behandlar dessaaktualisera.kan

bli begrän-områdeskunskapliten. kan dessrnyndighetsstyrelsen ärOm
inrätta rådgivandefall övervägaanledning i sådanañnnssad. De attatt

föreslagittidigaremed vad vii likhetreferensgrupper,ellerexpertorgan
Även ak-kanrådgivandeandraenrådighetsverk.i fråga varaorganom

verksam-myndighetensforskningen inommedför kontaktertuella, t.ex.
detdiskuteras ärutvecklingsfrågor. Vad kanförellerhetsområde omsom

viktigareochstyrelsenpersonalunion mellanformfinnasbör någon av
tillkommaförsta hand börsådan iVirådgivande attanser enorgan.

i viktigareordförande eller ledamotmyndighetschefen ärstånd attgenom
rådgivande organ.

finns denosäkerhetdenkapitel pekat påVi har tidigare 4 som om
det angelägetVistyrelseledamöterna har.nuvaranderoll de ansersom

informeradeblir välfinnaskommeri de styrelserledamöterna attatt som
fråga hardennakonstaterassitt Det kaninnebörden i uppdrag. attom

understryka betydelsenvillVi ocksåi departementen.uppmärksammats
ledningen i departementen.kontakt medfår godstyrelsenatt enav
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6 Ledningsformer i vissa andra
myndigheter

Förslag

En översyn bör göras för pröva vissa mindre nämndersatt om
och råds administration kan förläggas till någon befintlig central
myndighet.

De ledningsformer föreslagits för de centrala ñrvaltnings-som
myndigheterna bör i princip gälla länsmyndigheteräven under en
central chefsmyndighet.

Om länsmyndighet skall ha styrelse, bör regeringen i deten en
enskilda fallet pröva den själv skall ledamöterna i styrel-utseom

eller delegera denna rätt till den centrala chefsmyndigheten.sen

6.1 Nämnder och råd

6.1.1 Olika nämnder och rådtyper av

Det finns inom statsförvaltningen antal mindre myndigheter medett stort
beteckningen nämnd, råd eller liknande. Utmärkande för dessa är att
deras ansvarsområde är begränsat till viss uppgift och organisa-atten
tionen är liten. De ingår i nämnden eller rådet i ochutgörpersoner som
för sig styrelse för myndigheten. I till styrelsen i de ochstörremotsatsen
medelstora förvaltningsmyndigheterna har nämnden eller rådet dock i
huvudsak verkställighetsuppgifter. Det är nämnden eller rådet i prin-som
cip fattar alla beslut i de ärenden handläggs myndigheten.som av

Den nämndmyndigheter det gäller har inrättats förtyp av som nu en
rad olika uppgifter. ñnns normerings-, tillsyns- rådgivningsmyn-Det och
digheter, beredskapsmyndigheter, betalar bidragmyndigheter ellerutsom
ersättningar enligt olika lagar, näringsfrämjande myndigheter, kultur-
institutioner stöd- och samordningsorgan. Vissa myndigheter harsamt
också domstolsliknande besväxsinstans iuppgifter eller fungerar som
vissa frågor.

Bland myndigheter med normeringsuppgifter kan Bokförings-nämnas
nämnden, Centrala försöksdjursnämnden och Statens växtsortnämnd.
Myndigheter tillsyn och rådgivning skall främja utvecklingensom genom
inom visst område är handikappråd,Statensett ungdomsrådStatenst.ex.
och Sjösäkerhetsrådet. Beredskapsmyndigheter är bl.a. Fartygsuttagskom-
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Bränslenämnden Elförsörjnings-missionen, Riksvärderingsnämnden, och
ersättningarmyndigheter har bidrag,nämnden. Mindre prövaattsom

Nämndeneller förmåner enligt olika lagar är Brottsskadenämnden,t.ex.
näringarResegarantinämnden. främja olikaför vårdartjänst och För att

Sverigebilden.Styrelsen förarbetar bl.a.
flera mindre myndigheter. Någrakulturområdet finnsInom typer av

ersättningar från vissa fonder eller liknande.för hanteringensvarar av
Styrelsen för Sveriges författarfond, Presstöds-Konstnärsnämnden,såsom

främja vissa kulturellaoch Taltidningsnämnden. Några skallnämnden
hemslöjdsfrågor.konstråd och Nämnden förområden, såsom Statens

myndigheter domstolsliknande karaktär. Det gäller bl.a.Några har
ansvarsnämnd,sjukvårdens ansvarsnämnd,Hälso- och Statens Ansvars-

avskiljandenämnd och Allmänna rek-nämnden för biskopar, Högskolans
ordföranden skallkravlamationsnämnden. I dessa är det regel på attsom

myndigheter de nämnderha domarerfarenhet. Liknande dessa är små som
Rättshjälpsnämnden, Total-inrättats överklagandeinstanser,har t.ex.som

överklagandenämnd ochtjänstepliktsnämnd, Skolväsendetsförsvarets
Överklagandenämnden för högskolan.

Vanligen ñnnsOrganisationen för nämnderna och råden är liten. ett
Iblandmed kanslichef eller sekreterare.mindre kansli svarar en annanen

harkanslifunktionen. sig myndighetmyndighet för Det rör då somom en
uppgifter inom näraliggande verksamhetsområde.ett

allmänhet harChefsansvaret i nämnderna och råden varierar. I nämn-
myndig-eljest ankommerden eller rådet helhet det päansvar somsom

förhetschefen. Ibland har ordföranden chefsansvaret. Det gäller t.ex.
Allmänna reklamationsnämndenBrottsskadenämnden, Statens konstråd,
kanslichefen styrelsen haandra fall kan underoch Statens va-nämnd. I

chefsansvaret.
statliga forskningsråden.särskild myndigheter deE: utgörgrupp av

Övrigaregeringen.Ordförande vissa ledamöter i dessa rådoch utses av
fakultets-elektorsförsamlingar är utseddaledamöter väljs avsomgenom

Vid råden finnsuniversiteten och vissa högskolor.kollegierna vid en
för bered-kanslichef. Huvudsekreterarenhuvudsekreterare och svararen

uppföljning verksamheten.planering ochning ärenden församt avav
däribland medelsförvaltningen.för administrationen,Kanslichefen svarar

råd6.1.2 Ledningsformen för nämnder och

Flertalet förut beskrivits har klart avgrän-de nämnder och rådav som en
uppgift. i plenum i alla eller i varje fallsad Nämnden eller rådet beslutar

formi viktigare principiella frågor. ändring dennaoch Någon av anser
inte rådet utsedda förvi aktuell. Ledamöterna i nämnden eller är be-att

sakfrågoma första hand för leda organisation.sluta i och inte i att en
det i detta fall gäller därför överväga börVad ärnärmast att om man

förändringar för underlättaorganisatoriska nämndernasgöra några att
och rådens administration.

organisation vanligenmed nuvarande direktNämnderna och råden är
därmed regelsystemregeringen. omfattasunderställda De av samma som
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större myndigheter, och ledamöterna har det detta medför.ansvar som
Myndigheterna skall lämna anslagsframställningar och årsredovisningar.
Regeringen har samtidigt direkt för allaett dessa fri-små ochansvar
stående myndigheter.

Vi föreslår översyn förgörs prövaatt den administrativaatten om
funktionen för vissa nämnder och råd kan förläggas till någon befintlig
central myndighet. Detta gäller för övrigt redan för många mindrenu
nämnder. I första hand bör härvid överväga central förvalt-attman ge en
ningsmyndighet inom näraliggande område i uppdragett i administra-att
tivt avseende också betjäna mindre nämnds- eller rådsmyndighet. Enen

möjlighet är nämnden eller rådet får köpa de tjänsteratt be-annan som
hövs från myndighet för administrativ service,en annan som svarar t.ex.
Kammarkollegiet.

6.2 Regionala myndigheter

6.2.1 regionalaDen myndighetsorganisationen

Det finns i princip formertvå regionala statliga myndigheter. Denav ena
är länsstyrelsen, har samlat regionalt direktett undersom ansvar rege-
ringen. Den andra deär regionala myndigheter finns för särskildasom
verksamhetsområden. De sistnämnda är inte omedelbart underställda re-
geringen, det finns central förvaltningsmyndighetutan är chefs-en som
myndighet för organisationen. Till dessa myndigheter hör bl.a. länsat-
betsnämndema, länsbostadsnämndema, skattemyndigheterna länen, kro-
nofogdemyndighetema och skogsvårdsstyrelsema.

6.2.2 Regionala myndigheter under central chefsmyndighet
Vi har tidigare kapitel vid diskussionenl avgränsningen vårtom av
utredningsuppdrag konstaterat länsstyrelserna inte omfattasatt av upp-
draget. De myndigheter kommer i fråga därförär de regionalasom myn-
digheter ligger under central förvaltningsmyndighet ärsom en som
chefsmyndighet för hela myndighetsorganisationen.

Beträffande den regionala myndighetsorganisationen kan först konsta-
länsbostadsnämndernateras läggasatt vid utgången 1993avses ner av

och den regionala administrationen stöd till bostadsförsörj-statensav
ningen föras över till länsstyrelserna. Redan tidigare har länsstyrelserna
uppgifter överförts från de dåvarande lantbruksnämndema, fiske-som
nämnderna och länwägnämndema. Länsstyrelserna har också fått ökade
uppgifter när det gäller kommunikationer, trafiksäkerhet arbetsmark-samt
nadsutbildningens planering.

Frågan den offentliga verksamhetens uppbyggnad och indelning påom
regional nivå utreds, redan berörts, Regionberedningen Csom av
1992:06. Denna skall bl.a. överväga den administrativa indelningen på
regional nivå. I anslutning till detta skall beredningen fråganäven ta upp

den anpassning statliga myndigheters regionala organisationom av som
kan följa förändrad länsstmktur och sambanden lokal,mellanav en re-
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andraochlänsstyrelsernassammansättningennivå.centralgional och av
övervägas.skall ocksåstyrelsermyndighetersregionalastatliga

vibegränsarsålunda pågårutredningsarbetetill detMed hänsyn som
deledningengällerdetsynpunkter närallmännatill några avmeraoss

myndigheterna.regionalastatliga
befogen-mellan desambandklartfinnasdet måstevillVi betona ettatt

verksamheten.förochmyndighetsledning skall haheter ansvaretsom en
för deredovisatföregåendevi i detriktlinjerdärför deVi att somanser

regionalagälla deockså böri principförvaltningsmyndigheternacentrala
che-hand övervägaförsta böriinnebärDetmyndigheterna. att omman

myndig-förbör hamyndighetenregionaladenfen för ansvaretensam
chefs-centraladendågällerverksamhet. Detta gentemothetens ansvar

i sin dethar gentemotmyndigheten. Denna ansvaretytterstatur rege-
verksamhet.myndighetsorganisationenshelaförringen

verksamhet-förhurledningsformen måsteVäsentligt för ansvaretvara
regionaladeochmyndighetencentraladenfördelat mellanskall varaen

styrelser på så-finnsnärvarandedenna. Förhör undermyndigheter som
myndig-ñrstyrelseskall haregional nivå. Omcentralväl enmansom

i centralmyn-dennahands hatilldethetsorganisationen ligger närmast att
nivån får dåregionaladeninsynsfrågor påSamordnings- ochdigheten.

kanstyrelse. Detsammansättningenformer äni andralösas enavgenom
harvi förutliknande deminsynsorganrådgivnings- ochske somgenom

kapitel 4.3.förvaltningsmyndighetercentralaförföreslagit
regionalaför denstyrelselämpligt meddetvissa fall kanI envara

självständighetvilken gradhärvid börAvgörandemyndigheten. avvara
ocksåbörbedömningenVidmyndigheten.villstatsmakterna gesom

näraverksamhetharmyndighetenutsträckningin i vilkenvägas somen
densamordning påBehovetmyndigheter.regionalaandraberör re-av

densamordning inombehovetlikanivån kan vägagionala tungt avsom
regionaladensamordningen påmyndighetsorganisationen. Föregna

fått allt störrelänsstyrelsernanivån har ett ansvar.
ochlänsarbetsnämndennaturligtdetutgångspunkter ärMed dessa att

landshövdingenhittillsmedstyrelserskogsvårdsstyrelsen har somsom
länsstyrelsenmedkontakternäramyndigheterna harordförande. Båda

ochSkattemyndighetenplaneringenregionalaför deninom m.m.ramen
dessafrågaannorlunda. Ikan bedömaskronofogdemyndigheten om

allmäntochverksamhetensemellertid ettmyndigheter kan art
formmed någonbefogatdetinsyn göramedborgerligt intresse avav

förutvi nämnt.deninsynsorgan typ somav
lednings-skallvi dennafinnas,styrelse skall ettNär att varaanseren

myndighetens ställ-regionalamyndigheten. Denregionalaför denorgan
ändras.dock intebörchefsmyndighetencentraladenning gentemot

myndig-regionalai denstyrelsernahuruppkommer ärfrågaFn som
länsarbets-närvarande. Iförvarierarför dettaReglernaskallheten utses.

Arbetsmark-förslagefterregeringenledamöternanämnderna avutses av
regeringenvissa ledamöterskogsvårdsstyrelsernanadsstyrelsen. I utses av

landstinget.vissaoch av



SOU 1993:58 lzdningjonner andra myndigheteri vissa 69

Vi antingen regeringen eller den centrala chefsmyndighetenattanser
skall ledamöterna i de regionala myndigheternas styrelser. Liksomutse
när det gäller frågan myndigheten skall ha styrelse eller inte börom en
avgörandet detnär gäller tillsättningen bero hurpå regeringen vill mar-
kera myndighetens självständiga ställning. Om regeringen ledamö-utser

bör det ske efter förslag den centrala chefsmyndigheten.terna, av

6.2.3 Andra regionala organ

Den regionala organisationen för socialförsäkringen har vi inte ansett
ingå i utredningsuppdrag.vårt frågaEn har emellertid aktualiserats i
detta sammanhang. Det gäller socialförsäkringsnämndema. I prop.
l99192:123 slopande intresserepresentation i vissa statligaom av
myndigheters styrelser har uttalats i vårt uppdrag också bör ingåatt att
på lång sikt fråganpröva intresserepresentation i dessa nämnder.om

En socialförsäkringsnämnd består sju ledamöter. dessaAv utserav
regeringen ledamot, skall ordförande. Riksförsäkringsverketen som vara

ledamöter, och de återstående väljs landstingetutser eller itre tre av
vissa fall kommun. Den tidigare intresserepresentationen innebar attav
Riksförsäkringsverket skulle sina ledamöter efter förslagutse av orga-
nisationer arbetsmarknaden.på Numera behövs inte något förslag i detta
avseende. Kraven ledamöternapå i fråga erfarenheter skallom m.m.
dock desamma.vara

Enligt vad vi erfarit har den kompetens- och erfarenhetsbakgnmd som
det tidigare nomieringsförfarandet tillföra kunnat tillgodosesavsett att
även med föreskrifterde gäller. Vi finner därför inte anledningsom nu

föreslå någon ordning, erfarenheternaatt utan attannan anser av nu-
varande regler bör avvaktas.
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7 Personligt och jävansvar

Förslag

Några särskilda föreskrifter personligt ekonomiskt förom ansvar
styrelseledamot i de fall statlig myndighet har styrelseen en en

bör inte införas.
Ekonomiskt bör utkrävas när allmänna skadeståndsrätts-ansvar

liga bestämmelser medger det.
Ettåriga mandatperioder bör, liksom för affärsverken, övervägas

för styrelseledamöter i de vanliga förvaltningsmyndighetema.
Jävsfrågor bör uppmärksammas vid förordnande ledamöter iav

styrelserna. Styrelseledamöterna bör bli klart informerade in-om
nebörden i uppdraget.

7.1 Personligt ansvar

Nuvarande7.1.1 ansvarsregler i staten

Arbensrättsliga bestämmelser

När myndighet har styrelse ingår myndighetschefen regelmässigten en
i styrelsen. Regler personligt för styrelseledamöter kommerom ansvar
ñljaktligen omfatta även myndighetschefen.att Det finns därför anled-
ning inleda med kortfattad beskrivningatt de särskilda arbets-en av
rättsliga bestämmelser rörande myndighetsschefer i dag finns isom
framför allt lagen 1976:600 offentlig anställning LOA.om

LOA ñrär närvarande föremål för översyn. LOA-utredningen har i
sitt huvudbetänkande Enklare regler för statsanställda SOU 1992:60
föreslagit lag offentlig anställning, där avsevärt begränsaren ny om man
den statliga särreglering finns idag. Utredningen föreslårsom att an-
ställningsskyddet för arbetstagare i verksledande eller därmed jämförlig
ställning i fortsättningen bör regleras på sätt denpå övrigasamma som
arbetsmarknaden. Bestämmelserna myndighetschefer i nuvarandeom
LOA och anställningsförordningen 1965:601 bör därför enligt förslaget

bort. Betänkandet har remissbehandlats.tas Remissinstanserna har i
huvudsak godtagit utredningens förslag. En lag offentlig anställ-ny om
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närvarande finnsjanuari 1994. Förkraft tidigast denträda i 1ning kan
följande bestämmelser.i huvudsak

från sinfår skiljasstatligt affärsverkchef förvisstidsförordnadEn ett
nödvändigt hänsynförordnandetiden, det ärtjänst före utgången avomav

gällerbeslutetregeringen ochprövastill verkets bästa. Frågan ome-av
delbart.

lyderaffärsverkförvaltningsmyndighet ejvanligChefen för somen
tid,bestämdförordnad förhanregeringen får, ärunderomedelbart om
detsätt,tillsättstjänst påtill statligförflyttas omsammasomen annan
tillnödvändigt hänsynorganisatoriska skäl ellerpåkallatär avannarsav

fårregeringen och beslutetprövasmyndighetens bästa. Frågan gesav
finns synnerliga skäl.detomedelbar verkan, om

affärsverks-skiljaliksom möjlighetenFörflyttningsskyldigheten, att en
förord-tidsbegränsatharbara för denchef från tjänsten, gäller ettsom

tidsbegränsade förordnan-i principMyndighetschefer har i dagnande.
alltmyndighetschef framförstatliginnebärBestämmelsernaden. att en -

anställningsskydd. Om LOA-visstaffärsverkschef harän ettannan -
bestämmelserdessagenomförs, kommer däremotutredningens förslag att

upphörandeanställningensfrågorförslaget, attoch, enligtborttas om
myndighetschefer blirStatligaanställningsavtalet.enskildaregleras i det

hänseende.iföretagsledare dettaprivatalikställda meddärmed
vadåsidosätteroaktsamhetelleruppsåtligenEn arbetstagare avsom

åläggasinte ringa,får, felet äranställningi hansåligger honom omsom
tjänsteförseelse. Fråganlöneavdrag förellerdisciplinpåföljd varning --

ansvarsnämndmyndighetschefer, Statensbl.a.gällerdetprövas, när av
till vissLöneavdraget uppgårJK.JO ellerregeringen,anmälanpå av

daglönen.procent av
författningsregleradeåsidosättandeinte baraomfattarAnsvaret av

fordrasEnligt lagtextenavtalsreglerade sådana.åligganden ävenutan
fel grundpåmotiven ävenenligtoaktsamhet,elleruppsåt avavsesmen

felobetydligautanför. IckeRinga fel lämnasoskicklighet.elleroförstånd
i principomfattas alltsåoaktsamhet ansvaret.ringahar begåtts avavsom

disciplinpåföljd ibestämmelserna stortföreslårLOA-utredningen att om
möjlig-skulle innebäraDetlagen.förs i denoförändrade in attsett nya

löneavdrag,myndighetschef varning elleråläggsheten kvarstår att omen
anställningen.ivad krävsåsidosätterhan som

uppenbarligen ärhanvisarbrott,begåttarbetstagareHar attsomen
kan ocksåavskedas. Hanfår hananställning,inneha sinolämplig att

sättdisciplinpåföljd, han pååläggasstället för annatiavskedas, att om
han begårtjänsteförseelse ellerbegåttbrottän en nyomgrovgenom

uppenbarligenvisat sigdärigenom harochinom årtjänsteförseelse två
ställning.sininnehaolämplig att

Även myndighetschefer,föravskedande gällerbestämmelserna om
IDA-utred-inte.förordnande ellertidsbegränsatde har ettoavsett om

motsvarandeochLOAbestämmelserna utgårföreslår attningen att ur
till-anställningsskydd LAS görsi l982:80bestämmelser lagen om
detinnebäraskullestatliga området. Dettadetlämpliga på attäven

villkor förföreskrifterfinnas någrafortsättningsvis inte kommer att om
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Ävenavskeda myndighetschef. i hänseende följ-detta skulleatt en
aktligen myndighetschefenden statliga bli likställd med den privatan-
ställde företagsledaren.

styrelseledamöter är normalt uppdragstagare och omfattas inte någraav
arbetsrättsliga bestämmelser. F41styrelseledamot kan därför helstnär som
entledigas.

Stmfrämliga bestämmelser

Den uppsåtligen eller oaktsamhet vid myndighetsutövning åsido-som av
sätter vad gäller för uppgiften för tjänstefel tilldöms böter ellersom
fängelse i högst två år. Om gärningen bedöms ringa, utdöms ingetsom

brottet har begåtts uppsåtligenOm och är att grovt,ansvar. anse som
döms för tjänstefel till fängelse, lägst och högstmånadergrovt sex sex
år. Bestämmelserna finns i kap. brottsbalken.20 §l

Förutsättningen för förutom ellerär, det krävs uppsåtattansvar
oaktsamhet hos gärningsmannen, det fråga åtgärder vidäratt om myn-

Ävendighetsutövning. Bestämmelsen gäller även uppdragstagare. en
styrelseledamot i statlig sig skyldigmyndighet kan således göra tillen
tjänstefel i de fall styrelsen fattar innebär myndighetsutövning.beslut som

arbetstagare, i statlig enskildEn han är eller tjänst,oavsett tarom som
eller otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning, dömsemot muta annan

Ärför mutbrott till böter eller ñngelse i högst två år. brottet dömsgrovt,
till fängelse i högst Bestämmelsen, finns i brotts-år. 20 kap. 2 §sex som
balken, tillämplig bl.a.är även på ledamot styrelse, verk, nämnd,av
kommitté eller myndighetsådan hör till staten.annan som

En myndighetschef kan i denna sin skyldig till för-egenskap göra sig
imögenhetsbrott utsträckning exempelvis privatanställdsamma som en

företagsledare. Som exempel kan nämnas trolöshet huvudman 10ett mot
kap. 5 § brottsbalken. sig den skyldig grundDet gör till påsom, av
förtroendeställning, fått till uppgift för någon skötaatt t.ex.annan
ekonomisk angelägenhet och missbruka sin förtroende-attsom genom
ställning sigskadar huvudmannen. En styrelseledamot kan göra skyldig
till till sköta ekonomiskamotsvarande brott, styrelsen fått uppgift attom
angelägenheter.

bestämmelserSkadeståndsrátnsliga

De allmänna skadeståndsrättsliga bestämmelserna återfinns i skadestånds-
lagen Bestämmelserna tillämpas det inte finns andra1972:207. om
särskilda föreskrifter eller har avtalats eller i övrigt följer reglerannat av

skadestånd i avtalsförhållanden.om
Enligt huvudregeln skall och uppsåtligen eller vårdslös-som avvar en

het vållar eller sakskada skadan. Detsamma gäller denersättaperson-
vållar fönnögenhetsskada Med förmögenhets-brott.som ren genom ren

skada lidersådan ekonomisk skada uppkommer någonutan attavses som
eller sakskada.person-

Om arbetstagare i tjänsten vållar dessa skador åligger det, enligten
bestämmelserna i 3 och kap. skadeståndslagen, arbetsgivaren4 ersättaatt
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dessutom för ñrmögenhetsskadorden skadelidande. Staten ansvarar rena
fel eller försummelse vid myndighetsutövning, ävenvållassom genom

inte vallats brott.skadanom genom
handlingens beskaffenhet,finns synnerliga skäl på gnmdOm det av

omständig-ställning, skadelidandes intresse och övrigaarbetstagarens den
förarbetstagaren skadan. Arbetstagarensheter även eget ansvaransvarar

således starkt inskränkt.är
för skador vid myndighetsutövning ärBestämmelsen statens ansvarom

begränsad till arbetstagare. följaktligen tillämplig påinte Den är även en
fel försummelse vid myndighetsutövningstyrelseledamot ellersom genom

för skadanvållar förmögenhetsskada och innebär att staten ansvararren
personligtstyrelseledamoten skall bliden skadelidande. Förgentemot att

ansvarig torde han vållat skadan brott.däremot krävas att genom

landsting7.1.2 i aktiebolag, kommuner ochAnsvar

straffansvarbestämmelser skadestånds- ochVid sidan de generella omav
finns särskilda bestämmelserför och berörtsgäller envar som ovansom

1975:1385 kommunallagen 1991:900.i aktiebolagslagen resp.

Aktiebolagslagen

bestämmelserinnehåller flertal särskildaAktiebolagslagen ett om
straffrättsligt ekonomiskt Depersonligt såväl ansvar.somansvar,

iför brott reglernastraffrättsliga bestämmelserna motansvaravser
i dock främst be-aktiebolagslagen. intresse detta sammanhang ärAv

stämmelserna skadestånd m.m.om
organisation och för-för bolagetsStyrelsen enligt 8 kap. 6 §svarar

medan verkställande direktörenvaltningen bolagets angelägenheter,av
styrelsens riktlinjer ochförvaltningen enligtVD skall sköta den löpande

anvisningar.
vid full-styrelseledamot och VD,15 stadgas bl.a.I kap. §l att som

skadar bolaget,uppsåtligen eller oaktsamhetgörande sitt uppdrag avav
jämkas efter vadkan, enligt 3skall skadan. skadeståndetersätta som

skadans storlek ochtill handlingens beskaffenhet,skäligt med hänsynär
övrigt.omständigheterna i

omfattar åtgärder ochför styrelsens ledamöterSkadeståndsansvuet
förvaltning. VD kaninom området för styrelsensunderlåtenheter vara
föredra ärenden höransvarig grund sitt bereda ochpå sätt att somav

ledningförsummaStyrelseledamöterna kan,under styrelsen. attgenom
felsteg företarådra sig för VDoch kontroll verksamheten, somav ansvar

individuellt för varje styrel-inom den löpande förvaltningen. ärAnsvaret
invalts vissaseledamot. Exempelvis kan ledamot påexpertsom somen

sina styrelse-frågor inom sitt ha änansvarsområde strängareett ansvar
kollegor.

efterVid ordinarie skall hållas inom månaderbolagsstämma, sexsom
årsredovisning och revisionsberät-utgången varje skallräkenskapsår,av

läggas fatta beslut bl.a.telse fram. Vid skall ägarnastämman om an-
beviljandesvarsfrihet Ett beslutstyrelseledamötema och VD.åt avom
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ansvarsfrihet innebär talan skadestånd till bolaget i princip inteatt om
kan väckas. Frågan ansvarsfrihet varje för sig. Stämmanom avser person
kan alltså bevilja ansvarsfrihet ñr vissa och ansvarsfrihetvägrapersoner
för andra.

detOm i årsredovisningen eller i revisionsberättelsen eller på sättannat
inte lämnats i väsentliga hänseenden riktiga och fullständiga uppgifter till
bolagsstämman kan, beviljad ansvarsfrihet, talan väckastrots skade-om

tillstånd bolaget. Den bestämmelsen är tillämplig även när det, efter
beslut ansvarsfrihet, upptäcks VD eller styrelseledamot begåttattom en
brott.

Kommunallagen

I kommunallagen stadgas styrelsen skall leda och samordna förvalt-att
ningen kommunens angelägenheter. Den skall bl.a. ha hand denav om
ekonomiska förvaltningen och skall fortlöpande föra räkenskaper över de
medel den ñrvaltar. Räkenskaperna skall avslutas med årsbokslutsom
och årsredovisning.

Årsredovisningen granskas revisorerna, får rikta anmärkningarav som
dels nämnder och fullmäktigeberedningar, dels enskilda förtroende-mot

valda i sådana De anställda i kommunen och förvaltningschefernaorgan.
har däremot inget revisionsansvar. Fullmäktige skall besluta om an-
svarsfrihet skall beviljas eller vägras. Om ansvarsfrihet fårvägras,
fullmäktige besluta skadeståndstalan skall väckas. Talan inteatt som
grundas brottpå skall väckas inom från detår beslutet vägradett att om
ansvarsfrihet fattades.

I den proposition låg till grund för kommunallagen prop.som
l9909l:ll7 f konstateras222 det inte finns särskiltnågot regleratatts.
skadeståndsansvar för de ñrtroendevalda. Det uttalas det är klartatt att

förtroendevald begått brott varigenom kommunen vållatsetten som ren
ñrmögenhetsskada är ersättningsskyldig för den ekonomiska förlusten
enligt 2 kap. 4 § skadeståndslagen. Ersättningsskyldigheten begränsas
dock kap.4 § skadeståndslagen,1 analogivis bör tillämpas be-av som
träffande förtroendevalda. I övrigt konstateras i propositionen det äratt
oklart i vad mån det därutöver finns något skadeståndsansvar för ren
förmögenhetsskada de förtroendevalda åsamkar kommunen ellersom

uppdrag.landstinget under fullgörande sittav
Det ansvar kan utkrävas emellertidär förtroendevald kanattsom en

entledigas. Enligt kap.4 kommunallagen10 § får fullmäktige återkalla
uppdraget för förtroendevald valts fullmäktige, den för-en som av om
troendevalde antingen har vägrats ansvarsfrihet eller domgenom en som
vunnit laga kraft har dömts ñr brott ñr vilket det föreskrivetärett
fängelse i två år eller däröver. Härvid allvarliga brott i allmänhet.avses
Det behöver alltså inte brott har samband med tjânsteutöv-ettvara som
ningen.
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personliga7.1.3 Styrelseledamöters ansvar

personligt för styrelseledamötervi skall diskutera fråganNär om ansvar
jämförelser medmyndigheter ligger det nära till hands görai statliga att

affärsverken,ansvarsbestämmelser. Särskilt gäller dettaaktiebolagslagens
verks-fördelning uppgifter mellan styrelse ochbestämmelser om avvars

de vanliga förvalt-sin förebild i aktiebolagslagen. I frågachef har om
i funnit styrelsen i detningsmyndighetema har vi det föregående att -

bör ha för verksamhetenfall myndigheten skall ha styrelse ett ansvar-
finns därför knappastaffärsverksstyrelse har. Detliknande det som en

ibedömning fråga det personligaiskäl göra ansvaretatt omen annan
förvaltningsmyndighetema i affärsverken.än

tydlig och klar:i 15 kap. aktiebolagslagen är sty-Bestämmelsen §1
direktör, vid fullgörande sittverkställanderelseledamot och avsom

bolaget, skalleller oaktsamhet skadar ersättauppdrag uppsåtligen av
skallekonomisk skada och detfrågaskadan. Det skall om envara

eller under-styrelseledamotens handlandefinnas samband mellanett
skallfråga vadhandla och den uppkomna skadan. Ilåtenhet att somom

oaktsamhet utgångspunkteneller årutgöra uppsåt att personenanses
ellersysslomanskyldig iaktta den krävsifråga är att av enomsorg som

uppdragstagare i allmänhet.
myndigheten, dvs.uppsåtligen vallarstyrelseledamotDen staten,som

skyldig tillgjort sigekonomisk skada i allmänhet också hatorde etten
all-skadeståndsskyldighet enligtföreligger personligbrott. Därmed en

finns däremotmyndighetskadeståndsrâttsliga bestämmelser. Imänna en
Myndighets-vederbörande handlar oaktsamt.inget personligt ansvar om
skadardisciplinpåföljd hanchefen torde dock kunna åläggas statenom

tjänsten.åligger honom iåsidosätta vadoaktsamhetatt somavgenom
aktiebolagslagen börmotsvarande den ibestämmelseFrågan är om en

vi besvarari statliga myndigheter. Innaninföras för styrelseledamöter
de olika styrelsernaskilda förutsättningarfrågan bör erinras de somom

kapitel 4.2.2.Vi har tidigare berört dettaarbetar under. redan
kan förvärva rättig-självständig juridiskAktiebolaget är person somen

utsträckning bolaget, dvs.skyldigheter i denoch sigheter påta som
Ägarnafinner bäst för bolaget.verkställande ledning,styrelse ochdess

agerande enbartmöjlighet påverka bolaget och ledningens påhar att
bolagsstämma.

förvaltningsmyndigheteneller vanliga är någonaffärsverket denVarken
Regeringendelar isjälvständig juridisk utgör staten. styrutanperson
har lydnadsplikttill sitt förfogande myndigheterna,riket och har som

vi redanRegeringen därmed, konstateratregeringen. kangentemot som
styrelse.myndighetens egentligai förlängningentidigare, sägas vara

helst fatta beslut påverkarStatsmaktema kan i princip när myn-som som
för deras verksamhet.digheterna och ändrar förutsättningarna

förvalt-aktiebolag bolagets organisation ochI styrelsen förett svarar
bolagmindreningen bolagets bolag skall, iangelägenheter. I störreav

löpandefår, styrelsen direktör. handhar denverkställande Denneutse
styrel-förvaltningen ansvarig inför kanoch är styrelsen. VD sägas vara
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löpande förvaltningenVD inte sköter den påverktyg. Om ettt.ex.sens
skyldig vidta nödvändiga åtgärder,tillfredsställande sätt är styrelsen att

bolaget ekono-byta styrelsen inte och VD orsakarVD. Omt.ex. agerar
skadeståndsskyldigastyrelseledamöterna kunna blimisk skada, torde även

uppsåtligen oaktsamhet underlåtitdet visas de ellerkan attattom av
vidta åtgärder.

princip befogenhetsfördel-affärsverkens instmktioner görs iI samma
ning verkschef i aktiebolagslagen mellanmellan styrelse och görssom

nämligen denviktig skillnad föreligger dock, detstyrelse och VD. En att
regeringen myndighetschef. Detta innebär den styrelseär utser attsom

myndighetschefen intemotsvarande sköter densättpå attansersom
vidta andra åtgärderlöpande förvaltningen han borde inte kanytterstsom

Myndighetsstyrelsen saknarpåtala förhållandet till regeringen.än att
i aktiebolag.alltså viktigt verktyg i jämförelse med styrelsenett ett

möjlighetfinnas tillräckligvi förut konstaterat torde det redanSom att
vid de allvarligaste fallenpersonligt ekonomisktutkräva ett avansvar

styrelseledamot uppsåtligen orsakarmisskötsamhet, dvs. staten enom en
skäl införa personligtekonomisk då det finnsskada. Frågan är ettattom

för sig detoaktsamhet från styrelsens sida. I och kanvid vara avansvar
införa bestämmelserviktvärde markera uppdragets attatt omgenom

emellertid också innebärapersonligt sådant införande börEtt attansvar.
skadestånd i praktiken komma utdömas.kan att

bolagsstyrelse skulle kunna ådra sigtypisk situationEn när per-en
försummar ledning ochsonligt för oaktsamhet styrelsenär attansvar
myndighet skulle oakt-kontroll förvaltning. När det gällerVD:s enav

ñr regeringenbestå i styrelsen inte påtalarsamheten kunna tänkas att
inte sina uppgifter. Med hänsyn tillmyndighetschefen sköter attatt

tillstyrelsen i myndighet inte har kontroll över utsesvem som myn-en
personligtinte denne vi dockdighetschef och själv kan byta ettut anser

gäller iekonomiskt i sådan situation väl långtgående. Det syn-ansvar en
myndighetschefen också ordförande i styrelsen.nerhet ärom

i direktiven, ifattar, påpekatsSärskilt affärsverkens styrelser som
exempel kanfall ekonomisk betydelse. Sombeslutmånga ettstorav
vilket ikreditmarknaden, all-lån den allmännanämnas rätt påta upp

för beslutamänhet torde fråga styrelsen att om.vara en
bolagsordningenochaktiebolagsstyrelse följer aktiebolagslagenEn som

aktsamhet för undgåhandlat tillräckligtorde normalt ha med att person-
ekonomiskt dåligligt fatta dåligt beslut, dvs. göraAtt ett attansvar. en

vederbörande skadestånds-normalt inte tillräckligt för ådraaffär, är att
ansvar.

myndighetsstyrelse följermotsvarande skulle verksför-På sätt somen
regleringsbrev och andra särskildaordningen, myndighetens instruktion,

förbestämmelser för myndigheten, utifrån vad gäller uppdragstagaresom
i tillräckligt aktsamt.allmänhet, rimligen få handla Att t.ex. ta uppanses

förutsattlån med dåliga räntevillkor skulle därmed myndighetenattett -
ñck föranleda personligt för oaktsamhetlån troligen inteta ansvarupp -
även sådan möjlighet infördes.om en
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däremot styrelsen skulle fattaOm beslut i strid gällande be-ett mot
stämmelser och grund därav skullepå drabbas ekonomiskstaten av en
skada, skulle styrelseledamöterna kunna åläggas skadanersättaatt om

kunde påvisas.oaktsamhet
Myndighetschefen skall för den löpande verksamheten ochansvara

därmed för förbereda ärendena i styrelsen. såledesDet måsteatt vara
hans till styrelsen får information vilka bemyn-att attansvar se om
diganden eller restriktioner förgäller myndigheten. han,Attsom even-
tuellt oaktsamhet, underlåtit detta bör anfördesskälav av samma som
tidigare, nämligen styrelsen inte förfogar verkschefen, rimligenöveratt
inte föranleda personligt ekonomiskt för leda-något styrelsensansvar
möter.

Vår slutsats vad blir för sådan oaktsam-sagts att utrymmetav nusom
het i realiteten skulle medförakunna för styrelseledamötersom ansvar
torde mycket litet. Till detta kommer myndighet och dessattvara en
styrelse allt inte den självständiga ställning har.har bolagtrots ettsom
Vi finner därför inte tillräckliga för föreslå särskilda före-skäl någraatt
skrifter personligt ekonomiskt för styrelseledamöter i statligaom ansvar

möjlighetermyndigheter. De redan finns enligt skadeståndslagen attsom
utkräva bör utnyttjas.sådant dockett ansvar

Vi skall då vilka sanktioner skulle kommaberöra andra kunnasom
ifråga. gäller frågan förnyat förordnande.Det närmast om

i affärsverken förordnas för iStyrelseledamöterna Dettaår taget.ett
innebär regeringen varje har naturligt tillfälle ställning tillåratt ett att ta

ledamöterna fullgjort sina uppgifter integodtagbart sätt. Omettom
bör givetvis förordnande inte Ansvarigt departement börnågot nytt ges.
därför informerat fungerar.hålla sig väl hur styrelsearbetetom

I de vanliga förvaltningsmyndighetema förordnas för närvarande sty-
relseledamöterna vanligen för i inskärpa vikten ochår Förtaget. atttre
betydelsen styrelseuppdraget vi bör införadet övervägasatt attav anser

mandatperiod för affärsverken. Med hänsyn till vigäller attsamma som
från flertalet centrala förvaltningsmyndigheterna inteutgår deatt av
skall förord-längre ha styrelse bör antalet regeringsärenden gällersom

nanden detta minska.trots
visar förordnandeperiod finns,det sig nödvändigt under löpandeOm

förut, inget entledigar styrelse-nämnts hinder mot att genastsom en
ledamot.

7.1.4 Myndighetschefens personliga ansvar

direktiv personligt förVåra nämner inte frågan särskiltom ansvar myn-
dighetschefen. finns anledning beröraDet ändå kort detta.att

det styrelseledamöter torde den redanPå sätt när gällersamma som
befintliga möjligheten personligt ekonomisktutkrävaatt ett ansvar om
myndighetschefen uppsåtligen myndigheten ekonomisk skadaorsakar en

tillräcklig. reglering i delen skulle därför inteNågon särskild denvara
nödvändig.vara
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I fråga oaktsamhet från myndighetschefens sida finns viss möj-om en
lighet utkräva form personligt ekonomisktatt nämligenen av ansvar,
löneavdrag för tjänsteförseelse. Löneavdrag kan åläggas för högst 30
dagar och utgör högst 22 daglönen. Daglönen utgörprocent tret-av en
tiondedel månadslönen. Vid månadslön 50 000 kronor skulleav en om
löneavdraget alltså kunna bli maximalt ll 000 kronor, vilket möjligen i
dessa sammanhang kan symboliskt belopp. Disciplinansvaretsettses som
syfte är emellertid inte ersätta ekonomisk skadaatt utgörautan atten en
arbetsrättslig sanktion för misskötsamhet.

För närvarande finns, vi nämnt tidigare, möjligheten underattsom
vissa förutsättningar entlediga affärsverkschef och förflytta chefen fören

vanlig förvaltningsmyndighet. Möjligheten entlediga myndig-en att en
hetschef kommer öka LOA-utredningens förslag genomförs.att Deom
sanktionsmöjligheter därmed kommer till buds får,stå deattsom om
utnyttjas, tillräckliga. Vi finner därför inte heller beträffandeanses vara
myndighetschefer skäl införa särskilda bestämmelser personligtatt ettom
ekonomiskt ansvar.

7.2 Jäv

7.2.1 iJävsregler allmänhet i staten

Inledningsvis bör erinras den s.k. objektivitetsprincipen kap. 9l §om
regeringsformen syftar till handlande präglasatt garantera ettsom som

saklighet och opartiskhet. Förutom de fullgör uppgifter inomav att som
den offentliga förvaltningen skall behandla lika fall lika ställer objek-
tivitetsprincipen krav på befattningshavaren inte låter sig påverkasatt av
ovidkommande hänsyn. I rättsordningen har olikapå sätt skapats garan-
tier för objektivitetsprincipen upprätthålls.att Brottsbalkens krimina-
lisering bestickning och tagande liksom de förbud innehamutaav attav
vissa bisysslor finns i författningsregleringen offentliga tjänste-som av
mäns ställning är exempel på sådana garantier. Härutöver finns jävsregler

klargör i vilken utsträckning opartiskhet i ärendetsom en person. vars
kan isättas fråga, skall skyldig frånträda handläggningenattvara av
ärendet. Intresset för garantier för opartiskhet gör sig gällande med
särskild styrka i ärenden innefattar myndighetsutövning motsom en-
skilda, dvs. vid utövandet befogenhet för enskild bestämmaattav om
förmån, rättighet, skyldighet, disciplinpåföljd, avskedande eller annat
jämförbart förhållande.

Med den äldre förvaltningslagens tillkomst 1972 infördes enhetliga
jävsregler för statsförvaltningens del prop. 1971:30 del 2 336 ff.s.
Jävsreglerna i den förvaltningslagen 1986:223 överensstämmer inya
sak med de äldre och gäller alla ärenden förvaltningsmyn-hostyper av
dighetema, dvs. inte endast sådana innefattar myndighetsutövningsom
prop. l98586:8O 64.s.

förarbetenaAv till den äldre förvaltningslagen framgår det medatt -
hänsyn till de skiftande förhållandena inom olika förvaltningsgrenar och



1993:58SOUochPersonligt jäv80 ansvar

intesnabbheteffektivitet, samordning ochsärskilda kravende på an--
förvaltningsmyndig-lika jävsregler föruppställa strängamöjligtsågs att

Utrym-ñr domstolarna 1968:27 130.allmänhet SOUheterna i s.som
fattasbeslut måsteför från jäv i vissa fall närskapas bortsemåste attme

roll.opartiskhet inte spelarfrågan någonsnabbt ellermycket om
detillämpliga allajävsregler är påFörvaltningslagens FL personer

inte ärstatliga förvaltningen,ärenden i denhandlägger annatomsom
ärendeden skall handläggañreskrivet. Enligt § ärsärskilt ll ettsom

följande förhållanden föreligger:jävig någotom av

eller syskonförälder, barnsjälv eller hans make,saken honomangår
kan väntasnärstående eller ärendets utgångeller någon annan

när-för själv eller någonsynnerlig eller skada honommedföra nytta
släktskapsjäv,ochsakägar-, intresse-stående

för sakenställföreträdare dennärståendehan eller ärnågon2. som
eller skadasynnerligför kan väntaeller någonangår nytta avsom

ställföreträdarjäv,ärendets utgång
elleröverklagandemyndighetenärendet har väckts hos3. un-genom

tillsyngrundmyndighets beslut ellerderställning avannanav en
tidigare hos den andraoch han harmyndighetöver myn-en annan

ärende rörslutliga handläggningendeltagit i dendigheten ett somav
saken tvåinstansjäv,

iersättning biträtt någonombud ellerhan har ñrt talan4. motsom
biträdesjäv ellerombuds- ochsaken

rubbaomständighet ägnadsärskild äri övrigt finns5. det någon attsom
ellergrannlagenhets-opartiskhet i ärendettill hansförtroendet

delikatessjäv.

be-uppenbarligen saknaropartiskhetjäv fråganFrån bortses när om
tydelse.

får dockärendet. Hanenligt inte handläggajävig får 12 §Den ärsom
olägligt uppskov.vidtainte kanåtgärder någonvidta utanannansom

jävutgöraomständighet kantillkännerDen motantassomensom
känna.det tillhonom, skall självmant ge

fasta deärendehandläggaUttrycket tartarett personer som
inverka påde kan tänkasärende sådantmed på sättbefattning attett ett

baraavgörande ellerbindandesig det gällerärendets utgång ettettvare
för besluts-således inte baragällereller dylikt. Reglernaremissyttrande

hoseller andraföredragandenförfattare ävenutan t.ex. personer som en
ärendet upprättai beredningenmedverkarmyndighet att t.ex.genomav

delta isynpunkterframförabeslut eller sättförslag till på attutanannat
Även nämnderi styrelser ochledamöterslutliga handläggningen.den

omfattas jävsreglerna.av

7.2.2 Särskilda jåvsregler

beslutandei faller sådanaförvaltningsmyndighet FLUtanför begreppet
till-därför inteJävsreglerna i FL ärriksdagen.församlingar t.ex.som
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lämpliga i riksdagsarbetet. I riksdagsordningen RO finns särskilda
jävsbestämmelser för kammarsammanträden och för utskottssammanträ-
den. Vid kammarsammanträdeett får ingen delta i behandlingen ären-av
den personligen honomrör eller någon honomsom närstående kap.2
11 § RO. Ett undantag görs för statsråd, vilket i detta sammanhang inte
behöver beröras.

Författningsutredningen ansåg i betänkandet Sveriges statsskick med
förslag till riksdagsordning SOU 1963:18 Del 3 46 det erford-atts.
rades jävsbestämmelser avseende sammanträde med riksdagen endast i
begränsad omfattning. Bestämmelsen begränsades till s.k. sakägar- och
släktskapsjäv, dvs. ärendet måste direkt angå vederbörande riksdagsleda-

för jäv skallmot uppkomma.att Berörs ledamoten däremot ärendetav
såsom medlem kollektiv, yrkesgrupp,ett ellert.ex. såsom tjänste-av en

föreligger inte jäv. Förbudet deltaman, såväl överläggningatt avser som
beslut.

I utskott får ingen närvara, när ärende personligen rör honom ellersom
någon honom närstående förekommer till överläggning eller beslut 4
kap. 13 § R0. Denna bestämmelse är konstruerad på sättsamma som
jävsregeln för kammarsammanträden. Den ledamöter, suppleanteravser
och tjänstemän närvarar vid utskottets överläggningar och beslut.som
Enligt uttalande Grundlagberedningenett i betänkandet Ny utskotts-av
organisation SOU 1969:62 108 det alltför långtgående kon-s. var en
sekvens riksdagsledamot skulleatt icke valbar till visst utskotten ettvara
därför utskottet kunde kommaatt granska hans åtgärder iatt utövning av

tjänst eller uppdrag. Grundlagberedningenetten ansåg det bordeatt
räcka med han jävig närvara vidatt utskottetsatt överläggningar ochvar
beslut i ärenden gällde sådan granskning.som

Inte heller regeringen är någon förvaltningsmyndighet i regeringsfor-
mening prop. 1973:90 232 FL:s jävsbestämmelsermens därförärs.

inte direkt tillämpliga vid handläggningen regeringsärenden. I motivenav
till FL prop. 198586:80 57 påpekade departementschefen för-s. att
valtningsärendena i regeringens praxis i möjligaste brukarmån hand-
läggas enligt regler gäller för underordnade myndighetersamma som
och den förvaltningslagen inteatt avsåg någon ändring praxis.nya av
Huvudregeln är departementstjänstemän inteatt har någon beslutan-egen
derätt. Emellertid bör enligt Statsrådsberedningens handbok förvalt-om
ningslagens tillämpning hos regeringen jävsreglema1987 i FL följas
vid beredningen regeringsärenden i departementen.av

7.2.3 styrelseledamöters jåvssituation

Prövningen jäv för styrelseledamöter vid handläggningen ärendenav av
i statliga myndigheter skall ske med tillämpning FLzs regler. Förav
bedömningen frågan huruvida jäv föreligger måste samtligaav omstän-
digheter sammanvägas. särskildAv betydelse ñr bedömningen styrel-av
seledamöters jäv är naturligtvi styrelsens uppgifter och ledamotens
övriga engagemang.
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jävssituationer kanför uppdrag ärvårtsärskilt intresseAv upp-som
styrelse-meddepartementstjänstemänriksdagsledamöter ochförkomma

dennavill därför beröraViförvaltningsmyndigheter.i statligauppdrag
uppmärksammadesfrågan ävenhär nämnasDet börfråga närmare. att

1985:41och SOU1985:40 153Verksledningskommittén SOU s.s.av
särskiltverksledningspropositionen berördesff.73 I

198687:99 123prop.affärsverkskoncernernai s.
de styrelse-låtit framgårvi göraenkätundersökningden attAv avsom

riksdageniordinarie verksamhetsin15 harledamöter mensvaratsom
relativt väl-ärRiksdagsledamötemaregeringskansliet.i%endast 4

jämförelsevis många96 ochjustitieområdet 29 ärrepresenterade inom
bevak-tillsynsmyndighet,ellernormerings-benämntsi de grupper som

transfererings-,ochmyndigheträttsvårdandeellerberedskaps-nings-,
myndighet.medelshanterandeelleruppbörds- annan

ochisammanträden kammarenförgällerjävsreglersärskildaDe som
sitt uppdragmöjligheter utövariksdagsledamöternautskotten attstorager

samhället ochiintressenföreträda olikakansamtidigt de grupperssom
tidigare nämntsmyndigheter. Somi olikastyrelseuppdraginnehaäven

eller någonriksdagsledamotendirektärendet angåmåsteavsnitt 7.2.2
riksdagsarbetet.iuppkommaskall kunnajävnärstående förhonom att

denendastjävigledamotdärför inte görakanBestämmelserna aven
hareller honvilken hanmyndighet hosdenärende röranledningen att ett

styrelseledamot.uppdrag som
gäller jävvadlagligt hinderföreligga någotintekan såledesDet anses

deltasamtidigtaffärsverkstyrelseuppdrag imedriksdagsledamöterför att
verk. Det-dessai frågor rörriksdagsbeslutellerutskottsberedningi som

förvaltningsmyndigheter änistyrelseuppdrag andravidgällersamma
styrelsermyndighetersi statligariksdagsledamöterI frågaaffärsverk. om

där de hari riksdagen,vid beslutledamöterna ettdärförmåste attanses
leda-i egenskapvad debundnaböruppdrag, intepolitiskt avavvara

verksledningspropositionenjfrmyndighetsstyrelseribeslutatmöter s.
riksdags-förfinnas risktänkasemellertid ändåkanDet attZZ. enen

i utskottsarbetetlojalitetskonfliktuppfatta detkan taledamot attsom en
ibehandlatmed ochvariteller honi fråga hanställning myn-ensomen

anslagsfråga.dighetsstyrelse, t.ex. en
deltagithariksdagsledamoti egenskapocksåstyrelseledamot kanEn av
mindreellermyndigheteni riksdagenärendenbehandlingeni mersomav

fatta beslutföranleda styrelsenkan t.ex.och attdirekt berörs omav som
landsting.eller Attkommunerenskilda,sig tillriktarföreskrifter som

medlemellersamhällsmedborgaresaken angår någon enavsomsom
föri såsomledamoteller representant etti samhället ett organsomgrupp

sakägarjäv.konstitueraförtillräckligtemellertid intevisst intresse, är att
i sakenengagerad påverksamhet äristyrelseledamot ettOm annanen
brister i förut-detuppkommaskullelättmisstankesådant sätt attatt om
gener-alklausu-emellertidbedömning, skulleopartiskförsättningarna en

riksdagsleda-likaväl föraktualiserasgrannlagenhetsjäv kunnalen enom
enligt andrajäv kan §eventuellt llFrånför någonmot annan.som
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stycket bortses endast ärendet sådan karaktär fråganFL är attom av om
uppenbarligen saknaropartiskhet betydelse.

jävssitua-För anställd i regeringskansliet kan styrelseuppdrag skapaen
tioner tidigare avsnitt bör jävsreg-arbetsplatsen. Som nämnts 7.2.2på
lema i följas vid beredningen regeringsärenden i departementen,FL av

jävs-vilket framhållits Konstitutionsutskottet. exempelockså Ett påav en
situation departementstjänsteman styrelseledamot har del-är att somen

regeringen. omständighetentagit i beslut överklagas hos Den attett som
regeringsärendettjänstemannen deltar i beredningen det uppkomnaav

tänkasskulle kunna konstituera tvåinstansjäv. Det skulle kunnaäven
varituppkomma jävssituation tjänsteman, efter i styrelsen haatten om en

fattat anslagsframställning, i regerings-med och beslut myndighetensom
framställningen.kansliet deltar i beredningsarbetet i anledning Omav

i ärendetjänstemannen har liten möjlighet påverka kanutgångenatt ett
tillämpning andra stycket emellertid bortses frånmed § FL11 even-av

inflytandejäv. Risken för jäv blir följaktligen högre tjäns-tuellt större
förellerhar i ärendet. Tjänstemän handläggertemannen ansvararsom

styrelseledamöterfrågor viss myndighet bör därför interör varasom en
i myndigheten.den

enkäten de grund sintill styrelseledamötema ställdes frågan påI avom
iordinarie verksamhet anmält jäv vid handläggningen något ärendeav

handläggningenstyrelsen eller eljest varit tveksamma till delta vidatt av
fråga styrelseledamö-i styrelsen. kan konstaterasnågon Av attsvaren

knappast jävsfrågan problem. Dettahar upplevt störrenågotterna som
givetvis styrelserna bara beslutar i fåtalkan sammanhänga med ettatt

ärenden.
för ledningenVi har förut kapitel föreslagit huvudmodellen4 att av

Antaletde centrala förvaltningsmyndigheterna bör enrådighetsverk.vara
myndighetsstyrelser styrelseuppdrag skulle därigenomoch därmed antalet

jävsproble-minska. Färre i dag skulle följaktligen berörasän avpersoner
Å sidan beslutsärenden öka i de myndig-matiken. andra skulle antalet

viktigt jävsfråganlretsstyrelser skulle finnas. Vi det därför attsom anser
vid förordnande ledamöter i styrelserna. Som regeluppmärksammas av

enligt meningdock för jäv kunna liten. Det ir vårtorde risken anses
informerade vad styrel-viktigt styrelseledamöterna blir klartockså att om

sina uppdrag enbart från regeringenseuppdraget innebär, dvs. de haratt
sina personliga kvalifikationer.och på grund av
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8 Ansvaret för åtgärder efter
genomförd revision

Förslag

Myndigheternas årsredovisningar bör utformas så de kan nåatt en
vidare låsekrets.

Myndigheterna bör ägna ökad uppmärksamhet åt årsredovisning-
och revisionen denna. Revisorerna bör regelmässigt,en utöverav

sin formella avrapportering, även lämna myndigheten muntligen
och informell information sina iakttagelser.mera om

För vissa uppdragsmyndigheter och myndigheter förvaltarsom
anläggningstillgångar börstora i det enskilda fallet prövas om

regeringen, liksom för affärsverk, skall fastställa resultat- och
balansrâkningama.

Regeringen bör lämna riksdagen samlad redogörelse för revi-en
sionens resultat.

8.1 Nuvarande regler för redovisning och
revision

I 1 Myndigheternas redovisning.
De nuvarande bestämmelserna de statliga myndigheternas redovisningom
finns främst i bokföringsñrordningen 1979:1212 och förordningen
1993:134 myndigheters årsredovisning och anslagsframställning.om
Den sistnämnda förordningen, träder i kraft den juli1 1993, ersättersom
den tidigare budgetförordningen. Bokföringsförordningen är utformad för

den statliga redovisningenatt långtså det är möjligt med hänsyn till-
speciella förhållandenstatens skall anknyta till de redovisningsregler-

gäller inom den enskilda sektorn. Förordningensom är därför anpassad
till föreskrifterde finns i bokföringslagen 1976:125.som

Enligt bokñringsförordningen skall de statliga myndigheterna fullgöra
sin bokñringsskyldighet detpå sätt överensstämmer med god redo-som
visningssed. De skall även iaktta särskilda bestämmelser gäller ñrsom
statlig verksamhet. Den löpande bokföringen skall för varje räkenskapsår
avslutas med årsbokslut. Detta bestårett resultaträkning ochav en enÅrsbokslutetbalansräkning. skall färdigt månader eftersenast trevara
räkenskapsårets slut och undertecknas myndighetens chef.av
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ochsamtliga intäkterredovisasammandragskall iResultaträkningen
tillfredsstäl-lämnaskall ocksåDenräkenskapsåret.underkostnader en

myndighetskapitalet.förändratverksamheten harhurredovisninglande av
samtligamyndighetensredovisasammandragiskallBalansräkningen

skallbalansräkningentillanslutningkapital. Iskuldertillgångar och samt
avräknatsharde belopp stats-specificera motocksåmyndigheten som

insättningarochfråninkomsttitlarochutgiftsanslag samt uttagbudgetens
i riksbanken.checkräkningstatsverketspå

anslagsfram-ochårsredovisningmyndighetersförordningenEnligt om
tillårsredovisningvarje lämnaårmyndigheternaställning skall rege-en

Bestämmelsernaaffärsverken.fördock integällerFörordningenringen.
fårmyndigheternamedsambandsuccessivt iinförs attårsredovisningom

lämnaskallmyndighetersamtligabetyderDettreåriga budgetramar. att
fr.o.m. 1994.årsredovisningar

avslutningfördokumentinterntfrämst ärårsbokslutetMedan avett
fördokumentårsredovisningenmyndigheten, är ettinomräkenskapema

tillhandförstasig iriktarDenutomstående.tillavrapportering rege-
dennarevisionenochårsredovisningenblir därför närmastringen. Det av

uppdrag.omfattas vårtavsom
efterÅrsredovisningen månaderregeringentillskall lämnas senast tre

räkenskapsårMed detomfatta det året.ochsluträkenskapsårets som
skallårsredovisningendettainnebärmyndigheternagäller för attnormalt

september.den 30lämnas senast
uppfölj-Årsredovisningen regeringensunderlag förkortfattatskall ge

Årsredovisningen skallverksamhet.myndighetensprövningochning av
balansräkningochresultaträkningresultatredovisning,bestå enenav

såledeskanDenFinansieringsanalys.ochanslagsredovisningsamt en
verksam-gällerfrämstnämligenhuvuddelar,omfatta tvåsägas en som

utfallet.ekonomiskagäller detochinnehållsmässiga utfallhetens en som
Årsredovisningen redovisningssed.med godenlighetiskall upprättas

verksam-resultat,verksamhetensrättvisande bildskallDen avavge en
ställning.ekonomiskamyndighetensochoch intäkterkostnaderhetens av

information andraockså lämnaårsredovisningeniskallMyndigheten om
verksam-prövningregeringensförbetydelseväsentligförhållanden avav

heten.
och kommenteraredovisamyndighetenskallresultatredovisningenI

verksam-förgällermåltill deförhållanderesultat iverksamhetens som
mätbaraochharmyndighetenvadhär presteratMed resultatheten. avses

prestationerna.effekter av
gällerårsredovisningeniredovisningen attekonomiskadenfrågaI om

resultaträk-förtillämpasskallbestämmelserbokföringsförondningens
utfalletomfattaskallAnslagsredovisningenbalansräkningen.ochningen

myndig-inkomsttitlaroch dedisponerarmyndighetenanslagdepå som
verksam-hurskall framgåñnansieringsanalysenredovisar Avheten mot.

för-ställning harlikvidamyndighetenshurfinansierats ochheten har
ändrats.

årsredovis-beslutfattaskallmyndighetenhurBestämmelser omom
verksförorvd-§Enligt 13verksförordningen 1987:1100.ifinnsningen
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ningen är det myndighetens styrelse skall besluta årsredovis-som om
ningen. myndighetenOm inte har någon styrelse, ankommer beslutet på
myndighetens chef.

8.1.2 Revisionen myndigheternas årsredovisningarav

Myndigheternas årsredovisningar revideras Riksrevisionsverketav
RRV. förordningenEnligt 1988:80 med instruktion för Riksrevisions-
verket är verket central förvaltningsmyndighet för statlig revision och
redovisning. Revisionen omfattar både iörvaltnings- och redovisninga-
revision. fallI några sker revisionen i ordning.annan

RRV skall i enlighet med god revisionssed granska myndigheternas
årsredovisningar och underliggande redovisning i syfte bedöma,att om

ochredovisningen i sin helhet tillförlitligär räkenskapema rättvisande
redovisningen följer tillämpliga föreskrifter och särskildasamt om rege-

ringsbeslut. Verket skall sedan till regeringen lämna revisionsberättelser
över granskningen årsredovisningarna. Det skall ske månadsenastav en
efter den dag myndigheten skall ha lämnat sin årsredovisning. Det inne-
bär alltså revisionsberättelsema normalt skall lämnas till regeringenatt

den 31 oktober. När revisionsberättelse lämnas till regeringensenast en
skall kopia också lämnas till den granskade myndigheten.en

affärsverkenFör skall revisionen både verkens årsredovisningaravse
och koncernredovisningar. Affärsverken har kalenderåret räken-som
skapsår. Tidpunkten för lämna revisionsberättelsen blir därmed be-att
roende när affärsverket lämnar sin årsredovisning.av

Revisionsberättelserna är tradition mycket korta. De vadav anger
granskningen har omfattat och denna granskning har utförts enligt godatt
revisionssed. Vidare sägs årsredovisningen är upprättad enligt gäl-om
lande bestämmelser och den rättvisandeär eller inte. Revisionenom
skall gälla hela årsredovisningen, dvs. både resultatredovisningen och
den ekonomiska redovisning lämnas i resultaträkning, balansräkning,som
anslagsredovisning och ñnansieringsanalys. redovisningenOm är rätt-
visande, lämnas s.k. revisionsberättelse. När revisionen medfören ren
anmärkningar eller påpekanden kortfattat vad invändningarnaanges av-
ser.

Utöver revisionsberättelse kan revisionen också föranleda revisions-en
Denna skall i fallså lämnas till den granskade myndigheten.rapport.

Revisionsrapporter: innehåller viktigare information och synpunkter som
RRV vill ñra fram till den granskade myndigheten utöver vad fram-som
går den standardiserade revisionsberättelsen.av mera

Om RRV:s revisionsberättelse över myndighetens redovisning inne-
håller invändning,någon skall myndighetens chef till regeringen redovisa
de åtgärder myndigheten har vidtagit eller vidta med anled-attsom avser
ning berättelsen. Detta skall ske inom månader eftertvå det revi-attav
sionsberättelsen överlämnats. I myndighet med styrelse skall besluteten

redovisning sådana fattasåtgärder styrelsen. styrel-Det är ävenom av av
skall fatta beslut med anledning revisionsrapport frånsen som av en

RRV.
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Årsredovisning i8.1.3 enskild och kommunal verksamhet

Vid bedömning för efter genomfördåtgärder revisionansvaretaven av
myndighets årsredovisningstatlig kan det finnas anledning jämföraatten

med gäller inom enskildvad och kommunal verksamhet. Helt kortsom
skall därför nämnas föreskrifterna i aktiebolagslagen 1975:1385 och
kommunallagen 1991:900.

Aktiebolag skall för varje räkenskapsår årsredovisning. Dennaavge en
resultaträkning, balansräkning förvaltningsberättelse.skall bestå ochav

foga ñnansieringsanalys till förvaltningsberät-bolag skall ävenStörre en
Årsredovisningen skrivastelsen. skall under samtliga styrelseleda-av

och verkställande direktör. det till styrelsens protokoll anteck-möter Om
årsredovisningen, fogasavvikande mening i fråga skall yttrandetnats om

till redovisningen.
ochårsredovisning och räkenskaper styrelsens verkstäl-Bolagets samt

förvaltning särskilda revisorer,lande direktörens skall granskas av som
Granskningen utföras revisions-bolagsstämman. skall enligt godutses av

Revisorerna för varje räkenskapsår revisionsberättelse tillsed. skall avge
Revisionsberättelsen skall innehålla uttalande huruvidabolagsstämman.

enligt aktiebolagslagen innehållerårsredovisningen upprättats och denom
de uppgifter föreskrivs där. Revisionsberättelsen skall innehållaävensom

ansvarsfrihet för styrelseledamötema och verkställan-uttalande angående
anledning årsredovisningen revisionsbe-de direktör. Beslut med ochav

fattas bolagsstämman. Besluten skall gälla frågorna fast-rättelsen av om
resultaträkningen balansräkningen, dispositionerställelse ochav om

beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräk-
ansvarsfrihet styrelseledamötema och verkställandeningen åtsamt om

direktör.
och landsting gäller enligt kommunallagen kommun-För kommuner att

landstingsstyrelsen skall avsluta räkenskaperna medstyrelsen och ett
årsbokslut och sammanfatta detta i årsredovisning. l denna skall deten

verksamhetens finansie-lämnas upplysning utfallet verksamheten,avom
Årsredovisningenring den ekonomiska ställningen vid slut.och årets
bedrivs i formskall också omfatta sådan kommunal verksamhet som av

stiftelse, ñrening, förening eller handels-aktiebolag, ekonomisk ideell
Årsredovisningen redovisningssed.bolag. enligt godskall upprättas

Revisionen kommunernas landstingens verksamhetoch utövas avav
landstingsfullmäktige.revisorer, kommunfullmäktigeutses resp.som av

regelmässigtRevisorerna alltså förtroendevalda. De biträds dockär av
revisionssed allyrkesrevisorer. Revisorerna skall enligt god granska

verksamhets-verksamhet bedrivs inom de kommunala nämndernassom
ändamålsenligtområden. skall verksamheten skötsDe pröva på ettom

från ekonomisk synpunkt tillfredsställande räkenskaperna äroch sätt, om
tillräcklig.inom nämndernarättvisande och den kontroll ärgörsom som

Revisorerna varje till fullmäktige berättelse medskall år enavge
före-under detredogörelse för resultatet revisionen verksamhetenav av

nämnderRevisorerna riktagående budgetåret. kan anmärkningar mot
i sådanafullmäktigeberedningar och enskilda förtroendevaldaoch mot
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I berättelsen skall finnas uttalande ansvarsfrihetorgan. ett tillstyrksom
eller inte.

Det ankommer på kommunfullmäktige landstingsfullmäktigeresp. att
besluta ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras. Om ansvarsfrihetom
vägras, får fullmäktige besluta skadeståndstalan skallatt väckas. Ingen-
ting hindrar dock fullmäktige vägrar ansvarsfrihetatt ändå avstårmen
från väcka skadeståndstalan.att Vägrad ansvarsfrihet får då närmast
karaktären prickning vederbörande.av av

Fullmäktige skall också besluta godkännande årsredovisningen.om av
Detta får dock inga rättsverkningar, eftersom årsredovisningen sådansom
inte är förenad med några rättsverkningar. Beslutet markerar endast att
fullmäktiges behandling årsredovisningen är avslutad.av

8.2 ställningstagande till myndighetens
årsredovisning

8.2.1 Myndighetens för årsredovisningenansvar

Årsredovisningen utgör myndighetens officiella avrapportering verk-av
samheten under det gångna räkenskapsåret. Myndigheten har därför ett

för dennastort redovisning fullständigatt och korrekt bildansvar ger en
hur resultatet verksamheten utfallit. I konsekvens härmedav detärav

myndighetens styrelse, detnär finns sådan, skall fatta besluten som om
årsredovisningen.

Enligt förordningen myndigheters årsredovisning och anslagsfram-om
ställning skall årsredovisningen kortfattat underlag för regeringensge
uppföljning och prövning myndighetens verksamhet. Men den börav en-
ligt vår mening också kunna viktigt dokument förett tillses attsom en
vidare krets intresserade information verksamheten, bl.a. tillav ge om
statsförvaltningen i övrigt, riksdagens ledamöter, kommuner, landsting,

Årsredovisningamaorganisationer och massmedia. måste då utformas så
de kan tillgodoseatt sådant vidare informationsbehov.ett När myndig-

heten har styrelse, bör styrelsen särskilt uppmärksamma detta. Vien
föreslår alltså årsredovisningarna utformasatt så de kan nå vidareatt en
läsekrets. Detta får dock inte innebära det görs avkall informa-påatt
tionsbehovet till regeringen.

Ett viktigt syfte med årsredovisningen är den skall visa sambandetatt
mellan det innehållsmässiga utfallet verksamheten och det ekono-av
miska utfallet. Detta får särskild betydelse när uppgifter förnya en
myndighet finansierasmåste omprioriteringar i övrig verksamhetgenom
eller när de totala för myndigheten minskar. Myndighetenresurserna
måste härvid kritiskt granska effektiviteten i de olika delarna verk-av

Ökadsamheten. uppmärksamhet måste ägnas åt redovisningenatt ger
tillräckligt underlag för detta.ett

Vi vill i detta sammanhang betona, det inte är revisorernas uppgiftatt
vid den årliga revisionen komplettera eventuelltatt bristande information
i myndighetens årsredovisning. Ansvaret för denna redovisning äratt
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den harfullständig åvilar helt myndigheten och dess styrelse, när en
Revisorernas verifiera riktigheten i redovisningen.roll ärsådan. att

myndighetsinnehåller invändningarrevisionsberättelseOm mot enen
åtgärdermyndigheten till regeringen redovisa deredovisning, skall som
myndighetenanledning berättelsen. Det är givethar beslutats med attav
ordning fårfall revisionsrapport eller ii sådantett annangenom en

motiverat dessa in-information från revisorerna vadnärmare om som
vändningar.

myndighetens redovisningskall naturligtvis ärnormalaDet attvara
Ävenrevisionsberättelse. i dessakommer lämnassådan det attatt en ren

information resultatetledning fåfall myndighetens närmarebör avom
revisionen och eventuelltgäller både den vanliga årligarevisionen. Detta

verksam-Revisorerna kansärskild förvalmingsrevision.genomförd se
Vimyndighetens tjänstemän.perspektiv änheten ett annat anseregnaur

avrapporteringen, regelmässigtformellarevisorerna, dendärför utöveratt
information till myndigheteninformellmuntlig ochbör lämna meraen

redangranskningen. Detta skerefter den genomfördasina iakttagelserom
utsträckning.i stornu

Även revisionsbe-redovisning föranledermyndighetens en renom
följdmyndigheten revisionsrapporttill regeringen, kanrättelse somen

sig tilldå riktarunderstryka dennarevisionen. Vi vill att rapportav
åtgärderskall vidta demyndighetenmyndigheten och det äratt somsom

revisionsberättelsen innebärkan föranleda. Den attrapporten rena
årsredovisningen ärlämnadefrån denregeringen skall kunna utgå att

tillförlitlig.
uppgift för styrelsenviktigstyrelse detVid myndighet med är attenen

invändningardet finnstill revisionen. Omställning resultatet motta av
invänd-åtgärderbesluta deredovisningen, styrelsenmåste somom

styrelsenemellertid väsentligtVi detningarna skall föranleda. attanser
följsdennaresultatet revisionen, även närinformeradblir väl avavom

regelmässigtstyrelsendärför,Vi förordarrevisionsberättelse. atten ren
informationsammanträde lämnavidrevisorerna tillfälle att ett omger

de frågorrevisionen och besvaragenomfördavid densina iakttagelser
understrykaVi vill devilja ställa.styrelseledamöterna kan attsom

frågorsådana kangivetvis måsteiakttagelser redovisas somavsesom
uppmärksammasansvarsområde. börDettaligga inom styrelsensanses

riktar sigrevisionsrapport tillföranlederrevisionenockså när somen
myndigheten.

årsredovisningen8.2.2 Fastställande av

anslagsframställningårsredovisning ochmyndighetersFörordningen om
skall fast-årsredovisningeninte bestämmelseinnehåller någon attom
budgetför-föreskrift inte gällt enligthar hellerställas. Någon sådan

fastställaregeringen formellt bördåordningen. Frågan uppkommer om
redovisningenrevisionsberättelseårsredovisningen efter det överatt en

till regeringen.lämnats
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resultat-förut bolagsstämmanfastställer, nämnts,aktiebolagenI som
balansräkningen i årsredovisningen. Detta hängerräkningen och samman

beträffande bo-också skall besluta dispositionermed stämmanatt om
sin huvudsakligaFastställandet har därförvinst förlust.ellerlagets

ställning. kommunerbolagets ekonomiska Ibedömabetydelse för att
främstårsredovisningengodkännandeinnebärlandstingoch attett av

redovisning avslutad.hanteringen denna ärav
resultaträkning ochregeringenaffärsverken fastställerde statligaFör

regeringenårsredovisningar. alltsåDet ärbalansräkning i verkens som
ställningen i affärsverket skallekonomiskahur denhand avgöri sista

iroll bolagsstämmanintar här liknandeRegeringenbedömas. ettsomen
aktiebolag.

fastställa myndigheternasformellt skallregeringen på något sättOm
årsredovisningendetta skallfråganårsredovisningar, är somavseom
fall gäller detsistnämnda närmastvissa delar den. Ieller endasthelhet av

balansräkningen ochresultaträkningen,informationen iekonomiskaden
delar i redovisningenhäranslagsredovisningen. Det är som rege-samma

anslagsredovisningen.tilläggaffärsverken medfastställer förringen av
fastställandetkommerhela årsredovisningen,skallbeslutetOm avse

utvecklingtill denresultatredovisningen. Med hänsynomfattaockså att
resultatredo-myndigheternasutformningengällernär detpågår, avsom

bör införavi intedessa,visningar revisionenoch att numanav anser
helafastställa eller godkännaformellt skallregeringenregelnågon att

övrigtresultatredovisningen kan det fördet gällerårsredovisningen. När
prövningregeringen sådanmöjligt för göradet ärifrågasättas att enom

fastställande. Närmast tilli formelltdenna skulle kunna ettutmynnaatt
krävas förfastställande bördiskuterahands ligger därför ettatt om

anslagsredovisningen.balansräkningen ochresultaträkningen,
ekonomiskafastställa denregeringen skallmotiv förVi kan två attse

markeraårsredovisning. Det äri myndighetsdelen attatt rege-enaen
regeringenandra görärendet avslutad. Det ärprövning ärringens attav

ekonomiska ställning. Mot sär-myndighetensbedömning ettavegenen
fast-sidan, sådantandrafastställande talar åskilt beslut att ettom

föreliggerreell innebörd, när detfärställande knappast någon en ren
årsredovis-den lämnadebestyrktRevisionen harrevisionsberättelse. att

detta behöverprövningytterligarerättvisande. Någonningen är rege-av
bedömai ställetRegeringens prövningi fall inte göra.ringen så attavser

tillfredsställandeskallverksamhetmyndighetensresultatet ansesavom
innehållsmässiga ochbedömning både dethärinte. gällereller Det aven

årsredovis-revideradeverksamheten. Denutfalletekonomiskadet av
bedömning.för dennaunderlagningen utgör ett

fastställanderegeringsbeslut formelltnågotslutsats ärVår att avom
behövs,i allmänhet inteförvaltningsmyndigheternaårsredovisningen för

Årsredovisningen revi-ochrevisionsberättelse.det föreliggernär en ren
regeringenmedtill handlingarna i ochläggassionsberättelsen kan att

myndighetenförVerksamhetsinriktningförslag till anslag ochframlägger
kommande verksamhetsår.ñr
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Om det i revisionsberättelse finns invändningar myndighetensmoten
årsredovisning, regeringenmåste ställning till dem och till deta av myn-
digheten vidtagna åtgärderna. Prövningen kan då både resultatredo-avse
visningen och den särskilda redovisningen.ekonomiska Resultatet av
denna prövning får deavgöra åtgärder myndigheten har vidtagitom som
efter revisionen skall tillräckliga eller regeringen skall beslutaanses om

ytterligare åtgärder. I fall kan krävas myndigheten skallextrema attom
komplettera eller ändra årsredovisningen.

Frågan fastställande årsredovisningen kan besvaras någotom av annor-
lunda, när det gäller myndigheter finansieras helt uppdrags-som genom
inkomster eller förvaltar anläggningstillgångar, Vistora attsom anser

för vissa dessa myndigheter i det enskilda fallet bör prövaman av om
regeringen, liksom för affärsverken, skall fastställa resultat- och balans-
räkningarna. Det gäller det för sådan myndighet ställs någont.ex. om en
form avkastningskrav och regeringen skall besluta dispositionenav om
beträffande överskott eller underskott i verksamheten. Vi föreslår att
regeringen i fallsådana i myndighetens instruktion eller i regleringsbrevet
till myndigheten vilka föreskrifter skall gälla.anger som

8.2.3 Ansvarsfrihet

Nära med frågan fastställande årsredovisning hängersamman om av en
frågan ansvarsfrihet skall lämnas eller inte för dem föransvaratom som
den verksamhet årsredovisningen omfattar. I aktiebolag gäller prövningen
styrelseledamöter och verkställande direktör. kommunerI och landsting
gäller det förtroendevalda i nämnder och fullmäktigeberedningar men
däremot inte förvaltningschefen Prövningen i båda fallenavser om
skadeståndsanspråk skall kunna riktas de ansvariga.mot

kapitel harI 7 vi beskrivit de författningsbestämmelser för när-som
varande reglerar vilket personligt myndighetschefer och styrelse-ansvar
ledamöter i statliga myndigheter har för sin verksamhet och vilka sank-
tioner kan drabba dem.som

bestämmelserNågra finns för närvarande inte prövningom av an-
svarsfrihet, när årsredovisning har lämnats och hardenna reviderats.en
Revisionsberättelsen omfattar följaktligen inte heller uttalandenågot om
detta. Verksledningsbeslutet 1987 inte frågan prövningtog upp om av
ansvarsfrihet i den form gäller för aktiebolag. För affärsverkensom
gjordes dock koppling mellan förordnandetid och årsredovisning. Ien

198687:99 119, uttalades mandattiden för styrelseleda-attprop.
bordemöterna Härigenomår. kunde omprövning ske varje år,ettvara en

vilket lämpligen kunde igöras samband med regeringen fastställdeatt
boksluten för affärsverkskoncemema. Fastställandet gäller numera re-

och balansräkningarnasultat- i årsredovisningarna.
Huruvida regeringen skall fatta beslutnågot ansvarsfrihet ñrom

myndighetschef och styrelseledamöter heltär beroende vilketav ansvar
för verksamheten de skall ha. För styrelseledamöter blir frågansom
aktuell, styrelse skall ha i princip totalt för verksam-ettom en ansvar
heten. I nuläget finns sådant främst i affärsverken. I kapitelett 5ansvar
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har vi föreslagit. sådantatt också skallett gälla för styrelsen iansvar en
central förvaltningsmyndighet, för det fallannan myndigheten skall haatt

styrelse.en
Om det skall införas ordning regeringen i samband medatt ställ-en

ningstagande till myndighets årsredovisning också skall pröva fråganen
ansvarsfrihet för styrelseledamöter och rnyndighetschef.om vi attanser

måste överväga vilka rättsverkningar beslutman noga ett om ansvars-
frihet kommer få. I såväl aktiebolagatt kommuner och landstingsom
innebär ansvarsfrihet skadeståndsanspråkatt normalt inte kansenare
riktas berörda det inte skulle gällamot brottslig handling.personer, om
Även i bör frågan kopplas tillstaten det skall finnas personligtettom
ekonomiskt eller inte.ansvar

Vi har i kapitel behandlat7 ansvarsfrågan för myndighetschef och sty-
relseledamöter. Vi har där funnit det inte ñnns tillräckligaatt skäl för

införa några särskilda föreskrifteratt personligt ekonomisktom ansvar.
Ansvarsfrihet i betydelsen skadeståndsanspråkatt inte kan riktassenare

de ansvariga därförär inte aktuell.mot Ett beslut ansvarsfrihet skulleom
då närmast innebära regeringen inte haratt någon invändning idetmot
årsredovisningen avrapporterade resultatet verksamheten. Som framgårav

kapitel 7 vi det vid sådant förhållandeav att ett är naturligareanser att
koppla ställningstagandet till prövningen förnyat förordnande förav sty-
relseledamötema.

8.2.4 Redovisning revisionens resultatav

Den fortgående delegeringen verksamhetsansvar och ekonomisktav an-
till myndigheterna medför myndigheternassvar att avrapportering i års-

redovisningarna Års-och revisionen dessa fär allt större betydelse.av
redovisningarna lämnas till regeringen och det är inför regeringen som
myndigheterna i första hand är ansvariga. Det är också till regeringen

revisionsberättelserna över årsredovisningarnasom lämnas. Utöver de
enskilda revisionsberättelserna får regeringen från RRV varje år en sam-
lad bedömning ekonomiadministrationen hos myndigheterna och resul-av

revisionen. Härvidtatet redovisas även behovet och gjordaav insatserav
för förbättring ekonomi- och resultatstyming i statsförvaltningen.av

När det gäller revisionens resultat finns det anledning ocksåatt
överväga hur riksdagen kan få information detta. I sammanhanget kanom
nämnas, riksdagen i skrivelseatt rskr. 199192:12 till regeringen gett
till känna vad Finansutskottet anfört i sitt betänkande 199192:FiU2 om
osationsformer för revision. Utskottet framhöllstatens där vikten av

myndigheternas verksamhetatt kan granskas stark, opartisk ochav en
obunden revision. Riksdag och regering måste ägare och beställaresom

säkra på de resultat redovisasattvara är korrekta och densom att
ekonomiska redovisningen sker föreskrivetpå sätt.

Vid bedömning revisionsberättelserna är det självfalleten de be-av
rättelser har invändningar myndigheternas årsredovisningarsom mot som
är intresse i detta sammanhang. Det kan härvidav gälla antingen frågor

det helt ankommer på regeringensom avgöra eller frågoratt som av
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överskridandenanmälas för riksdagen,anledning behöver t.ex.någon av
revi-informationriksdagenfall kommersistnämndaIanslag. att om

regeringensibehandlasfråganaktuelladenmedi sambandsionen att
proposition.

riksdagentillregeringenanledning övervägadet finnsVi att omanser
regeringensochresultatrevisionensförredogörelsesamladbör ge en
redogörelsesådanförutgångspunkttill detta. Enställningstaganden en

ochmyndigheternahosekonomiadministrationendenbör rapport omvara
Viregeringen.tillskall lämnaårligenRRVrevisionenresultatet somav

lämnatssådangrundvalinformation rapportpåkonstaterar att av enen
redo-samladförunderlagviktigtEttbudgetpropositionen 1993.i en

myndig-redogörelserdegivetvisblir ävenriksdagentillgörelse som
invändningareventuellaanledningmedregeringentillskallheterna avge

redovisning.derasmot
det slagredogörelseregeringen lämnarVi föreslår nusomatt aven

ellerunder vårenriksdagentillskrivelsei formdiskuterats som enav en
ordningsådanGenomkompletteringspropositionen.bilaga tillsärskild en

tillrevisionenstatligaanknytning dennärmareuppnås även aven
riksdagen.ibudgetprocessen
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9 Myndigheternas inre organisation
och chefstillsättningar

Förslag

De centrala förvaltningsmyndighetema bör själva sinbestämma
inre organisation.

I myndighet med styrelse bör styrelsens inhämtas.synpunkteren
innan regeringen beslutar förordnande myndighetschef.om av

centrala förvaltningsmyndigheternaDe bör i allmänhet själva fâ
skall för myndighetschefensbestämma uppgifter,vem som svara

chefen inte i tjänst.när år
Tjänster avdelningschef eller motsvarande bör principisom

tillsättas de centrala förvaltningsmyndighetema själva.av
En central myndighet bör regel få tillsätta tjänster chefsom som

den regionala nivån, såvida inte fri-även på det gäller chef för
stående länsmyndighet.

9.1 Myndigheternas organisation

9.1.1 Nuvarande regler för myndighetsorganisationen

De nuvarande riktlinjerna ñr beslut förvaltningsmyndighetemas inreom
organisation bestämdes verksledningsbeslutet 1987 prop.genom
19868799, bet. l98687:KU29, rskr. l98687:226. Enligt dessa skall
principen regeringen fattar beslut myndigheternas organisa-attvara om
toriska grundstmktur och myndigheterna inom skallden haatt ramen en
betydande frihet själva besluta organisation.ändrad Utgångs-att om
punkten skall dock omorganisationerna inomsker givnaattvara resurs-
ramar.

Motivet för denna ordning myndigheternas organisatoriskaattvar
grundstmktur har betydelse för verksamhetens inriktning. Värderingen

utvecklingen inom tillsamhällsområde normalt kommaansågsettav
uttryck i vilka verksamhetsgrenar myndig-år företrädda genom ensom
hets indelning i aberopades förolika avdelningar. Ytterligare skålett som

regeringen iskall besluta organisationsfrågor dennaatt art attav var
regeringen finnsmyndigheternas högre chefer och det närautser ettatt

utnämningensamband mellan organisations uppbyggnad och che-aven
fer.
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Beroende vilka andra uttryck finns för riksdagenspå ochsom rege-
ringens ställningstaganden till inriktningen myndighets verksamhetav en
skall detaljeringsgraden kunna variera när det gäller fastställa myndig-att
hetsorganisationen. Normalt förutsätts fastställaregeringen myndigheter-

avdelningarindelning i eller motsvarande. mindreFör myndigheternas
avdelningar kan regeringen indelningen i byråer ellerutan motsva-ange

rande.
aftärsverkenNär det gäller innebar verksledningsbeslutet frågornaatt

organisationen skall kunna gälla affärsverkskoncernen helhet.om som
koncernenHur skall organiseras förutsätts kunna beslutasnormalt av

koncemstyrelsen.
enskilda myndigheten finnsFör den bestämmelserna den inreom orga-

nisationen i myndighetens instruktion. vanligaste regeringen iDet är att
denna bestämt vilka avdelningar eller motsvarande enheter skallsom
ñnnas. Detta kan ske antingen det benämningar påattgenom anges
avdelningarna eller det vilken verksamhet de olika avdel-att anges som
ningarna för.skall Som exempel det förstnämnda slaget kanpåsvara

instruktionerna fastighetsdata,nämnas för Boverket. Centralnämnden för
Finansinspektionen, Fiskeriverket, Kammarkollegiet, Patent- och registre-
ringsverket, Riksförsäkringsverket, Skogsstyrelsen, jordbruks-Statens
verk, lantmäteriverk löne- pensionsverk. in-Statens och Statens och I
struktionerna för bl.a. Centrala studiestödsnämnden, Datainspektionen
och livsmedelsverk vilka uppgifterStatens enheterna skallanges som

för.svara
I andra instruktioner har regeringen bestämt vissa avdelningar elleratt

enheter skall finnas, medan det ankommer myndigheten beslutapå att om
enhetsorganjsationen i övrigt. förDetta gäller bl.a. Arbetarskyddssty-

Överstyrelsenrelsen, Statens naturvårdsverk, Vägverket och för civil
beredskap.

Ibland i instruktionen ledningsorganisation.viss För Arbets-anges en
marknadsstyrelsen det finns verksledning bestårsågs t.ex. att en som av
generaldirektören, överdirektör, generaldirektörens ställföre-ären som
trädare, Socialstyrelsen i instruktionenandra chefer. Församt sex anges

verksamheten under generaldirektören leds överdirektörernärmastatt av
för vissa angivna fåruppgifter. I övrigt bl.a. styrelsen bestämmasägs att
enheter och uppgifter antal.för dessa inom högsta angivet För Kon-ett
sumentverket föreskrivs finnsdet under generaldirektören chefs-tvåatt
tjänstemän med samordnings- och utvecklingsansvar.

instruktionerI andra det högsta antal enheter far finnas.nämns som
Myndigheten far själv bestämma antalet inom dennasedan Dettaram.

Kärnkraftsinspektionengäller Kriminalvårdsstyrelsen, och Riks-t.ex.
skatteverket.

vissa fall tätt befogenhetI har myndighet själv bestämmaatten orga-
nisationen. Kemikalieinspektionen,Det gäller Kommerskollegium,t.ex.
Statens arbetsgivarverk och Statskontoret. instruktionemaI för dessa
myndigheter det finns de enheter avdelningarattanges resp. som myn-
digheten bestämmer. I några instruktioner sägs endast myndighetenatt
fastställer sin organisation. Detta är fallet med Beredningen fört.ex.egen
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internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete BITS och Flygtekniska.
försöksanstalten.

För de myndigheter tillkommit under tid har i flera fall isom senare
instruktionerna vilka avdelningar eller enheterangetts motsvarande som
skall finnas. gällerDet Statens institut för handikappfrågor i skolan,
Statens skolverk, Telestyrelsen och Verket för högskoleservice.

I andra fall organisationen i huvudsak. För Närings- och teknik-anges
utvecklingsverket isägs instruktionen verksamheten indeladär i fyraatt
angivna verksamhetsområden. finnsDärutöver det administrativ enheten
och informationsenhet. Instruktionen för Konkurrensverketen attanger
det inom verket finns avdelningar med uppgifter inom de branschom-
råden verket Dessutom preciseras antal andra enheter. Isom ettanger.
instruktionen för Folkhälsoinstitutet föreskrivs det inom institutet skallatt
finnas högst enheter. Institutet får sedan inom denna bestämmasex ram
hur många det skall och vilka uppgifter enheterna skall ha.vara

I den förfrågan vi gjort till antal törvaltningsmyn-centralaettsom
digheter styrclsemas sammansättning och arbete myndigheternasom samt
organisation ingick bl.a. fråga hur avdelnings- eller enhetsorganisa-en
tionen direkt under myndighetschefsnivån är fastställd. I fjärdedelartre

dessa myndigheter hade regeringen helt eller delvis fastställt organi-av
sationen.

9.1.2 Delegering för myndighetsorganisationenav ansvar

Huvudmotivet för regeringen skall bestämma myndigheternas inreatt
organisation är, förut nämnts, denna återspeglar viktigastedeattsom
områdena för myndighets verksamhet. detAtt särskilten attanges en
avdelning eller liknande enhet skall finnas för viss verksamhet innebären

markering denna verksamhet. Det kan också medföra verksam-en av att
heten fär viss prioritet.en

Som framgått det föregående varierar detaljeringsgraden mycketav
mellan de olika instruktionerna, detnär gäller utformningen inredenav
organisationen. Ofta finns det formnågon precisering olikaav av en-
heter. I flera fall vissaär särskiltenheter angivna, medan myndigheten
får bestämma organisationen i I fallövrigt. andra har myndigheterna en
betydande frihet forma sin organisation.att

l detta kansammanhang nämnas det i den enkät vi gjort tillatt som
styrelseledamöterna i antal centrala förvaltningsmyndigheter ingickett en
fråga vilken instans bestämmaborde avdelningsindelningen iom som
myndigheterna. de detAv 90 % bör myndig-svarat attsom anser vara
heten och inte regeringen.

Vi har tidigare kapitel 3 pekat på hur utvecklingen i den statliga
förvaltningen går ökad ochmål- resultatstyrning myndig-mot en av
heternas verksamhet. Genom dclegczting från regeringen får myndig-
heterna ökat verksamhetsansvar och ekonomisktett Det väsent-ansvar.
liga är myndigheterna skall deuppnåatt resultat förväntas. Hur desom
skall organisera sitt arbete för klara detta blir därmed frågaatt mera en
för den enskilda myndigheten.



1993:58chefsrillsänningar SOUMyndigheternas ochinre organisation98

myndighets instruktionBetydelsen det i vissatt attanges en av-av en
i fortsättningen.eller enhet skall finnas blir inte lika Dendelning stor

verksamhet regeringen kan vilja bör i ställetprioritering göraav en som
preciseringar form Verksamhetsmåluttryck ikomma till klart avgenom

i regleringsbreven till myndigheterna. Detta ävenoch resultatkrav ger
möjligheter följa resultatet verksamheten.bättre att upp av

verksamhetsområden innebärmyndigheternasFörändringar inom att
snabbt sin organisation efter skiftandemyndigheterna måste anpassa

flexibel. instruktions-förutsättningar. Organisationen bör därför Envara
nödvändig anpassning.föreskriven organisation kan fördröjamässigt en

medförauppgifter inom myndighet kan ocksåEn delegering att enav en
uppgifter. kan gällaavdelningsnivå inte behövs för dessa Detsärskild

får ändamålsenlig hanteringverksamhetsområdenprioriterade mersom en
projektorganisation.engenom

för regeringen bestäm-utvecklingen behovetnämnda görDen attattnu
starkt tidigare. Förinre organisation inte likamyndigheternas är somma
inga föreskrifterhar också, förutvissa myndigheter nämnts, angettssom

myndigheten harhur organisationen skalli instmktionerna utanvara,om
själv bestämma detta.fått befogenhet att

själva bör få be-myndigheternavad ärSlutsatsen sagts attsom nuav
myndigheterna generellt fårsin organisation. Vi föreslårinrestämma att

organisationenUtformningen den aktuellabemyndigande detta.ett om av
redovisas i myndigheternas årsredovisningar.fortlöpandebör

inomvilken nivåfråga uppkommer i detta sammanhang är påEn som
fall myndig-organisationen skall fattas i demyndigheten beslut omsom

förändringar detstyrelse. Vid genomgripande ärheten har natur-meraen
finns det anled-frågan diskuteras i styrelsen. Däremot knappastligt att

organisationen.formellt skall fastställaföreskriva styrelsenning att att
riktlinjermyndighetens chef enligt denormalt kunnabör görasDetta av

ställt sig bakom.styrelsensom

9.2 Chefstillsättningar

chefstillsättningar9.2.1 Nuvarande principer för

chefsförsörjningen i de statliga myndigheterna behandladesFrågan om
i samband med verksledningsbeslut. Det gällde bådeingående 1987 års

verkscheferna och chefer nivån under dessa. De principer därvidpå som
slogs fast innebar i huvudsak följande.

utvecklingsåtgärder högreRekryteringsg rörlighets- och som avser
målmedvetet utnyttjas med inrikt-chefer borde systematiskt ochmera

förnya, förändra och effektivisera statlig verksamhet.ningen Störreatt
perioder borde tillämpas vid bestämmandeflexibilitet och kortare av

ñrordnandetider för verkschefer.
för tillsätta i anslutningNär det gäller chefstjânstema slogsansvaret att

verksledningsbeslutet fast regeringens tillsättningsansvar bordetill att
till myndigheternas till verkschefs-högsta ledning, dvs.koncentreras
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tjänsterna och till chefstjänster direkt under verkschefen. I samband där-
med beslöts befogenheten anställa byråchefer, inteatt direktatt som var
underställda verkschefen, skulle delegeras till myndigheterna. Detta moti-
verades med regeringen härigenom aktivt skulle kunnaatt sinutövamera
utnämningsmakt rörande verkscheisq överdirektörs- och avdelningschefs-
tjänster. Liksom i fråga verkscheferna skulle även större flexibi-om en
litet eftersträvas chefsnivånpå närmast under verkschefen. I detta
sammanhang förordades bl.a. utökad tillämpning tidsbegränsadeen av
förordnanden för chefsuppgifter.

När det gäller aftärsverken innebar verksledningsbeslutet rättenatt att
chefer lyder direkt under verkschefen skulle kunna delegerasutse som

till verken. Verkschefen skulle i dessa fall ha initiativskyldighet och ge
förslag, medan styrelsen skulle ha tillsättningsansvaret.

Bestämmelser vilka högre chefer skall finnas i myndighetom som en
och hur beslut förordnande dessa skall meddelas finns i de olikaom av
myndigheternas instruktioner.

I instruktionerna regelmässigt myndighetens chef förordnasattanges
regeringen för bestämd tid. I allmänhet sker detta första förgångenav en
tid år. Vid förlängt förordnande kan tiden kortare,en av sex vara van-

ligen Tjänsterna förenadeår. är med tillrätt särskild förordnande-tre
pension. fastställsLönen regeringen i varje särskilt fall.av

Någon föreskrift förfarandet vid tillsättning tjänsternaom av som
myndighetschef finns regel inte. fallI några dock dennaattsom anges
chefstjänst skall tillsättas regeringen efter anmälan styrelsensav av
ordförande. Det är fallet vid Statens maskinprovningar och Statenst.ex.
utsädeskontroll. Motsvarande gäller också för Statens kulturråd och vissa

fallI dessa alltså inteär myndighetens chef ordförande i sty-museer.
relsen.

När det gäller tjänsterna rnyndighetschef har LOA-utredningen,som
vi förut berörti kapitel i sitt huvudbetänkande Enklare regler försom

statsanställda SOU 1992:60 tagit frågan myndighetschefemasupp om
anställningsskydd. Utredningen konstaterar där 205 de högstaatt stat-
liga cheferna har sådan särskild förtroendeställning och sådan ut-en en
präglad arbetsgivarfunktion deras anställningsskydd bör utformatatt vara
på sätt för arbetstagare i motsvarande ställning den övrigapåsamma som
arbetsmarknaden. Det bör därför skapas möjligheter för arbetsgivaren
och berörda arbetstagare utforma det enskilda anställnings-att gemensamt
avtalet så, det tillgodoser såväl det allmännas behov önskvärdatt av
chefskompetens, chefsrörlighet och andra allmänna krav den enskil-som
des behov i anställningen.trygghetav

Om myndigheten under myndighetschefen harnärmast överdirektören
är denna regelmässigt också ställföreträdare för myndighetschefen. I
instruktionen kan överdirektören, liksom myndighetschefen,attanges
förordnas regeringen för bestämd tid. Det gäller Arbetar-t.ex.av en
skyddsstyrelsen, Aráetsmarknadsstyrelsen, Centrala studiestödsnämnden,
Fiskeriverket, Närings- och teknikutvecklingsverket, Riksgäldskoutoret,
Statens jordbruksverk och Statens naturvårtlsverk. andra fallI ianges
instruktionen endas tjänsten tillsättsöverdirektör regeringenatt som av
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Kriminalvårdssty-myndighetens chef. gällerefter anmälan Det t.ex.av
Riksskatteverket.relsen och

i in-överdirektör, finnsinte har tjänstmyndigheten någonNär som
myndighets-tjänsteman skallföreskriftstruktionen att varaom annan

avdelningschef ellerallmänhet dettachefens ställföreträdare. l är en
förordnande meddelasi motsvarande ställning. Sådanttjänsteman av

myndighetschefen.efter anmälanför bestämd tid, normaltregeringen av
myndighetschefen.det efter formellt förslagfall skerI några av

själv får ställ-myndighetenfall förekommer detI något att utse
för Exportkredit-myndighetschefen. instruktionenföreträdare ñr l
generaldirektörensförordnandeföreskrivs sålundanämnden att att vara

ställföreträdare meddelas styrelsen.av
myndighetschefen tillsätts regeldirekt undertjänsterAndra avsom

gäller tjänstermyndighetschefen. Detregeringen efter anmälan somav
inom myndig-chefer för huvudenheteravdelningschefer eller liknande

myndighetschefen ärinnebär här formellt endastAnmälanheterna. att
eller kommer blitjänst ärskyldig till regeringen upplysa attattatt om en

myndighetschefen också bördockledig. allmänhet nämnerI vem som
fråga för tjänsten.komma i

indelning iinstruktion intei myndighetens någondetOm av-anges
särskild föreskriftfinns inte hellerdelningar eller liknande, någon om

regler förför viss gäller dåtjånstetillsättning enhet. Här samma som
tillsätts myndig-myndigheten, nämligen detjänster inomandra att av

heten.
hade regeringen vidmyndigheter vi särskilt tillfrågatI de centrala som

tillsatt samtliga tjänster direkt undermyndigheternanärmare 30 % av
myndigheter hade regeringenmyndighetschefen. Vid ungefär lika många

övriga fall vissa de högresådana tjänster. Iinte tillsatt några avvar
tjänsterna regeringstillsatta.

chefsmyndighet förförvaltningsmyndighetenden centrala ärNär en
för regionala enheterna i all-organisation, tillsätts cheferna deregional

myndighetschefen icheferna direkt undermänhet på sättsamma som
efterde tillsätts regeringencentralmyndigheten. Det innebär alltså att av

länsarbetsdirektörer,myndighetschefen. Detta gälleranmälan t.ex.av
och tillsyns-kriminalvårdsdirektörerlänsskattechefer, länsjägmästare,
regional chefyrkesinspektionen. fall kaninom I någotdirektörer en

fallet medformellt förslag centralmyndigheten. Detta ärtillsättas efter av
landsarkivarie.tjänst som

vid tillsättning9.2.2 Myndighetsstyrelses medverkan av
myndighetscheftjänst som

myndighets detEnligt direktiv skall vi styrelse, närvåra överväga om en
tillsättning tjänsten chef förfinns sådan, bör roll vidha av somen en
vid tillsättning myndighetschefmyndigheten. Styrelsens medverkan av en

blir i grad beroende vilken roll och vilket styrelsenhög på ansvar som
för myndighetens verksamhet styrelsenskall ha. Ju större ansvar som
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har, desto större betydelse får styrelsens medverkan när det gäller chefs-
tillsättningen.

Det kan nämnas vid vår enkät till styrelseledamöteratt ungefär tre
fjärdedelar ledamöterna uttalar sig för styrelsens medverkan vid till-av
sättningen myndighetschef. Ungefär hälften det bör skeav attanser

styrelsens synpunkter förs framatt ordföranden.genom En ñärde-genom
del förordar styrelsen skall formelltatt förslag till regeringen,ettavge
medan likaledes fjärdedel styrelsen inte alls bör medverka.atten anser

Det är givetvis viktigt det finns förtroendefulltatt samarbeteett mellan
myndighets chef och dess styrelse. Med den begränsningen styrelsensav

uppgifter gäller kan styrelsen knappast åläggas något vidsom nu ansvar
tillsättning tjänsten myndighetschef. Frågan styrelsens roll vidav som om

aktualitet,chefstillsättningen får styrelsen skall haen annan ettom mera
totalt för myndighetens verksamhet. I myndighet,ansvar skall haen som

styrelse, utgår vi från detta skall bli fallet. Vr haren att närmare utveck-
lat detta i kapitel 5.

Det kan i detta sammanhang nämnas styrelsen i myndighet,att näm-en
ligen Statens arbetsgivarverk, befogenhet myndighetensatt utseavses
chef. Detta utgör dock särfall, motiverasett myndighetenssom av
speciella roll.

Om styrelsen för myndighet skall ha det totala för verk-en ansvaret
samheten, skulle det i princip kunna hävdas styrelsen också böratt utse
myndighetens chef. aktiebolagenI är det styrelsen verkstäl-utsersom
lande direktör. Detta allmänt de viktigaste uppgifternaanses vara en av
för styrelsen. Förvaltningsmyndigheternas roll i samhället dockgör att

inte direkt kan jämföra styrelsen i myndighetman med styrelsen i etten
aktiebolag. Vi har även i tidigare kapitel konstaterat detta. Regeringen
har det övergripande inför riksdagen för den statligaansvaret förvalt-
ningen. Det är därför naturligt regeringen då denatt skall hautser som
den viktiga uppgiften för den verkställandeatt ledningensvara av en
myndighet. Våra direktiv inte heller någon ändring härvidlagattanger
skulle aktuell.vara

Frågan blir därför hur styrelsens medverkan skall införvara rege-
ringens beslut, när det gäller tillsättning eller omtönordnande av en myn-
dighetschef. Förfarandet måste bli något olika beroende på styrelsenom
har myndighetschefen eller utomstående ledamot ordförande.en som

Vi informellt förfarandeatt ett lämpligastär föranser uppnå syftetatt
med styrelsens medverkan. Styrelsen kan dediskutera kompetenskrav

skall ställas på myndighetschefen och de frågorsom i övrigt aktuali-som
chefstillsätmingen. Styrelsens synpunkter kanseras sedanav styrelse-av

ordföranden, denne är utomstående ledamot, eller eljestom en av en
ledamot på uppdrag styrelsen föras framannan till vederbörandeav

departementschef under hand. Med sådant informellt förfarandeett bör
det även möjligt diskutera lämpligaatt för chelsposten.vara personer
Styrelsen bör sedermera från berörda departement informeras om vem

utnämnas, innan regeringen formelltsom beslutaravses detta.om
Inför beslut omförordnande myndighetschef bör styrelsensom av en

synpunkter på liknande inhämtas.sätt Förfarandet blir dock här enklare.
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myndighetschefförställföreträdareFörordnande9.2.3 av

ytterligaremöjlighetenvi övervägadirektiv skall ävenEnligt våra att
exempel-verkschefen,tjänster undertillsättningfördelegera ansvaret av

medavdelningschef. hänger näraFråganöverdirektör ochvis samman
myndighetschef börförställföreträdarehur utses.en

avgörandeskall hamyndighetschefentill handsligger nära ettDet att
ställföreträdare. Vitjänstgöraskallinflytande över ansersomvem som

få be-allmänhet själva böriförvaltningsmyndighetemacentraladeatt
uppgifter, chefenmyndighetschefens närförskallstämma svarasomvem

i tjänst.inte är
för myndig-ställföreträdarefråganskall påHur att utse enomseman

organisation.myndighetensberoende påolikablir dockhetschef något
för ställ-särskild tjänstmyndigheten finnsviddetgällerDet enom

gällersärskild ordning. Detiställföreträdareellerföreträdare, utsesom
den harenrädighetsverk ellermyndigheten är sty-också ett enomom

relse.
föreskrivit detibland haregeringeninstruktion kanmyndighets attI en

denneöverdirektör ochtjänstskall finnasmyndighetenvid attsomen
fallmyndighetschefen. deIförställföreträdareskallockså rege-vara

modell, är detvälja dennasärskilda skäldet finnsringen attattanser
befattningeninnehavarenliksomregeringennaturligt utseratt somavnu

tjänstRegeringen kan också, när någonställföreträdare.ochöverdirektör
i vissa falllämpligtfinna detinte inrättats,överdirektör utseattsom

förställföreträdareuppgiftenhachefstjänstemannågon att somannan
myndighetschefen.

börföreskriverenskilda fallet någoti detregeringeninte annatOm
välja den formsjälv fåmyndighetenenrådighetsverkvad gällersåledes

kanändamålsenlig. Myndighetenbedömsföreträdarskapför ställ mestsom
uppgiftenviss tid haunderchefstjänstemanförordna attt.ex. somenen
Föreskriftarbetsuppgifter.ordinarievid sidan sinaställföreträdare omav

instruktion.in i myndighetensbefogenhet börsådan tas
in hur myndig-bedömningenfår i vägasmyndighet med styrelseI en

föreslagitkapitel 5.2.1Vi har förutförordnad i styrelsen.hetschefen är
in-styrelsen. Detsjälvskriven ledamot imyndighetschefen skallatt vara
vidi styrelseninträdaautomatiskt kommerställföreträdarennebär attatt

isuppleantblir alltsåStällföreträdarenmyndighetschefen.förfall för sty-
regeringen denkonsekventVi det dårelsen. utseratt somvaraanser

myndigheten.efter anmälan frånbör skeDetställföreträdare.skall vara
innehavaren börskall ställas påkompetenskravvilkaFrågan somom

hand ankom-det sedan i förstanaturligti styrelsen. Det ärdiskuteras att
lämplig kandidat.finnamyndighetschefenpå att enmer

bestäm-generellt befogenheteni övrigtstyrelse börMyndighetens att
myndighetschefenfullgöras, varkenskall närchefsuppgiftemahurma

överlåtaStyrelsen bör ha rätti tjänst. ävenställföreträdaren äreller att
myndighetschefen.befogenhetdenna på
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9.2.4 Delegering för andra chefstillsâttningarav ansvar

Tjänster avdelningschef eller motsvarande i myndigheterna tillsätts,som
förut beskrivits, regel regeringen efter anmälan myndig-som som av av

hetens chef. Hur dessa tjänster tillsätts hänger med hur långtsamman
regeringen vill utnyttja sin utnämningsmakt. Vi kan i detta sammanhang
nämna i tillvår enkät styrelseledamöter klar majoritetatt uttalar sigen
för myndigheterna själva skall tillsätta sådana tjänster.att

Vi har förut föreslagit myndigheterna skall få rätt självaatt att
bestämma sin inre organisation. Vilka tjänster avdelningschef ellersom
liknande kommer finnas blir därmed beroende hurpå myndig-attsom
heten utformar denna organisation. Det gör det i fråga dessaatt om
tjänster inte blir lika naturligt för närvarande tjänsterna skallattsom
tillsättas regeringen efter anmälan. Om regeringen vill behålla rättenav

tillsätta viss chefstjänst hos myndigheten,att måste denna tjänsten
särskilt i myndighetens instruktion eller i ordning. Dettaanges annan
sker ibland redan myndighetens organisation i övrigt inte ärnu, om
angiven i instruktionen.

Med den delegering för verksamheten skett till myndig-av ansvar som
heterna kan det rimligt dessa generellt får tillsätta tjänster ävenattvara

nivån avdelningschef eller motsvarande. Möjligheterna försom rege-
ringen aktivt utnyttja sin utnämningsrätt i fråga dessa tjänsteratt ärom
i praktiken mycket begränsade. Som regel får det förutsättas att rege-
ringen den myndighetschefen vid sin anmälan informelltutser harsom
förordat.

För tjänster regeringen tillsätter efter anmälan myndighetensom av
eller dess chef skall tillämpasnormalt s.k. intresseanmälan. innebärDet

den lediga tjänsten offentliggörs, så de intresseradeatt äratt som av
tjänsten kan siganmäla till myndigheten skriftligen eller muntligen.
Detsamma gäller också för högre chefstjänster myndigheten självsom
tillsätter. I fråga dessa tjänster finns också möjlighet överklagaattom en
myndighetens tillsättningsbeslut till regeringen. Om tjänsterna som av-
delningschef eller motsvarande får tillsättas myndigheterna, kommerav

ordning gälla ñr dessa tjänster, såvida inte regeringen iattsamma
särskilt fall föreskriver annat.

Mot bakgrund vad föreslår vi de centrala förvalt-sagts attav som nu
ningsmyndighetema i princip skall få befogenhet själva tillsätta ävenatt
tjänster i nivån avdelningschef eller motsvarande. Undantag kansom
dock behöva medgöras hänsyn till den särskilda karaktären vissaav
tjänster. Det gäller vissa tjänster inom försvaretsLex. område.

Om myndigheterna får avdelningschefer och motsvarande tjänste-utse
män nivånpå direkt under myndighetschefen, kan diskuteras det iom en
myndighet med styrelse bör gälla styrelsen skall medverka i dettaatt
sammanhang. I enkäten till styrelseledamöterna framkom drygt 20 %att

myndighetens styrelse skall beslutaatt dessa tjänster. Närmareanser om
70 % uttalar sig för myndighetschefen skall tillsätta tjänsterna. Drygtatt
hälften dessa svarande dock tillsättningen bör ske sedanattav menar
styrelsen vilka kompetenskrav skallangett ställas.som
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börvi förut diskuteratordning för organisationsändringarMed den som
tilltagit ställning dentidigare hamyndighet har sådan,styrelsen, när en

chefstjänstertill vilkai och därmed äveninre organisationen stort som
dessa tjänsterdet gällerställningstagande närkan bli aktuella. Styrelsens

viskall ställas. Dettakompetenskravgälla vilkabör främst ansersom
myndighetschefen dedet sedan bör ankomma påtala för att utseatt

sittstyrelseninformeraMyndighetschefen bör dockaktuella cheferna. om
tilltänkta beslut.

organisationregionalchefstjänster iTillsättning9.2.5 av

i de centralatillsättning chefstjänsterförvi föreslårDe principer avsom
i regionalför chefstjänsterockså gällaförvaltningsmyndigheterna bör en

myndigheten. Förmed den centralaorganisation hänger sammansom
myndighet börinteregional enhet ärtjänster chef för egensomensom

detta.särskilda skäl talarintedet generellt,gälla emotom
chef förtjänstdet sigdelvis när rörblirFrågan somom enannan,en

regionalaställning i denfriståendemyndighet harregional som enen
länsmyndig-chef sådanaförbl.a. tjänsterorganisationen. Hit hör som

kmnofogdemyndighet ochskattemyndighet,länsarbetsnämnd,heter som
för verk-chef dåMyndighetens harskogsvårdsstyrelse. ett eget ansvar

chefsmyndighet.centralmyndigheten lyder undersamheten, även enom
liksom fallet,myndigheter, ärför sådanaför cheferkan talaDetta att nu

myndig-centralaför denchefenregeringen efter anmälanutses avav
mellangälleransvarsfördelningvilkenAvgörande börheten. somvara

myndigheterna.regionalamyndigheten och deden centrala
ichefstjänstema dentill slutsatsen ävenöverväganden lederVåra att

myndigheten,centralatillsättas denorganisationen börregionala omav
chef för friståendedetta. Tjänsterinte särskilda skäl talar emot ensom

läns-regeringen.tillsättas Omhittillsbör dock liksomlänsmyndighet av
inhäm-synpunkterdenna styrelsesstyrelse, börharmyndigheten egenen

formellt tillsätts.tjänstenlämpligt innansättpåtas
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KOMMITTEDIREKTIV

Förvaltningsmyndighetemas ledningsformer m.m.

Dir. 1992:10

Beslut vid regeringssammanträde 1992-02-06

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Wibble, anför.

1 Mitt förslag

En kommitté tillkallas med uppdrag över förvaltningsmyndigheter-att se
ledningsformernas m.m.

2 Bakgrund

Nuvarande Iedningsfonner1

Det ñnns i dag grundmodeller för ledningen andratre statligaav myn-
digheter affrsverkin och nämnder. Den följande redogörelsen iavser
Ersta hand de centrala statliga förvaltningsmyndigheterna. För de
regionala och lokala statliga myndigheterna gäller särskilda regler för
myndigheternas ledning.

formEn ir verkschefen ir högsta beslutande instans iatt myndigheten,
enrådighetsverk. Vid vissa myndigheter, främst de s.k. stabsmyndighe-

finns det vid sidan verkschefenterna, råd, endast harettav som en
rådgivande funktion. Den dominerande ledningsformcn vid medelstora
och större myndigheter emellertidär det förutom verkschefen ävenatt
finns verksstyrelse.en

Den nuvarande ordningen för verksstyrelsemas befogenheter och
fastställdes riksdagen 1987 det sk. verksledningsbe-ansvar av genom

slutet prop. 198687:99, KU29, rskr. 226. Vid den tidpunkten ansågs
det angeläget behålla lekmannainflytandet i myndigheternasatt tyrelse.
Samtidigt betonades det i förvaltningsmyndighet verkschefenatt iiren
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skall ansvarig för verksamheten och verkschefen oftastattvarasom
också den skall ordförandeär i styrelsen. verksstyrelse skallEnvarasom
besluta endast i vissa angivna frågor i myndig-uttryckligensom anges
hetens instruktion. skallDärutöver styrelsens uppgift allmänt haattvara
insyn i verksamheten biträda verkschefen sakktmskap ochmed med-samt
borgerligt omdöme. dessa principer emellertid vissa undan-Från gjordes

där det bedömdes det låg fördel i intresseavvâgningaratt atttag, en
gjordes och samförstånd uppnåddes myndighetsnivå. gällde fram-på Det

Myndighetschefensför allt inom arbetsmarlcnads- och jordbruksområdet.
och uppgifter det förvaltningsmyndig-och styrelsens när gälleransvar

verksledningsbeslutet preciserats i verksförord-heter har efter närmare
i instruktionerna för myndig-ningen 1987: 100, ändrad 1991: 1027 ochl

heterna.
Verksledningsbeslutet blev i vissa avseenden kompromiss mellanen

led-alternativen enrådighetsverk respektive verksstyrelse högstasom
ningsorgan. innebär bl.a. verkschefen och styrelsen harDetta att ansvar

instans, regeringen.inför nämligensamma
verksstyrelser avskaffats, vidUnder det har vissaåretsenaste t.ex.

UHÃUniversitets- högskoleämbetet och i samband med Skol-och att
överstyrelsen Skolverket. Bakgrunden ändrade myndig-attersattes varav

ihetsuppgifter lett till behovet lekmannainflytande berörda myndig-att av
heters ledning bedömts mindre angeläget.vara

förutsättningarNya2. 2

Sedan riksdagen fattade sitt verksledningsbeslut 1987 har de allmänna
myndigheternas verksamhet successivt förändrats.villkoren för de statliga

resultatorienteradGnmdläggande i denna utveckling tillär övergången en
styrning finansiellt vilket innebär deoch delegering attav ansvar,en
verksamhetsansvariga allt själva lösa ålagdastörre utrymme attgetts ett

jag verksstyrelsensuppgifter. denna bakgnmdDet är attmot ansersom
ställning myndighetenrelation till verkschefen och dess i på börnytt ses

over.

aktualiserade frågorVissa2.3

motionanledning 19909l:100,Riksdagen har medår 1991 av en
till myndigheternasslutlig ställningFiU37, rskr. 390 uttalat att om

iin till regeringen bör anslutning till denrevisionsberättelser skall tasges
aviserade styrelsemas roll och Revisionsutred-översynennu av ansvar.

Årligningen har i sitt betänkande revision i statsförvaltningen SOU
föreslagit sådan ordning för revisionsberâttelsema.1990:64 en

Regeringen har i budgetpropositionen 1991922100, bilagapmp
3.43 uttalat samtliga revisionsberättelser skall överlämnas tillatt
regeringen för ställningstagande i samband med regeringens budget-
beredning.

särskild februari riksrevisionsverket RRVI i 1990 harrapporten
hemställt i sin helhet-regeringen låter utreda frågan vilketatt ansvarom

ha.verksstyrelse skallalltså även ekonomiskt ledamotsom en av en-
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Bakgrunden är styrelseledamöter i statliga förvaltningsmyndigheteratt
och affärsverk har detpå allmännas åttavägnar beslutatt storav
ekonomisk betydelse och det enligt RRV föreligger ioklarhetatt an-
svarsfrågan.

bilagaI SOU 1991:41 291-293 till betänkandet SOU 1991:40en s.
Marknadsanpassade service- och stabsfunktioner diskuteras också frågan

för verkschefer och verksstyrelser. Det gäller ansvarsfri-t.ex.om ansvar
het och personligt skadeståndsansvar.

Svenska Arbetsgivareföreningen har iSAF skrivelse till regeringenen
den februari14 hemställt intresseorganisationer1991 inte böratt repre-

i beslutande myndighetsstyrelser endast ha rådgivandesenteras utan en
funktion. vidare,SAF har enligt skrivelsen, beslutat SAF inte skallatt
företrädas i vissa myndighetsstyrelser efter årsskiftet 1991 1992.

3 Utredningsuppdraget

Uppdragen omfattning och3.1 allmänna inriktning

Översynen skall i första hand omfatta ledningarna i de statliga centrala
Översynenförvaltningsmyndighetema. bör dessutom i tillämpliga delar

ledningen affärsverken. Härvid bör beaktas de skilda förutsätt-avse av
ningar finns för verksamhet i förvaltningsmyndigheter och i affärs-som
verk. särskild vikt belysa behovet förändringAv är styrelsensatt av av
kompetens med hänsyn till den pågående utvecklingen inom affärsverks-
området rollfördelningen mellan verksstyrelsen och generaldirek-samt
tören.

allmän utgångspunkt för kommitténsEn arbete skall myndig-attvara
hetsledningarnas befogenheter och till de fömtsätt-ansvar anpassas nya
ningar följer bl.a. den fortlöpande delegering verksamhets-som av av

och ekonomiskt skett de Härvidåren. börsenasteansvar ansvar som
kommittén förutsättningslöst behovet lekmannainflytandetäven pröva av
i verksamheten.

En kommittén skall intresserepresen-utgångspunkt för attannan vara
tation inte ibör förekomma ledningsnivå förekommande ñll ipå utan
rådgivande För vissa domstolsliknande eller rättstillämpandeorgan. organ

kan dock, föreligger, intresserepresentationsärskilda skäl likvälm.m. om
Kommitténövervägas behållas. bör även tillöverväga återgångatt om en

behålla kollegium ledningsform i vissa myndigheter kanatt som vara
ändamålsenligt.

wrkrledningsbeslum3.2 Utvärdering av

utvärderingi bör göras verksledningsbeslutetSom led översynenett aven
i myndighetsledningens befogenheterden del ochavsersom ansvar m.m.

Målsättningen bör klarlägga och analysera oklarheter ochattvara
förekomma med denproblem kan nuvarande ordningen. Utvärde-som

kunna ligga till grund för kommitténsringen bör fortsatta överväganden.
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De frågor härutöver bör utvärderas är exempelvis följande.som

Vilken roll har styrelser respektive i myndigheternasråd spelat-
utvecklingsarbeteledning och i deras

har respektive betydelseHur styrelser råd och vilkensatts samman-
sammansättningen utsträckninghar fått för deras funktion vilkenI

ledamöterhar den personliga kompetensen varit styrande vid val av
ledamoten introducerats uppdragHur har i sitt-

Vilka erñrenheterna verkschefen respektiveär externatt enav-
ordförande i styrelsenärperson

uppfattas ledamots uppdragshavaren respektiveHur uppdragen av-
uppdragsgivaren Uppfattas ledamotskapet uppdrag enbartett attsom

uppfattasverka för myndigheten eller organisationen eller ledamoten
regeringens företrädare Vilket inför regeringenansvar anses ensom

ledamot ha
fungerar kontakterna mellan verksstyrelse och respektiveHur en-

ñrckdepartement
dras särskilda konstruk-Vilka ytterligare erfarenheter kan denav-

tionen rådmed

lérksstyrelsernas roll3. 3

ändradEnligt verksförordningen 198711100, 1991:10274 § ansvarar
myndighetens chef för verksamheten. Verkschefen har detta ävenansvar

myndigheten har styrelse.i det fall en
Verksledningskommittén föreslog lösning i sitt huvudbe-en annan

myndigheterna och myndigheternas ledningtänkande Regeringen, SOU
verksledningsbeslutet. myndighet1985:40, låg till grund för Omsom en

enligt förslagetskall styrelse borde denna myndighetensledas varaav en
ledningsorgan. verkschefen skall ha sådant bordehögsta Om ett ansvar

inte styrelse, det inflytandetenligt kommittén ha någon utan externaman
kanaliseras in i myndigheten via något annat organ.

den nuvarande ordningen börkommittén börDen överväganya om
fråganförändras. Härvid bör särskiltbestå eller den bör om ansvars-om

verkschef klarläggas. innebärfördelningen mellan styrelse och Det att
vill stryka under verks-uppgifter konkretiseras. Jagstyrelsens bör att

stark ställning detförhållanden bör ha när gällerchefen under alla atten
verksamhet. möjligt alternativ kanmyndighetens Ettleda och organisera

verkställande direktörrollfördelning mellan styrelse ochden somvara
alternativ bör analyseras jämförasochaktiebolagslagen ställer Dettaupp.

gällande ordning.med nu

bdbgenheterlérksstyrelsenras4

skall verksstyrelse fattaverksförordningen beslutEnligt §13 en om
årsredovisning,anslagsframställning och åtgärder medmyndighetens

och revisionsrapporterrevisionsberättelseranledning RRV:s samt omav
sig till enskilda, kommuner landsting.föreskrifter riktar ellersådana som

myndighetens verksamhetenligt § prövaövrigt skall styrelsen 11I om
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bedrivs effektivt och i överensstämmelse med syftet med verksamheten.
Styrelsen skall också enligt 12 § biträda myndighetens chef och föreslå
honom de åtgärder tyrelsen finner motiverade.som

I myndighets instruktion kan styrelsen i vissa fall ha befogen-en getts
heter besluta i ytterligare någon frågor.att typ av

Frågan verksstyrelsemas ansvarsområde och uppgifter bör kopplasom
till kommitténs överväganden styrelsemas roll, avsnitt 3.3. Motom
denna bakgrund skall kommittén överväga vilket samlat för verk-ansvar
samheten och vilka uppgifter verksstyrelse bör ha. Frågorsom en om
chefstillsättningar och myndigheternas inre organisation behandlas särskilt
under avsnitt 3.10 och 3.11.

3.5 styrelseledamöter-nas personliga ansvar

För beslut ledamot verksstyrelse deltar i och liggersom en av en som
utanför det straffbara eller det allmänt skadeståndsrättsliga området gäller
endast det personliga regeringen uppdragsgivare kanansvar som som
kräva Detta är i dag inte närmare preciserat.ut. I förordningenansvar

verkschefens 4-10 respektive§§ styrelsens ll-13 §§ ochanges ansvar
uppgifter. Innebörden är dock inte preciserat närmare i för-ansvaretav
ordningstexten eller i regeringens förordningsmotiv 1987:5.

Det bör naturligt ledamot i verksstyrelse, inteattses som en en som
fullgjort sina uppgifter på godtagbart kansätt, bli föremål förett någon
form sanktion. Kommittén bör därför lämna förslag hur sådanaav om
ansvarsregler kan utformas. Kommitténs överväganden i detta avseende
bör också omfatta affärsverkens styrelser.

3.6 Myndigheternas redovisning och avmpportering av
genomförd revision

Revisionen är viktig länk i den resultatorienterade styrningen ochen
budgetdialogen. Genom tydlig återkoppling från revisionen kanen rege-
ringen få bild myndighetens ekonomiska läge och därigenomen av un-
derlag för ställning till ytterligare åtgärder behöveratt vidtas.ta om
Regeringen har förut inämnts avsnitt förordat2.3 samtliga för-attsom
valtningsmyndigheters revisionsberättelser skall överlämnas till rege-
ringen för ställningstagande i samband budgetberedningen.med

Enligt budgetförordningen 0989:400, ändrad 1991:1029 skallsenast
myndighetens ledning, i förekommande fall dess styrelse, besluta och till
regeringen avlämna samlad årsredovisning för myndighetens verksam-en

Årsredovisningenhet. skall bestå dels resultatredovisning, delsav en en
resultaträkning, balansräkning, anslagsredovvisning och ñnanseringsanalys.
Den reviderasskall i in helhet RRV.av

Revisionsberättelsen lämnas till myndigheten. berättelsenOm innehåller
invändningnågon myndighetens redovisning skall RRV ocksåmot lämna

exemplar den till regeringen. l-lärutöver harett RRV ålagtsav att en
gång tillåret regeringen lämna sammanställning och översiktligom en
bedömning resultatet den löpande och årliga revisionen myndig-av av av
heternas ekonomiska redovisning.
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Verksstyrelsens för fatta beslut åtgärder med anledningattansvar om
revisionsberättelserRRV:s och revisionsrapporter markerats tyd-harav

ligare. myndighetenOm får revisionsberättelse invänd-innehålleren som
ningar myndighetens redovisning skall myndighetens chef inom tvåmot
månader redovisa till regeringen de åtgärder har vidtagits eller kom-som

vidtas.attmer
För affärsverken gäller redan idag revisionsberättelser lämnas tillatt

regeringen. Regeringen skall fastställa affärsverkens resultat- och balans-
räkning.

Kommittén bör huröverväga mellan de olika nivåerna böransvaret
fördelas för åtgärder skall kunna vidtas anledningmed revisionensatt av
resultat. Detta bör ske bakgrund förvaltningsmyndighetersallamot attav
revisionsberättelser skall lämnas till regeringen, enligt den ambition som
uttalades i 1992 budgetproposition.års

Ledningamas7 och nomineringsfömmrzdetsanønansâtming

Enligt verksledningsbeslutet ingetligger det allmänt intresse i efter-att
representativitetsträva i verksstyrelsema för olika i samhället.grupper

Huvudprincipen ledamöterna eñer de personliga förutsätt-är att utses
ningar de har för fylla uppgiften och de skall alltid fä sitt uppdragatt
från regeringen. nomineringsñrfarande tillämpasNågot inte.

speciellaI del undantagsfall, där det bedömts fördel atten vara en
intresseavvägningar görs och samförstånd uppnås myndighetsnivå,påatt

enligtfinns det verksledningsbeslutet skäl sätta styrelserna såatt samman
intressena balanseras. Detta gäller ñr Arbetsmarknadsstyrelsen,att t.ex.

AMU-styrelsen och Arbetarskyddsstyrelsen. Förslagsordningen regleras
i dessa myndigheters instruktioner så antal styrelseledamöter skallatt ett

Ävenförslagefter bland arbetsmarknadens härutses annat parter.av
gäller dock sådana ledamöter har sitt uppdrag regeringen och till-att av

grundval Regeringensätts på personliga meriter. är inte skyldig attav
de ledamöter föreslås. organisation inte heller skyldigEn ärutse som

föreslå ledamot.att en
Med hänsyn till anförts och bakgrundvad har kom-motnu avsom

mitténs övrigt, kommittén i enlighet med vadöverväganden i skall som
anförts i avsnitt för arbetet lägga fram riktlinjer3.1 utgångspunkternaom
för ledamotsfunktionens utformning. I sammanhanget bör beaktas att
frågan framställning behandlas särskiltväckts i sAFzs attsom avses
redan under Kommittén skall i sitt arbete beakta resultatetvåren 1992.

prövning.dennaav
till krav kan komma gälla ñr verksstyrel-Med hänsyn de attnya som

för nomineringskall kommittén överväga formerna ocharbetesemas om
rekrytering bör förändras.ledamöterav

jävsfrágor3. 8 Vissa

Riksdagens revisorer i l9909l:2har Ieleverkskoncemenrapporten
ifrågasatt lämpligheten riksdagsledamöter styrelseuppdrag imedattav
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affärsverk samtidigt deltar i beredningen riksdagsbeslut i frågorav som
dessarör afarsverk.

Svea hovrätt och Justitiekanslern JK har, efter remiss, sig iyttrat
dessa frågor. Enligt hovrättens remissvar den februari26 1991 föreligger
inget lagligt hinder vad gäller jäv för riksdagsledamöter med styrelse-
uppdrag i affärsverk samtidigt delta i utskottsberedning eller riksdags-att
beslut i frågor dessarör verk. JK iuttalar sitt remissvar den 28som
februari 1991 frågan lämpligheten riksdagsledamöteratt harattom
sådana styrelseuppdrag bör bedömas utifrån allmänt övervägan-ett mera
de, grundat på rollfördelningen mellan regering och riksdag. Det kan
enligt IK framstå mindre lämpligt placera styrelserepresentanterattsom
i ledningsansvariga positioner hos myndigheter i syfte bevaka vissaatt
intressen och det bör inte förekomma ordning innebär riks-atten som
dagen i praktiken över det åvilar regeringen. Regeringentar ansvar som
kan använda sig bland riksdagspartierna personkännedom. Omannatav
regeringen styrelseledamöter efter förslag riksdagpartierutser dockärav
styrelseuppdraget föranlett de utseddas kvalifikationer och leda-av egna
möterna har sitt uppdrag regeringen, JK. Dä sådant uppdragettav anser
lämnas skall naturligtvis, enligt JK, det förhållandet beaktas ledamotenatt
i verksamhet, i riksdagen, har ställning tillLex. atten taannan samma
frågor styrelseuppdraget aktualiserar.som

Om statliga tjänstemän i olika avseenden deltar i beredning eller beslut
i ärenden med anknytning till frågor de beslutat i ledamöter isom som

myndighetsstyrelse aktualiseras jävsproblematiken.ävenen
Mot denna bakgrund skall kommittén vilkaöverväga allmänna riktlinjer

bör gälla för tyrelseuppdrag för olika kategorier tjänstemän ochsom av
uppdragstagare belysa de jävsfrågor uppkommer vid medverkansamt som
vid beslut eller beredning i frågor styrelseuppdraget aktuali-samma som
ser-ar.

Kommitténs överväganden i dessa avseenden bör också omfatta affärs-
verkens styrelser.

3.9 Ordförandeskapet

Enligt verksledningsbeslutet bör verkschefen, när det gäller ñrvaltnings-
myndigheterna, normalt ordförande i styrelsen, eftersom verkschefenvara
är den inför regeringen för myndighetens verksamhet.som ansvarar

Om verksstyrelse skulle ha hela inför regeringen är det,ansvareten
förut berörts i avsnitt 3.3., viktigt klart skilja mellan vad ärattsom som

styrelsens uppgifter och vad ankommer på myndighetens chef.som
Ordförandeskapet fär då särskild betydelse. denAtt högste tjänsteman-en

samtidigt styrelseordförandeär kan skapa oklarheter i ansvarsfrågan.nen
Mot denna bakgrund skall kommittén överväga verkschefen ellerom

ledamot bör ordförande i styrelsen.extern Om kommitténom en vara
för det alternativet, börstannar konsekvenserna detta belysassenare av

närmare.
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Beslut chçflvtillsâtmingar3.10 om

Enligt verksledningsbeslutet bör regeringen tjänsterbara tillsätta sådana
den sitt ledningsansvar statsförvaltningen hardär på grundval för ettav

särskilt intresse aktivt sig tillsättningen. gäller ii Detattav engagera
första hand verkschefstjänster vid förvaltningsmyndigheter intesamt, som

exempelvisaffärsverk, chefstjänster nivån därunder,är även på närmast
tjänster överdirektör och avdelningschef. bakgrund över-Mot avsom en

delegering skall kom-till resultatorienterad styrning ochgång av ansvar
mittén för tillsätt-överväga möjligheten ytterligare delegeraatt ansvaret
ning tjänster verkschefen.underav

styrelse bör ha rollKommitten bör myndighetensäven överväga om en
verkschefstjänsten.vid tillsättning av

Beslut myndigheternas inre organisation3.11 om

regeringen normalt myndigheternasFarligt verksledningsbeslutet bör ange
mindre myndigheterindelning i avdelningar eller motsvarande. För utan

enligt indelningen i byråer elleravdelningar bör regeringen beslutet ange
motsvarande.

finns ändra de nuvarandeKommittén skall det skälöverväga attom
principerna för myndigheternas organisation.beslut inreom

4 Utredningsarbetet

kommittéer och särskildaKommittén skall beakta direktiven till samtliga
inriktning dir. 1984:5, delsutredare angående dels utredningsförslagens

i utredningsverksamheten dir. 1988:43.beaktande EG-aspekterav
förslagen fär förKommittén redovisa vilka konsekvenserskall som

gällande författningar.
inom försvarets område utveck-Vad gäller vissa myndigheter pågår ett

myndig-lingsarbete inom gäller frågorförsvarsdepartementet, omsom
fortlöpande hålla sighets- ledningsstruktur Kommittén böroch m.m.

informerad detta arbete.om
andra frågor harocksåDet bör stå kommittén fritt övervägaatt som

samband med utredningsuppdraget.nära
föreKommitténs i sin helhet slutfört utgången åruppdrag bör avvara
uppdraget redovisasdet ändamålsenligt, kan delar1992. Om visar sig av

tidigare.

5 Hemställan

anfört hemställer jag regeringenjag harMed hänvisning till vad attnu
finansdepartementetbemyndigar chefen för

omfattadkommitté med högst 00 ledamöter kommit-tillkallaatt aven
förvaltningsmyndig-téförordningen med uppdrag över1976:119 att se

heternas ledningsformer m.m.,
ordförande,ledamöterna attatt utse av varaen
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besluta sakkunniga, sekreterare och bitr-ide åtatt experter, annatom
kommittén.

Vidare hemställer jag regeringen beslutar kostnaderna för kom-att att
mittén skall belasta sjunde huvudtitelns anslag Utvecklingsarbete.

6 Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden bifalleroch
hennes hemstillan.

Finansdepartementet
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Centrala förvaltningsmyndigheter
enkåtmyndigheter grupperade efter
verksamhetsområde

Normerings- eller tillsynsmyndigheten

Arbetarskyddsstyrelsen
Datainspektionen
Finansinspektionen
Kemikalieinspektionen
Socialstyrelsen
Sprängâmnesinspektionen
Statens kârnkraftsinspektion
Statens livsmedelsverk
Statens naturvårdsverk
Statens strålskyddsinstitut

2. Bevaknings-, beredskaps- eller rättsvârdande myndigheter

Kriminalvårvdsstyrelsen
Iüistbevakningen
Rikspolisstyrelsen
Statens invandrarverk
Statens räddningsverk
Styrelsen ñr psykologiskt försvar
Överstyrelsenför civil beredskap

3. Ihnsfeneringsy uppbörds- eller andra medelshanterande
myndigheter

Arbetsmarknadsstyrelsen
Beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete BUS
Boverket
Centrala studiestödsnämnden
Generaltullstyrelsen
Riksförsäkringsverket
Riksgäldskontoret
Riksskatteverket
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Styrelsen för internationellt nâringslivsbistánd SWEDECORP
förStyrelsen internationell utveckling SIDA

4. Närings- infrastruktur-myndighetereller

Banverket
Centralnämnden för ñtstighetsdata
Fiskeriverket
Glesbygdsmyndigheten
Kommerskollegium
Konsumentverket
Närings- och teknikutvecklingsverket
Rymdstyrelsen
Skogsstyrelsen
Statens jordbruksverk
Sveriges geologiska undersökning
Vägverket

5. Kulturmyndigheter

Arkitekturmuseet
Arkivet för ljud och bild
Falkens etnograñskamuseum -

biblioteketKungliga
Riksantikvarieämbetet och historiskastatens museer
Riksarkivet
Statens försvarshistoriska museer
Statens konstmuseer
Statens kulturråd

sjöhistoriskaStatens museer

6. Forskningsmyndigheter

Arbetslivscentrum
Arbetsmiljöinstitutet
Brottsförebyggande rådet
Försvarets forskningsanstalt
Statens geotekniska institut

institutStatens för byggnadsforskning
Statens institut för psykosocial miljömedicin
Statens ochvig- trañkinstitut
Styrelsen för u-landsforskning SAREC

Stöd- eller servicemyndigheter till statsförvaltningen i övrigt

Domstolsverket
Fortiñkationsförvalmingen
Försvarets datacenter
Försvarets materielverk
Försvarets mediecenter
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Kammarkollegiet
Rittsmedicinalverket
Statens arbetsgivarverk
Statens löne- och pensionsverk
Statistiska centralbyrån

Producerande myndighet dterfrågestyrdamed tjänster eller
till allmänhetenvaror

Flygtekniska försöksanstalten
Läkemedelsverket
Patent- och registreringsverket
Statens bakteriologiska laboratorium
Statens lantmäteriverk
Statens maskinprovningar
Statens provningsanstalt
Statens utsådeskontmll
Styrelsen för teknisk ackreditering
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
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CENTRALBYRÅNSTATISTISKA
April 1993IUtredningsgruppen

styrelseledamöterMyndigheters

enkätundersökningfrånResultat en
genomförd hösten 1992.

BENIHALBYHANsmnsnsxn
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Irmehállslörteclaüng

Undersökningen
Genomförandet
Rapportens uppläggning
Resultat: Personliga uppgifterA.

StyrelsensB. roll och sammansättning
StyrelseuppdmgetC.
Organisation giänstetillsâttningD. och
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Undersökningen

Den här redovisade undersökningen har utförts Statistiska centralbyrånav
SCB uppdragpå Kommittén förvaltningsmyndighetemas led-av om
ningsformer.

Syftet med undersökningen undersöka vad styrelseledamöter iattvar
förvaltningsmyndigheter styrelsens hittillsvarande roll ochanser om
uppgifter och få synpunkter på eventuella förändringar.att

Genomförandet

Undersökningen genomfördes under tiden september-oktober 1992 med
hjälp postenkät.av

Frågeblanketten har utformats kommittén.av
ochNamn adress för de ledamöter skulle ingå i undersökningensom

har fråninhâmtats myndigheterna kommittén. SCB har dataregistreratav
uppgifterna.

ledamöterAntalet SCB registrerade 858. De listornapåsom var som
hade vikarier, adjungeradeersättare, eller suppleanter hadeangetts som
då strukits.

ledamöterAntal erhöll frågeblankett 858som

Antal svar
styrelseledamöter exkl. personal-
företrädare 575
personalföretrâdare 105

Bortfall
adress saknas 1postretur, ny

har igått pension eller bytt arbete,
hemadress saknas 5
sjuk 1

på grund liten närvaro 1svarat av
utomlands 2
avgått styrelseledamot lsom
återsånd blank 12

107svar

Övertåclcning
nyutnâmnd 15
suppleant, adjungerad 6

ledamot 4
informationschef,sekreterare, ekonomichef 13

Svarsandel antal svar urval övertâckning 0.83-
Övertâckning kan finnas blandäven de 107 inte lämnatpersoner som

något alls.svar
Svarsandelen blir då högre.
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hörande till försvarsdepartemen-ñr myndigheterAndelen är störstsvar
andelen för arbets-%. Minst âr% och finansdepartementet 8990tet

myndigheter.marknadsdepartementets

uppläggningRapportens

i frågeblan-ordning frågorna ställsredovisas iResultaten samma som
formulering och degenomgående exakt denharketten. Frågorna svars-

finns i blanketten.alternativ som
andelen ifrågerutonza ingetI sägs, procentannat svar avomanges,

där flerafrågorexkl. personalföreträdare. Församtliga svarande
andelarnahar kansvarsalternativ kunnat störrevaraavsummananges

där endastför frågoravviker från 100%.100 Om ettän svarsumman
flerafrågan ellerbesvaratallaönskades, beror detta pá inte angettan

svar.
delatsmyndigheternatill harkommittén SCBunderlag lämnatI det som

redovisningskriterier.efterin tre

tillmyndigheten hörDepartementsområde som
verksamhetsområdehuvudsakligaMyndighetensIl.

myndigheten.finansieringsform förHuvudsaklig111.

myndig-följandeskett i åttahar indelningenfråga verksamhetI om
hetsgrupper.

tillsynsmyndighetNormerings- eller
myndighetrâttsvardandeellerBevaknings- beredskaps-

myndighetmedelshanterandeuppbörds- ellerTransfererings-, annan
infrastrukturmyndighetNñrings- eller

Kulturmyndighet
Forskningsmyndighet

i övrigtstatsförvaltningenservicemyndighet tillellerStöd-
tilltjänster ellerefterfrågestyrdamyndighet medProducerande varor

allmänheten.

iskettindelningenñnansieringsform harhuvudsakligdet gällerNär tre
SWPWT-

Anslag
avgiftsinkomster.Både anslag och2.

Avgiftsinkomster.3.

ovanståendehar korstabulleratsSamtliga frågor i blanketten tremot
ordinarie verksamhetifunktion styrelsen,variabler variablemasamt mot

avsnitt iunderfrågorna och 4 Ahuvudsaklig 2och kompetens. Se
blanketten.

kon-skillnader kunnatefterföljande kommenterasI den texten som
Skillnaderframtagna maskintabellema.vid degenomgångstateras av
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ej. denna också personal-enstaka kommenteras I närprocent text anges
företrädarna från övrigaawiker ledamöter.

frågeblanketten fick uppgiftslâmnama också möjlighetI att ange
styrelsensytterligare synpunkter ledningsformen för myndigheten ochpå

synpunkter.roll och arbetsformer. 21 % de svarande har lämnatav
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A. Personliga uppgifter

Vilken Din funktion iär styrelsen

Exkl. Inkl.
personal- personal-
företrädare företrädare

1svar -Styrelseordförande extern 4 3
Myndighetschef och styrelse-
ordförande 8 7
Ledamot i styrelsen extern 82 69
Myndighetschef och ledamot
i styrelsen 5 4
Personal företrädare 15-

7 har besvarat frågan. Enligt adresslistoma frånpersoner myn-
dighetema har dessa titeln GD, överdinektör eller någonpersoner annan
chefstitel.

samtligaAv 680 svarande âr 471 stycken ledamöter och 23externa
stycken styrelseordförande. 48 stycken år myndighetschef ochexterna
tillika ordförande i styrelsen, medan 26 stycken myndighetschefer âr
ledamöter i sin styrelse. Personalföretrådarna uppgår till antal 105ett av
stycken, vilket 15 % samtliga svarande.motsvarar av

I denna redovisas för varje fråga den procentuella svarsfördel-rapport
ningen för samtliga svarande exklusive personalföretrådarna. Kommen-

skillnader mellan olika gäller även de förtarerna svarandeom grupper
exklusive personalföretrådare. Personalföretrâdarnas kommenterassvar
i under respektive frågeruta i fallde de på totalniván avvikertexten från
de övrigas svar.

Inom kommunikationsdepartementets område återfinns den högsta
andelen 13 % med ordförande. civil-,Inom miljö- ochextern natur-

utbildningsdepartementens finnsområden det ingensamtresurs- extern
ordförande bland dem besvarat enkäten.som

Når det gäller de åtta myndigheterna indelats i efter singrupper som
verksamhet, âr från ordförande vanligast i 5 ochexternsvar grupperna
6. I och finns ingen1 2 ordförande.externgrupperna

Bakgnmdsvariabeln ñnansieringsform delar in myndigheterna i tre
nämligen de år finansierade anslag, avgifts-grupper, om genom genom

inkomster eller blandning båda 55 demtyperna.genom en av av som
besvarat enkäten har sitt uppdrag anslagsfinansieradepå myndigheter,
17 % myndighetpå med avgiftsinkomster och 28 på blandñnansierad
myndighet.

Frågan funktion i styrelsen likartade svarsfördelningar för deom ger
olika finansieringsformerna.
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2. Var har Du Din ordinarie verksamhet

Exkl. Inkl.
personal- personal-
företrâdare företrädare

Myndigheten 10 24
Riksdagen ledamot l5 12

Statlig verksamhet

Regeringskansliet 4 3
Central, regional eller lokal
förvaltningsmyndighet 15 13
Domstol 1 1
Universitet, högskola eller
forskningsorgan 9 8
Affärsverk l l
Statligt aktiebolag eller statlig
stiftelse l 1

Verksamhet kommuni eller landsting

Myndighet eller i kommunannat organ
eller landsting 4 3
Företag ägt kommun eller lands-av
ting 0 0

Verksamhet inom organisation

Arbetsgivarorganisation 1 l
Arbetstagarorganisation 7 6
Kommun- eller landstingsorga-
nisation 2 2
Branschorganisation eller annan
intresseorganisation 6 5

Enskild verksamhet

Enskilt aktiebolag eller ekonomisk
förening 10 8

enskilt företagAnnat l 1
verksamhetAnnan 4 4

Flera verksamheter 7 6

Det framgår svarsredovisningen tredjedel deattav ovan en av
ledamöter och inte finns inom myndighetensvarat eller riksdagensom
har sin ordinarie verksamhet inom statlig verksamhet.

Myndighetsgrupp 7 har störst andel ledamöter från den statliga sektorn.
Riksdagsledamöter finns det jämförelsevis imånga 1-3. Verk-grupperna

inom organisation är relativt imånga medan desamma grupp som
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irelativtenskild verksamhet mangainom ärnormalt arbetar grupperna
5 och 8.

inomplatsernainnehar hälftenstatlig verksamhetLedamöter från av
välrepresenteraderelativtRiksdagsledamöter ärförsvarets myndigheter.

inomverksammaandelen för%. Den högstainom justitieområdet 29
%. Verksammakulturområdet 12landsting finner viellerkommun

och29 96,civildepartementetsrelativt inominom organisation är många
naturresursdepartemen-miljö- ochjordbruks-också inom utrikes-, samt

sinverksamhet harenskildbas inomhar sinområden. Detens som
utbildningsomradet.närings- ochrepresentation inom kultur-,största

ijämförelsevis flerstatlig verksamhet ärhämtade frånLedamöter
avgiftsinkomster.finansierasmyndigheter, genomsom

arbetar inom23,styrelseordförandena,Hälften de llexterna avav
statlig verksamhet.

i styrelsenvarit med3. har DuHur många år

14Mindre än l år
321-3 år
52Mer än 3 år

respektiveivarit ledamöterharDrygt hälften dem svaratsomav
haroch %med i 14tredje varit 1-3 ar,styrelse i Var harän är.tremer

mindrevarit ledamöter i styrelsen i än ar.ett
medandelen med ledamöterfinns den högstaI myndighetsgrupp 2

iOcksåi år.varit med änharlång tid i styrelsen. 80 tremer
genomsnittligt.andelen högre änoch 6 är1grupperna

mindre 40 %har inte änområdekommunikationsdepartementetsInom
utbild-justitie-,Inomhaft i mindre år.ledamöterna uppdraget än ettav

områden finnsnaturresursdepartementensnings-, civil- miljö- ochsamt
harförstnämndade bådatid i styrelsen. Idet relativt med långmånga

sistnämnda äri de badaochcirka % varit med längre än år,80 mot-tre
omkring 96.svarande andel 70

harkategori ledamöterordförande är denMyndighetschef och somav
erfarenhet längre än år.% medden högsta andelen 67 tre

har ocksåmyndighetenverksamhet inomordinarieLedamöter med sin
organisation harinomsin basharlång erfarenhet. De67 i med som

genomsnittet.innehañ sitt uppdrag längre änockså
tid i styrelsen.genomsnitt kortarePersonalföretrâdama ihar
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4. Vilken Din huvudsakligaär kompetens- erfaren-och
hetsbakgrund

Flera alternativ kan anges
Politiskt arbete 32
Myndighets- eller företagsledning inom
offentlig verksamhet 34
Företagsledning inom enskild verksamhet 13
Fackkompetens inom myndigheternas verksam-
hetsområde 41
Allmän administrativ eller företagsekonomisk
erfarenhet l l

kompetens- erfarenhetsbakgrundAnnan och 20

Som tabellen visar harså de flesta ledamöterna fackkompetensav
inom myndighetens verksamhetsområde sin huvudsakliga kompe-som

och erfarenhetsbakgrund. Var tredje har politiskttens- arbete som
bakgrund, likaoch andel svarade företagsledning inom offentligstor
verksamhet.

I myndighetsgruppema och har2 3 manga politiskt arbete, 61svarat
47 %. I 7 har hälftenin markerat företagsledning inomresp. grupp mer

offentlig verksamhet. I 6 inte mindre än 58 de harattgrupp uppger
fackkompetens inom myndighetens verksamhetsområde.

De har politiskt arbete kompetensbakgrund relativtärsom som
i justitie-många 56 % miljö-och och naturresursdepartementen 42 96

utbildningsdepartementet 41 %. På desamt sätt är med fack-samma
kompetens relativt inommånga social- 64 %, nârings- 56 % och
utrikesdepartementen 51 96. Ledamöter med bakgrund från företagsled-
ning inom offentlig verksamhet är särskilt väl representerade, %,33
inom kommunikationsdepartementets område. De med företagsledning
inom offentlig verksamhet bakgrund ir relativt imånga ñrsvars-som
52 % ñnans-, kommunikations- och utbildningsdepartementenssamt
myndigheter 46-47 96.

Når efter de olika ñnansieringsformema iakttar visvaren attgrupper-as
med politiskt arbete kompetensbakgnmd iir jämförelsevispersoner som

få i myndigheter avgiftsñnansierade.ârsom
Personalföretrâdama har oftare övrigaän de sista alter-angett tre

nativen.
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5. Har Du andra uppdrag styrelseledamot eller styrelse-som
suppleant

kanFlera alternativ anges.
myndighetstatlig 39Annan
forsknings-Utbildnings-, eller kultur-

institution 24
eller statlig stiftelseStatligt aktiebolag 14

landstingFöretag kommun eller 9ägt av
29Enskilt företag

organisation 45Annan
styrelseuppdrag 13Inget annat

organisation medfrekventa svarsaltemativetDet âr annanmest
styrelseuppdrag statlig myndighet.%. har i 1345 39 % svararannan

har styrelseuppdrag alls.inte någotatt annatman
styrelseledamöter i myndigheter inom myndighetsgrupp harBland 2 två

inom statlig myndighet, och inomockså uppdrag 20tre annanav
uppdrag företag.har inom kommun- eller landstingsågt Idenna grupp

relativt många, 25 %, i statligt aktiebolag ellerhar uppdrag3grupp
i5 har 56 uppdrag i organisation, 51stiftelse. I grupp annan

utbildningsinstitution statlig myndighet.dyl., enbart 25 % ie. annanmen
också relativt få, %, styrelseuppdrag i statlighar 23Inom 8grupp annan

myndighet.
departementsornrådena vimaterialet i de görNår vi delar trettonupp

Inom försvarsområdet % inomföljande iakttagelser: har 61 uppdrag an-
Inommyndighet. utbildning har 59 och inom kultur %statlig 48nan

utbildnings-,inom forsknings- kulturinstitution. Inomuppdrag eller
organisation.kulturområdet har två också uppdrag inomtreav annan

har statligt aktiebo-kommunikation relativt uppdrag inomInom många
%.statlig stiftelse % och inom enskilt företag 47lag eller 30

ñnansieringsform inga skillnader dennaVariabeln större gentemotger
fråga.

styrelseuppdrag i65 % styrelseordförandena harde externa annanav
iHälften myndighetschefema har uppdragstatlig myndighet. annanav

% myndighetschefer, ledamöter i sinstatlig myndighet. 27 de ärsomav
stiftelse.också i statligt aktiebolag ellerstyrelse, ir medegen

uppdrag 96.personalföretrâdare andelen med endast 36Bland år ett
organisation %.personalföretridare uppdrag i år 48Andelen med annan
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B. Styrelsens roll och sammansättning

Vilken roll Du myndighets styrelse i principattanser en
bör ha

Totalt för verksamheten liknande bolags-ansvar
styrelse 35

för klartAnsvar avgränsade frågor 25
Uppgift granska hur myndigheten fullgör sinaatt
uppgifter inget för verksamheten 21egetmen ansvar
Allmän medborgerlig insyn i myndighetens arbete 8

Den högsta svarsandelen, totalt35 %, har det ñrsta alternativet om
verksamhetsansvar erhållit. detEtt avgränsat 25ansvar anser vore
bästa, medan 21 förordar granskningsuppgift. Det är ganska många

har markerat än svarsalternativ denna fråga.påettsom mer
De tillhör myndighetsgrupp 2 har lägre för totalansvar.andelsom en

Däremot har 40 % dem ingår valt42 i 7 eller 8av som grupperna-
alternativet totalt för verksamheten.ansvar

När vi studerar efter vilket departementsområde myndighetensvaren
tillhör finner vi rad avvikelser från den totala svarsfördelningen. Inomen
arbetsmarknadsområdet föredrar hälften totalt Vid civildepar-ansvar.

myndigheter vill likaså ha totalt ansvar. Inom kom-tementets varannan
munikationsdepartementets område förordar endast ledamot3 % 1
granskningsuppgiñen. utbildningsdepartementetsInom område har av-
gränsat denansvar största svarsandelen %, följtmed 41 närmast av
granskningsansvar fått 96.32som

styrelseledamöter i myndigheter, avgiftsin-finansierassom genom
komster, tycker i principrelativt utsträckning, %, styrelser i41stor att
bör ha totalansvar. Endast % i denna förordarl allmän medbor-grupp
gerlig insyn.

Vid indelning efter funktion i styrelsen framgår det deatt externa
ledamöterna har ungefär svarsfördelning totalresultatet, vilketsamma som
är helt naturligt då detta dominerandeär den helt antalsmässigt.gruppen
48 de styrelseordförandena totalansvar.skulle föredraexternaav
Bland ordñrande, hade chef villockså är för myndigheten, 25 %som
granskningsansvar och %23 totalansvar.

förordarDe har sina ordinarie uppgifter inom enskild verksamhetsom
i hög grad väljer det alternativet och baratotalansvar. 43 % demav

valde%I väljer allmän medborgerlig insyn. riksdagsledamöternaAv
% myndigheten ifråga36 avgränsat arbetar inomansvar. demAv som

har 25 %granskningsansvar %, medanhögst svarsandel med 32 svarar
totalansvar och %18 avgränsat ansvar.

De företagsledninghar sin erfarenhetsbakgrund enskildfrånsom
föredrar gransk-totalansvar 51 %, svaradeoch endast % demll av
ningsansvar. Den principiella harrollen allmän medborgerlig insyn
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frånerfarenhetmed14-15 % isvarsandelrelativt störst grupperna
erfarenhetsbakgrund.ochoch kompetens-politiskt arbete annan

nuvarandeutsträckning styrelsensDuI vilken attanser
kompe-myndighet vadsammansättning i Din täcker som

tillerfarenhetsmässigt med hänsynbehövsochtens- myn-
uppgifternuvarandeverlsamhet och styrelsensdighetens

34Mycket väl
48Iillräckli g
14tillräckligfulltInte

1Otillräcklig

ellervälmycketsvarsalternativenpositivavalt de5 har något82 av
denoch %otillräcklig 14täckningen ärtillräcklig. att1 attanser

tillräcklig.inte fulltär
vadmissnöjd än2-4 är någotrnyndighetsgruppemaInom merman

genomsnittet är.
styrelse-från%, kommerpositiva 90-95andelenhögstaDen svar,

Däre-område.Försvarsdepartementetsinom utbildnings-ledamöter resp.
kompetenstâckningen inommissnöjda vadrelativt mångaärmot avser

område.justitiedepartementenscivil- ochutrikes-, jordbruks,styrelser på
degenomsnittet blandmissnöjda änocksåMyndighetschefer är mer

alter-har valtordförandepostenchefer har% desvarande. 29 av som
ledamöter harcheferna ärtillräcklig. 23 inativet inte fullt somav

positiva ärsvarsalternativen. Dede negativavalt något mest gruppenav
till-ellermycket välvilkastyrelseordförande, 96 angettexterna av

räcklig.
framgårordinarie verksamhetefter ledamöternasvi studerarNär svaren

denfrånbland ledamötermissnöjda ñnnsandelendet den störstaatt
%.bestämt 28myndigheten, närmareberörda

demavseendet. 8kritiska i härdetPersonalföreträdarna är avrner
och i demotillräcklig, 24erfarenhetoch ärkompetensatt avanser

tillräcklig.inte fulltden varaanser

ibestämmelsernuvarandeVilken vägledning Du3. attanser
instruktionmyndighetersverksförordningen ochbl.a. ger

myndighetensochansvarsfördelningen mellan styrelsenför
chef i praktiska styrelsearbetetdet

10braMycket
62Tillrâcklig
19fullt tillräckligInte
5Otillräcklig
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62 vägledningen för ansvarsfördelningenatt i nuvarandeanser
bestämmelser är tillräcklig och %10 den är mycket bra.attanser

Inom myndighetsgrupperna och 51 är något positiva föränsvaren mer
genomsnittet. l 6 och 7 valde 24 respektive 30 alternativetgrupperna
inte fullt tillräcklig.

Bland departementsområdena avviker jordbruksdepartementet med
90 % mycket bra eller tillräcklig.angett Inom utbildningsdepar-som

%23 mycket bratementet och inom näringsdepartementet harsvarar
19 valt det alternativet.

Ledamöter inom anslagsmyndigheter är något nöjda än genomsnit-mer
tet.

De är myndighetschefer och ordförande är mycket nöjda medsom nu-
varande vägledning: 19 dem kryssade för mycket bra och 65 %av
för tillräcklig. De myndighetschefer ledamöterär har 15som
respektive för69 dessa svarsalternativ.

De har sin kompetensbakgrund främst från företagsledning inomsom
enskild verksamhet är missnöjda än genomsnittet 36 %.24mer mot

Hur har styrelsen med nuvarande beslutsbefogenheter och
insyn i myndighetens arbete kunnat pröva verksam-om
heten bedrivs effektivt ioch överensstämmelse med syftet
med verksamheten

Mycket bra 13
Tillräckligt 50
Inte fullt tillräckligt 25
Otillräckligt 8

Exakt hälften har valt alternativet tillräckligt, och ytterligare 13 %
har valt mycket bra. Svarsalternativetatt otillräckligt har 8svara

de svarande markerat.av
I myndighetsgruppema 2 och har4 något fler in genomsnittligt, 33-

35 %, valt alternativet inte fullt tillräckligt.
Inom departementsomrádena är särskilt tillfredsställd i det härman

avseendet inom utbildningsområdet och näringsområdet. Där har 32
respektive 25 % mycket bra frågan.påsvarat

Ledamöter i myndigheter med finansiering avgiftsinkomstergenom
har högrenågot svarsandelar för såväl tillräckligt 56 % som
otillräckligt 10 %, i gengäld lägre för inte fullt tillräckligtmen

%.17
Indelningen efter olika funktioner i styrelsen visar de myndighets-att

chefer är ledamöter har mycket positiv uppfattning i den härsom en
frågan: 23 % mycket bra och 65 % tillräckligt.svarar
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i Dinordförandeprincip börDu iVem varaanser
myndighets styrelse

36Myndighetschefen
62utomståendeEn person

personalföretrâdama 36svarande attsamtliga utomBland anser
styrelse.respektiveiordförandebörmyndighetschefen i princip vara

styrelseord-börutomstående personendäremot62 att varaanser
förande.

och 2myndighetsgruppema 1inomledamötermajoritet attEn anserav
förandelamaDe högstaordförande.princip börmyndighetschefen i vara

%.med 785 och 6vi ifinnerutomstående personen grupperna
eller flerdär 50styckendepartementsområdena finnsInom tre anser

justitie-, utbildnings-nämligenordförande,myndighetschefen böratt vara
utomståendeförandelama enDe högstacivildepartementena.och per-

kulturdepartementenskommunikations- ochutrikes-,återfinns inomson
%.område med 80-84

medfinansieradeårmyndigheter,frånledamöterna%40 av-somav
ordföran-princip börmyndighetschefen igiftsinkomster, att varaanser

ochmyndigheter är 36anslagsfinansieradeförMotsvarande andelde.
%.blandfinansierade andelen 32ärför

mycket klarastyrelsen finns någraifunktionernaolikaMellan de
Isvarsfördelningen.genomsnittligatill denförhållandeiskillnader

% utomståen-mindre 83inte inordförande attexterna enansergruppen
delasuppfattningenprincipiellaordförande. Dende bör avvaraperson

sin styrelse. Motsva-ordförande imyndighetschefer, är% de21 somav
styrelse,i sin ärmyndighetschefer, ledamöterårandel derande somav

65 %.
demyndigheten ärverksamhet inomordinariemed sinLedamöter som

chef också börmyndighetens%,utsträckning, 63i störst att varaanser
personutomståendeförandelarna enhögstaDeordförande i styrelsen.

i kommuni verksamhetrespektive78 96verksamheti enskildfinns
96.landsting 73eller

erfarenhetsbakgrund frånochhuvudsakliga kompetens-sinharDe som
utsträckning,iverksamhetinom enskildföretagsledning storanser

person.utomståendebör enordföranden%,82 att vara
myndighetschefen bör%44personalföretrâdarna attAv varaanser

ordförande.
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6. Hur många ledamöter bör styrelsen ha exkl. per-
sonalföretrâdare

Högst 6 31
7-9 62

eller flera10 5

finnsDet klar majoritet för 7-9 ledamöter i styrelsen. %62en av
ledamöterna föredrar den storleken. % föredrar31 högst ledamötersex
i styrelsen, och 5 det bör 10 eller flera ledamöter.attanser vara

Inom myndighetsgrupperna 7 och 8 har valt alternativetmånga med
mindre styrelser: 54 har48 högst l6. 1svaratresp. grupperna
och majoriteten för6 är 7-9 ledamöter särskilt 75, 70 70stor: resp.
har så.svarat

departementsområdetInom kommunikation finns det med 53 en
övervikt för högst ledamöter.6 Inom justitie-, närings- och civildepar-

område föredrar cirka 70 % antalet 7-9. Inom departements-tementens
områdena ñr kultur och arbetsmarknad cirka 15 % det börattanser vara

eller flera10 ledamöter i styrelsen.
Beroende ñnansieringsformen förpå myndigheten blir mycketsvaren

olika på den här frågan. I myndigheter med avgiftsinkomster 55 %anser
det bör högst 6 ledamöter i styrelsen, 43 % det böratt attvara vara

7-9 stycken endastoch % har1 10 eller flera.svarat
Ledamöter med sin ordinarie verksamhet inom organisation och

riksdagsledamöter har cirkamed 72 något markerat förord förett mer
styrelsestorleken 7-9.

7. Hur lång tid bör styrelseledamöterna förordnade förvara
varje gång med möjlighet till förnyat förordnande

För år 8ett
För två år 32
För eller flera år 59tre

Merparten de svarande, 59 96, fleraeller denår äratt treav anser
lämpligaste längden förordnande.på Var tredje, %, föredrar32 förett
två år och för8 år den lämpligaste tidenär för förordnande.att ett

I myndighetsgrupperna 5 och har2 79 75 föredragit alter-resp.
nativet för eller flera år.tre

departementsområdenaAv är det några avviker från den totalasom
svarsfördelningen. Inom kommunikationsområdet vill 20 % ledamö-av

tiden för förordnandet bör för utbildnings-år. Inomterna att ettvara
och kulturdepartementen 82 78 den längre tiden, förattanser resp.

fleraeller år, är föredra.tre att
De med funktionen styrelseordförande har högrenågot procentandelar

för den längre ñrordnandetiden. De i riksdagen,är verksamma isom
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kommun eller i landsting ñr förhar svarsandelar 72 alternativetrunt
eller flera år.tre

personalföretrâdarna det styrelse-är endast 45Av attsom anser
ledamöterna bör förordnade för fleraeller år.trevara

Iedningsform DinVilken Du myndighet bör haattanser
Styrelse 79
Myndighetschef enrådighetsverk med råd 13
Myndighetschef enrådighetsverk 4
Kollegium chefstjânstemân tjänste-av
mannastyrelse l

denF41 klar majoritet de svarande, %, styrelse år79 attav anser
ledningsformen. myndighetschef enrådig-lämpligaste 13 tycker att

ledningsform myndigheten ha.hetsverk med råd den börâr
styrelsemyndighetsgruppema och 5 har 83-85 %I 4 angett som

alternativet myndighets-lämplig ledningsform. 2 har valtI 14grupp
chef enrådighetsverkY.

sig inomVid jämförelser mellan departementsomrádena visar det att
enrådighets-alternativet myndighetschefförsvarsområdet har 16 valt

% myndig-verk. ñnansområdet har relativtInom många 24 svarat
särskilt inomhetschef med råd. Andelen för styrelse årår storsom

områdena för kultur-, miljö- och civildepartementensamtnaturresurs-
mellan och %.86 93

för ledamöter myndigheterFörordet styrelse år högre, 86 %, bland
finansierade anslag avgiftsinkomster.år såvälsom av som

ordförande samtliga svarande styrelse ârI attexterna attgruppen anser
uppfattning.föredra, och i ledamöter har %82externa sammagruppen

myndighetschefer förordar styrelse,58 de ordförande ärav som
medan % dem myndighetschefmed råd och 13 % myn-19 av svarar
dighetschef.

landsting förordarSamtliga ledamöter verksamma inom kommun eller
riksdagsledamöterna valt. Enstyrelse. Det alternativet har 87 % av

förfjärdedel ledamöterna från den myndigheten har kryssatav egna
alternativet myndighetschef med råd.

chefstjânstemân oftarePersonalföretrâdarna har kollegiumangett av
övriga 96.än 4
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C. Styrelseuppdraget

Vad uppfattar Du det viktigaste i Dittsom
styrelseuppdrag Gäller inte tjänstemän inom
myndigheten.

Frågan besvarad 14
Aktivt delta i ledningen myndigheten 17av
På regeringens uppdrag granska verksamhetenatt
bedrivs ändamålsenligt 21
Utöva medborgerlig insyn i verksamheten 10
Vara rådgivare till myndighetschefen 18
Tillvarata särskilda intressen t.ex. konsument-
intressen, fackliga intressen eller bransch-
intressen 5
Flera 15svar

Svaren fördelar sig relativt jämnt de olikapå alternativen.
de svarande tillhörandeAv myndighetsgrupp 2 har endast 6 % angett

alternativet aktivt delta i ledningen myndigheten.av
Inom utrikes-, kommunikations-, kultur- och miljödepartementens om-

råden har fler in %20 aktivt delta i ledningen.svarat
Externa styrelseordförande har oftare övrigaän inte iir tjänstemänsom

inom myndigheten det viktigaste år aktivt delta i ledningenangett att att
myndigheten.av

Riksdagsledamöter har huvudsakligen utöva medborgerligangett
tillsyn. De arbetar i statlig verksamhet eller enskild verksamhet harsom
främst granska verksamheten bedrivsangett ändamålsenligtatt och
vara rådgivare till myndighetschefen. De har sin ordinarie verk-som
samhet i kommun och landsting har oftast delta aktivt i ledningenangett

myndigheten. De iir verksamma inom organisation har oftastav som
granska verksamheten.angett

25 % ledamöterna med erfarenhet politisk arbete detav attav anser
viktigaste iir utöva medborgerlig insyn i verksamheten.att

I vilken utsträckning Du Din kompetens ochattanser
erfarenhet har kunnat tillföra myndighetens ledning
ökad sakkunskap

I hög grad 27
I viss utsträckning 61
I ringa utsträckning 7
Nästan inte alls l

Majoriteten deras kompetens endast i viss utsträckningatt haranser
kunnat tillföra myndighetens ledning ökad sakkunskap.
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utsträck-% i ringamyndighetsgrupp har så många 14I 2 svaratsom
ning.

anslagsfinansie-i hög grad ökar med gradenAndelen svarat avsom
ring.

myndigheten exkl.ordinarie verksamhet ihar sin65 % demav som
andel för demMotsvarandepersonalföretrâdare har i hög grad.svarat

landsting 10 96.verksamhet i kommun eller århar sin ordinariesom
politisktkompetensbakgmnd i arbetesin huvudsakligaDe har an-som

erfarenhet harderas kompetens ochi mindre utsträckning andraän attser
gällersakkunskap. Detsammamyndighetens ledning ökadkunnat tillföra

personalföretrâdama.för

tillfört Digutsträckning styrelseuppdraget3. vilken harI
ordinarieDinerfarenheter förviktiga kunskaper och

verksamhet

26högI grad
54viss utsträckningI
13ringa utsträckningI
2inte allsNästan

demyndigheters styrelseri avgiftsñnansieradeLedamöter attuppger
för sinerfarenheterviktiga ochi utsträckning tillförts kunskaperstörre

ordinarie verksamhet.

i Ditt styrelseuppdragfrämst introduceratsHur har Du
inom myndigheten.Gäller inte tjänstemän

17besvaradFrågan
Information från berört departement 4

information myndighetschefen 24Personlig av
information till samtligaGenerell

37styrelseledamöter
styrelseledamöterSärskild utbildning 11av

7Flera svar

myndigheten.tjänstemän inomskulle besvarasFrågan av
generellsitt styrelseuppdragandelen har introducerats iStörsta genom

information till samtliga styrelseledamöter.
information från sitt departe-fåttmyndighetsgrupp har 9Inom 6

övriga fåttutsträckning ii änInom 6 och 8 har störrement. grupperman
myndighetschefen.informationpersonlig av

fåttområde harjustitie- och utbildningsdepartementensInom man gene-
personlig informationutsträckning ochrell information i större av myn-
nâringsdepartementets områdeutsträckning. Inomdighetschefen i mindre
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har fått generell information i mindre utsträckning och personligman
information myndighetschefen i större utsträckning.av

Vid avgiftsñnansierade myndigheter har styrelseledamöterna fått mer
personlig information från myndighetschefen och mindre generell infor-
mation.

De ledamöterna har huvudsakligen fåttexterna generell information.
deAv styrelseordförandena har drygt hälften fåttexterna personlig in-

formation myndighetschefen.av
Oberoende har sin ordinarie verksamhet är generell infor-av var man

mation den vanligaste introduktionsformen.
Personer med huvudsaklig kompetens- och erfarenhetsbakgnmd från

företagsledning inom enskild verksamhet får personlig information av
myndighetschefen i större utsträckning än andra personer.

Hur har den information Du fått myndighetenssom om
uppgifter och organisation varit Gäller inte tjänstemän
inom myndigheten.

Frågan besvarad
Mycket god
Tillräcklig
Inte fullt tillräcklig
Otillräcklig

76 har fått mycket god eller tillräcklig information.
Inom myndighetsgrupp 6 och 8 har större andel de fåttuppgett atten

mycket god eller tillräcklig information.
Inom närings- och civildepartementens område är andelen fåttsom

mycket god information större än genomsnittet.
Vid avgiftsñnansierade myndigheter är andelen mycketsvaratsom

god större vidän anslagsñnansierade.
Riksdagsledamöterna och de med politiskt arbete huvudsakligsom

kompetens- och erfarenhetsbakgnmd tycks minst nöjda med denvara
information fått.de

Hur många sammanträden har Du deltagit i under det
åretsenaste

Alla eller nästan alla 85
Ungefär hälften 11
Mindre hälftenän 1

85 % de svarande styrelseledamöterna har deltagit i alla eller nästanav
alla sammanträden under det året.senaste

Inom myndighetsgrupp har1 93 % deltagit i alla eller nästan alla
sammanträden under året. Störst frånvaro kan i 6.noteras grupp
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civildepartementets område har %justitie-, jordbruks- och 94Inom
eller fler deltagit i alla eller nästan alla sammanträden.

Fmansieringformen påverkar inte deltagandet i sammanträden.
alladeltagit i alla ellerriksdagsledamöterna har 75 % nästanAv

sammanträden.

årligensammanträden bör styrelsen ha7. Hur många

Högst 5 48
446-8

5Mer än 8

De börsammanträden styrelsen bör ha går inte utläsa.Hur många att
emellertid inte fler änvara

antalmyndighetsgrupp och störreInom l 3 att ett samman-anser man
5 sammanträden.lämpligt. vill 70 ha högsttråden är Inom 8grupp

villkommunikations- och nâringsdepartementens områdeInom man
time i genomsnitt.ha sammanträden ån

flerAnslagsñnansierade myndigheters styrelseledamöter attanser
ledamötersammanträden behövs vad avgiftsñnansierade myndighetersän

anser.
myndighetschef styrelseordförande vill ha flerPersoner ochârsom

ledamöter.sammanträden än externa
politiskt huvudsakligRiksdagsledamöter och med arbete sompersoner

antal sammanträdenkompetens- och erfarenhetsbakgnmd vill ha störreett
år in Övriga.per

verksför-enligtAnser Du de ärenden styrelsenatt som
ordförordningen, instruktionen särskild föreskrifteller

tillräckligt ingående iskall besluta i har behandlats
styrelsen

Tveksamt NejJa

anslagsframstâllning 87 9 1a.
b. Årsredovisningårs-

bokslut 80 14 2
revisionsberättelser ochc.
revisionsrapporter 1574 2

d. föreskrifter riktarsom
sig till enskilda, kom-

landstingeller 42 20 5muner
andra beslutsârendene.
enligt särskild före-
skrift S8 17 3
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%87 samtliga exkl. personalföretrådarna tycker anslagsfram-attav
ställningen har behandlats tillräckligt ingående i styrelsen. Punkterna d
och har lämnats obesvarade 33 % respektive 22 %.e av

förJF-svaret punkten avviker från genomsnittet för kommunika-a
tionsdepartementet 73 % och justitiedepartementet 94 96.

Myndighetsgrupp 2 har lämnat avvikande ja-svar 92 %ett mot
80 % för punkten

Höga ja-svarandelar har för punkten myndighetsgrupplämnatsc av
962 88 och verksamma inom organisation 86 96.av

Anser följande frågorDu besluts-att utan att vara-
ärenden har behandlats tillräckligt i styrelsen-

Ja Tveksamt Nej

policy för myndighetens verk-a.
samhet inom olika områden 68 21 6
fortlöpande uppföljning av

verksamhetpågående 64 26 5
fortlöpande uppföljningc. av
myndighetens ekonomi 68 22 4
organisation rationa-och
lisering 57 32 5
personalförsöijjning oche.
personalpolitik 44 38 12
remisser inom myndighetens
ansvarsområde 53 28 8
frågor aktualiseratsg. som av
enskilda styrelseledamöter 69 18 3

Personalförsörjning och personalpolitik frågorär de behandlatssom
minst tillräckligt. fFör punkterna och andelen cirka %.är 10g svar
Detta bortfall minskar möjligheten jämföra alternativen med varandra.att

Avvikelser för ja-svarandelen finns för olika myndighetsgrupper.
Inom myndighetsgrupp har %8 75 detta alternativ för punktenangett
i 6 har 80 % det iför 8 har 67 % det förangett angettgrupp grupp

i har 59 % för6 det för i 5 har 72 % detangett angettgrupp grupp
f och i och har1 2 drygt 80 detta för punktenangettgrupperna svar

Departementsområdena utrikes utsträckningoch näring har i större än
övriga ja under punkten Departementsområdena social ochsvarat
näring har i större utsträckning övriga ja för punktenän svarat c.
Departementsområdet näring har i utsträckning övrigastörre än svarat
ja för punkten d.

Departementsområdena social, utbildning och iarbetsmarknad har
större utsträckning övriga jain under d.svarat

Avgiftsñnansiemde myndigheter har större andelar jr-svar för
ärendegruppema b anslagsñnansierade myndigheter.äne-
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ordinarie i myndigheten eller i kommunhar sin verksamhetDe som
utsträckning övriga ja underoch landsting har i ânstörre svarat

punkten
övrigamyndigheten har i utsträckning änDe arbetar inom störresom

ja under punktensvarat e.
Personalföretrâdarna har för ârendegrupperna d och angetta, c, e

mindre ja-svar.andelar

ordinarieinom Ditt10. Brukar Du samråda med någon
förberedelse införverksamhetsområde ett sty-som

styrelsesammantrâde

Ofta 23
Ibland 46

aldrig 26Sällan eller

i myndighetsgrupp och harledamöterna 3Drygt 30 1 angett attav
de ofta brukar samråda.

område samrådet ofta. Inomjordbruksdepartementets 33Inom
respektivekommunikations- nâringsdepartementens område haroch 40

aldrig samråder.39 de sällan ellerangett att
samråder sällan eller aldrig.Hälften de styrelseordtörandenaexternaav

samråder ofta. de leda-Drygt 65 % myndighetscheferna Av externaav
endast ofta.möterna samråder 17

i myndigheten% dem har sin ordinarie verksamhet60 sam-av som
iofta. riksdagsledamöterna och 10 %råder Endast 8 av personerav

enskild tjänst samråder ofta.
huvudsaklig kom-De har politiskt arbete eller annat sompersoner som

ofta i mindre utsträckningoch erfarenhetsbakgrund harpetens- svarat
än Övriga.

% de ofta brukarpersonalföretrâdarna 40så mångaAv attsomanger
samråda.

Din tid styrelseledamot11. Har Du under reserveratsom
Dig styrelsebölutnågotmot

Flera gånger 9
Någon 9gång
Aldrig 78

Majoriteten har aldrig sig styrelsebeslut.någotreserverat mot
myndighetsgruppema fleraInom och 3 har drygt 20 % sig1 reserverat

gånger.
justitie-,Inom utbildnings- och civildepartementens område har drygt

%20 sig flera nâringsdepartementets hargånger. Inom områdereserverat
95 % aldrig sig.reserverat
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Externa ledamöter sig oftare än övriga.reserverar
18 med sin ordinarie verksamhet inomav kommun,personerna

landsting eller organisation har sig flera gånger.resevemt
De med politiskt arbete huvudsaklig kompetens- och erfarenhets-som

bakgrund har sig något oftare än övriga.reserverat

12. Har Du i ordning, särskiltt.ex. yttrandeannan genom
till protokollet, offentligt uttalat avvikande uppfattning
i någon fråga i styrelsen

gångerFlera 9
En gång 10
Aldrig 77

19 har någon gång uttalat avvikande uppfattning.
Inom myndighetsgrupp är andelenl aldrig uttalat avvikandesom upp-

fattning mindre 58 % ioch 2 större 88 % än genomsnittet.grupp
Inom näringsdepartementets område är andelen aldrig 90 i och

inom jordbruks- och utbildningsdepartementens område cirka 63 %.
Verksamma i organisation eller enskild verksamhet har oftare in andra

uttalat avvikande uppfattning.

13. Har Du på grund Din ordinarie verksamhet anmältav
jäv vid handläggningen något ärende i styrelsenav

Flera gånger 1
En gång 4
Aldrig 91

Endast 5 % har någon gång på grund sin ordinarie verksamhetav an-
mält jäv.

Inga nämnvärda skillnader i finns mellan olika redovisningsgrup-svar
per.

14. Har Du på grund Din ordinarie verksamhet eljestav
varit tveksam till delta vidatt handläggningen av
någon fråga i styrelsen

Flera gånger l
En gång 10
Aldrig 85

Majoriteten har aldrig varit tveksam till delta vid handläggningenatt
någon fråga i styrelsen.av
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redovisningsgrupper.samtligadetsamma föriârSvarsmönstret stort

haft personligstyrelseledamoti egenskapHar Du15. av
ellereller statssekreteraremed statsrådkontakt annan

inte tjänstemänGällerdepartementtjänsteman i berört
inom myndigheten.

9Ofta
43Någon gång
34Aldrig

aldrig haftoch har7 8inom myndighetsgruppema%Drygt 40 per-
departement.sonlig kontakt med berört

46-5 %näring harjordbruk och ldepartementsområdena social,Inom
haft kontakt.aldrig

aldrig haft kontakt.54myndigheter haravgiftsñnansieradeVid
kontakterpersonligahaftriksdagsledamöterna%har 81Inte oväntat av

ordinarie verksam-med dende svarandeHälftenmed departementet. av
kontakt.aldrig haftverksamhet harenskildi statlig ellerheten

huvudsaklig kompetens-med politiskt arbeteledamöterna76 somav
haft kontakt.erfarenhetsbakgnmd haroch

styrelseledamotDupersonligt16. Vilket att enansvar anser
förtroendemyndighet har deti statlig bör utöveren

i uppdragetliggeramvansom
liknande detekonomisktEtt somansvar

9aktiebolaggäller för
juridiskt ellerformNågon avannan

48ekonomiskt ansvar
37preciseratInget ansvar

börstatlig myndighet haistyrelseledamotEndast 9 att enanser en
aktiebolag.fördet gällerekonomiskt liknandeett somansvar
% någonhar cirka 60myndighetsgruppema och 71Inom angett annan

ekonomisktform juridiskt eller ansvar.av
preciseratskall ha någotstyrelseledamotenAndelen inte attansersom

civil-51 %. Inomområdeinom utrikesdepartementetsär störstansvar
skall ha någonstyrelseledamötema%departementets område 64 attanser

form av ansvar.annan
styrelse-andelenanslagsñnansierade myndigheter ärI attsom anser

avgiftsñnan-ipreciserat större äninte skall haledamoten något ansvar
sierade myndigheter.

företagi enskiltordinarie verksamhetensvarande med18 anserav
liknande detekonomisktskall hastyrelseledamoten ettatt somansvar
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gäller för aktiebolag. 46 % svarande verksamma inom organisationav
inte ledamöterna skall ha något preciseratattanser ansvar.

Svar-ande med erfarenhet företagsledning inom enskild verksamhetav
i större utsträckning 21 % än övriga styrelseledamoten skallanser att

ha ekonomiskt liknande det gäller för aktiebolag.ett ansvar som
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Organisation tjånstetillsättningD. och

Vilken instans bör bestämma myndighetens indelning i
avdelningar eller motsvarande nivå direkt under verks-
ledningen

Regeringen 3
Myndighetens styrelse 46
Myndighetschefen 48

i mindre utsträckning övrigaMyndighetsgrupp 7 33 % än attanser
bestämma indelningar i avdel-myndighetens styrelse bör myndighetens

nivå.ningar eller motsvarande
justitiedepartementets % regeringen börInom område 18 attanser

arbetsmarknadsdepartementets område 58bestämma. Inom attanser
myndighetens styrelse bör bestämma. Inom utbildningsdepartementets
område myndighetschefen bör bestämma.73 % attanser

70 de styrelsordförandena myndighetens styrelse% externa attav anser
bör bestämma.

inom% med sin ordinarie verksamhet myndigheten72 av personerna
myndighetschefen bör bestämma. riksdagsledamöterna70attanser av
myndighetens styrelse bör bestämma.attanser

de svarande med erfarenhet politiskt arbete 56Av attanserav
svarande med erfaren-myndighetens styrelse bör bestämma. 59 deav

myndighetschefenhet myndighetsledning bör bestämma.attav anser

vilken utsträckning Du styrelsen bör medverkaI attanser
myndighetens chefvid tillsättning av

förslag tillStyrelsen lämnar formellt
regeringen 23
Styrelsens ordförande informerar berört
statsråd styrelsens synpunkter 48om

25Styrelsen medverkar inte alls

% myndighetschef och ordförande58 svarande är attanserav som
inte skall medverka. 74 % styrelseordförandestyrelsen alls externaav

styrel-styrelsens ordförande skall informera berört statsrådatt omanser
synpunkter.sens

53 E styrelseledamöterna verksamma vid myndigheten attav anser
styrelsen inte alls skall medverka.

Personalföretrâdama i utsträckning övriga styrelsenstörre in attanger
bör lämna formellt förslag regeringen.till
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Hur3. bör tjänsterna myndighetschefenundernärmast
tillsättas

regeringenAv 7
myndighetens styrelseAv 22
myndighetschefen efter detAv att

styrelsen vilka krav börangett som
ställas innehavarenpå 35

myndighetschefen 33Av

Inom departementsområdena social, arbetsmarknad civiloch har drygt
30 i myndighetensav styrelse. Inom områdena utbildning ochangett
kultur har % respektive %47 50 av myndighetschefen efter kravangett
från styrelsen. områdena försvar,Inom kommunikation och näring har
drygt 40 % myndighetschefen.avangett

Vid avgiftsñnansierade myndigheter andelen myndig-är svaratsom
hetschefen och i anslagsñnansierade39 myndigheter %.32

myndighetschefer ordförande iAv är styrelsen 58 detattsom anser
bör myndighetschefen tillsätter tjänsterna.vara som

med sin ordinarieAv verksamhet i myndigheten 60personer anser
det bör myndighetschefen tillsätter tjänsterna. riksdags-Avatt vara som

ledamöterna har endast i av regeringen. verk-1 Avangett personer
inom kommun, landsting, organisationer enskildoch verksamhetsamma

har närmare 50 % myndighetschefen efter krav.angett
Personer med sin huvudsakliga kunskaps- och erfarenhetsbakgnmd

från myndighetsledning har oftare andra myndighetschefen.än angett
Personer med sin huvudsakliga kunskaps- och erfarenhetsbakgnmd från
företagsledning har oftare im andra myndighetschefen efter kravangett
från styrelsen.

Personalföretrådarna i utsträckning % tjänsternastörre 18 attanger
bör tillsâttas regeringen.av
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offentliga utredningar 1993Statens

Kronologisk förteckning

l.Stymings- och samarbetsformeri biståndet.UD totalförsvarsplikt.36.Lag F6.om
2. för grundskolan.Kursplaner U. 37Justitiekanslem. En JK:s arbetsuppgifteröversynav

för effektivitet.Ersättning kvalitet och Ju.m.m.
Utformning resurstilldelningssystemför sjukvårdeni framtiden38.Hålso- och modeller. S.ett nyttav tre- -

grundläggandehögskoleutbildning.U. ñlmcensuren.39.En för Ku.gräns
4. Statligt rehabiliteringstödtill tortyrskadade rättighetsfrågor.Del40. Fri- och A och B. Ju.av

flyktingar il. S. Folk- ochbostadsräkningår 1990och i framtiden.41m. .Bensodiazepiner beroendeframkallandepsykofar Fi.-
maka. S. högskolor.42.Försvarets Fö.

6. Livsmedelshygienoch småskaliglivsmedelsproduk- arbetslöshet.A.43.Politik mot
Översyntion. Jo. tjänsteinkomstbeskattriingen.Fi.44. av

7. Lñneskillnaderoch lönediskriminering. sig BytånkandeTrosa loss. eller demokratins45. bryter
Om kvinnor och arbetsmarknaden.Ku.mån räddning.C.
Döneskillnaderoch lönediskriminering.Om kvinnor kyrkofrågor. C.46.Vissa
och på arbetsmarknaden.Bilagedel.Ku.män valmöjligheterinom skola.47.Konsekvenserav
Postlag.K. barnomsorg,äldreomsorgoch primärvård. C.

10.En datalag.Ju. verksamheteri förvaltning i48.Kommunala ochny egen
1l Socialförsåkringsregister.S. aktiebilag.Enjämförandekommunala studie.C..12.Várdhögskolor betalningsansvar.S.49.Ett år med

kvalitet utveckling huvudmannaskap.U. Serveringsbestämmelser.S.50.- - -Ökad13. jåmvågen.konkurrenspå K. Naturupplevelser buller51. kvalitet värna.utan atten-14.EG och våra gnmdlagar. Ju.
15.Svenskaregler för internationellomfördelning vid arbetslöshet.52.Ersättning A.av

olja vid oljekris. N. Kostnadsutjâmningmellan Fi.53. kommuner.en
16.Nya villkor för ekonomiochpolitik ekonomi- på brott.Utvisning grund Ku.54. av-

kommissionensförslag. Fi. skadeståndsansvar.55.Det allmännas Ju.
16.Nya villkor för ekonomiochpolitik ekonomi- 56.Kontrollen strategisktkänsligaöver export varor.av-

kommissionensförslag. Bilagor. Fi. UD.
Ägandet17. radio television allmänhetensoch i 57. fastigheter,del lBeskattningav av
tjänst. Ku. Schablonintâkt fastighetsskatt Fi.eller-18. ToleransAcceptans Delaktighet.M. Fi.58.Effektivare ledningi statligamyndigheter.

19.Kommunernaoch miljöarbetet.M.
120.Riksbanken prisstabiliteten.och Fi.
21.Ökat personval.Ju.
122.Vad statsrådsarbetevärt Fi.är ett
23.Kunskapenskrona. U.
24. Utlänningslagen partiell Ku.översyn.en-
125.Socialaåtgärderfor jordbnrkare. Jo.
.26.Handläggningen vissasäkerhetsfrågor.Ju.av
:27.Miljöbalk. Del och 2. M.l
28.Bankstödsnämnden.Fi.
29. reformering töretagsbeskatmingen.Fortsatt av

Del 2. Fi.
30.Rättentill biståndinom socialtjänsten.S.
3l.Kommunemas roll på alkoholområdetoch inom

missbrukarvården.S.
32.Ny anställningsskyddslag.A.

Åtgärder33. för förberedaSverigesjordbruk ochatt
livsmedelsindustriför EG. Jo.

34.Förarprövare. K.
35.Reaktion ungdomsbrott.Del och B. Ju.Amot
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Systematisk förteckning

Beskattning fastigheter,Justitiedepartementet del lav
Schablonintâkteller fastighetsskatt [57]En datalag. -[10]ny Effektivare ledningi statligamyndigheter. [58]EG och våra grundlagar. [14]

Ökat personval. [21] UtbildningsdepartementetHandläggningen vissaSäkerhetsfrågan[26]av Kursplanerfor grtmdskolan.[2]Reaktion ungdomsbrott.Del A och B. [35]mot
Ersättningför kvalitet och effektivitet.Justitiekanslern.En JKzsarbetsuppgifteröversynav Utformning resurstilldelningssystemförett nyttav[37] -m.m.
grundläggandehögskoleutbildning. [3]Fri- och râttighetsfrågor. Del och B.A [40]
VårdhögskolorDet allmännasskadeståndsansvar.[55]

kvalitet utveckling huvudmannaskap.[12]- - o
KunskapensUtrikesdepartementet krona. [23]

Styrnings-och samarbetsformeri biståndet.[l] JordbruksdepartementetKontrollen strategisktöver känsliga [56]export av varor. Livsmedelshygienoch småskaliglivsmedelsproduktion.
Försvarsdepartementet 61

Socialaåtgärderfor jordbrukare. [25]Lag totalförsvarsplikt. [36]om Åtgärderför förberedaSverigesjordbnikatt ochFörsvaretshögskolor. [42]
livsmedelsindustriför EG. [33]

Socialdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet

Statligt stöd till rehabilitering tortyrskadadeav Ny anstâllningsskyddslag.[32]flyktingar fl. [4]rn. Politik arbetslöshet.[43]motBensodiazepiner beroendeframkallandepsykofarmaka.- Ersättningvid arbetslöshet.[53]l5l
Socialförsäkringsregister. KulturdepartementetRättentill biståndinom socialtjänsten.[30]

böneskillttaderoch lönediskriminerirtg.Kommunernasroll på alkoholområdetoch inom
Om kvinnor och arbetsmarknaden.män [7]missbnikarvården.[31]
böneskillnaderoch lönediskriminering.Om kvinnorHälso- och sjukvårdeni framtiden modeller. [38]tre- och arbetsmarknaden.män Bilagedel. [8]Ett år med betalningsansvar.[49] Ägandet radio och television i allmänhetenstjänst.Serveringsbestämmelser. av[50]
1171

Kommunikationsdepartementet Utlänningslagen partiell översyn. [24]en-
En för ftlmcensuren.gräns [39]Postlag. [9]
Utvisning grund brott. [54]Ökad avkonkurrens järnvägen. [13]

Förarprövare. [34] Näringsdepartementet
Finansdepartementet Svenskaregler för internationellomfördelning oljaav

vid oljekris. [15]enNya villkor för ekonomiochpolitik ekonomi--kornmisionensförslag. [16] Civildepartementet
Nya villkor för ekonomiochpolitik ekonomi-- Trosabryter sig loss. Bytânkandeeller demokratinskommisionensförslag. Bilagor. [16]

räddning.[45]Riksbankenoch prisstabiliteten.[20]
Vissakyrkofrágor. [46]Vad är statsrádsarbetevärt [22]ett Konsekvenser valmöjligheter inom skola,avBankstödsnämnden.[28]
bamomsorg.äldreomsorgoch primärvård. [47]Fortsattreformering företagsbeskattningen.av Kommunalaverksamheteri förvaltning och iDel egen2. [29]
kommunalaaktiebilag. Enjämförandestudie. [48]Folk- och bostadsräkningår 1990och i framtiden. [41]

Översyn tjänsteinkomstbeskattningen.[44]av
Kostnadsutjâmningmellan kommuner. [53]



1993utredningaroffentligaStatens

förteckningSystematisk

naturresursdepartementetMiljö- och
[18]Delaktighet.ToleransAcceptans

[19]miljöarbetet.ochKommunerna
[27]ochDel 1Miljöbalk.

kvalitet värna.bullerNaturupplevelser anutan en-
[51]
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