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LejonBrittastatsrådetTill

chefen för Inrikesdeparte-bemyndigade den maj 199729Regeringen
1997:80 medkommitté dir.parlamentarisktillkallamentet att upp-en

ändradförsöksverksamhet medutvärdera denochgift dels följaatt upp
harriksdagenoch kommunmellanansvarsfördelningregional stat som

framtida regionalaförslag denvissautformabeslutat dels orga-omom,
nisationen.

skallöverväganden och förslagkommitténsutgångspunkt förEn
förank-demokratiskför fördjupadformerutvecklasbördetatt envara

det bör finnasochutvecklingsansvaretregionaladetring att en sam-av
regional kannivåorganisation påstatligmanhållen, effektiv svarasom

utvärderafölja ochrättstillämpningochför bl.a. tillsyn stats-samt upp
utgångspunkt för kommitténs överväg-beslut.maktemas En annan

denide måltillmåsteanden skall attstatenatt angessomsevara
samtidigt hänsyndelarfullföljs landets allaipolitikennationella som

självsty-regionalautvecklingenregionalamål för dentill detas som
ställtrelseorgan har upp.

övervägandenredovisa sinaskallkommitténdirektivenI attanges
uppdragetdeldenoktober 2000. Iden loch förslag senast somav

länsförvaltningensden statligaövervägandengenerella omavser
skedelredovisningdirektivenenligtskulleuppgifterstruktur och en

juni 1998skrivelse den 11Kommittén har ioktober 1998.den 1 en
statliga läns-dendelbetänkandetöverlämnandethemställt att omav

beslu-senareläggs. Regeringenuppgifterochstrukturförvaltningens
den 31skall skedelredovisningen1998augusti senasttade den 13 att

december 1998.
regionkom-parlamentariskaDenantagitKommittén har namnet

In 1997:08.mittén
landshöv-juni 1997förordnades den 6kommitténordförande iSom

dingen Karin Starrin.
landstings-juni 1997förordnades den 6kommitténledamöter iSom

sAnderssonkommunalrådet LorentzAhlkvist s,rådet Björn nu-,
Nilsriksdagsledamöternakd,AnderssonAnderslandstingsrådetmera

Hellberg v, Lagerm, Owe PerAurelius m, Inga BerggrenFredrik
Österberg riksdagsledamoten Brittadåvarandes,Erikmp, Sven



landstingsrådet fp.Lars Wennås 1Sundin s, Densamt numera
kommunalrådet, riksdagsleda-december förordnades1997 numera

Åsa kommittén.ledamot icTorstenssonmoten som
förordnades den oktober direk-kommittén l 1997Som sakkunniga i

Kommunförbundet, departementsrådetSvenskaLindh,Susannetör
direktör Ulf Wetterberg,Inrikesdepartementet,Gunhild Lindström,

Zelmin-Åberg,departementsrådet EmaLandstingsförbundet, samt
Inrikesdepartementet.

f.n. departementssekreterarenkommittén verkariSom experter
Försvarsdepartementet, departementssekrete-Ekelund,Keijo-Gustav

handelsdepartementet, kanslirådetochIngela Englund, Närings-raren
departementssekreteraren IngridInrikesdepartementet,Håkan Hällman,
departementssekreterarenKulturdepartementet, Kers-Johansson-Lind,

Löf-sakkunnigKommunikationsdepartementet, Ingvartin Lolcrantz,
departementsrådet Kahn, Miljödepar-Jonstrand, Socialdepartementet,

Iniikesdeparte-Molin,departementssekreteraren Catarinatementet,
departe-Uggla, Finansdepartementet,kanslirådet Astrid Nensénmenet,

Pemodd, Finansdepartementet, kammarrätts-Bobmentssekreteraren
departementsrådetJustitiedepartementet,Roger Petersson,assessom

departementssekretarerenJordbruksdepartementet,Schantz,Dag von
rättschefenArbetsmarknadsdepartementet,Sjölander,Katarina samt

Utbildningsdepartementet.Gudmund Toij er,
förordnades den septemberkommittén 1Till huvudselqeterare i

Kronvall.konstitutionsutskott Kairiksdagensföredraganden i1997
kommittén kansli-sekreterare iförordnadesFrån datum somsamma

Österberg, oktober 1997Justitiedepartementet. Den 1rådet Gunnar
universitetslektorkommittén Jörgensekreterare iförordnades som

förordnadesHalmstad. januari 1998Högskolan Den lJohansson, i
Riksrevisionsverket, sekreterare kommittén.iEhn,revisorn Peter som
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Sammanfattning

innehållBetänkandets i stort

hittillsva-uppdrag,till kommitténsbakgrundallmänkapitelI l ges en
historisk genomgångkapitel 2fortsatta arbete. Irande och görs aven

1960-taleteffektivitetsperspektiv frånochdemokrati-regionfrågan i ett
Kalmar, Skå-försöksverksamheten ibeskrivskapitelnutid. 3fram till I

be-särskild inriktning påmedGotlands län,ochGötalandsVästrane,
översiktlig redovisninginnehållerKapitel 4länsstyrelser.rörda aven

m.fl.och kommunerlandsting ägermellansådan samverkan stat, som
underlagsma-detredovisaskapitelförsökslänen. 5Iandra läni änrum

ställning tillkommitténinhämtat,kommittén harterial tarutan attsom
underlagsmaterialet.ide bedömningar görssomm.m.

enligtproblemställningargenerellabehandlas vissakapitel 6I som
regionalastatligaframtidabetydelse för denkommittén kan vara av

fördeprincipiell diskussionSyftetförvaltningen. är att omengenom
för komman-plattformskapafrågeställningarnacentralakommittén en

bryg-fungeraockså tänktKapitletställningstaganden.de är att som en
ochunderlagsmaterialkommitténskapitel där presenterasmellan 5ga

redovisas.övervägandendär kommitténskapitel 7
kapitel och ka-endast 6redovisassammanfattningenföljandedenI

pitel

betydelse förmedproblemställningarGenerella
förvaltningregionalastatligaframtidens

kapitel 6
förgångfinns någonkapitlet det inteKommittén konstaterar i att en

övergripandesidanåmellanalla given avvägning statens ansvarena
och fördelargenomförande landets allainationella politikensför den

bordeförutsättningarlikvärdigamedborgarealla oavsettatt varges
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ochsjälvstyrelseorganens frihetregionaladeoch å andra sidan ansvar
självstyrelseorganmellan ochRelationenutveckling.för regionens stat

omprövning.tilloch viljaflexibilitetbör präglas av
har isjälvstyrelseorganenochmellanUppgiftsfördelningen staten

principiellöverväganden.praktiska Engrundats påutsträckningstor
alltid börkommittén detenligt prövasdockutgångspunkt attär om en

med-beslutsfattandet sker näraverksamhetoffentligviss attgagnas av
lokala och regio-ochregionaltochlokaltborgarna, så att engagemang

besluten.itillvaraerfarenheter kannala tas
ochdecentralisering intematio-kapitletigenomgående ärEtt tema

tydligtutvecklingstendenser illustrerardominerandenalisering. Dessa
mång-kommitallt haroch autonomi ersättasenhetlighet atthur avmer

ömsesidigt beroende.ochflexibilitetkomplexitet,fald, variation,
detuppgifterdebetydelsenunderstrykavillKommittén att somav

uppenbarreell ochför harfårsjälvstyrelseorganetregionala enansvar
besvikel-risk förfinnsmedborgare. Detbetydelse för regionens annars
självsty-påförväntningardet skapasmedborgarna,bland storaomse

samtidigtsamhällsproblemregionalalösaförmågarelseorganets att
uppgifterna.utföra Detför ärinstrumentsaknar effektivadet attsom

medsjälvstyrelseorganetregionaladetnödvändigt utrustasdärför att
beslutskompetens.relevant

samspela medharnätverk därfram iAllt fler beslut attstatenväxer
mångfalden påökadeoffentliga. Denprivatasåvälolika aktörer, som

kom-oproblematisk,heltemellertid interegionaladen är anserarenan
styrelseskickdemokratisktkrav på är attgrundläggandemittén. Ett ett

förståmöjlighetharmedborgarnaöverskådligt, så attdet skall attvara
sinautkrävapåverkafattas,beslut samt attatt ansvar avprocessenvar

svårgenomträngligtsvårbegripligt och systemEttvalda representanter.
demokratin.regionaladenförförsvagar legitimiteten

kontrollenstatligaDen

utvecklaskontrollverksamhetenstatligadenkommittén måsteEnligt
nationella politikensdenförutgångspunktmed i statens genom-ansvar

självstyrelsen.kommunalaför denrespektmedocksåförande, men
förförverkligande ochdemokratinsförinstrumentDen utgör ett en

medborgarensenskildedet denhandlarrättssäkerhet;stärkt ytterst om
och kommuner.myndigheterstatligatillställning förhållandei

underforvaltningspolitikenstatligadenstrategi förövergripandeEn
iåtagandenade statligarenodling;varitdecennierna harde senaste

till kommu-decentraliseringblandhar minskatregi annatgenomegen
kontrollverk-effektivpåökar kravenrenodlingennal nivå. Genom en

samhet.
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vad gällerproblembetydandedetfinnsundersökningarEnligt vissa
harBlandlänsstyrelsen.bedrivs annatkontrollverksamhetden avsom

prioriteradför lågtkritiseratstillsynsverksamhet attlänsstyrelsens vara
besparingskravdekonsekvensvilket troligtvisoch är somavensvag,

länsstyrelserna.lagts påhar

Samordningsrollen

betraktatshuvudsak harsamordning ikonstaterarKommittén att som
Samord-tekniskt-administrativt instrument.okontroversielltrelativtett

emel-förutsätterverksamhetteknisk-administrativenbartning ensom
tillmotsättningiinte stårmål,avgränsadeochlertid tydliga var-som

verksamhetforMålenannorlundadockVerkligheten ut.andra. enser
varandra.tillmotsättningockså stå ikanotydliga. Desällaninteär

politiska intressemotsätt-bottnar itillfällighetofta ingen utanDetta är
prioriteringskontlikter,deltillhandlarSamordningningar. stor po-om

agendasättning.ochlitikutfornming
denbland andra påaktöralltkommittén blirEnligt staten re-mer en

det viktigareroll blirpå attdennaUtifrån statensgionala synarenan.
kanaktörerprivataoffentliga mötas,såväldärskapa snara-somarenor

samordningsförfarandet.forrnaliseraförsöka striktän attre
samordnings-överdriven påkommittén, attenligt trofinns,Det en

påTankenreformer.administrativa attkan hanterasproblem genom
själv-regionaladetochorganisationensregionalastatligasärskilja den

tillunderlagsrapportframförs ivilkenstyrelseorganets gränser, en
samord-gällerdetmöjligheter statensdock närskaparkommittén, nya

läns-statligadenorganiseringfunktionellningsroll. Genom avmeren
mångfald.ochför variationskapasstyrelseorganisationen utrymme

verksamheterlandet.hela Delikadan ibehöver inteLänsstyrelsen utse
olika regioner.mellanvarieralänsstyrelsen kaniingårsom

kapitel 7övervägandenKommitténs

länsstyrelsentilluppgifterDelegering av

frånuppgifterdelegering cent-förslagkommittén bör deEnligt avom
i sinredovisarStatskontoret rapportlänsstyrelserna,verk tillrala som

vidare.utredasfinner intressanta,kommitténochkommitténtill som
mel-uppgifterdelegeringfråganvidareKommittén att avomanser

uppgiftsfordel-frågannivå,regional statliglan central och samt om
beredas iböroch kommunerna, ettstatlig nivåregionalmellanningen
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till detta decentralisering direkt frånsammanhang. skälEtt är att en
kommunal nivå kan bli aktuell.central statlig nivå till

uppgiftsfördelningen mellan den statliga sektorn och denFrågan om
emellertid kommitténs uppdrag.kommunala inte i Kom-sektorn ingår

initiativ till samladmittén föreslår därför regeringen översyntaratt en
mellan central och regional statlig nivåuppgiftsfördelningen såvälav

mellan och kommun.statsom

Kontrollinstrumenten

Tillsg
vikt länsstyrelsensdetKommittén vill understryka är största attatt av

Tillsynsuppgiftema bör tillmätas betydel-tillsyn effektivare.blir större

se.
länsstyrelsen långt möjligt ñmgerabör såEnligt kommittén som

statliga regionala tillsynenledning för denoch samordnadgemensam
kommunernas behovviktigt skälkommunerna. Ett mötaäröver enav

splittrat.uppträderintestat som
ansvarsfördelningen mellan tillsynsorganenbörEnligt kommittén

får det råda något tvivelenskilde medborgaren intetydlig. denFörvara
Parallellaviss verksamhet.för tillsynen av enom vem som ansvarar

tillsynsorganisationer undvikas.bör
vilkautredningsarbete kommerfortsattakommitténsI prövasatt yt-

länsstyrel-lämpligen bör överföras tilltillsynsuppgifterterligare som
sen.

rationellt vidga perspektivetdet kanKommittén attatt varaanser
hel-länsstyrelsen till länsstyrelseorganisationenfrån den enskilda som

utnyttjandetill effektivtmöjligheterhet vill skapa ett avmerom man
Exempel-och kompetens.samladelänsstyrelseorganisationens resurser

kräver särskild kompetens kunnatillsynsuppgifcervis skulle vissa som
antal länsstyrelser, den samla-såkoncentreras till begränsat attett mer

kan öka.tillsynsarbetet därigenomde effektiviteten i

Uppföljning utvärderingoch
uppföljnings- ochlänsstyrelsen utvecklaEnligt behöver sinkommittén

därför genomföraKommitténutvärderingsverksamhet. stu-attavser en
die syfte.i detta

skall finnasarbete detutgångspunkt för kommitténsviktigEn är att
därför riks-Enligt kommittén börförvaltningen.demokratisk insyn ien

fram-samlad information vaddagen få förbättrad,årligen om somen
frå-uppföljningar och utvärderingar.kommit länsstyrelsens Dennavia

studie aviserasbör också behandlas i den som ovan.ga
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Overklagingsinstitutet
behål-överprövningsverksamhetlänsstyrelsensbörkommitténEnligt

sker pålänsstyrelsenöverklagningsärenden iHandläggningenlas. av
handläggningenocksåGenerellträttssäkert ärtillfredsställande sätt.ett

kostnadsef-domstolsförfarande,medjämförelselänsstyrelsen, i etti
enskilde.for densnabbareochförfektivare staten

ikommitténenligt övervägas attbörför jävriskenminskaFör att
föreskrivaregelverkstyrandeandra attochlänsstyrelseinstruktionen
länsstyrelsenitjänstemänalltid böröverklagningsärenden avgöras av

ägnadåtgärdYtterligare attsakverksarnheten.fristående frånär ensom
samtligaförinrättakommittén,enligt ettatträttssäkerhetenstärka är,

Syftetärenden.avgjorda är attregister överlänsstyrelser gemensamt
ärenden. Kom-likartadebedömning ilikforrnigåstadkomma meren

uppmärk-viktigtsammanhangdettadet i är attvill erinramittén attom
integritetsfrågoma.samma

nivåregionalpåverksamhetstatligSamordning av
infor-samordning iuppmärksamheten på attvill fästaKommittén en

Nätverk kanoproblematisk.heltnätverk, inte ärmella former, varat.ex.
dettaiviktigtdärförpåverka. Det attoch ärifå insynbåde svåra attatt

ochöppenhet insyn.betydelsenframhållasammanhang av
länsstyrelseor-organiseringfunktionellKommittén att avenanser

själv-regionalaoch detlänsforvalmingenstatligadendärganisationen,
ansvarsområden,geografiskaskildahaockså kanstyrelseorganet ger

li-intebehöverLänsstyrelsenmångfald.ochvariationför seutrymme
skalllänsstyrelseuppgifterdeochlandethelakadan uti ansva-som en

regioner.olikamellanskiftaför kanra
stude-utredningsarbetet närmarefortsattadetiKommittén attavser

Viverksamheten.regionalastatligadenorganiseringenfrågor avomra
verk-tvärsektoriellautveckla denförstrategibehövs attdetatt enanser

regional nivå.samheten på
samord-för,ochmed,syftet ansvaretkonstaterarKommittén att

självstyrel-kommitténenligtdetförsökslänen ärvariera. Iningen kan
samordningdenförhand börförstai sam-somansvarasomseorganen

dåfalldeiutvecklingsuppgiftema, ävenregionalademedmanhänger
uppgifter.statligainbegripersamordningen

behovtillgodose kommunernassamordningenmedsyfte är att avEtt
statligsamordnandestarkkräversamlad Dettafå stat.mötaatt enen

länsstyrelsensdärförkommittén börEnligtregional nivå.instans på
verksamhetenstatligaregionala ut-densamordningenför avansvar

vecklas.
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Kommittén vill framhålla de avvägningar mellan olika sektors-att
intressen länsstyrelsen skall stå för i samordningsroll,sin inte säl-som
lan innebär olika politiska skallintressen Förvägasatt attsamman.
länsstyrelsen skall kunna fungera på optimalt krävs därför enligtatt sätt
kommittén har stöd förstärktsamordningen central samord-att av en
ning.
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bakgrundAllmän1

riksdagensoch beslutRegeringens1.1 m.m.

försöksverksamhetenangående

regionala1996 i propositionen Denlade höstenRegeringen sam-
försöks-fram förslag1996/97:36prop.hällsorganisationen om en

till och med år 2002 ijuli 1997 utgångenunder tidenverksamhet l av
Jämtlands län med inriktning påochGotlands, SkåneKalmar, att ut-

regionalademokratisk förankring detformer för bättreveckla aven
slut-baserat på RegionberedningensFörslagetutvecklingsarbetet. var

Riksdagenframtid SOU 1995:27.betänkande Regional antog propo-
77.bet. 1996/97:KU4, rskr. För-december 1996förslagsitionens i

informelltlän, byggde påJämtlandssöksverksamheten i ett sam-som
lagreglerad överflyttningkrävde någondärför inteverkansorgan och av

aktör-oenighet mellan länetsblev dock intebeslutskompetens, g.a.av
er.

försöksverksamheten hadeden nämndaangåendebeslutRiksdagens
förslaggodkärma regeringens1996beslut vårenföregåtts attett omav

ochKristianstads läninnebärandeSkåne,länsindelning iändrad atten
prop.från den januari 1997lläggasMalmöhus län skulle samman

god-206. Riksdagen harrskr.l995/96:BoUl9,1995/96:38, bet. senare
Västsverige,ändrad länsindelning iförslagkänt regeringens ävenom

sammanslagningtillskapasläninnebärande ett nyttatt avengenom
Älvsborgs Skaraborgs länlän ochlän,Göteborgs och Bohus utom

prop.från den januari 19981Habo och Mullsjö kommuner
beslutet ingick detrskr. 228.l996/97:BoUl3, I1996/97:108, bet. att

försöksverk-län skall bedrivasGötalandsdeti Västraäven ennya
januariansvarsfördelning fr.o.m. den 1regionalsamhet med ändrad

1999.
organisatoriskafrågaiFörsöksverksamheten, arrangemangomsom

kapitelförsökslänen beskrivs ioch vidtagna åtgärder i närmareetc.
GötalandsSkåne ochGotlands, Kalmar, Västrakortfattatinnebär iatt

sektorsövergripande arbetet medför detlän överförs att ut-ansvaret
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arbeta länets långsiktiga utveckling det regionalastrategi för ut-en
försöksverksamhetenvecklingsansvaret, i län inte ingår isomsom

ligger andra statliga uppgifter tillpå länsstyrelsen, och vissa regio-ett
nalt självstyrelseorgan. berörda statliga uppgifterna beslutDe avser om

regionalpolitiskaanvändningen medel och andra utvecklings-vissaav
plan för den regionalamedel, beslut långsiktig transportinfra-om en

strukturen fördelningen statsbidrag till regionala kulturinstitu-och av
tioner gäller för Götalands län.inte Västra

Uppgiftsöverföringen regleras i särskild lag 1996:1414 för-en om
söksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning, trädde isom
kraft ändrats 1997:224 medden juli och anledningl 1997 senaresom

beslutet Götalands län skall ingå i försöksverk-Västraävenattav om
försöksverksamhetens genomförande finns också lagsamheten. För en

1996:1415 försöksverksamhet med regionförbund i Kalmar ochom
Skåne kraft den juli enligtlän också trädde i 1997, vilkenlsom

länetsamtliga och landsting i skall medlemmar.kommuner För-vara
bundet detför de uppgifter regionala självstyrelseorganetsomsvarar
skall endast till varefterha. Skåne gäller detta utgången år 1998,I av
det nybildade landstinget Landstinget få benäm-övertar ansvaret. avses
ningen regionfullmäktige.

nybildade landstinget Götalands län bliri Västra påDet sättsamma
för försöksverksamheten från den januarii Skåne län lansvarigtsom

bildas tidpunkt1999. Götalands län vid denna Göta-VästraI Västra
förlandsregionen. har sammanläggningsdelegerade regio-Under 1998

fattat alla beslut den blivande regionen och de verksam-rörnen som
Ävenheter den. i Götaland kommerkommer ingå i Västraattsom

regionfullmäktige.självstyrelseorganet få benämningenatt
regionförbundet för det självstyrelse-Kalmar län regionalaI svarar

frånuppgifter under hela försöksperioden den juli 1997lorganets
Gotlands län Gotlands kommunden december 2002.31 It.o.m. svarar

på motsvarande för det regionala självstyrelseorganets uppgiftersätt
under försöksperioden.

huvudmannaskap för kollektivtrafikLagstiftningen viss harom
förändrats. Enligt 1997:734 viss kollektivlagen om ansvar person-

trafik får län sedan den enligtregionförbundet i Kalmar l januari 1997
tidigare lagstiftning landstinget regionfullmäktige Skånerespektive i
och den länstrafikan-Götalands län från l januari 1999Västra vara
svariga.

I den del försöksverksamheten berör Gotlands län ingår attsomav
länsarbetsnämnden och skogsvårdsstyrelsen förts i länsstyrelsen frånin
den Syftet med försöket enligtl januari 1998. propositionenär
1996/97:36 erfarenhet samlad statlig regionalvinnaatt av en mer
förvaltning bedrivsi län där arbetet med delvis förutsättningar.ett nya
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försöksverksamhetendeldennaförstödetförfattningsmässigaDet av
samord-vidgadmedförsöksverksamhet1997:1144finns i lagen om

Gotlands län.länsförvaltning inad
skall ha någonlänsstyrelserna inteocksågällerförsökslänen attI

förord-framgår 8 §pågår.försöket Dettatidunder denstyrelse av
lands-enligt vilkenlänsstyrelseinstruktion,med1997:1258ningen

skallnonnalfalletfrågor iibeslutarförsökslänenhövdingen i som
styrelsen.påankomma

kommittéparlamentariskocksåanmäldes attpropositionenI en
försöksverk-utvärderaochföljauppgiftmedtillsättasborde att upp

samhälls-regionalaframtidadenförslagutformasamheten samt om
majden 29beslöt regeringenhäravanledningMedorganisationen.
harbilaga l. Senare1997:80;kommitté dir.sådantillkalla1997 att en

sekre-ochsakkunniga samtledamöter, experterövrigaochordförande
4ledamöter,ordföranden 11förutomkommitténhartillsatts. F.n.tariat

sammanträdeförstahöllKommittén sittoch 14sakkunniga experter.
parlamen-DenantagitharKommittén namnetaugusti 1997.den 20

PARK.regionkommitténtariska

uppdragKommitténs1.2

enligtböroch förslagövervägandenkommitténsförutgångspunktEn
fördjupadutvecklingsarbetetregionaladetdirektiven enatt gevara

landstingenochkommunernainnebärvilketförankring,demokratisk att
denberörfrågorbesluta ipåverka ochmöjligheterbör få ökade att som

direktivenenligttordemöjligheterSådanautveckling.regionensegna
politisktutkrävamedborgarnaenklare fordet att ansvar.göra

regeringensenligtarbetekommitténsför ärutgångspunktEn annan
effektivsammanhållen,finnasbörframgentdetmening ävenatt en
effektivbedrivakannivåregionalpåorganisationstatlig ensom

rättstillämpningochtillsyn samtbl.a.förärendehandläggning, svara
kanbeslut. Statenstatsmakternaseffekternautvärderaochfölja avupp

förinomfortsattha t.ex.direktivenenligt ett enäven ramenansvar,
härvidlagutgångspunkt att statenärgivennäringspolitik. Enstatlig

fullföljs inationella politikendenimåldetillmåste att angessomse
regionalaför dentill de målhänsynsamtidigtalla delar taslandets som

Likasåställtharsjälvstyrelseorganregionalautvecklingen upp.som
verk-samordning sinsäkraförmåste att egenta avstaten enansvar

angelägen-detregeringenbakgrund har settdennasamhet. Mot ensom
konsek-länsförvalmingen. Ettsamordnadevidareutveckla denhet att

harregionala statligadet organetlänsstyrelsenanvändandevent somav
uppgifterflyttamöjligheternaförbetydelse attenligt regeringen stor
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från central till lokalregional och statlig nivå. Förutsättningarna att
flytta centrala myndighetsfunktioner till den regionala nivån kommer
därför studeras närmare.att

När det gäller den del uppdraget uppföljning ochav som avser
utvärdering försöksverksamheten skall kommittén genomföra all-av en
sidig utvärdering försöksverksamheten, varvid erfarenheternaävenav
från utvecklingsarbete andra län försöksläneni skall till Detän tas vara.
utvecklingsarbete här gäller efter finna lämpligasträvan attsom avses
samarbetsformer landstingmellan och kommuner.stat,

Kommittén skall vidare i denna del utreda den förändradeom an-
svarsfördelningen har bidragit till utveckla former för fördjupadatt en
demokratisk förankring det regionala utvecklingsansvaret. Kom-av
mittén skall i detta perspektiv bedöma vilkeni utsträckning förtroende-
valda i kommuner och landsting, politiska partier och organisationer,
företag och enskilda medborgare deltagit arbeteti med utformaatt
regionala utvecklingsstrategier och och effekterInsatserprogram. av
det regionala jämställdhetsarbetet skall också belysas. Kommittén bör
också bedöma hur kommunernas intresse, och möjligheterengagemang
till påverkan har förändrats i samband med försöksverksamheten.
Kommittén bör också bedöma medborgarnas möjligheter att ut-om
kräva för det regionala utvecklingsarbetet har förändratsansvar genom
den ändrade ansvarsfördelningen. Kommittén skall också utreda i
vilken utsträckning nationelladen politiken har fullföljts inom de i
försöksverksamheten aktuella verksamhetsområdena.

det gäller länsstyrelserna skall kommitténNär följa och ut-upp
värdera hur de har fungerat i sin roll i försökslänen, varvid kon-nya
sekvenserna länsstyrelserna harinte någon styrelse under för-attav
söksperioden skall redovisas. Konsekvenserna styrelsenattav even-
tuellt råd, nämnder eller motsvarande skall också analyseras.ersatts av
Försöksverksamheten med vidgad samordnad länsförvaltning i Got-
lands län skall också utvärderas.

Kommittén skall vidare utvärdera hur resursutnyttjandet i olika av-
seenden har påverkats försöksverksamheten hur den ändradesamtav
ansvarsfördelningen påverkat handläggningen förvaltningsärenden.av
Erfarenheterna hos de anställda medverkar försöksverksamhetenisom
skall också redovisas.

Beträffande den del uppdraget den statliga länsförvalt-av som avser
framtida struktur och uppgifter skallningens vissa frågorgenerella här-

belysas principiellt inriktade studier och överväganden. Iom genom
detta sammanhang bör kommittén också vilka uppgifteröverväga som

framgent kan ligga inom länsstyrelsen, inomäven fört.ex. ramen en
statlig regional näringspolitik. Kommittén skall vidare, på grundval av
sin utvärdering försöket med vidgad samordnad länsförvaltning iav
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statligaför denformernaförutsättningslöstGotlands län pröva
effektiviseraförsamordnade insatserFrågan attsamordningen. merom

kom-bedömasocksålänsnivå börpåuppföljningentillsynen och av
mittén.

följerproblemuppmärksamma desärskilt attbörKommittén som av
regionala indelningar,olikaantalfinnsförvaltningendet inom stortett
och samumyttjasamordnamöjligheterna stat-påverkatvilket bl.a. att

mellansamverkanhurbörKommittén övervägaliga ävenresurser.
utvecklas.myndigheter börstatligaoch andralänsstyrelsen

denfrånoch befogenheteruppgifterföraMöjligheterna överatt
kom-länsstyrelserna skalltillstatsförvaltningen prövascentrala av

förändringsförslagaktuellauppmärksamma samtbörmittén, ävensom
länsför-framtidapåverka denkanriksdagsbeslutochregerings- som

inriktning.ochomfattningvaltningens
förslagdels lämnakommitténskallinriktninggäller uppdragetsVad

påsjälvstyrelsenkommunalaoch denmellanuppgifternatill hur staten
generelladelsframtiden, över-fördelas iskall göraregional nivå mera

Kommitténregional nivå.organisation påväganden statens egenom
sistnämndadeninnebördentill denframåterkommer längre närmare av

underdelredovisninglämnakommitténskalldeluppgiften. dennaI en
övervägandenredovisa sinakommitténskallövrigthösten 1998. I

oktober 2000.ården lsenast

hittillsvarande arbeteKommitténs1.3

har kom-för arbeteavseenden sittolikaiunderlagskaffa framFör att
ochStatskontoretvetenskapliga institutioner,tilluppdragmittén lagt ut

enskilda personer.
vid Hög-beteendevetenskapochsamhälls-förTill institutionen

för denuppdragitkommittén veten-Halmstad har attskolan i svara
Syftet medhuvudsak.försöksverksarnheten iutvärderingenskapliga av

följa denperspektivstatsvetenskapligtutifrånutvärderingen ettär att
därvid frågorstårfokusförsökslänen. Iutvecklingen iregionpolitiska

främst hurdvs.aktivitet,politiskochorganiseringpolitiskrörande
territorialitetochsamordningdecentralisering,demokrati,frågor som

Undersök-försökslänen.arbetet ipolitiskadetförpåverkar villkoren
enkätundersökningarochintervju-hjälpmedgenomförsningen av

HallandsochVästerbottensreferenslän,tvåjämförande studiersamt av
våren 2000.redovisaskommerslutrapportlän. Projektets att

finansielltEU-kommissionenmed etttillsammansstöderKommittén
EIPA iAdministrationPublicofInstituteprojekt vid European

förvalt-regionaladenstudiejämförandeavseendeMaastricht aven



22 Allmän bakgrund SOU 1998: 166

ningen i EU:s medlemsstater Norge. projektetI undersöks densamt
regionala förvaltningens betydelse vid utfonrmingen och verkställandet

EU:s politik på olika områden sambandet mellan ansvarsför-samtav
delningen mellan statlig och icke-statlig förvaltning dei nämnda
länderna. del projektetDenna har redovisats till kommittén underav
hösten i form1998 med titeln The Surplus of therapportav en
Intermediate Level Europe, innehåll huvudsaki redovisasin ivars
kapitel andra delstudieI våren 1999 behandlasavrapporterasen som
frågan den regionala förvaltningens betydelse och förändring tillom
följd upprättandet EU.av av

Kommittén har vidare till Statskontoret uppdragit undersöka fematt
problemområden:

Följa hur de berörda regionala tillsig sinaanpassatupp organen
roller i försökslänen.nya

Överväga möjligheter till ytterligare delegering uppgifter tillav
länsstyrelserna från centrala myndigheter.

Föreslå vilka utvecklingsinriktade uppgifter som en ny sam-
ordnad statlig länsförvaltning habör och lämpliga former föröverväga
detta.

4. Belysa länsstyrelsens roll överklagningsinstans.som
Kartlägga former för samverkan mellan länsstyrelser och andra

statliga myndigheter och identifiera hinder i förstyrsystem attm.m.
säkerställa effektiv samordning.en

Statskontoret har under våren lämnat1998 fem delrapporter till
kommittén med anledning uppdraget titlarna redovisas käll-i ochav
litteraturförteclcning och med samlad bedömningrapporten en mera

den statliga länsförvaltningens uppgifter i regional struktur,av en ny
Länsstyrelsen gårdagens eller morgondagens förvaltning Statskon--

1998:19. Innehållet i Statskontorets redovisastorets rapport rapporter
i vad kommitténs uppdrag i den här aktuella delen kapiteliavser

Kommittén har också uppdragit juridiska institutionen vid Upp-
sala universitet juridisk analys länsstyrelsengöraatt över-en av som
klagningsinstans. Uppdraget har resulterat i Länsstyrelsenrapporten

överklagningsinstans igår, idag, överlämnatsimorgon, tillsom som-
kommittén i augusti Författare1998. till universitets-ärrapporten
adjunkt Ulla Björkman. innehållRapportens redovisas i kapitel

Fil. dr. EhnPeter har på kommitténs uppdrag utarbetat rapporten
med titeln skärningspunkten. Landshövdingarna och den centrala och
regionala samordningen. byggerRapporten på intervjuer med 16
aktiva eller före detta landshövdingar. Studien syftar till beskrivaatt
och analysera landshövdingamas roll i skämingspunkten mellan politik
och förvaltning och mellan centralt och regionalt beskriva ochsamt att
analysera landshövdingamas och länsstyrelsemas relationer till och
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Regerings-regeringen,aktörercentralaandrauppfattningar somom
älvstyrelseorgan.regionalaochmyndigheterstatligakansliet,

pågåendekartläggai uppdragStatskontoretKommittén har attgett
mellanför samarbeteformerlämpligafinnaförutvecklingsarbete att

försökslän.m.fl. län inteikommun ärochlandstingstat, som
Silenstamgeneraldirektörtill PeruppdragitvidareKommittén har

försöketutvärderingochuppföljningtill hurlämna förslagatt avenen
genomföras.börGotlands länilänsförvaltningsamordnadmed vidgad
genomfört1998och våren1997höstenhar underKommittén en

försökslänen.förmedkonferenserserie representanter
förmedkonferensgenomfördes representanter1997Hösten en

Regionförbundet ilän,i KalmarRegionförbundetGotlands kommun,
förberedelsearbetet iförexekutivorganetVäststyrelsenSkåne och

Gotlands,ilänsstyrelsernavidarelän,Götalandsblivande Västra
förorganisationskommitténisekreterarenSkåne länKalmar och samt

tillsyftadeKonferensenGötalands län. ettlänsstyrelsen i Västra
försöksverksam-tillmed anknytninginformationutbyteömsesidigt av

heten.
videokon-genomfört seriekommitténhar1998Under våren en
översiktligingåttförsökslänen, variochferenser med ettvart enav

angåendeföljande dialogdärpåförsökslänenfrån samtrapportering en
försöksverksamheten.erfarenheterna av

tillanslutningigenomfört seminarieseriehar ocksåKommittén en
varitinledare harInbjudna1998.vårenundersammanträdensina

Torbjörndocent Larsson,universitet,UmeåGidlund,Janerikprofessor
vidforskningschefdåvarandeStröm,Ingeoch docent LarsEIPA,

forskning.regionalförinstitutStatens

inriktningsyfte,Betänkandets1.4 m.m.

deldendelredovisninglämnakommitténskalldirektivenEnligt aven
statliga läns-denövervägandengenerellauppdraget omavsersomav

delredo-ingår iuppgifteruppgifter. Deochstrukturförvaltningens som
in-Uppdragetsrubrikenunder8-9direktivenframgårvisningen s.av

riktning, punkt
övervägandengenerella statensskallKommittén göra ommera

ingåskallövervägandendessa attregional nivå. Ipåorganisationegen
samordnaduppgifterutvecklingsinriktade stat-vilkabelysa ensom-

habörlig länsförvaltning
statligaoch andralänsstyrelsemellansamverkanhur myn-överväga-

samordningeffektivsäkerställaförutformasdigheter bör att en
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redovisa få till stånd och utvecklapå vilket kansätt man mer sam--
ochordnade fråga bl.a. utvärdering, uppföljning tillsyn påinsatser i om

regional nivå
delegering uppgiftermöjligheterna till ytterligare tillöverväga av-

länsstyrelserna."
den statliga länsförvaltningens strukturden allmännaI texten om

och finns förutom de nämndauppgifter direktiven 7-8 någrai s.
ytterligare uppgifter för kommittén, bl.a. vilka uppgiñer ävensom
framgent kan ligga länsstyrelsen, för statliginom inomt.ex. ramen en

vidare förutsättningslöst former-näringspolitik. Kommittén skall pröva
för den samordningen utifrån värderingen försöket medstatligana av

vidgad länsförvaltning i Gotlands län. Kommittén skallsamordnad
också de problem följersärskilt uppmärksamma det inomattsom av
förvaltningen finns antal regionala indelningar, vilket bl.a.stortett
påverkat samordna och statligamöjligheterna samutnyttjaatt resurser.

del direktivenVad i denna har enligt kommitténsåtergivitssom nyss av
mening bäring främst på de överväganden kommittén skall redo-som
visa i sitt slutbetänkande.

avsnitt direktiven i denna del med betydelse för det före-Ett i
liggande gäller avsikter tilldelbetänkandet regeringens ställningatt ta
den statliga förvaltningssüulcturen helhet. Vid tiden föri sin regering-

beslut ställning till denna del idirektiven, i maj 1997, avsågs tasens om
samband med beredningen Förvaltningspolitiska kommissionensav
betänkande 1997:57. Något sådant ställningstagande redo-SOU
visades förvaltningspolitiska propositionen prop.inte i den

förelades1997/982136, 1997/98:KU31 riksdagen i 1998.som mars
denna bakgrund det enligt kommitténs mening svårt hurMot är att se

de kommittén den länsförvalt-överväganden statligagör omsom
för-ningens struktur skall kunna komplement till dessautgöra ett

valtningspolitiska ställningstaganden dir. 8. Kommittén1997:80 s.
drar härav slutsatsen kommittén har redovisa sitt uppdragatt utanatt
stöd överväganden denna del.regeringens iav

underlagsmaterial kommittén förfogar bestårDet översom av
följ ande rapporter:

den regionala samhällsorganisationenEIPA:s i EU-rapport om-
ländema plus Surplus of the IntermediateNorge The Level in Europe

Statskontorets fem delrapporter slutrapporten Länsstyrelsensamt- -
gårdagens eller morgondagens förvaltning

Rapporten skämingspunkten. Landshövdingama och den centralaI-
och regionala samordningen Peter Ehn.

Länsstyrelsen överklagningsinstans idag ochRapporten igår, isom- -
Ulla örlqnan.morgon
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försökslänenkonferenser meddokumentationHärtill kommer av
försöksverk-dokumentationskriftligoch seminarier samt omannan

samheten.
direktivenframgårkaraktärbetänkandets allmännaVad gäller av

specificeradefyraochredovisabelysa,skall övervägakommitténatt
såledesKommittén kanföregående.detiuppgifter nämnts mensom

tolkatKommittén hardel.dennaförslag ilämna någrabehöver inte
angåendelägesrapportförväntar sigregeringendirektiven så att en

dvs.överväganden,delaroch iarbete vissahittillsvarandekommitténs
faktamaterial. Detredovisatpå basisprincipiella ettavresonemang,

ståndpunkterkommittén intaföranledningfinns således ingen att nu
slutbetänkandet.medarbetetirörelsefrihetenbegränsakansom

svårighetermedförenatkommittén det attPrincipiellt äratt nuanser
innanorganisationen,regionala statligadenfrågandiskutera om
dettautredningsarbete. Trotssittöverblicka helheten ikankommittén

de villkordel påuppdrag i dennasittfullföljakommittén somavser
principielltframbetänkandet föra vissamedvillKommitténgivits.

förhoppningsvisproblemställningarochfaktauppgifterintressanta som
sinaskall formulerakommitténtill dessframtill debattkan stimulera

har varitövervägandenDessaställningstaganden år 2000.slutliga
betänkandet.förevarandedetstyrande för inriktningen av

följ andefortsättningsvis på sätt.Betänkandet disponeras
behandlatsregionfråganöversiktligt hurredovisaskapitelI 2

effektivi-ochdemokrati-till nutid ifram1960-talethistoriskt från ett
iförsöksverksamhetenpågåendedenbeskrivsIkapitel 3tetsperspektiv.

försöksverk-planeradeoch denlänSkåneochGotlands, Kalmar
berördapåsärskild inriktningmedGötalands länsamheten i Västra

detredovisningöversiktliglämnaskapitel 4länsstyrelser. I aven
finnaförförsökslänenandra länipågår attutvecklingsarbete änsom

ioch kommunerlandstingmellansamverkanförlämpliga former stat,
direktivenimed vadenlighet sägs s.som

beskrivninginnehållerfaktaredovisning,Kapitel är enrenensom
syf-Framställningeninhämtat.harkommitténunderlagsmaterialdetav

europeisktarbete ikommitténs större,till dels in ettsättatar per-att
kommitténproblemställningardeexplicit belysaspektiv, dels sommera

betänkandet. Härut-aktuelladet härbehandla iskallenligt direktiven
överklagningsinstans.rolllänsstyrelsensbehandlas fråganöver somom

på intetkommitténbetona sättsammanhangKommittén vill i detta att
underlagsmaterialet.ibedömningarställning till de görsetc.tar som

7, därslutkapitlet kapitelsker iunderlagetKommitténs värdering av
överväganden.sinakommittén samlat redovisar
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enligtproblemställningargenerellabehandlas vissakapitel 6I som
regionalastatligaframtidensbetydelse förhakankommitténs mening

förvaltning.
principiellaöverväganden ochkommittén sinakapitel redovisarI 7

ställningstaganden.

arbetefortsattaKommitténs1.5

utvärderingenfortsätta1999börjaniplanerarKommittén att avav
den natio-vilken utsträckningbl.a. ivadförsöksverksamheten, avser

verksamhetsområdena, huraktuelladefullföljts inomnella politiken
hur mycketförsöksverksamhetenpåverkatsresursutnyttjandet samtav

förvalt-handläggningenpåverkatansvarsfördelningenändradeden av
avseende läns-genomförasstudier kommerSärskildaningsärenden. att

dessa läns-inklusiveförsökslänenroll iförändrade attstyrelsemas
för-erfarenheteranställdasrespektive destyrelsestyrelser salcnar av

Även verksamhetensstatligadenfrågansöksverksamheten. orga-om
till-vilkastuderas. Frågankommerregional nivåpånisation att om

överförasbör kunnamyndigheterstatligaandrasynsuppgifter hos som
medarbetetpågåendestuderas. Detocksålänsstyrelsentill avses

försöksverksamheten,medberöringhartillväxtavtalen, närasom
utvecklingsinriktadedeanalyserkommitténsikommer integrerasatt av

älvstyrelseorganen.åvilarförsökslänenuppgifter isom
ellerseminariuminbjuda tillkommittén störreVåren 1999 ettavser

för utvärderingen.villkorendiskussionförkonferensmindre avenen
försökslänenförinbjuds bl.a. samtkonferensenTill representanter

området utvärde-kompetens påspeciellmedpraktikerforskare och
ringsmetodik.

Kalmar,försökslänenbesökakommitténplanerarUnder år 1999 att
försöksverk-dengrundGotland. Påoch startenSkåne senare avav

2000.län besökas årdettakommerGötalands länsamheten atti Västra
ochunder 1999kommeruppdragAlla avrapporterasattexterna

detta åroch försommarenUnder senvåren2000.början årisenast av
förmed bl.a.konferensgenomföra representanterkommittén enavser

undersök-därförsökslänen,kommunala iochberörda statliga organ
perspektivetoch diskuteras ianalyserningsresultat och presenteras av

försökslänen.erfarenheterna i
direktiven lämnasskall enligtslutbetänkande senastKommitténs

den oktoberl 2000.
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demokrati- ochiRegionfrågan2 ett

effektivitetsperspektiv

Regionbegreppetl

historisktkapitlet belyses utifrånföljandedetregionfrågan iInnan ett
själva be-inledningsvis diskuteraanledningfinns detperspektiv att

region.greppet
offentligaförekommande denflitigt iRegionbegreppet är numera

har dock regionbegrep-länsdemokratiska debattendendiskussionen. I
förstariksdagen dök detnacken.år på Iinte särskilt mångapet upp

användes därcenterpartimotion. Begreppetgången i1991, som enen
fortsätt-betydelsen begreppetdentill län, och ävenäravsynonym

emellertidregionbegreppetutsträckning harväxandeningsvis vanlig. I
andra, oftast vidare,geografiska områden haranvändas förbörjat som

bolags region-ämbetsverks och statligaCentralalänets.gränser än
exempel detta.påtydligaindelningar är

beroende i vilketbegrepp och påmångtydigtsåledesRegion är ett
uppslagsbo-innebörder.olika Idet givitsanvänds harsammanhang det

ibland medgeografiskt område,ettken definieras region pre-ensom
betecknarsammanhangadministrativaiinnebär regioncisering attsom

lokalsamhälle. EU-sammanhangIcentralmakt ochnivån mellan avses
beslutsorganmed folkvaldaområdenhandförstamed regioner i som

region iåterfinns begreppetVidareantal kommuner.omfattar störreett
före-Exempelvisinnebörder.med olikadiverse sammansättningar

storstadsre-makroregioner,transnationella ellerkommer begrepp som
näringsgeografiska regioner. Den nämnaregioner och gemensamma

ingårdär begreppet regionsammanhangåterfinns de utgörsi avsom
1998.form EIPA,ellerterritorium ikopplingen till ett annanen

regionbegrep-grundläggande perspektiv påtvåurskiljagårDet att
förstamedel. Något iregionendet första betraktasI ettpet. somsom

be-krafter och knyts tillverkandeutifrånhand har skapats ensomav
fimktionella pådenföreteelse.uppgift eller Dettastämd utgör synen

mål. diskussionenperspektivet regionen Idet andraregionen. I är ett
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kulturellellerhomogenidentitets-,mental-,ofta begreppanvänds som
perspektiv kän-Utifrån dettaföreteelse.dennabeskrivaförregion att

svårföränderlighet.och Härenhetlighetstabilitet,netecknas regionen av
tillbaka tiden,långt ihistoriskamedofta till regioner rötterrefereras

länderna.tyskaeller dekantonemaschweiziskadesom
för denbetydelsefullvaritregionen har i SverigefunktionellaDen

arbetsmarknads-planeringsbegreppsamhällsplaneringen;centrala som
funktionell regionkända.väl En ärsjukvårdsregionellerregion är

lokaladenföreteelse,bestämdtillförhållande t.ex.funktionell i ar-en
ftmktionella regioner varierarföljerdettabetsmarknaden. Av att avse-

Lil-Henningfunktionervilkapåberoendestorlek,ivärt avsessom
s.l9.jenäs, 1992,

administrativadesammanhangethärdeti ärsärskilt intresseAv re-
tydligmedregion regionadministrativMedgionerna. enenavses

syftebeslut ochtillkommit är atthargeografisk gräns, varsgenomsom
LiljHenningverksamhet enäs,vissadministrationenunderlätta av en
regioneroch administrativafunktionellas.28.3 sällsyntDet1992, attär

period.för kortaredet oftastskerändåsåsammanfaller, och är enom
regionbegreppettill kommitténi EIPA:s ärSom konstateras rapport

framgårvilkettillskäl EIPA,ocksåentydigt.långtifrån Detta attär ett
mellannivå the Inter-begreppetanvänder5.2,kapitel avsnitt5av

EU-iregionala organisationendenstudiesinmediate Level i av
begreppetsdock,Kommittén väljer trotsinklusive Norge.länderna,

huvudsakligenregionbegreppet. Dettavidfasthållatvetydighet, avatt
används ivanligtvisdet begreppregionförstaskäl. dettvå För är som

riskerarbegrepp"nytt"Introducerandetde här sammanhangen. ettav
begreppandradetklargöra. För är ettförvirra än somatt snarare

europeiskianalysinstrument störrelämpatmellannivå ensommer
regi-mycket Denmellannivådennapå är stor.variationenkontext, där

komplex-betydandeSverigeisamhällsorganisationen är trotsonala en
GidlundJanerikdefinitionöverblickbar. statsvetarenDenitet sommer

politiskt-geografiska enheten"denregionbegreppet störstagivit un--
för vårt syftes.4Gidlund, 1998,nivån utgörnationellader den en-

dis-länsnivåndet oftastpraktikenIdefinition. ärtillräckligt precis som
betänkande.föreliggandekuteras i

Även på denna regiontyp.beteckning1 förekommercentrerad region som
regi-på dennaockså beteckning2 förekommerbeslutsterritoriumTermen som

ontyp.
offentliga sektorn,den3 enbart inomfinns inte utanregionerAdministrativa

administrativalandet. Förspriddverksamhetmed överockså företaginom en
förvalt-beteckningeniblandområdet användsoffentligainom detregioner

ningsregion.
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geografiskasammanhanget skilja på dendet härviktigt iDet är att
Geografiskt det i Sverigenivåuppdelningen.och den konstitutionella är

regi-politiskt-administrativa nivåer- nation,vanligt tala treatt om
decentraliseradeintemationaliserade ochdeton/län kommun.och I

helttrenivåuppdelningdock denna inteisamhälle vi dag leveri är
politiska företrädare tillexempelvissjälvklar. Vi väljer europa-numera

delkommunalpolitisk representation påocksåIndirekt finnsparlament.
etcfstadsdelsnämnder, institutionsstyrelsernivå, kommun- elleri

statligaenbart dendet Sverige två nivåer-Konstitutionellt finns i
framgår regeringsformenockså tydligtkommunala, vilketoch den av

centrala statliga1 kap l-2§§.kommunallagen Den1 kap. 7§ och
och regionala självstyrelse-landstingöverordnad kommuner,nivån är

regionala självstyrelseorganellerlandstinginteDäremot ärorgan.
förkan därmed inte fatta kommunernaochöverordnade kommunerna

självstyrelse-de regionalaKonstitutionellt såledestvingande beslut. är
överkommuner.kommunernasnågrainteorganen

ikommunal-förväxlas med ordningenskall inteförhållandeDetta
till för-del sin kompetensöverlämnarförbund, där kommuner en av

Försöksverksamheten i Kalmar ländirektion.bundsfullmäktige eller är
bildat kommunal-och länets kommunerbaserad landstingetpå ettatt

ändamål.förbund särskildaför detta

årsoch debatt fram till 1991Reformer2.2

länsiörvaltningsreform
ochmyndigheterstatliga och regionalamellanbalansenFrågor om

den förvaltningsapparatutformningenochfolkvalda somavorgan om
politis-förgrunden för denstundtals stått iharbehövs sammanhangeti

försökt fastställa de regio-harolika utredningarka flertaldebatten. Ett
skall hadebattenlångvariganala utvecklingslinjema. Den om vem som

utvecklande fimktio-samordnande ochplanerande,för sådanaansvaret
utvecklingsförmåga harför olika regionersvitalt intresseärner som av

andrademokrati, dettvå begrepp. Detgenomgående utgått från ärena
ökahar varitsamhällsorganisationenGrundkraven påeffektivitet. att

båda.

4 också övemationellstyrelseorgan finnspolitiskaIndirekt representation i
Nationema.nivå, Nordiska rådet ochi Förenta
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samordnadförankring ochDemokratisk2.2.1

verksamhet

splittrad statlig1930-talet alltmersedanreformeraBehovet att enav
utxedningsförslagdebatt ochhuvudfråga förlänsförvaltning un-var en

ochbanbrytandelånsstyrelseutredningårsder 1950-talet. 1948 var
fristå-inordnasigdock inteframåtsyftande. Tiden att varemogenvar

lekinarmamedverkan,införaellerlänsstyrelsenende länsorgan i att som
ställetförslag.vittgående Itidför sin togsutredningenstillhörde mer

utvidgatreglersamordningökadpå vägen motsteg sam-omgenomen
de bety-till ordförande ilandshövdingen mestråd och att utsegenom

organisationsföränd-genomfördesVidarelänsnämndema.delsefulla en
enhetlig ledning.ficklänsstyrelseninnebarring att en mersom

kringomfattande debattväckteutredningsarbete ett1960-talets en
utfonnargällde hur på bästakärnfråga sättproblemkomplex manvars

förena kra-möjligtdet blirsåsamhällsorganisation, attregional atten
behovetansvarstagande medochinflytandevidgat folkligtpå ett avven

regionalalokala,förhållande tillväl ikan fungeraförvaltning somen
skilda utgångs-fördes från delvisDebattenrikspolitiskaoch intressen.

länsdemokra-förförespråkaremellanståkom främstpunkter. Den att
uppfattningenhävdadedemoch att statentiskt inriktade idéer som

iutvecklingsplanering,regionalför änbehålla huvudansvaretmåste om
skiljelinje ialternativ har utgjort äventvåandra former. Dessa sena-en

tids debatt.re
undanröjatillfrämstsyftadeår 1971Länsförvaltningsreformen att

styrdeseffekter.negativa Denorganisatoriska splittringensden mest
effektivitetslqaven.ochsamordnings-därför främst av

helhets-samverkan ochmöjlighet tillmedregional nivåstarkareEn
nivåer.allaverksamhet påkostnadseffektivskulle främjalösningar en

utvecklings-regionala aspektendentillfördesreformen ettGenom
regional statligtydligoch representa-Starka kommunerperspektiv. en

partsförhållande.förhandlingssituation iskulle möjliggöra etttion en
med förtroen-därmed försågssambandlänsstyrelserna iGenom att en

pådemokratiseringslcraventillgodosevilledemannastyrelse enman
besluten.de viktigasteförankringoch lokalregional av

komregionala utvecklingenför denansvarsfördelningenFrågan om
utred-1970-talet. Olikaunderutredningsämnebli stående ävenatt ett

länsplaneringenlandstingen imedverkanökadningsförslag pe-avom
delvislinjen fördeslänsdemokratisk riktning. Denkade viss mån ii

valord-förändradedenstyrelselänsstyrelsensframåt att genomgenom
länsopini-avspeglarsammansättning,politiskfickningen 1977 somen

onen.
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eller sektors-samordningregionalTonvikt på2.2.2

styrning
har tvåorganisationlänsförvaltningensstatligadenOckså frågai om

refonnarbete.debatt ochtydliga ivaritrefonnlinjalternativa er
enligtsektorsstymingtonvikt påläggerhuvudlinjen ettDen ena
uppgifterverk med bestämdacentralaFriståendefunktionellt system.

aspektenavgörandelokala Denoch ärskapar regionala organ.egna
verksamhetens effektivitet. Or-förfördelarsärskildaspecialiseringens

frånlänsnivåndirekt styrning påmöjliggörganisationsstrukturen en
myndigheter.statligarespektive

statlignivåsamordnadenhetlig ochhuvudlinjandraDen är en meren
uppgifter länetmångfald inomsköterförvaltningsfimktion somensom

sidointressenkonfronterasalla nivåerarbetsområde. Pågeografiskt
bemästrasbehövertill situationerupphovochmed varandra somger

såprioriteringar,samordning ochövergripandeavstämningar,genom
antalhållas levande.och Förbyggashelhetslösningar kan stortettatt

därlänsnivåsamordningsuppgift bäst pådennaavvägningar utövas
pågrundatslinje harförenas.detaljkunskap kan Dennaochöversikt

förenassektorsperspektiv kan inomochbedömningen helhetssynatt en
länsstyrelsen.och organisationsamma -

blandade, har iochtydliga, iblandiblandmodeller,bådaDessa vaga
olika prio-sida, medsida vidalltid funnitsstatsförvaltningsvensk men

länsforvalmingsamlad statligIdénlopp.ritering under årens om en mer
utvecklingen denförledstjäma1990-talet stat-utgjorde börjani avav

landet.liga iförvaltningen

länstörvaltningsamordnad2.3 Strävan mot

samordnad länsiörvaltningmedreform togGenom 1991 års meren
fö-länsstyrelsensatsning påförställning statensstatsmakterna somen

bakgrundfattadesBeslutetregionala nivån. attdenreträdare på mot av
helhetssynutifråni länetintressenlänsstyrelsen företräder statens en

sektors-mellan olikaavvägningdärregionala nivåndenoch länet äratt
ochsektoriseringenminskaSyftet stär-attintressen skall attgöras. var

ocksåhandladeutveckling.regional Detförka de statliga insatserna om
bäd-länsförvaltningenstatligadeneffektivisera attförnya och samtatt

nivå.lokal och regional Re-tilldecentraliseringkommandeda för en
kännetecknarsärdragutnyttja deformen kan sätt attett somses som

samlade förvaltningsorgan.länsstyrelsen regeringenssom
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första iriksdagsbehandlingenbetraktades iRefonnen steget ensom
statligaytterligare regionalaföraMöjligheterna att sammanprocess.

fortlöpandeskullemyndighetsuppgifter prövas.

utredningar1990-talets2.4

organiseringutveckling ochregionala nivånsden togDebatten nyom
otyd-har beskrivitsSamhällsorganisationenfart under l990-talet. som

ansvarsför-och oklaraktörermed för mångainkonsekvent,lig och en
nuvarande ord-dengällt bådeharKritikendelning dem emellan. att

och dendemokratisk synpunktfrån ärotillfredsställande attningen är
giv-omfördelningar relativtgällthar diskussionenineffektiv. I stort av

huvudsak inombefintliga aktörer, iarbetsuppgifter mellan nuvaran-na
de länsgränser.

betänkandenRegionberedningensochRegionutredningens nygav
denutvecklingenidéer ochinriktadelänsdemokratisktbelysning av

länsförvaltningen.statliga
rollerRegionalabetänkandetpresenterade iRegionutredningen

framtida uppbyggna-för denalternativ1992:63 analysSOU treaven
alternativ inne-regionala nivå. Ettverksamhetensden den offentligaav

isamordningsuppgifterochplanerings-kraftsamlar sinabar statenatt
renod-alternativlänsstyrelsen. Ettsamladedenorganisation, annaten

samverkan. Detprimärkommunalpåbyggerochlade närhetsprincipen
påuppgifternaför de offentligainnebartredje alternativet ansvaretatt

olika de-utveckling ihållbarsyftar tilloch lokal nivå,regional ensom
direktvaldasjälvstyrande ochläggs pålar landet, organ.av

perspektivstudie gårRegionutredningensröd trådSom genomen
statsbildning.federativsyfta tillskulle fåmodellprincipen ingenatt en

kom-förstärkning denlyftes framprincipEn att avenvarsomannan
nivånsoch lokalaregionalarubba denskullesjälvstyrelsen intemunala

sidoordnade och någonsjälvstyrelseorganenolikasjälvständighet; de är
till denförhållandekommuntypen idenförbefálsrätt följer inte ena

of-subsidiaritet, dvs.principenocksåingångsvärdeandra. Ett omvar
samhällsnivåpå högreligga änarbetsuppgifter skall intefentliga en

nödvändigt.
för bevakningorganisationbehållermodellernaallaI statentre en

nationellautifrånutvärderaochföljaoch förriksintressen att uppav
till-länsstyrelsen kunnaskulleriksintressensamordnaremål. Som av

samladefrån hållbehovgodose kommunernas möta statensatt ettav
sammanhålletochledninglänsnivå.uppfattning på En ettgemensam
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skulle efter-kommuner och regionertillsynenför den statligakansli av
strävas.

mellanvilka valetiutvecklasslutavsnittetI stegett resonemang om
börhandlingsaltemativenmellan de olikavalmodellerna bör ske. "Ett

bör ka-regionala framtidsfrågornadeförst gälla fråganlogisktrent om
kommunala demokratin.eller denstatliganaliseras dengenom

präglatmed vissa variationerhandlingsalternativdessaDet är som
regiondebatten.den fortsatta

framtid SOURegionalslutbetänkandeRegionberedningens"
regionalaför hur dethuvudlinjefolkstyrehade regionalt1995:27 som

Utgångspunktema förframtiden.iskulle organiserasbeslutsfattandet
skulleförstaoch demokrati. Ieffektivitetfrämjaarbetet stegettattvar

skulle flyttasutvecklingsansvaretregionaladet s.k.det ske attgenom
kommunernaslandstingenfrån länsstyrelserna till attutan ansvarsom-

regionalaochför regionala initiativspelrumråde begränsas. Ett större
Regionbe-förnyelse. Enligtvärdefulltillkan impulservariationer enge

till bararoll renodlaslänsstyrelsemasbör statensredningen att vara
länen.övervakare iföreträdare och

Rollförskjutningar2.5

för-förankringdemokratiskstarkarehuvudfrågornaBåda samt enen-
behandlingfick ieffektivitet- sinochsamverkanbättrad statlig propo-

samhällsorganisationen.regionala1996/97:36sitionen Den

ansvarsför-den regionalaförformer2.5.1 Nya
delningen

samhällsorganisationenregionaladenpropositionI regeringens om
ochden lokalahar ökatsuccessivtsamhällsutvecklingenframhölls att

decentra-folkstyret. Ensvenskabetydelse detinomregionala nivåns
allt kommu-till framförhar skettbefogenheterochlisering ansvarav

inflytandetillmöjlighetermedborgarnas överharDärigenomnerna.
förborde vidtasåtgärderYtterligareökat. attsamhällsverksamheten nu

deninflytandemöjligheter övervidgademedborgarna utöva ettattge
samhällsverksamheten.regionala

till Region-eller negativatveksammaMånga remissinstanser var
nivåregionalsamverkan påframgångsrikberedningens förslag. En

de offentligaskapasintemening,kunde, enligt regeringens organenom
Regeringensamverkan.former förföreslagnasigi regionen motsätter
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förälvstyrelseorganen inomkommunaladeansåg istället att enramen
regionala utveck-för detökatbordeförsöksverksamhet ett ansvarges

regional nivå.förvaltning påmedsamarbetelingsarbetet i statens
det borde inledasansåg regeringenutgångspunktenMed den att en

Jämtlands län.och Hu-Gotlands, SkåneKalmar,försöksverksamhet i
för bättre de-utveckla formerenligt propositionenvudsyftet är att en

försöks-regionala utvecklingsansvaret. Idetmokratisk förankring av
be-föra vissmöjligtocksåskall det öververksamheten attvara

självstyrelseorgan.regionalatillfrånslutskompetens staten
JämtlandsFörsöksverksamheten imening.riksdagensSå blev också

därför inteochinformellt samverkansorganbyggde pålän, ettsom
dockblevbeslutskompetens,överflyttninglagregleradkrävde någon av

aktörer.mellan länetsoenighetinte av p. g.a.
utökas till omfattadärefterkomFörsöksverksamheten ävenattatt

länsindelningändradGötalands län. Förslagetdet nybildade Västra om
1996/97: 108 inteprop.Västsverigeförsöksverksamhet ioch 00m-var

Skaraborgs länoenighet förelåg idenbakgrundstritt bl.a. mot somav
föreslog in-regeringenutformningsådanmed samtlänett somom en

tillställningstagandet denföregåttdenvändningar mot process som
kommuner.enskildaför vissalänstillhörighetenframtida

Länsstyrelserollen2.5.2

samhällsorganisatio-regionaladenpropositioneniRegeringen omgav
rollfortsattalänsstyrelsensfrågornågraprincipiella påsin omsynnen

förslag.Regionberedningensfrämstaktualiserats genomsom
länsförvaltningsrefonnen år 1991för ärtill grundlågmotivDe som

därför utgångs-aktuella. Dealltjämtmening utgörenligt regeringens
förvaltningen.regionala Attstatligadenpunkt för utvecklingen av

fortfa-överblickenregionalastärka denoch ärminska sektoriseringen
detviktenframhållerRegeringenförstahandsintresse. attrande ett av

A regionalstatlig organisation påoch kompetentsammanhållenfinns en
ochföljaoch rättstillämpningtillsynförkannivå samt uppsvarasom

härvidlagutgångspunktgivenbeslut. En ärstatsmaktemas attutvärdera
inflytandet utveck-regionalalokala ochför detformernahur änstaten,

nationella poli-denmål itill delas i framtiden, måste att angessomse
Likaså måstealla delar.genomförs landetstiken i ettstaten ta ansvar

tillgodosekanverksamhetoffentligför säkra samordningatt somaven
helhetssyn.samhällets behov av

länsstyrelsen. Ianförtrottslänsplanethar påuppgifterBåda dessa
uppträdaochnationella intressenskilda attdetta ligger vägaatt samman
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uppgiftenSamordningsrollen ochlandet.i hela attpå enhetligt sättett
medbetydelse taktökat i ibevakare harnationella målensde sam-vara

effektivareoch kravet påkomplexitet resursut-hällets tilltagande ett
vidare-angelägetdetregeringenbakgrunddenna attnyttjande. Mot ser

tillden fullt kansålänsförvaltningensamordnade ut tautveckla den att
innebär.modellsådanmöjligheterde ensomvara

länsför-samladutvecklingenunderströk motRegeringen att en mer
arbetsmark-näringspolitiska ochdeborde fortsätta. Förvaltning att

krävsfå full effekt,skallregional nivåpå attnadspolitiska insatserna
försök vid-förslaget påvidare ifördesFrågansamordnas. attdessa om

föra inlänGotlandslänsförvaltningen isamordnade attden genomga
länsstyrelsen.skogsvårdsstyrelsen iochlänsarbetsnämnden

länsiör-statligadenUtvecklingen2.6 av

Valtningen

Utvecklingstendenser2.6. l

sinaeffektivt möjligt utnyttjasåsamhälletstill intresseSett att re-som
be-länsförvaltningsammanhållen storsteget mot avmerensurser var

samla-stärka densträvandenaharofta har konstaterats atttydelse. Som
framgångs-varitstatsförvaltningen interegionaladende effektiviteten i

för-andramotverkatsharReformenl990-talet.rika under avsnarare
länsstyrel-förmöjligheterminskade, ökade,inteinnebärändringar som

de regi-beaktaverksamhet och därvidolika sektorerssamordnaattsen
förändringsstrategi,konkurrerandeonala aspekterna. Framväxten av en

frånfjännandetdärmedochregionaliseringsektorsvisnämligen en -
regionala för-inneburit denhar i siglänsstyrelseorganisationen att-

harsuccessivtöverblickenoch länsvisa tunnats ut.ankringen
REKO-STAT-utredningenuppmärksammatsbl.a.harDetta av

fördet svåraregjortutvecklingen harpekar på1997:13,SOU attsom
samordningsektorsövergripande planering,förlänsstyrelsen att svara

sek-balanseraviktenunderstrykerUtredningen attoch utveckling. av
regio-myndigheternasgällerdetBeslutsprocessentorstänkandet. när

för låtamekanismerinbyggdainnehåller dock inga attnala organisation
eller sektorsintres-myndighets-uttryckkomma tillandra intressen än

länsstyrel-tvärsektoriell kompetens pådetregional finnsnivåPåset. en
representerad.i övrigttvärsektoriellamedan den är svagtsynenserna,
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medförthar ocksådecennietfrämst detUtvecklingen under senaste
innebär omprövninghuvudmannaskapbetydelsefulla skiften avsomav

för allt vidarehar fåttåtaganden.statliga Kommunerna ett sam-ansvar
uppgifter från läns-bland tagittid har dehällsfált; överpå annatsenare
serveringstillstånd,beredskapsplanering,gällerstyrelserna detnär

fåtthar länsstyrelsernaSamtidigtmiljötillsyn.ochlivsmedelskontroll
kul-miljövård,exempelvisuppgifter inomstatligaeller vidgadenya

följd detkonkurrensövervakningjämställdhet,turmiljö, samt avsom en
EU-medlemsskapet.svenska

samhällsplanering-utvecklande,regionala,denTyngdpunkten inom
påfrågor.långsiktiga Kravenförskjutitshar successivt mot meren

och begrep-utvecklingsarbete har ökatregionaltförflexibla lösningar
samhällsområ-allt flertill omfattabreddatsharregionalpolitik attpet

vikthar lagtekonomisk tillväxtbetydelsen störreökadeden. Den av
sektorspolitikensamordninghuråtgärder ochinfrastrukturellavid en av

Länsstyrelsens arbeteutvecklingen.regionalatill denbidraskall kunna
utvecldings-sektorsövergripandelångsiktiggrund iallt sintar enmer

ochaktörersamverkan med länetsökadsker iför länen. Detstrategi
uthållig tillväxt,näringslivet,lokaladetutvecklingeninriktas mot av

inomregional balans.ochökad sysselsättning

länsför-den statligapåRegeringens2.6.2 syn
valtningen

arbetsinriktninglänsstyrelsemaskanårs reformSedan 1991 attnoteras
mothelhets-utvecklats alltmyndighetsutövningtraditionellutöver mer
och nödvän-effektivitetskravAllmännaagerande.samordnatochsyn

varitharregionala nivåndentydligtuppträdadigheten för staten att
statsmakten harföreträdare förregionalLänsstyrelsenpådrivande. som

de natio-olika frågor,bedömning isamlad närkrav påökademött en
regi-ellersinsemellanochskall konkretiseras motnella målen avvägas

förhållanden.lokalaonala och
länsförvalt-samordnademed denintentionernaAndra utslag av

samordnaförordningarolikaenligtuppgiftlänsstyrelsens attningen är
myndighetenutanför denverksamhetstatligregionaläven egnaannan

ochuppföljningsamladregleringsbreven påårligakraven i desamt en
ingårperspektivetnationellagenomslag. detIpolitikensutvärdering av

rättssäkerhetsfrågor.ochför tillsynockså att svara
tydligtsamordnande roll harochövergripandeLänsstyrelsens mar-

rollsådanredan dagLänsstyrelsen har imiljöområdet.kerats på somen
ytterliga-förstärkaskommerrolloch dennaömyndighetregional milj att
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miljöbalken,1997/98:45.prop. Imiljöbalkinförandet enavre genom
ledande,länsstyrelsensbetonas1999,januarikraft den lträder isom
miljöfar-förtillståndroller. Prövninginformerandeochutvecklande av

miljöprövningsdelegatio-särskildavidskeverksamhet kommerlig att
länsstyrelserna.vidner

viljaexempel regeringenspå attIntegrationsområdet annatär ett an-
framhåller iuppgifter. Regeringenförlänsstyrelsenvända sig nyaav

länsstyrelserna,kanregional nivåpå1999för årbudgetproposition att
genomförandetroll ispela viktigIntegrationsverket,vid sidan avenav

målen.integrationspolitiskade
närvaranderoll förlänsstyrelsensdärförvaltningsområdenAndra

administrativafiske vissajordbruksadministrationen, samtdiskuteras är
strukturfondsprogram.avseendefunktioner EU:s

fåttcentrala nivånfrånmandatsittLänsstyrelsen har nyagenom
regionalfrämjasektorsövergripande insatser ut-uppdrag att genom

länsstyrelsenochdefinierat utrym-stortbrettveckling. Mandatet är ger
karaktärenfåtthar alltmerSamhällsplaneringen en pro-avatt agera.me

propositionRegeringensantal aktörer.alltmedsker störreettcess som
1997/98:62 in-regionalpolitik prop.tillväxtorienteradom ny, meren

skallsjälvstyrelseorganenförsökslänen tailänsstyrelsennebär att
kom-näringslivochkommunertillväxtavtal därfram regionala staten,

förbärande instrumentTillväxtavtalen ärinsatser. ettöverens ommer
utsträckninglänen inäringspolitik, därregional störregenomföraatt en

mobilise-regionallokal ochproblemfonnulering,försjälva skall svara
skallavtalenutvecklingsprojekt. Genomgenomförandering samt av

samordnas. Läns-tillväxtfrämjandeaktörersandrastatliga och resurser
baseradaktörframståtydligt statensalltstyrelsen kommer att sommer

övergripan-medförhållanden ochregionala ettkunskappå god merom
statliga insatserna.samladede för deansvar

verksamhetsområdenolikahänsynstaganden inomRegionalpolitiska
Utvecklingen inomutvecklingen.regionalaför denbetydelsefulla enär

behovpåuppmärksamhetfasttid harunderdel regioner av ensenare
vidhelhetssynenBrister isektorer.ytterligareinomökad helhetssyn

verk-statligainomorganisationsstrukturerutformningent.ex. nyaav
fördelningengeografiskadenpånegativtinverkatharsamheter sys-av

funge-för välmöjligheternaförsvåratocksåharselsättningen. Det en
enskild sek-Besparingseffekterna inomsamordning.regionalrande en

har visatstorregionalisering-förofta argumentanväntstor somsom-
harRegeringensektorer.andrautgifter inomökademotverkassig av

arbeteförRegional tillväxt-propositionenbl.a. itillfällen,vid flera
verksamhetensstatligapå denpekat1997/98:62,välfärd prop.och

förförutsättningarnaochutvecklingenregionala attbetydelse för den
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lyckas med regionalpolitiska arbetet kraftigt förbättraddet äratt en
harsamordning sektorsgränsema. Regeringen i budgetpropositio-över

för förordningenår anfört regio-1999 överattatt avser se omnen man
fortlöpande till det finns tillgång tillnalt utvecklingsarbete och attse
förändringaruppdaterad information i den statliga förvaltningen. Deom

och/ellerorganiserade regionalt lokalt bör därför,myndigheter ärsom
enligt grad idag kontinuerligt planera-regeringen, i högre än rapportera

förändringar.de organisatoriskaoch genomförda
traditionell länsstyrelseuppgift harTillsyn uppföljningoch är somen

fått tid. exempel länsstyrelsensökad aktualitet på Ett är ansvarsenare
miljöområdet den ekonomiskatillsynsmyndighet på iregional somsom

tydligare rolll997/98:150 givits och ivårpropositionen prop. en ny
miljötillsynen,förhållande kommunala tillsynen. regionalatill den Den

tillämp-avseende hela miljöbalkensdär länsstyrelsen tillsynsansvarges
från tillningsområde, övergå operativ tillsynskall allt meren enmer

fallet dag. tillsynen börövergripande vad i Den operativaroll ärän som
huvudsakligen angelägenhet för kommunerna.vara en

lyfts fram sociala området.Tillsynsrollen också nyligen på dethar
intensifie-ytterligare förstärka ochLänsstyrelserna har fått uppdragi att

äldre funktionshindrade prop.tillsynen vården ochöverra av
1997/98:113.

avslutadedet inom pågående ellerSamtidigt kan konstateras att nyss
direkt-uppfattningar hur väl länsstyrelsensutredningar finns olika om

framtiden.länsstyrelsen förutsätts ha itillsyn den rollin ipassar som
SOUUtredningen livsmedelstillsynenSom exempel kan nämnas om

livsmedels-länsstyrelsens tillsynsuppgift enligt1998:61 attsom anser
Livsmedelsverket,bör ligga underlagen bör utgå. direkta tillsynenDen

ellerresultatenhet verkets organisationfristående inomantingen i en
regionalakan arbeta medföras tillsynsmyndighet,till separat somen

det säkerhets-livsmedelslagen allmännaenheter. tillämpningenI ärav
fördet finns ingetintresset helt avgörande och sammanväg-utrymme

finns behov utnyttjaningar med andra intressen. Däremot attett av
utredningenlivsmedelstillsynen. kan enligtlänsstyrelsens kunskap Deti

regleringsbrev. exempelkomma regeringens Etttill uttryck i ärannat
dir.Socialtjänstutredningen Sdirektiv till 1997:16,regeringens

formerna för tillsynenuppdrag analysera1997:109 bl.a. har i attsom
länsstyrelsens tillsynsansvar. Tillsynensocialtjänsten, liksom överöver

uppmärksamhet. Polislednings-tilldrar ocksåpolisverksamheten sig
förlänsstyrelsens tillsynsansvarkommittén SOU 1998:74 attanser

Rikspolisstyrelsen bör ha till-polisen ochbör upphöra att ensam
för regeringen ibudgetpropositionen år 1999 instämmerIsynsansvaret.

börkommitténs hur tillsynen polisen organiseras.uppfattning överom
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Även polisenförhållande tillfunktioner isamordnandelänsstyrelsens
polisenför styrningendetförsvinner i systemet avnya

for-med friarekombinationiförvaltningeffektivarepåKraven en
ochomorganiseratslagts ned,myndigheterstatligahar inneburit attmer

Iden förvaltningspo-tidigare.någonsintaktsnabbareförändrats i änen
för-statligautnyttjande denstrategisktdockharlitiska debatten ett av

frågeställningcentrallänsplanet knappast varitpåvaltningsapparaten en
decennierna.under de senaste

utveckla denmedarbetefortsattaför regeringens attRiktlinjerna
iStatlig förvaltningpropositionenfram iladesförvaltningenstatliga

propositionenägnade i1997/982136,prop.medborgarnas tjänst men
avsnittetuppmärksamhet. Isärskildlänsstyrelseproblematikeninte om

omstruktureringochrenodlingfortsattledning aviserasochstyrning av
myndighetermellansamverkanökade behovverksamhet.statlig Det av

tillgodosesförsta handinte iregeringenenligtfinns bör genomsom
andrautvecklas iställetSamverkan bör iorganisationsförändringar.
infor-elleravgränsade uppgifterförtillfälligaformer, t.ex. organsom

gällerdetmöjligheterInformationsteknikens närmella nätverk. sam-
tillverkan bör tas vara.

förvaltnings-denkortfattat iberörsstyrningsfrågomaregionalaDe
statligaflestadekonstaterarRegeringenpolitiska propositionen. att

läns-ochindelningsgrundlänen attmyndigheter har övergett som
genomföra. Enblir svårsamordningsuppgift därmed attstyrelsernas

regeringen.enligtmöjlig,dock inteindelninglänsvisåtergång till ären
ofta fokus. Somiinnehåll och utveckling ärLänsstyrelserollens en

arbets-brettsålänsstyrelsernaföljd spänner över ettofrånkomlig attav
harolika sektorerreformarbete inomaktuelltalltid berörsfält och av

tillsigoch förmågaförvaltningsstabilitet attbådekraven på nyaanpassa
därlägesaknas inte iFörslagåren.höga ettvaritförutsättningar genom

angelägen,decentraliseringfortsattutveckling menmot somansesen
praktiskaprincipiella ochbådelösas harmåstedär frågorna as-som

frågeställningenövergripandedenangripapekter. Varje omansats att
ock-kräverregional nivåuppbyggnad påverksamhetensoffentligaden

iuppgifternaregionalastatligadevadklarläggerså äratt somman
tillskall kommabästallmänintressetnationellaoch hur detframtiden

uttryck.
stärkaförlyfts framoftaperspektivet atttvärsektoriellaDet som

effektivafinnahaft lätthar intetotaltsamverkan attochsamordning sett
devaritgånger exponeratsmångaLänsstyrelserna har mestformer. som

effektiviseringoch sektorsvisaregionaliseringför tryck.detta Den som
tillmedverkattioårsperioden har statensattkaraktäriserat den senaste
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otydliglänsstyrelsen har framståttidé medtörvaltningspolitiska som
motsägelsefull.och ibland också

centrala uppgifterlänsstyrelsemaspåprincipiellaRegeringens syn
1997:1258SFSlänsstyrelseinstruktionendenhar tydliggjorts i nya
bl.a.Förändringarna innebär1998.januarigäller från den l att re-som

huvud-länsstyrelsemasmarkerartidigaretydligtgeringen attänmer
andravilket också stödsföreträdare länet,iuppgift är statensatt avvara

nationellafastställdaUtgångspunkten deuttalanden statsmakterna. ärav
vad gällerbådelänsstyrelseinstruktionenåterspeglas imålen, vilket

utvecklingsinriktadeoch länsstyrelsenssamordningsrolllänsstyrelsens
uppgifter.
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Försöksverksamheten3

Allmänt3.1

förutsättningar. Ihar olikaförsökslänenfyraFörsöksverksamheten i de
regionförbund kim-valtindirektorganisationKalmar har etten ny --

verksam-Gotland harPåuppgifterna. övertagensig påkoncentreranat
lännybildade Skåneverksamhet. detkommunal Ihet iintegrerats annan

till denregionförbund övergånguppgiften tillöverfördes ett nyasom
Göta-till. det nybildade Västraträder Ifullmäktigeförsamling nusom

fråndirektuppgiftenförsamlingenregionalalands län den övertar nya
iblir här kortareförsöksperioden änförsöksverksamhetens start, men

försökslänen.de andratre
regionalanybildade länendelandstingen i ärmarkeraFör attatt

fårsamhällsverksamheterregionalaförocksåsjälvstyrelseorgan nya
namnänd-Motsvaranderegionfullmäktige.kallaslandstingsfullmäktige

regionstyrelsen.tilllandstingsstyrelsenfrånring kan skeäven
leda,uppdragetocksåsjälvstyrelseorganen attförsökslänen harI

tillsyftartillväxtavtal,regionalamedarbetetdriva samordnaoch som
till-för hållbarregionala förutsättningarochlokalabättre tillvaraatt ta
ländeiSjävstyrelseorganen även,och sysselsättning.växt ansvarar

inom EU:sbeslutsgruppersekretariatsñmktionerberörda, förärsom
målområden.

koordi-länsstyrelsens rollförsökslänenförGemensamt är att som
förtill förmånframtidochutvecklingför länets tonas avnator merner

Länsstyrelsensförtroendevalda.regionaltochlokaltinflytande hos de
förändrassamordnaslänetiintressenstatligauppgift verka för attatt

poli-nationellaföra denlänsstyrelsenmyndighetsroll skall utinte. sinI
fort-skallolika insatser. Statenutvärdera ävenochtiken och följa upp

länsstyrelsenochutvecklingsarbeteregionaltstödjaaktivtsättningsvis
dess arbete.isjälvstyrelseorganetregionalabistå detskall exempelvis

självstyrelseorganetinfonneralöpandeskall ocksåLänsstyrelsen om
betydelse för länetsharverksamheter ut-planeradepågående och som

veckling.
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för-försökslagstiftningen,ochuppgifterAnsvar, styrsresurser av
ochkommunerekonomiska situationen idenbundsordningar och

landsting.
skulle föras frånuppgiftervilkadet gälldeNär över statensom

gränsdragningar.från olika departementklargörandenkrävdes flera om
uppfattades inledningsvisutvecklingsansvarregionaltBegreppet som

politiskabehövde tolkas de intentioner-ochdefinieratnågot oklart mot
försöksverksamheten.bakomna

under andra halvåret 1997verksamhetenfrågan finansieringI avom
försökslän och be-länsstyrelsen respektiveiträffades avtal mellanett

för godkän-underställdes regeringenAvtalensjälvstyrelseorgan.rörda
kronorschablonbelopp på 500 000byggde påRegleringennande. ett

för budgetåretuppgörelse gjordes sedanmotsvarandetjänst. Enper
budgetpropositionen. Mot-preciserade beloppen i1998 och regeringen

enligt budget-Götalands län har vidgatsreglering försvarande Västra
för år 1999.propositionen

bakgrundsteck-lägesbeskrivning ochkortföljande lämnasdetI en
försöks-vidtagna åtgärder iochorganisatoriskaning arrangemangav

delbetänkandet inriktasfas. Med tanke påinledandeverksamhetens att
utvärderings-kommandeoch delänsförvaltningenstatligaden attmot

helaforsöksverksamheten iutförligt belysakommer attrapporterna
länsstyrelseperspektivet.läggs tonvikten pådess vidd,

Kalmar länFörsöksverksamheten i3.2

KalmarRegionförbundet

tidigaresamhällsfunktionerradsamlasUnder försöksperioden somen
ochlänsstyrelsenkommunförbund,länetshar funnits hos landstinget,

mellanför samarbetesamverkansorganmyndigheter istatliga nyttett
regionförbund.Kalmar länlandsting ikommuner och ett-

lands-ochlänets kommunermedlemmarRegionförbundet har 13 -
ledamö-består 45fullmäktigeförsamlingtinget. Det styrs avsomenav

liknarKonstruktionenförtroendevalda.väljs bland länets ettter som
län in-KalmarModellen ikommunalförbund.traditionellt prövassom

förbunds-tredjedelar platserna itillsätter tvånebär kommunernaatt av
återstoden.fullmäktige landstingetoch

be-verkställighet.beredning och Denfinns förförbundsstyrelseEn
reglerSärskildaochordinarie ledamöter 7 görstår 15 attersättare.av

i styrelsen.har representationmindre partieräven
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frånförsbygger påRegionförbundets verksamhet överatt resurser
för befintligaoch inomlandstingetkommunförbundet, staten ramen

uppgifter övertagits.för deersättning somresurser, som
med b1.a.har hög prioritet,utvecklingsfrågoma givitsmedArbetet

utvecklingsprogrammet. Hitregionaladetformer för förankring avnya
utvecklings-framtidsbilder,diskuteratdärhör idéseminarier,t.ex. man

uppgiftviktigEnmed uppåt 1000frågor åtgärdsförslagoch personer.
kommandearbetet.ungdomsfrågoma i Denfångahar varit att pro-upp

med revi-med tillväxtavtalenarbetetinriktas på integrera ettattcessen
sysselsätt-utvecklingenfortsattadenderat utvecklingsprogram, av

revidering det Mål 5B-programlänningspakten för Kalmar samt av
berörsdelar länet av.avsom

regionalatill bildandet detframövergångstidenUnder organetav
politisktpresidiet dekommunförbundetsochlandstingsstyrelsensvar

drevstill den juli 1997januari 1997 ldenFrån lansvariga organen.
arbetadeUnder periodinterimistisk organisation.arbetet sammaav en

och landstingförbundsordning och kommunerfastställamed attman
regionförbundsfullmäktige.tillvalde sina representanter

ioch bildar fortsatt majoritetinnebärValutslaget 1998 att mpv
regionfull-de platserna i23 45regionförbundet med tillsammans av

mäktige.

Länsstyrelsen

sedan tidigarelandstinget hadekommunförbundet ochLänsstyrelsen,
överlämnandetrörandefrågornapraktiskavarför desamarbete,näraett

relativt smidigt.kunde lösas
tidigtklarades ipersonal och medelöverföringFrågor ettutavom

personalberördanställningsvillkoren förförhandlingsskede, liksom
Uppgörelsen in-regionförbundet.tilluppgifternaville flytta medsom

tillfördestjänstermotsvarande llkronor övernebar miljoner5.2att
berördeslänsstyrelsenpåde tjänstemänregionförbundet. Sju somav

valde följa med.att
Ärenden regionförbundet takt medtill iöverlämnades successivt att

uppgifter precise-regionförbundetslänsstyrelsens ochmellangränserna
länsstyrelsenmellanregleringenslutligaskedde denrades. I 1998mars

regeringenbeslutadeunder våren 1998och regionförbundet. Senare om
avvaktanlänsstyrelsen. Iåterföras tillskulleärenden projektvissaatt

underlänsstyrelsenskötteregionforbundetpå personalförstärlcning på
rekvisi-Sb-ansölcningar ochMålförsta kvartalet granskningen1998 av

tioner.
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medorganisationlänsstyrelsen tillövergickjuli 1997Den l en ny
slagkraftig bättre kunnaochbliför mötafackenheterfem att nyamer

tydli-harOrganisationenförsöksverksamheten.bl.a.förutsättningar, en
projektselcretariatochdirektionmed bl.a.ledningsstruktur ettengare

tvärsektoriellt arbete.främjaför att
rådgivandeharFörtroendemannastyrelsen ettersatts organ,av

verksammafrån länet,politikeråttarådet sitterråd.Landshövdingens I
fyra gångersammanträderRådeteller kommunerna.riksdageni casom

policykaraktär.frågorbehandlarår större avper
utarbetamedmedverkat arbetetiaktivthar attLänsstyrelsen en

transportinfrastrukturregionalförlänsplanochlänsstrategi re-somen
tvärsektoriellalänsstyrelsensExempelvis hargionfullmäktige antagit.

för granskninganlitatsmiljöfrågor vägut-ochför plan-arbetsgrupp av
miljöanpassadfåttvägprojekttillmedverkaoch kunnatredningar att en

utformning.ochlokalisering
mellan tjänste-kontakterdirektasker isamverkanvardagligaDen
klara vissapersonal förutbyteväxelvisbl.a. attmännen. spe-avgenom

där regi-IT-området,exempel kanarbetsuppgifter. Somcifika nämnas
datakom-datanät förlänsstyrelsemasanlitaronförbundet gemensamma

regionförbundetlänsstyrelsen och ärbådemunikation. Genom att upp-
kun-utbytefortlöpandeocksåskerkopplade på ettsystem avsamma

organisationerna.de bådaitjänstemänerfarenhet mellanskap och

Skåne länFörsöksverksamheten i3.3

SkåneRegion

la-förstatvågenomförs i ISkåne stegFörsöksverksamheten i ettsteg.
SkåneRegionförbundetuppgifterna på ettdenfördes ansvaret nya -

medlemmar.och landstingkommunerregionförbund med Skånes som
hanteradeslandstingenmellansamgåendetgällerrad beslutEn som

fullmäktigevaldaledamötersammanläggningsdelegerade med 87 avav
kommun.Malmöochde landstingeni två

utvecklingspro-preliminärtregionförbundet1997 ettHösten antog
dialogEfter vårenssamråd.för brettunderlaghar utgjort ettgram som

tillkonkret förslagochgenomarbetatföreliggeroch diskussioner ettnu
denbehandling ifortsattlivskraft för"Skånskutvecklingsprogram

underocksåRegionförbundet harñillmäktigeförsamlingen.nyvalda
transportinfrastrukturregionalförlänsplanfastställtinnevarande år en

tioårsperioden.denför närmaste
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medpå arbetetfortsättningväl ut-infallerTillväxtavtalen som en
bl.a.tillväxtavtal pågår,med dessaArbetetvecklingsprogrammet. ge-

Skåne.partnerskapet iregionalasamla detattnom
landstingnyvalda Skåne länsdetharRegionförbundet ersatts avnu

ocharbetafömyelsen,markera sätt att/regionfullmäktige. För att nya
denkommerframtidsfrågorSkånesförvidgadedet ge-nyaansvaret

Skåne.Regionbenämnasorganisationen attmensamma
debesättsKommunförbundetSvenskaundersökningEnligt aven

ledamö-majoritet- 78regionfullmäktigeSkånesmandaten i149 enav
landstingsbak-harledamöterbakgrund medan 64kommunalmedter -

mandat ihaftharledamöterfullmäktigeförsamlingar. Vissagrund
också: 26inslaglandstingsfullmäktige. Nya noterasochbåde kommun-
kommun-sigverkat ihar intevaldadeprocent13 vareavpersoner

landstingsfullmäktige.eller
86regionfullmäktige mänimän/ kvinnor ärmellanFördelningen

kvinnor.och 63
ochmajoritet.klari någonutslagValresultatet inte er-mpvgav
borgerligafyraoch deplatserfullmäktiges 149höll tillsammans 73 av

810kd, ll1256 40mandatfördelningplatser70partierna v,m,
16sammanslutningväl,Skånes ärmp.och Det6 avensomnya

fullmäktigeförsamlingen.nybildadedenmandat ifickpartier,lokala sex
samverkanvaltekniskfyrklövem"borgerliga enatsdenSedan om

skalloch kd,representeranderegionrådåttaklartstår det att m,
region-får femOppositionendecember.den lfrånSkåneRegionstyra

regionstyrelsen,iersättarplatsfårvälSkånesoch v.råd 4 l somens
lika mångaochoch vl.fp lkd, 1l6 5ledamöterbestår 15 m,av

bered-fastafår tvåregionstyrelsenochRegionfullmäktigeersättare.
ochutvecklingsfrågorregionalaförförfogandetill sittningar enen-

fimktionsnämn-bl.a.detta kommerTillsjukvårdsfrågor.ochför hälso-
ha-utbildning,ochkultur-kollektivtrafik,naturvård,ochder för miljö-

sjukvårdsnämnder.hälso- ochfemochfastighetertandvård,bilitering,

Länsstyrelsen

länssammanslagningen,medförsöksverksamhetensammanföllSkåneI
förberedelsearbetet.påverkadevilket

heltpersonalÖverföringen ochbåde i genom-varpengarresurserav
till region-överfördeskronormiljoner1997/98. 5.2årsskiftetförd vid

Frånfrånöverförtsuppgifter staten.deför förvaltningförbundet somav
region-arbeta åtuppgiftmedelva attöverfördeslänsstyrelsen personer

överflyttasskulleuppgifterstatligadeförbundet. Preciseringen somav
sigtillförsäkrabehövdelänsstyrelsenvisaderegionförbundettill att
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bibehållen kompetens områden. Kommunikationsexperteninom vissa
finns länsstyrelsens samhällsbyggnadsenhet ochtidigare på delarsom

kommunikationsfrågor planfrågor.sin tjänst mellan och allmänna Två
expertñmlctioner från den tidigare regionalekonomiska enheten finns
också kvar.

överlämnadesunder början 1998 ärenden enligtSuccessivt av som
regionforbundet.beslut fortsättningsvis skall hanterasregeringens Iav

regleringen ochskedde den slutliga mellan länsstyrelsen1998mars
befann slutskedet ochregionförbundet. projekt sig iNågot som som

enligt slutliga regleringen skulle drivas länsstyrelsen, harden rentav
fullföljts till regionförbundet.praktiskt tjänsteman gått överav som

har då skett till länsstyrelsen.Rapportering
det regionalpolitiskaTidigare hade verksamheten inom området be-

fastställtsdrivits enligt de länsstyrelserna i de bådestrategier som av
regionförbundetSkånelänen. Länsstyrelsen har biträtt i arbetet med att

utvecklingsprogram. harsamordna till Länsstyrelsenstrategiema ett
dock deltagande i olika projektgrupper minskatdragit på eget samtner

området.antalet påutgivna rapporter
länsstyrelsen Skåne ficknybildade i sin organisation vid års-Den

skiftet Försöksverksamheten har medfört1996/97. inte någon ändring
Projektverksamheten harden strukturen. dock fått bättre förank-av en

ring hela länsstyrelsens organisation det verksamhetsområ-i attgenom
de, de olika projekten,besitter sakkunskapen i också aktivtsom numera
följer projektet.eller deltar det enskildai

avskaffadesförsöksverksamheten länsstyrelsens lekmanna-Genom
1997/98. Länsstyrelsen har slutligstyrelse vid årsskiftet inte tagitännu

ställning till vill särskilt råd ellerinrätta ej.ettom man
regelbundna med självstyrelseorga-Länsledningen har avstämningar

kontakterledning. sker vardaglig samverkan i direkta påDärutövernets
har avtal tecknats mellan länsstyrel-tjänstemarmanivå. Bland annat ett

samverkan allokering ekonomiskaoch regionforbundet ochsen om av
arbetet landskapsvården. Diskussioner har inlettsi med ettresurser om

liknande gäller regionförbundetssamarbete det arbete med lands-när
bygdsutveckling länsstyrelsensoch respektive skogsvårdsstyrelsens
arbete med stöd till investeringar i jord- och skogsbruksföretagen.
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iFörsöksverksamheten Västra3.4

länGötalands

GötalandsregionenVästra

Väststyrel-föreningenidéelladenmedegentligeninleddesArbetet att
parti-utsågspolitikerbestod 27bildades. Den avsomavsen

denoch landsting ibåde kommunerfrånkomochorganisationerna som
be-valtsharGötalandsregionenVästraregionorganisationen. somnya

område.geografiskaoch dessorganisationenbåde pånämning
antalarbetet iorganiserades styrgrupperett stortUnder våren 1997

fick pri-område:sittinomutvecklingsarbetetledaskulle envarsom
lculturfrågortredjeutbildning,lott,märvård på sin osv.enannanen

skullepartiernapolitiskaför den ut-tidigt vägen-bestämde sigMan
ochpartiernade olikaochmellan inomdiskussioneriforma regionen,

grund.tjänstemannaförslagfärdigahautan att som
full-tillfälligatill dendecember 1997ombildades iVäststyrelsen

ledamöter,103sammanläggningsdelegerademäktigeförsamling, som
verkningarbeslut harförberedandeallafattatunder övergångsåret som

efter 1998.
lettregionstyrelsen, hararbetsutskott,Sammanläggningsdelegerades

målfor-utvecklingsfrågomaregionala ärdegällerdetNärprocessen.
del.förstautklarade iekonomiochorganisationvision,muleringar, en

utbildning/forskning, nä-kultur,bl.a.fokuserasEnskilda frågor ärsom
transportinfrastruktur.ochringspolitik

detmedväl linjeligger itillväxtavtalmedarbetetUppläggningen av
för Västrautvecklingsplanenregionalamed denarbetetpåbörjaderedan

fatta1999under vårenskallRegionfullmäktigeGötalandsregionen.
underlagharförberedelse ta-utvecklingsplanen. Som ettbeslut enom

utvecklingsplan.i regionensframtill förstagits steget
de 149företräds regionennovember 1998denoch med lFrån av

ledamöternamajoritetregionñillmäktige. Eniledamöternanyvalda av
i kom-tidigare suttitharledamöternabakgrund. 70kommunalhar av

landstingsfullmäktige.isuttithar tidigareledamötermunfullmäktige. 65
30församlingarna.bådamandat imedöverlappningarfinnsdel fallI en

denallt enligtlägret,till enderahänförasklartkan intede valda un-av
Kommunförbundet låtit göra.Svenskadersökning som

och 69 kvinnor.valda 80demellan mänärKönsfördelningen
parlamentariskadenlandskap;politisktkompliceratValet ettgav

båda småpartiemadesökas hosbehöverstödinnebärsituationen att
sfvvilja,folketssjukvårdspartiethalvårsgamladetochmiljöpartiet
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mandattördelning: kd,50 31 18 fp, och17 10 10 7 6m, v, mp
sfv.

styrelse säkertRegionen skall ledas underlag fullmäkti-iutanav en
ge.Valet regionstyrelse innebär ordinarie ledamöter, tillika17 regi-av
onråd på heltid 7 2 2 kd, och fp och lika4 1 1 många ersätta-cm, v,

plats regionstyrelsen,Sjukvårdspartiet blev i medan miljöpartietutanre.
fick ersättare.en

politiska organisationen kännetecknas renodling deDen av en av
olika Arbetsfördelningen innebär bl.a.rollerna. regionstyrelsen kon-att

regionala utvecklingsfrågoma och överlåter hälso-sig på decentrerar
och hälso- sjukvårdsstyrelse.sjukvårdsfrågoma på och Direkt underen
regionstyrelsen skall finnas beredningar regional utveckling, kulturtre
och politiskamiljö, där mycket det nätverksarbetet och samarbets-av
projekten drivas. de ledamöterna bered-kommer Av 27 i respektiveatt
ningsorgan regionfullmäktige och kommunförbunden.15 12utses av av

de beredningamaRegionens i bildar samtidigtrepresentanter treegna
regionala nämnder respektive område. Nämndema harinom regionsty-
relsens mandat fatta beslut. Regionstyrelsen regionfull-vissa ochatt
mäktige skall dock ha huvudansvaret för och stå för helhetsperspek-ett

utvecklingsfrågoma.tiv på de regionala
för hälso- och sjukvårdDet övergripande läggs på hälso-ansvaret

och regionstyrelsen.sjukvårdsstyrelsen under Dit knyts utskott:även tre
för etik, vårdgarantifrâgor, för folkhälsofrågorprioriterings- och och för
handikappfrågor.

Länsstyrelsen

överenskommelse träffats mellan regionstyrelsen och länsstyrel-En har
fördelning och arbetsinsatser regionennär övertarsen om av resurser

det utvecklingsansvaret. Sammanlagt befattningar vid läns-regionala 36
styrelsens regionalekonomiska enhet, kommunikationsenhet och EU-
sekretariat till vid årsskiftet.berörs och förs regionenöver

Samtidigt kommer medel motsvarande dubbla aktuella lönesumman
för den personalen överförasberörda tillsvidareanställda från läns-att
styrelsens anslag. för år miljoner lqonor.1999 7,4Detta motsvarar ca
För närvarande pågår diskussioner anställningsvillkoren under för-om
söksperioden.

länsstyrelsen fortsättningenFör säkerställa i skallävenatt att envara
kompetent till regionen kommer befattningarsamverkanspartner tre
inom regional utveckling finnas kvar på länsstyrelsen. Länsstyrel-att

regionalekonomiska kommunikationsexpert berörsexpert samtsens
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framtidalänsstyrelsenshurpågårDiskussioneröverföringen. omav
skall organiseras.utredningsverksamhetochanalys-

delkommitocksåharoch regionen överens attLänsstyrelsen enom
forskallutvecklingsmedlenregionalpolitiska avsättasde gemen-av

länsarbetsnämnden.medsamverkanibeslut parterna,avsamma
fortlöpande detioch skerlänsstyrelsen regionenmellanSamverkan

formellalänsstyrelsensförutvecklingsarbetet. Inomregionala ramen
regel-skerinnevarande årtillväxtavtalen underregionalaför deansvar

frågan. Därigenomansvarige iöverläggningarmed regionensbundna
vid års-formelladetöverföringsmidigför även ansvaretbäddas aven

skiftet.
förstabeslut denregionfullmäktigesför ut-förberedelseSom omen

bredförunderlagframtagitarbetsgruppvecklingsplanen har ett enen
påMaterialet byggerutveckling.regionensfrågor kringdiskussion om

Väststyrelsenstagits framutvecklingen styr-förde visioner avsom
länsstyrelsen. tjänste-från Enunderlag kommerviktigtAnnatgrupper.

förutlånad till regionennärvarandefor attlänsstyrelsenfrån ärman
bildats forpartnerskap harutvecldingsplanen. Ett attmedleda arbetet

samverkanspart-aktivmed länsstyrelsenplanen,följa arbetet med som
ner.

7.4beräknatför år 1999budgetpropositionen atthar iRegeringen
till detGötalands länLänsstyrelsen i Västraförs frånmiljoner kronor
fr.o.m.skalluppgifterför översjälvstyrelseorganetnybildade tassom

årsskiftet.

Gotlands läniFörsöksverksamheten3.5

Gotlands kommun

med regi-försöksverksamheteniGotland ingåpåFörutsättningarna att
skulleSjälvstyrelseorganetrelativtonalt självstyre gynnsamma.var

bildas.därförbehövde inteoch någotkommunen nyttutgöras organav
lä-samverkan ipolitisknaturligsedan längeGotland harPå enman

landstingsuppgifter-handharkommunGotlandseftersom ävennet om
ochledamöter 43ordinarie ersät-Gotland finns 71fullmäktige påIna.

ochledamöter 15ordinarie ersättare.finnskommunstyrelsen 15Itare.
regio-detinomför prioriteringarpolitiska nivåndenDet är svararsom

utvecklingsprogrammetsnala ramar.
utveck-det regionalacentral roll itidigaresedanharKommunen en

verksam-heltfrågadärför intelingsarbetet. att startaDet en nyomvar
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het, ansvarsområde med de uppgifterutvidga fördesutan att ett nya som
frånöver staten.

uppgiftsmottagarehar omorganiserat sin tidigareKommunen som
och samlat den tillsammansnäringspolitiska verksamhet med de nya

uppgifterna i enhet under kommunstyrelsen. Kommunfullmäktigeen
har regional transportinfrastruktur och regionaltfastställt länsplanen för

harutvecklingsprogram upprättats.

Länsstyrelsen

regionala utvecklingsansvaret medför-Övertagande detKommunens av
tolkningsdiskussionerde inledningsvis del rågångama mellanen om

länsstyrelsens kvarstående och kommunens. hänvi-Kommunenansvar
sade till politiska bakom försöket och menadede intentionerna att man
borde råda fler områden påverkar utvecklingen, främstinom som
kommunikationsfrågoma kanske också milj öfrågoma.men

uppgiftsfördelningen för undvikatidigt klara viktigtAtt ut attvar
framtida kollisioner dubbelarbete. också direktoch Det hade betydelse
för Övertagande personal och medel från länsstyrelsen.kommunens av

överenskommelse träffades bl.a. innebar kommunen,En ut-attsom
skullebeslutsbefogenheter riksdagsbeslutet innebar,deöver tasom

projekt med regionala utveck-för antal drevsöver ansvaret ett som
också för det kanslilingsmedel. skulleKommunen överta ansvaret som

självständiga beslutsgruppen för mål 5b.förberedde beslut för den
Även projekt skulle kommuneninvolverade i övertassom avpersoner

for-projekt knutna till högskolan dåskulle fortsätta projekten. Vissai
skulle högskolan, höll påmellt del länsstyrelsen övertas somaven av

myndighet.friståendeombildas tillatt en egen,
anställning kommunende erbjödssjuAv accepte-avpersoner som

länsstyrelsens förvaltningsanslagalla erbjudandet.rade Avutom en
kommunen.skulle kr överföras till280 0002

framgent aktivt stödja det regionalaLänsstyrelsen förutsattes även
utvecklingsarbetet och särskilt:

utvecklingsinsatserna i länetsamordna de statliga-
utvecklingsinsatserfölja och utvärdera olikaupp-

jämställdhetsarbetetstimulera och följa upp-
bevaka och statliga servicen glesbygdstärka den i-

länsstyrelsen fortsättningsvis få l0dessa insatser skulleFör även ca
för fullfölja ochregionala utvecklingsmedlen medel% de samt attav

äldreavsluta det s.k. landshövdingeuppdraget. Vad gällde medel enligt
fördelningbeslut och projekt gjordestill avslutadeännu program en
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tillhöra denbedömdesfortsättningenitill vadmed hänsyn ävensom
uppgiften.statliga

ändradedentill följdskettharorganisatorisk anpassningEn upp-av
deförsöksverksamheten,följer expert-tregiftsfördelning menavsom

jämställdhetochkommunikationerekonomi,regionalförfunktionema
samlatLänsstyrelsen harorganisation.länsstyrelsensbemannadefinns i

denäringspolitiken medregionaladeninomuppgifternakvarvarandede
enhet. Frå-uppgifterna iarbetsmarknadspolitiska gemensamny,ennya

ochnäringslivför fack,medrådinrätta representanterettattgan om
övervägandena.fortsattamed definns isamhällsrepresentanter

och omfattarbetydandelänsstyrelsenmedsamarbete ärKommunens
och Sb-programmetsutvecklingsprogrammetregionalasåväl det ge-

på-liksomoch insatserinitiativprojekt.enskilda Nyanomförande som
andradärsamrådsgrupper,olikai ävendiskuterasverksamhetergående

tillväxtavtal kommermedarbetetimed. minstaktörer Inteär samver-
fördjupas.ytterligarekan att

länsförvaltningsamordnadmedFörsök3.6

Gotlandpå
regionalmedförsöksverksamhetenmedparallelltPå Gotland prövas -

verksamhetenstatligadenförformer utövasjälvstyrelse attäven nya-
sek-samordningåstadkomma översyftepå regional nivå. I att avmer

inordnats iskogsvårdsstyrelsenlänsarbetsnärrmden ochhartorsgränser
länssty-anställda vidAntaletjanuari 1998.den lfr.o.m.länsstyrelsen

drygt 200.tillfrån 100ökatrelsen har därigenom ca
särskilde utredaredenvidtogsförberedelsernainledandeDe somav

försöksverksamheten. Iförberedauppdraghade regeringens att rappor-
Gotlands län InilänsförvaltningsamordnadvidgadmedFörsökten

förord-lagar ochändringar idetill bl.a.förslaglämnades97/2080/LS
krävdes.ningar som

skogsvårdsorga-ocharbetsmarknads-regionaladeBeskedet attom
Motivenorganisationlänsstyrelsens oväntat.inordnas iskulle varnen

för länsarbets-gradgällde högreioklara. Detför ansågsförändringarna
lanseratlänsstyrelsenförskogsvårdsstyrelsennämnden och än ensom

utvecklingenmotverkalänsförvaltning sättsamordnad attettsommer
fastlandet.Gotland tillfrånfunktionerstatligaöverföringfortsattmot av

huvudmannaskapet inteförändradedetbeslutStatsmakternas gavom
andasåledes i osä-motivering. Detutförligareheller någon en avvar

kunde inledas.förändringarnatveksamhetkerhet och som
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från den diskussionen något länsstyrelsenEfterdyningama var som
hade efter den särskilde utredarens priori-bearbeta Irapport. startenatt

verksamhetsplanering för och klarläg-terades 1998 ettgemensamen
personalvillkoren för den skulle erbjudas anställning igande somav

tillkommande verksamhetsområdena lades inled-länsstyrelsen. De
länsstyrelsen för tid förenheter iningsvis in att ettge mersom egna

lämpligaklarläggande möjliga och verksamhetssam-ingåendemer av
band.

accepteradeerbjöds anställning i länsstyrelsendeAv personer som
valdedet läget sammanföraalla länsarbetsdirektören. I attutom man

för regional utveckling med arbetsmark-kvarvarande delar enhetenav
ledning. formellaplaneringsdirektörens tillsätt-nadsenheten under Den

tillika länsexpert drog på tiden,arbetsmarknadsdirektörningen utav
Samgåendet.vilket fördröj de

oförändrade personalresurser i den länsstyrelsen.alltsåDet är nya
på grund tidigarevilar forfattningsmässigtVerksamheten samma som

skogsvårdsstyrelsen. enheternagällt för länsarbetsnämnden och De nya
med länsstyrelsenshar självständighet jämfört organisation iingen extra

övrigt.
har ekonomiskanytillkomna verksamheternaDe samma resurser

myndigheter. skogliga enheten harfortsatt fristående Dende isom om
uppdragsverksamhetverksamhet tillsyn ochtradition blandadav en

till ordningbeställar-utförarsystem tillämpas. har lettoch Dettaett en
forekonomisystemet läns-med uppdelad budget, är gemensamtmenen

valdes där-arbetsmarknadspolitiska verksamhetenstyrelsen. denFör
Förvaltningsmedlen kommer nämligen till vissmodell.emot en annan

del förvaltningsresurser viadel direkt, till vissfrån regeringen styrs
länsarbetsnämndema i landet.för DettaAMS på avstegsättsamma som

för länsstyrelsens förvaltningsmedel be-från ordinarie styrningsrutiner
kvardröjande ofonnlighet.länsstyrelsentraktas som enav

olikastatliga myndigheterna med dessSammansmältningen de treav
identitet skall utrnejslas.kulturer roll och delvisinnebär att en nynyen

myndighetscheferdåvarande in-Efter deklaration treaven gemensam
reda olika frågor,för förändringen arbetat medhar 13 att utgrupper

verksamhetsgränsema, ärendegenomströrrming,såsom samverkan över
samordning ochlokal- och resursdisposition, IT-systemav ge-annan

samordning och information,IT-utveckling, internexternavmensam
samordning,ekonomi- och personaladministrativ intern service, sam-

upphandling och uppdragsverksamhet, hanteringordning regler forav
Frågetecknen har efter hand. Beslutberedskapsfrågor rätats utav m.m.

sammanflyttning.har lokalmässigtagits om en
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i denledningsfrågomaharuppmärksamhetSärskild ägnats nya myn-
gamla läns-dendubbelt såpersonellt storändigheten är sommersom

splittrad fáltorganisation.geografisktharocksåochstyrelsen ensom
enhetsche-ochlänsledningbildatsledningsgrupp,särskildaDen avsom

ochlänsstyrelsenförrollendenutformasystematisktharfer, att nya
den.föra ut

utvärderingordentligbehovetpåpekatälvharLänsstyrelsen av en
länsstyrelsenvadklargörabl.a.ingårdenna attförsöket. I processav

länsförvaltning.samordnadmedförsöksverksamhetenmedvill uppnå
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regionaltUtvecklingen4 sam-av

försökslänenutanförarbete

avgränsningochInledning4.1

regionalastuderat hur detkommitténuppdraghar påStatskontoret av
läges-försäkslän. Enlänsådana inte ärutvecklassamarbetet i som

regionerblirGamla ländelrapportenihar lämnatsredovisning nya
1998.novemberdaterad den llDelrapporten är

halvårsskiftet 1999.vidskall skeuppdragetslutredovisningEn av
organi-utvecklingsarbetetregionalahur detredovisasdelrapportenI

län.mellan Nyalänsamarbetsformer inomi ett samar-resp.seras nya
utformningenmedarbetetStatskontoretinnebär enligt attbetsfonner

direktställs underutvecklingsplanerregionalagenomförandetoch av
ledning.länsstyrelsensunderstället förpolitisk ledning i

handlar främstdelrapporteniberörsutvecklingsfrågorDe omsom
be-har inteundantagMed några närmaresysselsättning.ochnäringsliv

kommunikationsom-ochmiljö-kultur-,samarbetet inomlysts t.ex.
rådena.

riksgränsen,samarbeteregionaltockså överbeskrivsdelrapportenI
Östersjösamarbetet.ochbl.a. EU:s Interregprogram

kapitel.dettaiåtergesdelrapportensammanfattningEn av

läninomSamverkan4.2 ett

lands-länsstyrelsen,samverkaralla läniframhållerStatskontoret att
utvecklings-regionaladekringandraochtinget, kommunerna parter

utvidgats.samverkanEU-inträdet harsedanminstfrågorna. Inte
utvecklingsfrå-regionalahur degjortsgenomgångVid den avsom

försöksverksamheten,omfattaslän intedehanteras inom avsomgorna
tvåuppdelning ifrånutgåtthar Statskontoret grupper.en

modell förenhetligrelativtfinnsländenI sam-engruppen avena
med olika aktö-samverkanlänsstyrelsen ibaseras påverkan attsom -
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beslutar långsiktig utvecklingsplan. Genomförandetrer om en av-
denna utvecklingsplan stöds de regionalpolitiska och andra medelav

till länsstyrelsensstatsmakterna ställer förfogande. Landstingetsom
och berörda kommuner går in medñnansiärer och förtarsom ansvar
olika projekt. Länsarbetsnämnden, handelskammareALMI, och nä-

finansierarringsliv initierar, genomför och projekt eller projektegna
de offentliga instansema har Högskolor bidrar med kun-startat.som

skapsunderlag och kan forskningoch studier via och samarbete med
näringslivet finna utvecklingsornråden. Vissa institutioner ärnya som

för parterna kan utnyttjas, turistbolag, IT-organisa-t.ex.gemensamma
tioner för samverkan, forskningsorganisationer eller liknande. Arbetet
med tillväxtavtal partnerskap,bedrivs i länsstyrelsen kanett sägasmen

spelförare.vara
Statskontoret har bedömt arbetet med den regionala utvecklingenatt

i följer Uppsala län ochdenna modell i Jönköpings län.stort
Även Örebro län, Värmlands länlän, Dalarnas och Norrbottens län

ingår denna samarbetet sker dessai i län i något annorlundagrupp; men
former.

ÖrebroI län finns Utvecklingsrådet samverkansorganisa-ärsom en
tion arbetar länets konkurrenslqafc.för öka UtvecklingsrådetIattsom
ingår kommunförbundet,länsstyrelsen, landstinget, länsarbetsnämnden,

handelskammaren,ALMI, försäkrings-Företagarna, Företagspartner,
kassan, ochhögskolan, LO TCO. Dalarnas län sker samverkanSAF, I
via Länsstrategirådet vilket ingår företrädare för kommunförbundet,i
länsarbetsnämnden, försäkringskassanlandstinget, och länsstyrelsen. I

länsstyrelsen, landstinget,Värmlands län samverkar kommunförbundet
och handelskammaren Vännlandsrådet. Norrbottens läni skerI samar-
betet bl.a. vilken landstinget och kommunför-i Norrbottensgruppen i
bundet länsstyrelsen.samverkar med

den andra län drivs eller finns det planer drivaI på attgruppen av
utvecklingsarbetet tydlig politisk ledning.under kan ske i formDettaen

samverkan och kommunermellan landsting kan organiseras iav som
föreningsform, politiska eller form. flera falli i Istyrgmpper annan
siktar på lägga de regionala utvecklingsfrågorna under lands-attman
tinget eller under kommunalförbund. Länsstyrelsen har for-dockett
mellt befogenheterroll och i övriga län- någon uppgifts-samma som
överföring från till kommun, i försökslänen, det således inteärstat som
fråga om.

Östergöt-denna län,I ingår Stockholms Södermanlands län,grupp
lands län, Blekinge län,Kronobergs län, Hallands län, Västmanlands
län, Gävleborgs Västernorrlandslän, län, Jämtlands län och Väster-
bottens län. dessa län redan dag informellafinns i samverkansorganI
med starkt förtroendevaldainslag från landsting och kommuner.ett av
Men flerai län finns också planer på bilda kommunförbund el-att nya
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från och landstingförtroendevalda kommunerdär enbartler föreningar
finns i ledningen.

regionplansedan längebeslutar landstingetStockholms länI om en
finns förSödermanlands län Samverkanplan.och länsstrategisk Ien

leds politisk medSörmlandRegional Utveckling i styrgruppav ensom
vilken också länssty-och kommuner iför landstingbl.a.representanter

Östergötlands län bedriveradjungerad.relsens finns med Iledning som
be-informellt samarbetelänetlandstinget och kommunerna i ett som

Östsam Östsvensk regional utveckling.samverkan för I Kro-nämns -
för landstingföreslagitnobergs län har representanterattstyrgruppen

för regional utvecklingbildaroch kommuner gemensamtett organ -
Ble-län finns förslag inrättaBlekingeKronobergsstyrelsen. I att enom

landstingets och kommunernasfrånkingestyrelse med representanter
län finns samrådsorgan- Sam-Hallandsfullmäktigeförsamlingar. I ett

landstingsstyrelsenslänsstyrelsens ledning,ingårråd Halland i vilket-
länarbetsutskott. Västmanlandskommunförbundets Iarbetsutskott och

Västmanland SUVutvecklingfinns Samverkan för är ettav som
landsting och länsstyrelsen. Ikommuner,samverkansorgan mellan

med landstingetkommunförbundet tillsammansGävleborgs harlän
finnsVästernorrlands länbildat X-SAM. Isamverkansorganet styr-en
förRegionstyrelsen region Y,benämnsmed politiker,25 somgrupp

för kommunersamverksansorganisationutarbetamed uppdrag att en
Tankelcraftsker samverkan ilän ioch landsting. JämtlandsI styr-vars

landshövdingen.politiker och I Väster-två företagare,ingår sexgrupp
kommunförbundets direktör iochbottens landstingsdirektörenlän har

förplan för utvidgat samarbetetilluppdrag fram förslag ettatt ta en
kommande mandatperiod.

mellan länSamverkan4.3

med detrespektive läninomaktivitetenjämföra denGenom storaatt
enligtlänen, kan Stats-samarbetet mellanbegränsaderelativt man

betydelse.fortfarande harkontoret länsgränsen storattse
transportinfrastruktur finnsregionalplaner fördet gällerNär ex-

finns också i vissa regionerlän.empelvis samverkan mellan Det sam-
kollektivtrafik.avseendeverkan mellan länen

Landstingsförbundet harochKommunförbundetSvenska ett ge-
finns det nioBryssel och därutöverrepresentationskontor imensamt

flesta kontoren bygger påstad.svenska regionkontor Dei sam-samma
verkan mellan län och kommuner.

samverkanfinns det ocksåregional utvecklingdet gällerNär en
Mälardalsrådet,samverkansorganisationermellan län via t.ex.som
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landstingdrivs föreningsform mellanSkogslänen iSydSam och som
region.och kommuner i störreen

slutet 1980-Målar-regionen har sedanregionala samarbetet iDet av
informationsutbyteinformellt forum förfråntalet utvecklats gradvis ett

Mälardalsrådet. Rådetbenämnsstadgad intresseorganisationtill somen
Stockholms,utsedda de fyra landstingen iledamöter,består 128 avav

medlems-Södermanlands län och de 38ochVästmanlandsUppsala,
utvecklingenmed främjaarbetarMälardalsrådetkommunerna. att av

landstingsamarbetsorgan för kommuner,Mälarregionen. SydSam är ett
syfte skapaSydsverige. Organisationensoch kommuntörbund i är att
utveckling, både ilångsiktigaför regionensplattform diskussion omen

perspektiv, och hävda regionensinternationelltnationellt och attett
sammanslutningSkogslänendetta sammanhang.intressen i är somen

landstingspolitiker från Norrbottens, Väster-består kommun- ochav
ochVästemorrlands, Gävleborgs, Dalarnas Värm-bottens, Jämtlands,

lands län.
tillväxtprojektnationelltmedverkar ikommuner50Drygt ett som

ochtillväxtenSamarbetet syftar till ökahar NUTEK.initierats attav
länsöverskñdandeAndra exempel påeffektiviteten kommunerna.i

förening IEFekonomiskaInlandskommunernassamarbeten ärär som
uppgifttill Filipstad medfrån Gällivarefor kommunerförening 19en

näringslivutveckling såväl turismpositivbl.a. arbeta föratt somaven
ochvilken ingår kommuner 5Bergslaget i 24Intresseföreningensamt

målområdesamverkauppgift inom EU:smedlandsting Bergslageni att

forkonkretanågrahar funnitStatskontoret inte attprocessermer
samarbeteutvidgatlän diskuterasskapa storlän. flera överI ettnya

i förstalänlänsgränsema, det inte störreär ett gemensamt sommen
Blekingegällerdiskussionerna. Detutgångspunkten förhand t.ex.är

ÖrebroÖstergötlands de femlän och länlän,län och Kronobergs samt
nordligaste länen.

riksgränsensamarbeteRegionalt4.4 över

samarbete mellanhuvudsakStatskontoretfinns enligt iDet tre typer av
traditio-andra länder. gäller li Detlän och motsvarigheteri Sverige

Ös-och2gränsregioner, EU:s Interregprogramnellt samarbete i vissa
fastare regionbildning.planer påtersjösamarbetet 3samt

funnitshar längesamarbetettraditionellaDet i vissa gränsregioner
helabehöver länformer. inteoch i olika Detutövas samar-somvara

riks-samarbetarochbetar det kan kommuner överorterutan somvara
fall harbra service. I någraför medborgarnagränserna att manenge
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gränsöverskridande samarbetet bildat speciellaför det traditionella or-
fall det fonnlöst.skerganisationer, i mångamen

ARKO-samarbetet där fyraExempel sådana organisationerpå är
med ochVärmland samarbetar kommuner i Norge ikommuner i orter

utbildningsplanering,kommunikationer, regionalfrågor industii,om
samarbete mellanLink Väs-turism North East Cargo är ettsomm.m.,

sjötrañkFinland hamnar ochternorrlands län och Torne-rör samtsom
Övertorneåmellan ochsamarbete Kiruna, Pajala,dalsrådet är ettsom

och Finland.Haparanda med kommuner i Norge
Östersjösamarbetet har vidgatochE U:s Interregnogram gränser-

det traditionella vänortssamarbetet, till deför samarbetet, utöverna
Ryssland och Vitryssland. Inledningsvis harbaltiska länderna, Polen,

utarbeta programdokumentdet knyta kontakter,handlatmest attom
m.m.

vilkagemenskapsaltemativen ochkända InterregDe ärmest a c,
transnationellt samarbete.berör gränsöverskridande och Interreg II a

mellanutveckla det gränsregionala samarbetetsyftar till stärka ochatt
Finland, Ryssland.Danmark, och Sverigeregioner Sverige, Norgei

berörs syftar till stödjasådana Interreg IIåtta att trans-program. cav
utvecklingsplane-samarbete för regionalnationellt gränsöverskridande

Östersjön Nordsjön.och Vi-ring. ingår i tvåSverige rörprogram som
möjlighet beslut stödjadare EU-kommissionenhar att genom egna

medlemsländema,Artikel 10-projekt, med till l %pilotprojekt i upp av
deltarsådant projekt Sverige i Nor-respektive fonds budget. Ett ärsom

mellan och Skott-samarbete Sverige, NorgePeriñrin, vilket är ettra
land.

Östersjösamarbetet olika former och flertal projekt,bedrivs i i ett
Öster-Öarna Östersjön vilket ingår de sju iiexempelvis största öarnai

Subregional BSSSCCooperationsjön, Baltic Sea States öppenärsom
Östersjöstatema, Östersjöinstitutetför de 160 regionerna i är ettsom

Östersjöländema bl.a. inom näringsliv ochutvecklingsamarbete för i
Östersjöstaternas rådoch miljö,handel, kommunikationer ärsom en

Östersjön för bl.a. demo-för ländernamellanstatlig organisation runt
Baltickratisk utvecklingoch ekonomisk Euroregion är ettsamt som

Lettland, Ryssland ochDanmark,samarbete mellan regioner i Sverige,
för lcrafcñillt kunnaskapaPolen i syfte bl.a. attatt gemensam arenaen

samarbete nationsgränsema.utveckla regionalt överett
regional samverkan gränsregioner ärAs-Andra exempel bl.a. ipå

Öst-har medlemmar frånsembly AEK 300of European Regions som
uppgift drivaoch svenska landsting, medbl.a. allaVästeuropa, att re-

folkvaldaoch hävda de regionernas in-gionaliseringsprocessen framåt
ESPDSpatial Developmenti PerspectiveEuropa, Europeantressen

gränsöverskridande samverkansprojektmed uppgift bl.a. främjaatt
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och kommunersländers, regionersenskildainformellt påverkasamt
tillföraperspektiv kaneuropeisktutifrån vadpolitikinriktning sin ettav

syftar till vittom--sysselsättningspaktersamarbete formisamt somav
allamobiliseralokal nivå förregional ochfattande partnerskap på att

Sverige harsysselsättning.skapa Iförutnyttjas att sexresurser som
förarbetssättvad gäller innovativa"pilotlän" attområden utsetts som

i Eu-sådana områdentotalt har 60ocharbetstillfällen utsettsskapa nya
ropa.

Öre-isamarbetet pågårgränsöverskridandelångtgåendeDet mest
Öresundskom-Själland.första handochSkånemellansundsregionen

företrädare förmedför projektetpolitiska amter,mittén det organetär
ÖresundskommitténSkåne.Själland och ipålandsting och kommuner

forsk-näringsliv,områdensundet inomvill öka samarbetet över som
ochkommunikationutbildning,fritid,ochmiljö, idrottning, kultur,

frågor kommai vissaenligt StatskontoretkanSamarbetetinfrastruktur.
ochmed fastregionbildninggränsöverskridandeskapaatt om-en ny

fattande samverkan.

samverkanfor4.5 Former

för samverkan.olika formerdelrapportenStatskontoret redovisar i
kommunalför-får bildaoch landstingkommunerellerKommuner

till sådanaangelägenheterkommunaladriftenbund lämnaoch över av
organisationoffentligrättsligkommunalförbundförbund. Ett är somen

kommunerpå deskulle ankommabeslutfår fatta sådana annarssom
kommunalför-40-talfinnsmedlemmar. Detoch landsting ettärsom

vattenför-kollektivtrafik,brandtörsvar,områdenolikabund inom som
skolväsende.ochsörjning

nämnd.bilda EnfårlandstingochKommuner gemensamgemensam
de landstingeller någotkommunerdenärrmd tillsätts i någon somavav
organisation. Be-eller landstingetskommunensoch ingår isamverkar

fåoch det finnsrelativtnämndstämmelserna är ex-nyagemensamom
mellan tvåsamverkanexempelsamverkan. Ettempel sådanpå är

bådadefinansierassjukhuslandsting förvaltningen ett avsomavom
landstingen.

olikaförbilda föreningarkanlandstingoch typerKommuner av
assocationsform och kanprivaträttsligföreningsamverkan. En är en

regleras iundantagmed sådanamyndighetsbeslut,inte fatta rege-som
kankommunalförbundskillnad frånringsforrnen. Till även staten vara

och landsting.med kommunermedlem tillsammans
har ingenflera huvudmänbildasParlamentariska avsomgrupper

fleraformella beslut.fatta Ialltså inteoch kanoffentligrättslig status
framtida organisa-hur dendiskuteraförfall används denna form attnu
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fallutformas.utvecklingsarbetet skall I någotregionaladettionen av
samarbets-alternativanvända detta permanentövervägs att mersom en

form.
betydelsefull såsåför samverkan intefonnenStatskontoretEnligt är
samverkarde frågorallaiberördalänge enigaärparter om-som man

skall kunnaför beslutenigamåsteallakring. Men att ettparter varaom
kravetråder, det lätt inseenighetsådan integenomföras, och attär att

förlamande.konsensus kanpå vara
el-samverkan mellan kommunerförformKommunalförbund är en

majoritetsbeslutinnebärlandstingochmellan kommunerler attsom
fråga någonisåledes fattasBeslut kan mot-kan fattas. även partomen

beslutet.sigsätter
of-finnskommunalförbund och det ingeningå ifår inteStaten ett

möj-mellan och kommunsamverkanförfentligrättslig form stat som
kan enligt Stats-beslutsfattande. Visserligenliggör gemensamtett man

föreningarsamverkansfonner,privaträttsligakontoret tänka sig t.ex.
och idemokratiska avseendeniformer bristerdessaeller bolag, men

finnas anledningStatskontoretdärför enligtinsynsfrågor. kan attDet
och kom-samverkan mellanform förställa frågan inte staten nyom

utvecklas.framtiden skall kunnasamarbetet ikrävsmun om
regeringen,mellan kanskall ingåsillväxtavtalenT parter som vara

handlaEftersom det kanochföretag EU.statlig myndighet, kommun,
juridiskaStatskontoret dekan enligtoch intressenstora as-om pengar

dra sigmåstehänderVadpektema viktiga. när parterna ur,en avvara
drabbasandrabeslut, och depolitisktpå grund parternaettt.ex. av

Även börfrågorenligt Statskontoretfinns detområdedettainom som
övervägas.

utvecklingenDrivkrafter i4.6 m.m.

aspekternademokratiskadestudien visatharEnligt Statskontoret att
intede länutvecklingen iför ärstarkt drivandevarittvekanutan som
förlänför dessaföreträdarepolitiskaförsökslän. argumenteratNär en

hand de principielladet i förstalänet så argumentenordning i är somny
inflytandebör fålänet överförtroendevalda i störrelyfts fram de ett-

be-styrelseLänsstyrelsensutvecklingsverksamheten.regionaladen
styrelsenlösningdemokratisynpunkt bra äventraktas inte omsom en ur

sedantydligarehar blivitlandstinget. Dettadirekt utsedd ännuär av
företrä-främst regeringenslänsstyrelsenhar markerat ärregeringen att

dare.
nyordningförlyfter deStatskontoretEnligt argumenterar ensom

ellerhögskola, flygplatssakfrågor,sällan fram t.ex.som nymer nya
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egentli-för förändring. kritiserarandra frågor motiv Manstörre ensom
fel frågorför inriktad pånuvarande utvecklinginte heller att varagen

med något undantag. Omför passiv,eller länsstyrelsen taräratt man
målsättningarofta form allmännasakfrågorna blir det i ärsomavupp

driveralltså inte sakfrågornaganska lika från län till län. Det är som
utvecklingen.

skall företrä-enligt Statskontoretfrågamycket viktigEn är vem som
landshövding-ochutvecklingsfrågor. Länsstyrelsenda länet i regionala

demokratisk legitimitetinte haroftabeskrivs tjänstemän som enen som
församling har denpolitiskföreträda länet. börDetatt somvara en

ochtill regionbegreppet län ändrasfrågarollen. viktigEn är attannan
länsparlament.bör kallaslandstingetatt

Ända har de regio-försöksverksamheten fattadessedan beslutet om
medierna.fått Iförsökslänenutvecklingsfrågorna i inala stort utrymme

utvecklingsfrågomaregionala intehar dede län försöksläninte ärsom
i dessaenligt Statskontoret. Partiernauppmärksammats på sätt,samma

eller lik-länsparlamentfört fram frågorlän har kanske hellerinte om
politisktvalresultatet givitnande tydligt kanså ettsäga attatt man-man

dat tör handlingslinje.vissen
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Kommitténs underlagsmaterial5

Inledning1

I detta kapitel, har beskrivande karaktär, redovisas valdairentsom en
delar innehållet det underlagsmaterial kommitténi inhämtat. Dettasom
material har översiktligt kapiteli i samband redo-1 medpresenterats

kommitténvisningen de uppdrag lagt ut.somav
redovisningen syftarDen föreliggande till dels inatt sätta

kommitténs arbete europeiskt perspektiv,i dels explicitstörre,ett mera
belysa de problemställningar kommittén enligt direktiven skallsom
behandla det här aktuella betänkandet.i

europeiska perspektivet dras inledningsvisDet med hjälpstörre, upp
studie samhällsorganisationen mellannivåpå i urvalettav en av

europeiska länder.
direktivenKommittén skall enligt i denna del sitt arbete göraav

generella överväganden organisation på regionalstatensmera om egen
skall behandla följandenivå, varvid kommittén problemställningar dir.

1997:80 f.:8s.
utvecklingsinriktade uppgiftervilka samordnad statligsom en-

länsförvaltning bör ha
hur samverkan mellan länsstyrelse och andra statliga myndigheter-

säkerställa effektivbör utformas för samordningatt en
få till stånd och utveckla samordnadepå vilket kansätt man mer-

uppföljninginsatser fråga bl.a. utvärdering, och tillsyn på regionali om
niva

möjligheter till ytterligare delegering uppgifter till länsstyrelsernaav-
från den centrala nivån.

föreliggandeDessa problemställningar kommer i det kapitlet att
belysas främst med hjälp Statskontorets slutrapport Länsstyrelsenwav
gårdagens eller morgondagens förvaltning, här redovisas isom
tillämpliga utvecklardelar. Kommittén i kapitel 6 vissanärmare
aspekter dessa frågor från principiell synpunkt.av
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det föreliggande delbetänk-Kommittén har funnit det angeläget iatt
länsstyrelsens roll överklagnings-andet också behandla frågan om som

från vad i direktiven deninstans med utgångspunkt 4sägssom s. om
rättstill-uppgifter, bl.a. avseendestatliga regionala organisationens

ibehandlas i såväl Statskontoretslämpningen. frågaDenna rapport som
Ulla Björkman.författadsärskild studie,en av

kapitel detvad ivill här lKommittén sagts omupprepa som
faktaredovisning och kommitténskaraktärföreliggande kapitlets attav

sker kapitel där kommitténsunderlagsmaterialet ivärderingar av
överväganden redovisas.

Samhällsorganisationen på5.2

EU-ländema och imellannivå i Norge

syfte och frågeställningarStudiens5.2.1

genomförtEIPA harof Public AdministrationInstituteEuropean en
vad imedlemsländer och har organiseratstudie Norgehur EU:s somav

mellan denthe Intermediate Levelstudien mellannivån"kallas
Med mellannivån i dennalokala förvaltningsnivån.centrala och den

regionala statliga förvaltningen,denmening väsentligen antingenavses
ellerkommunalförbundsjälvstyrelseorgan ellerdirektvalda regionala
medsamverkan. Mellannivåninterkommunalmotsvarande för ärorgan

underoch befinner siggeografiskt mindreandra ord något änärsom
ellersamtidigt någotden centrala statliga nivån är större änsommen

lokala självstyrelsennivån inom denden lägstabefinner sig översom
kommunerna.

Intermediate Level inSurplus of theTheSyftet med studien,
mellan-kunskapen organiseringenöka1998,Europe är att avom

igrund forskningenhar sin iEU-ländema, behovnivån i attett som
för dennahittills intresserat sigmycket begränsad omfattning sam-

inte minstinstitutionerna inom EU,hällsnivå. Framväxandet av
syftande tillbehovet kunskapunderstrukitRegionkommittén, har attav

medförknippadeoch möjligheteröka förståelsen de problem ärsomav
mellarmivåns organisering.

frågeställningar:Studien har arbetat med fyra
dessländer med avseende påorganiserad i olikamellannivånHur är

nivåncentrala och den lokalamellan denrelation till och relationerna



underlagsmaterial 65KommitténsSOU 1998:166

medfört märk-Regionkommittén någraochtillskapandet EUHar av
förändringar beträffandestrukturellaorganisatoriska eller andrabara

mellannivån
nackdelarna med mellannivånfor- ochVilka är

mellannivånutvecklasvilken riktning4. I

mellannivåpåOlika strukturer5.2.2

olika i EU-benämns på mångamellannivåemahär aktuella sättDe
Nederländerna, Länder iiFrankrike, provinserländema, iregionert.ex.

Finland,nordiska länderna.motsvarande de IiTyskland, landsting eller
kommunal-mängdfinns i ställetlandsting,har någrainte ensom

förbund eller samkommuner.
dennamellannivå ibegreppetden definition använtsInom somav

mednormalt inte förknippasländerstudie inryms även ensom
och Portugal och viss månLuxemburgIrland,mellannivå, ävent.ex.

Finland före 1995.
regionalslagaktuella studien har någotdenalla länder iNästan av

ellerden centrala regeringendelstatlig förvaltning utgör avavensom
undantag iLuxemburg och PortugalIrland,ämbetsverk.centrala utgör

detta avseende.
Frankrike och Sverige-mellan länder främstfinns skillnadDet en -

fortfarandelandshövdingesystem,prefekt- ellerhar kvar ett somsom
regionalai stället harbetydelse, och länderhar praktisknågon som

motsvarande, ursprungligenellerPrefektersjälvstyrelseorgan. varsom
förhaderegionala nivån ochdenpåstatsmaktens representant ansvar

uppgiftenmednivå tillsammansdennamånga funktioner påstatliga att
sinhar förloratlokala sjävlstyrelseorganen,och kontrollera destyra

de inte iländer,mångaregionala aktörer ibetydelse även omsom
Danmark och Norgefullständigt. Iförsvunnitfysisk mening har t.ex.

under 1970-fullständigtpraktisktavskaffades prefektsystemet taget
själv-direktvaldapådellades tilltalet och uppgifterna överstor

ochbåda länderna,prefektämbetet kvarstått iDock harstyrelseorgan.
Ävenfunnit uppgifter.särskilt i Norgeämbetet harinnehavarna nyaav

minskat påantalet länkvar,i Finland finns prefektsystemet även om
renodlats.och uppgifternaårsenare

prefektsystemet visat sigFranlcike harochBåde i Sverige vara en
prefektema/landshövdingarnaochstabil institution, äranmärkningsvärt

bådadag.regionala frågor i Iaktörer ifortfarande betydelsefulla
själv-direktvaldadelvisprefektsystemetländerna balanseras av

spänningprefekturema finns vissochstyrelseorgan. Mellan dessa en
främsteskall regionensoch frågakonkurrens i varavem somom
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företrädare. torde för vidkommande deDetta omdöme Sveriges avse
tillkommit för försöks-självstyrelseorgan inomsom ramennya

regional uppgiftsfcirdelning m.m.verksamheten ändrad Sommed
officielltjämförelse prefektema Nederländerna,kan inämnas att som

harombud The Queens commissioner,benämns drottningens en
bl.a. ordförande i den styrelsemycket speciell ställning, somsom

självstyrelseorganet. Italien har prefektemaregionaladet Iutnämns av
och harfunktionär regeringenersatts utsestyp somsom avav en ny av

funktionema påutvecklingen de statligai uppgift bl.a.att styra av
aktivitetersamordna dessa med motsvaranderegional nivå och som

regionerna.utövas av
ochprefektsystemet markallmän studienslutsats iEn är att tappar

debetydelse aktör på den regionala itenderar minska iatt som arenan
flesta enhetsstater inom EU.

förutom beskrivnafinns det- denmånga länderI typen avnyss
blandning olikaocksåstatliga förvaltningsorgan typer aven av-

bådeEngland finns på regional nivåstatliga myndigheter. I t.ex.
myndigheter betjänar ministerier.och tvåsektorsmyndigheter som

medparallella på regional nivåSverige exempel påär systemett
myndigheterna. Finlandföreträdare för de centralalänsstyrelser och I

myndigheter representerade,statligafinns alla typernatre avnumera
arbetskrafts- och näringscentraler, vilka lyderdvs. länsstyrelser, s.k.

miljöcentraleroch s.k. regionalaolika fackdepartement,under tre
lydande under milj ödepartementet.

strukturer mellannivâsjälvstyrelseorgan, dvs. påRegionala som
studeratsde ländermajoritetväljs direkt folket, finns i avav somenav

fallväljer de allra flestasjälvstyrelseorgan iEIPA. Dessa ett
länderbetydande skillnad mellanfinnsexekutivorgan/styrelse. Det en

detstruktur och enhetsstatemahalvfederalhar federal eller närsom en
isjälvstyrelsen. Delstatema eller regionernagäller den regionala

Österrike, för olikaansvariga mångaBelgien och SpanienTyskland, är
och utvecklingför planeringövergripandeuppgifter och har ett ansvar

självstyrelseregionalområden.geografiska Dessainom sina typer av
älvstyrelseorganen i enhetsstatema.har änstatusen annan

ide regionernadetta kan 17sammanhangI nämnas autonomaatt
alla hargrad självstyrelse,varierandeSpanien har egnamenaven

för bostäder,med samhällsplanering,parlament och regeringar ansvar
inrättadesregionernautbildning, kultur De autonomam.m.omsorg,

självstyrelsen påInitialt etableradesmellan och 1983.1979 tre
påGalicien och KatalonienAndalusien, Baskien,kompetensnivåer med

politiska autonomi1990-talet harden högsta Under regionemasnivån.
ökat.successivt
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skillnader mellan sådana administrativafinns också betydandeDet
för enda eller fåstrukturer någrahar begränsat t.ex.ett enansvarsom

bredare Landstingen isamhällsuppgifter sådana haroch ett ansvar.som
för sjukvården i länet, medanSverige huvudsakligen ansvarigaär

uppgifterDanmark sjukvårdsansvaret harmotsvarande i utöverorgan
gymnasieskola, regional planering ochbeträffande över-vägar,

primärkommunala verksamheten.denklagningsärenden gällande
regional authorities också vanligtlocalKommunalförbund är en

fall kan kommunal-mellannivå. vissaförekommande struktur på I
valda självstyrelseorgan den mån deindirekt iförbund betraktas som

bästaansvarsområden. Finland kanske detbredahar relativt är
del byggs med hjälpmellannivån tillland därexemplet på storett upp

kommunalförbund. vanligastobligatoriska Detsåväl frivilligaav som
uppgifter speciellt område.anförtros inomkommunalförbund ettär att

uppgiftsfördelningen påoch5.2.3 Kompetens-
mellarmivå

finnsgäller på mellannivånskillnaden vad kompetensDen största
ochhalvfederala regionaliseradeellermellan de federala staterna

med motsvarande funktionereller strukturerenhetsstatema. Delstatema
Österrike lagstiftningsmaktenochlagstiftsningsmakt. Belgienhar I är

Tyskland gäller däremotlagstiftningen.federala Iunderordnad deninte
varandra.dessaregional lag står Ifederal lag står emotöveratt om

förhållanden.likartadeSpanien gäller
mellannivån i depolitiska pådeenhetsstatema harInom organen

allmännautfärda lagar, förordningar ellerflesta fall kompetens att
politiska allmän kompetensregler. fall har devissa attI organen en

Nederländerna.fallet i Istyrelse sitt territorium, ärt.ex.utöva över som
regleringsmaktlagstiftnings- ellervissa länder dennaandra är mer

avseende.längst dettaförefaller ha gått ibegränsad. Storbritannien
skallvilka funktionerregler förallmännafinns ingaDet som

mellan länderna.och variationenhanteras mellannivån,på är stor
sammanhang.framhållas i dettaexempel förtjänarNågra

uppgiftersjukvården bland deländerna dominerarde nordiskaI som
lands-utgifterna förSjukvårdens andelanförtrotts mellannivån. av

Norgemellanländer varierar 58 %motsvarande dessatingen eller i
Belgien ochjämförelse kan ioch Sverige.80 % Som nämnas att

uppgiften på mellannivån.de viktigasteTyskland utbildningär aven
frågahar speciell kompetens iLändertyska delstaternaDe omen

be-delstaten. Delstateninomhur offentliga myndigheter organiseras
påfinnas mellannivådet skallsjälvsålunda ävenstämmer enom
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delstatsnivå. administrationHälften delstatema sådan påhar enav
mellannivå distrikt Bezirksregierung,benämns administrativtsom

ingår delstatsförvaltningen.isom
Generellt mellannivån enhetsstater med trenivåsystemiär ettsett

den finansiell styrka antaletrelativt till ochsvagaste serom man
Nederländerna och Frankrike.anställda. fallet i Skandinavien,Detta är

finansiellt beträffandeGrekland mellannivån inteI är mensvag
personal. de federala halvfederala länderna delstatema ellerochI är
motsvarande kraftfulla allmänna kapacitet. gällermycket i sin Detta

förfrämst för Belgien och Tyskland och i mindre utsträckning
Österrike.

kommunalförbundländer där mellannivån främst bestårI ärav
funktionellt lokaladessa mycket orienterade deänorgan mera

finansiellt fråga personellamyndigheterna och också och i om resurser
de bygger på.de lokala enheteränsvagare som

Finansiering5.2.4

finansiering finns det huvudkällor:det gäller mellannivånsNär tre
beskattningsrättmellannivån har egen

statsskatten tillfaller mellannivånviss andelen av
statsbidrag.

modellen dominerar i de skandinaviska länderna. IförstnämndaDen
landstingen och amtskommunema relativtDanmark harSverige och en

halvfederalauttaxeringen. federala ochfrihet bestämma Istor att
modellen. Tyskland delasandra Idominerar den mervär-t.ex.system

mellan och delstatema. Italien, Norgedesskatteintäktema jämnt staten
där statsbidragen denexempel på länderoch Nederländerna ärär

finansi-Kommunalförbundmellannivån.viktigaste inkomstkällan för
eller motsvarande, i vissai de flesta fall medlemskommunernaeras av

fall statsbidrag.med stöd av
finan-skillnaderna isyftande till jämnaUtjämningssystem, utatt
finnspå mellannivån,siella olika självstyrelseorganmellanresurser

Österrike och Sverige.Tyskland, Spanien,i Belgien, Danmark,t.ex.
långtgående.svenska utjämningssystemet detDet är mest

efter-ländernastuderadeallmänna tendensen deDen i är att man
påför de politiskaökad finansiell autonomisträvar organenen

mellannivå.
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involvering iMellannivåns EU-processen5.2.5

Tyskland,federalademellannivån iGenerellt kan staternasägas att
Österrike betydligt bättrehalvfederala Italien haroch detoch Belgien

de övrigainflytande i EU-processen imedverkan ochmöjligheter till än
deltagandedelstaternasTyskland kanaliserasIstaterna. t.ex. genom

förbundsdagen.EU-frågor Detidförbundsrådet, änägnar mersom
federala ochförsärskilda ministerierflesta har inrättatdelstatema

med-mellarmivånsicke-federaladeeuropeiska frågor. I ärstaterna
jämförelsevisgemenskapsfrågomainflytande påverkan och svag.

mellannivån idebattochRefonnering5.2.6 omav

Europa

pågåendedet gälleraspekternaframträdandede närEn mestav
efterenhetsstatemaiimellannivån Europarefonnering strävanär enav

ochställning, kompetensfrågairegionalastärka deatt omorganen
kan betecknasdemånga enhetsstater,I även somsomresurser.

ökad regio-riktningrörelse ifinnscentraliserade,utpräglat moten
syftar tilldebattreformer ochunderbyggd attnalisering somav

regionaladencentral nivå tilluppgifter frånökat antalöverföra ett
tillskapafrågatill tävlan itendensfinns också attnivån. Det omen

eko-frågautmaningar ikrafttillräckligmedregioner mötaatt om
ochmellan regionernationsgränsersamverkanutveckling,nomisk över

institutionerna.europeiskademöjligheter utnyttjaatt
ipåtagligatendenserdär dessa nämnsländerexempel på ärSom

Danmark ochStorbritannien,Portugal,Italien,Frankrike,rapporten
därStorbritannien,Portugal ochländerSverige. Intressant är att som

uppbyggnadmellannivå, pågårsaknatstidigaredet väsentligen avenen
årunderhar upprättatsStorbritanniensådana I senareorgan.

åstad-uppgifttillharGRO,Ofñces, attRegional"Govemment som
implementeringenieffektivitetökadsamordning ochbättrekomma av

planerarBlair-regeringennivå.regional attpolitiken påden statliga
ekonomiskförutvecklingsmyndigheter medregionalatillskapa ansvar

nivå.regionalutveckling påoch social

överskottetorganisatoriskamed detProblemet5.2.7

utsträckningi vissmellannivån enligt ettUtvecklingen är rapportenav
ställen iandrauppstått påönskningarochpå problem somsvar

förmåttdär inteländer,idettaexempelEtt är attsystemet. man
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strukturrationalisera den lokala harnivån, tillskapat olikaman
organisatoriska på mellannivån för råda bot detpåattarrangemang
grundläggande problemet. Vad kan uppfattas lösning isom som en en
del kan dettapå visa sig problem isättsystemet ettav vara en annan
del.

problem förknippade medSom exempel på utvecklingen denav
europeiska mellannivån splittrad medförmellannivån nämns äratt om
det ofta konkurrens mellan de olika administrativa enhetertyperna av
och problem krav samordning kanvarpå på komma ställas.snart attnya
Mellannivåns komplexitet i sig kan också bli problem krav ställsett när
på samverkan mellan olika mellannivåer i olika länder. skallVem
samverka med frågor hanteras olika struk-när typsamma avvem av

i olika länderturer
det de flesta länderEn iakttagelse i iärrapporten attannan som

studerats finns skillnad beträffande hur de politiska ärorganenen
och mellannivå.organiserade på central nivå Som exempel inämns att

tillämpas ofta striktparlamentariska inte principensystem om en upp-
delning de direktvalda beslutandemellan majoritet och opposition inom
församlingarna mellannivå.på

länder finns det demokratiskt dilemma i formI vissa ett enav
obalans politiska legitimiteten och de uppgiftermellan den som
anförtros exempel på detta beslutande för-mellannivån. Ett är att
samlingar sidan legitimitet de väljs direktå attstor genom avena ges
folket kan få relativt begränsade befogenheter.medan de samtidigt En
sådan långa loppet åstadkomma spänning mellanobalans kan i det

den centrala nivån och mellannivån eller mellan mellarmivånantingen
och den lokala nivån.

enskilda resultatet studien detframträdandeDet är storamest av
mellannivån land; däravantalet finns samtidigt på istrukturer ettsom

Överskottet överskottmellarmivån ititeln studien: på Europa. Detta
förefaller riktning då nivåer läggs ovanpåbåde vertikalgå iatt nya-

dåoch horisontell riktningeller under den existerande mellannivån - -
på denenheter skapas nivåadministrativatyper samma somnya av

existerande uttryckt skapas strukturermellannivån. Kort utan attnya
gamla bort.tas

utveckling. antaletFinland exempel på dennabra Trotsär attett
länsförvaltningar minskades från tolv till har nivå tillskapatssex en ny

s.k. regionala råd slags mellan-upprättandet 19 är ettgenom somav
kommunala myndigheter med bl.a. obligatoriskt ansvargemensamma

Danmark och därför regional och planering.utveckling I Norge, amts-
eller mindre fullständigt allarespektive fylkeskommunema övertogmer

finnsfrån för många år sedan, dessa styrelseruppgifter länsstyrelserna
fortfarande sig anmärkningsvärt skickliga ikvar och har visat attvara
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finna uppgifter utföra. länder Frankrike, Spanien ochIatt somnya
längs vertikalaItalien har mellannivån utvecklats den dimensionenmer

Belgien förefaller bästadå har lagts till gamla. detnivåer varanya
utvecklingen mellannivån kan innebära rörelseexemplet på hur enav

horisontell riktning samtidigt.både vertikal ochi
överskott redovisar upphovorganisatoriskaDet rapportensom ger

ochkan förstå dessa strukturer hurtill frågor allmänheten nyaom
grundläggande demokratiskadenna utveckling förenlig med denär

överskådlighet transparens, vilketstyrelseskicketsprincipen är enom
deskall kunna kontrollförutsättning för medborgarna utöva överatt

ochuppfylla sina demokratiska rättigheterstyrande och därigenom
skyldigheter.

nivå iSamhällsorganisationen på regional5.2.8

och FinlandDanmark, Norge

fråga och organisatoriska förhållanden kan kon-strukturellaI om
Danmark och Norge har stabil struktur sedan två,bådestateras att en

Danmark genomfördes sålunda indel-decennier tillbaka. Itre en
bådepåverkade och kommurmivån. minstningsreform Inteamts-som

lcraftfull.strukturrationaliseringenvad gäller amtskommunerantalet var
minskades och genomsnittsbe-med 40 %Antalet amtskommuner

refor-fördubblades.folkningen amtskommunema I Norgei de nya
1960-talet, då dei mittenmerades fylkeskommunema meraav

också fick sända delegater till fylkenasbefolkningstäta kommunerna
endast glesbygdskom-fullmäktigeförsamlingar. Tidigare detvar

medlemmar fylkeskommunema.denna meningi var avmunerna som
ledamöterna folket, ochvalts direktFrån 1970-talet harmitten avav

fullmäktigeförsamlingar har blivit själv-derasfylkeskommunema och
med beskattningsrätt.ständiga myndigheter egen

FinlandDanmark har genomgåttkontrast till ochI Norge genom-
bådedeförändringar först under åren,gripande strukturella senaste

och den kommunala regio-och den statligaavseende länsindelningen
från tillAntalet län har minskat 12förvaltningens organisering.nala

regionalamotsvarande mån.länsstyrelser har minskat i Denoch antalet
har de s.k. regional-radikalt avseenden. Delsnivån har förändrats i två

regionalamyndigheter 13förvaltningsmyndigheterna omdanats. Nya är
Delsarbetskrafts- och näringscentraler.miljöcentraler och regionala15

regionala självstyrelseorganen i dehar införts till demotsvarigheten
och fylkeskommuner formlandsting, iövriga nordiska länderna amts-

frånskiljer sig dock statusmässigtlandskapsförbund.20 Dessa mot-av
betraktadeNordensvarighetema i övriga närmast är attatt somgenom
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Landskaps-kommunalförbund, vilka kommunerna medlemmar.i är
utveckling planering.förbunden for bl.a. regional ochansvariga Enär

regionala sjukvårdsdistrikt harytterligare 23ärtyp organ som an-av
specialiserade sjukvården.för densvaret

för självstyrelseorganen på regionaldet gäller kompetensenNär
i Danmark och fylkeskommunemanivå kan amtskommunernasägas att

har tvåbred kompetens. Amtskommunernahar relativti Norge en
till traditionellauppgifter har anknytninghuvudfunktioner: dels som

sjukvården, utbildning och kultur, delsvälfárdstjänster, främst samt
Även driftoch utveckling. planering ochför regional planeringansvar

uppgifter åligger amtskommunerna.kollektivtrafik Enär annansomav
miljöskydd. det gäller planeringsupp-uppgift och Närviktig är natur-

för samordning den kom-gifterna amtskommunernahar ansvaret av
Amtskommunerna har också viktig rollmunala sektorsplaneringen. en

denna roll de radutvecklingsmyndigheter. Iregionala tar ensom
regionalkommersiella verksamheter påägande stimulerainitiativ att

förhar utvecklat handlingsplaneramtskommunernivå. Många egna
för regionalpolitikinomekonomisk utveckling. Initiativ EU:sramen

sammanhang.roll dettaspelar allt viktigare ien
tillansvarsområdenfylkeskommunemasnorskaDe är, om man ser

socialfrämst sjukvård och service ca. 60 %utgiftemas fördelning,
tiondel budgeten spenderas%.1996 och utbildning 25 Knappt en av
spelar också sedan mittenFylkeskommunemapå kollektivtrafik. av

utvecklingenför allmänna regionalaroll den1970-talet viktig avse-en
regionala planeringen.ende den övergripande

från nordiska ländernavalt de övrigaFinland har framgått ensom
och kom-självstyrelseorganens organiseringavvikande linje vad gäller

antalföredragit hahar FinlandHistoriskt att ett stortsettpetens.
kommunala självstyrelse-direktvaldakommuner f.n. 452 ingamen

slutetstället har sedanregional nivå. Iegentlig meningi manorgan
samverkan mellan kommuner inomlångtgående1940-talet påsatsatav

finns 270 kom-kommunalförbund.utvecklat F.n.ett system ca.av
utgiftsandelama itillHuvuduppgiftemamunalförbund. om man ser

utbildningsjukvård ca. 1997,hälso- och 75 %förbundens budgetar är
och 5 %.19 % social service

omvandlats till s.k. samkom-kommunalförbundenSedan har1994
specialiserade hälso-obligatoriska denSamkommuner inomärmuner.

handikappomsorgen. harregionplaneringen och Deoch sjukvården,
strukturfonder.förockså EU:sansvaret

landskapsförbund,regional nivå s.k.finnsDessutom på över-som
och denför den regionala utvecklingenlänsstyrelsernastagit ansvar

utvecklingsanslag. Lands-statligafysiska beslutplaneringen samt om
för den allmänna policy-ansvarigakapsförbunden i principär
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planeringen och framtagandet regional utvecklingsplan, iav en men
verkligheten bygger deras maktutövning på nätverksarbete påänmer
verklig kompetens. Landskapsförbundens fullmäktige de iutses av
landskapen ingående kommunerna.

statliga regionala förvaltningens kompetensDen har i Danmark och
Norge generellt krympt till följd den breddade kompetenssett av som
de regionala självstyrelseorganen fått under de årtiondena,senaste
framför allt vad gäller för den övergripande planeringen.ansvaret
Grovt uttryckt har i Danmark och fylkesmannens kontor istatsamten
Norge främst funktionen tillsyn och kontroll kom-utöva överatt

har vissa uppgifter familjerättenHärutöver inomstatsamtenmunerna.
och den vämpliktsadministrationen. Fylkesmarmenslokala kontor i

handlägger frågor bl.a. plan- och byggärenden,Norge miljövård,om
familjerättsliga sociala frågor, ñskefrågorfrågor, och civil-
försvarsärenden. Länsstyrelserna Finland hari års reform1997genom
fått betydligt minskade befogenheter. viktig uppgift för läns-En
styrelserna kontroll och utvärdering den kommunala verksam-är av
heten. detta område länsstyrelserna förInom ansvariga kontroll,är
inspektion tillståndsgivning. har ocksåoch viss De för polis-ansvar
verksamheten regionaloch räddningstjänsten nivå.

roll Danmark ochLandshövdingens i amts- respektiveNorge
fylkesmannen förändrats. Avsiktenhar också i Danmark i börjanvar

landshövdingen skulle direktvald1970-talet ersättasattav av en
ordförande fullmäktige och helt försvinna från deni fylkeskommunens

blev fallet. framgåttadministrativa så inte Som harovanarenan, men
viktiga uppgifter och framför allt harfortfarande vissaamtsmarmen

fått uppgifter avseende kontroll och tillsynviktiga överstatsamten
har tydligare.kommunerna. Utvecklingen i varit RedanNorge ännu

fråntogs uppgiften ordförande fylkes-1976 fylkesmarmen isom
Ävenkommunens den finska utvecklingen kan ligga istyrelse. sägas

linje med danska och norska.den
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utvecklingsinriktadeLänsstyrelsens5.3

uppgifter

ordningGällande5.3.1

beslutat regionala själv-försökslänen skallistatsmakterna har att
sektorsövergripandeför detlänsstyrelsensstyrelseorgan överta ansvar

för långsiktiga utvecklingstrategi länetsutarbetaarbetet med att en
regionalt utvecklingsarbete.1982:877förordningenenligt 7§ om

regionallänsplanen förför beslutaVidare överförs ansvaret att om
ochmedel för regional-fördela statligaochtransportinfrastruktur att

själv-sistnämnda avseendet hardetändamål. Ikulturpolitiska
kulturråd.befogenheten från Statensstyrelseorganet övertagit

begränsadförsökslänen kvariLänsstyrelsen har sam-en mer
projektverksamhetbegränsadkvar vissordningsroll. Vidare har man

Länsstyrelsen skall vidare enligtområdet.näringspolitiskadetinom
detdet regionala självstyrelseorganet1996:1414 lämnaförsökslagen

regionala utvecklingsarbetet.för detbiträde det behöversom
utvecklingsupp-kvar sina tidigarelänsstyrelsenlän harI övriga

gifter.

Statskontorets5.3.2 rapport

Statskontorets slutsatser
länsstyrelsen länligga kvar hosutvecklingsuppgtfter bör iNuvarande

försöksverksamheten.ingår iintesom
nationellabevakalänsstyrelsenbörsjälvstyrelseorganlän medI

ochsjälvstyrelseorganetmedöverläggningarbl. viaintressen vara ena.
utvecklingsåtgärder.planerade Läns-genomförandetaktiv ipart av

självstyrelse-medkommamöjlighetstyrelsen bör överensattges
utvecklingsåtgärdergällervaduppgiftsfördelningenorganet somom

fötfattningsreglerade.inte är
utvecklas.arbete böruppföljandeLänsstyrelsens

uppgifterintressebevakande inom.Självstyrelseorganen bör överta
hushållningsplanerochmed miljö-Arbetetkommunikationsområdet.

länsstyrelsen.kvar påbör ligga
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Enligt Statskontoret bör länsstyrelsen i län självstyrelseorgan hautan
roll vad gäller utvecklingsinriktade uppgifter i dag.samma som

Möjligen kommer former och arbetssätt påverkas de tillväxtavtalatt av
på fram.är väg att tassom nu

Kritiken den regionala organisationen har enligt Statskontoretmot
varit den splittrad på många aktörer "regional röra.äratt en-
Länsstyrelsen, landstinget, självstyrelseorgan, beslutsgrupper för EU-
stöd, kommunförbunden och olika samverksansorgan har olika
uppgifter befogenheter.och har skapat komplexDetta bild kanen som
leda till helhetsansvar. Problemeningen skall dock inteatt tar ett
överdrivas aktörerna har under funnitåren sina roller och flertaleti-
län verkar det fungera bra.

Statskontorets undersökning har framkommit detAv råderatt
oklarhet vilken roll länsstyrelsen skall spela i frågasomom om
utvecklingsfrågorna. Enligt Statskontoret har statsmakterna emellertid
redovisat tydlig gränsdragning mellanrelativt länsstyrelserna ochen
självstyrelseorganen försökslänen. flyttats till själv-Deti ansvar som
styrelseorganen utarbeta strategi för länets långsiktigaär att ut-en
veckling". användning de regionalpolitiskaGenom medlen blirav
självstyrelseorganet spelfördelare" förnågot utvecldingsåtgärderna.av
Arbetet med genomföra åvilar många och däratt programmet parter
förutsätts länsstyrelsen aktiv och delta. Statsmaktemas krav påvara
tillståndsbeskrivningar uppföljningoch utvecklingen åvilar läns-av
styrelsen.

några frågor kan enligt Statskontoret statsmakternas regleringI
fortfarande upplevas oklar det gäller bl.a. den kvarvarandesom -

länsstyrelsen skall bl.a.projektverksamheten hos service-som avse
lösningar glesbygd. erfarenheterna visar det olämpligi Om äratt en

Statskontoretuppgiftsfördelning förutsätter statsmakterna överatt ser
regelverket.

det gäller länsstyrelsens uppgifter inom kommunikations-När
området Statskontoret kanske naturligt deså det enligtär att mera

uppgifterna Vägverket, Banverket, Luftfarts-intressebevakande mot
verket, Telia m.fl. bör självstyrelseorganen. Skälet ärövertas attav
dessa kopplade planarbetet.uppgifter tillär nära

kommunikationsområdet bör enligtLänsstyrelsens uppgifter på
Statskontoret följa utvecklingen och därvid hävda deattvara upp
nationella målen vid kontakter med självstyrelseorganet och i remiss-
yttranden genomförandet enskilda inom korn-investeringarIm.m. av
munikationsområdet skall länsstyrelsen hävda de intressen som
länsstyrelsen har bevaka miljö, kulturmiljö Intressekonflikteratt m.m.-
mellan tidigare delutvecklings- och bevarandeintressen har till stor
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hanteras ikonflikter måstedessalänsstyrelsen,hanterats inom numen
andralänsstyrelsen ochdialog mellan parter.öppen

uppgifter inomutvecklandeplanerande ochbådeharLänsstyrelsen
Även framsjälvstyrelseorganennaturvårdsomrâdena. tarmiljö- och

ochutvecklingsprogrammetregionalaför detmiljöplaner inom ramen
skulledubbelarbeterisk förundvikamiljöprojekt. stats-driver För att

länsstyrelsenssjälvstyrelseorganenbesluta övertarmakterna kunna att
naturvårds-miljö- ochuppgifterutvecklande inomplanerande och

utvecklingsådanemellertidavstyrkerStatskontoretområdena. aven
följande skäl.

självstyrelse-skall1996:1414SFSEnligt försökslagen ett av
alla statligabeaktasutvecklingsprogramregionaltfastställtorganet av

utvecklings-Innehållerverksamhet i länet.bedrivermyndigheter som
arbete,beakta den i sittlänsstyrelsenskallsåmiljöplanprogrammet en

fårkonstruktiondennanationella mål. Genomden striderinte motom
utvecklings-länsstyrelsensinflytandesjälvstyrelseorganet överstortett

bevakasnationella intressenadesamtidigtmiljöåtgärderinriktade som
olyckligtStatskontoretenligtvidareskulle attlänsstyrelsen. Det varaav

förtvå organisationer-påmiljökompetensensamladesplittra den en
utvecklingsverksamheten. Ytter-förförvalmingsärenden och annanen

utvecklingsarbete inomlänsstyrelsensflyttaligare skäl attmotett
Statskontoretenligtsjälvstyrelseorganen atttill ärmiljöområdet

uppgifter läns-andratillkopplatfallmångamiljöarbetet i är som
naturvård. Ut-fiske ochlantbruk,området,styrelsen har inom t.ex.

iinplaceringenunderlättasmiljöområdetvecklingen inom genom
enligt Statskontoretavgörande skälet ärkanskelänsstyrelsen. Det mest

nationellagenomföra denförberedskaphaändå måste attstatenatt
bedriver. Ilänsstyrelsenutvecklingsarbetedetmiljöpolitiken via som

föreslog1997/982145prop.propositionenmiljöpolitiskaden senaste
pånedskall brytasmiljökvalitetsmålennationelladeregeringen att

förverktygockså hamåste att styradelmål. Dåregionala ett egetstaten
mål.dessautvecklingen mot

uppgifts-flexibilitetskapaStatskontoret ibörStatsmaktema anser
eftersomsjälvstyrelseorganet,ochlänsstyrelsenmellanfördelningen
uppgifts-regleraformelltför allagångdet kan svårt att merenvara

förlorasbör inteuppgiftsfördelningen ävenifördelningen. Klarheten
uppgifts-förhandlalokaltmöjlighetlänsstyrelsen viss att omgesom
frågorisjälvstyrelseorganetochlänsstyrelsenfördelningen mellan av

samordningskaraktär.projekt- eller
och läns-länetutvecklingenstödja ihar intresseStaten attett av

arbete. Detaktiva i dettaförutsättsförsökslänenstyrelserna i vara
syftarprojektoch drivainitierabåde kanlänsstyrelsenbetyder att som

utvecklingenOmutvecklingsprogrammet.delartill genomföraatt av
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allttillbaka frånförsökslänen drar sigskulle länsstyrelsernavisa iatt
mycketenligt Statskontoretskulleutvecklingsarbete så detta vara

olyckligt.
länsstyrelsenfastställd skallutvecklingsplanregionalNär ären

läns-betyder planen skallarbete.beakta detta i sitt Det att styra
konflikt medplanen står iutvecklingsarbete intestyrelsens om

nationella mål.
regionala utveck-ställning till länensi dag ingenRegeringen tar

målutvecklingsarbetets inriktning och ibeskedlingsplaner eller omger
regional-andelfördelar årligen vissdet enskilda länet. Regeringen en

eller vilkalänsplanen utformadhurtill länenpolitiska medel äroavsett
dehelleruppföljningpå.projekt Ingen görs attatt satsa avman avser

områden.prioriteradeanvänds för planensregionalpolitiska medlen
hävdatremissyttrandenhar iNUTEKSåväl Statskontoret attsom

utvecklingsplanen. Närknytas tillutvecklingsmedel börstatliga en
förfogande förställa medel tillfinns böruppfattning statengemensam

införas ikan kommaordningförverkliga planen. Denna attatt nu
tillväxtavtal utformas.regionalasamband med att

regionalt självstyrelseorganbildabeslutetkonsekvensEn att ettav
det"drar sig tillbakakan enligt Statskontoret näratt statensynas vara

näringslivsut-infrastruktur förgodskapagäller för attansvaret en
försökslänen. Statskontoretitillväxtveckling och ekonomisk attmenar

deninflytandemåste säkraStaten sitt överdetta kaninte accepteras.
medsjälvstyrelseorganendagregionala utvecklingen. I styr staten

länsstyrelsernamyndighetersinaregelverk egnasomsamma
då såför självstyret blir intekulturråd. Utrymmetrespektive Statens

Statskontoretansvarsförändringen kan enligtmedsjälva idénochstort
utvecklingen kan inteden regionalainflytandeifrågasättas. Statens över

nationell nivån.från dendetaljregelringarske hjälpmed av
utnyttjautvecklingenför regeringen är attEn att styravägannan
mål fårnationellaförverkaLänsstyrelsen skalllänsstyrelsen. att

detaljregleringar iförlita sig påstället förlänet.genomslag i I att
medsamarbeteStatskontoret viaenligtförordningar bör länsstyrelserna

nationella ochbalans mellanarbeta försjälvstyrelseorganet att en
uppnås.regionala intressen

nationellabevakaförmågalänsstyrelsensförsökslänen kommerI att
andrasamspela medlyckashurberoendeintressen att manavvara

blisjälvstyrelseorganet. Förregionalafrämst detregionala aktörer att-
rolltydlighagäller detsamspelframgångsrik sådanti attett en

nationellahävda klaramandattydligtregeringens representant, ett
läns-Statskontoretorganisation.mål kompetentoch attanseren

nationelladehävdastärka förmåganroll börstyrelsens tydligare attnya
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målen det gäller också komma förhandlingsbordet.Men till Häratt
erbjuder beslutet regionala tillväxtavtal möjlighet.om en ny

mellan länsstyrelsen5.4 Samverkan och
statliga myndigheterandra

Gällande ordning5.4.1

haftFormellt har länsstyrelsen, med stöd den tidigare instruktionen,av
samordna all offentlig verksamhet länet-i i princip iuppdag ävenatt

komrmnal sådan. Enligt instruktionen SFS 1997:1258, ändrad senast
546 skall länsstyrelsen samordna olika myndig-1998: intressen inom

hetens ansvarsområde.
följande enligt 3§ i instruktionen:Anivarsområdena är

civlt försvar och räddningstjänst,
.

social omvårdnad
.

kommunikationer,
.

livcmedelskontroll, djurskydd och allmänna Veterinära frågor,
.

lanbruk,
.

förekommande fall,.remäring i
ñsle

.
kvinnor,jänställdhet mellan ochmän

kulunniljö,
näringslivsutveckling och konkurrens,10. regionalekonomi,

bustadsñnansiering,l
ochphnväsende hushållning med mark12. och vatten,

niturvård och miljöskydd.13.
uppgifter ocksåEnigt omfattar länsstyrelsens4§

de :llmänna valen,
kap.till;ynen fastighetsinnehav avvecklas enligt 18 7§över att

ärvlabalken,
och tillsynen andra praktise-diariktsveterinärorganisationen över

verksamheter ledning och samordningranle veterinärers samt av
åtgirder djursjukdomar,mot

Jämtlands, Västerbottens ochijälförvalmingen Dalarnas, Norr-i
botens län.

regionala polis-finns föreskrifter denEnigt i instruktionen om
polisfrågor iverksamheten handläggningen vissasamt avm.m. om

polisforordningen 1984:730.
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och regleringsbrev har länsstyrelsernaEnligt andra författningar
också andra områden.samordningsuppgifter inom

detta länsstyrelsen i respektive län harförsökslänen innebärI att en
dessa ansvarsområden, med den begränsningsamordningsroll inom

författning.följersom av annan

Statskontorets5.4.2 rapport

Statskontorets slutsatser
tydligheten beträfande defårSamordningsarbetet inte äventyra

ansvarsförhållandena. Regelverkendemokratiska-politiska som reg-
bör syfte skapalerar samordningsuppgifterna iöver störreattses

aktörerna.klarhet förhållandet mellanbl.om a.
samordningsuppgifter hör med detnaturligtDet är att som samman

till självstyrelseorganen.försregionala utvecklingsansvaret över
påför mellan olika sektorsintressenEfektivare former avvägning

underlätta länsstyrelsernas samordningsarbete.regeringsnivå skulle
bör förhandlings- ochförsökslänenLänsstyrelserna i statensvara

självstyrelseorganen.samordningspart gentemot

för samordningsarbete begrän-befogenheterformellaLänsstyrelsens är
Statskontoretkan därför enligt i vissalegitimitetsade. Länsstyrelsens

statliga regionala verksamhetendenfall ifrågasättas. inteDet ärär som
mindre direktlänsstyrelsen ellersvår samordna. Här äratt mer

sakområdesinriktning och orienteringbredaengagerad sin motgenom
Samordningsuppgiften däremot svårare detstatliga aktiviteter. närär

fall kunde detbedriver. I vissagäller verksamhet kommunernaden som
regeringenvärdedärför Statskontoretenligt ettatt gavvara av
samordningsarbete ikanskefördjupningsuppdrag för stötta tungtatt ett

någon aktuell fråga.
naturligt självstyrelseorganetenligt Statskontoret iDet attär

samordningsarbete läns-mycket detförsökslänen övertar somav
kopplat till de regionalaochför andra länstyrelsen i ärsomsvarar

länsstyrelsen stödjernaturligtocksåutvecklingsuppgiñema. Det attär
samordningsarbete olikapåälvstyrelseorganetsoch kompletterar sätt.

blirsamordningsarbetetutgå frånenligt StatskontoretkanMan att
ökar de praktiska problemenSamtidigtviktigare länetstörre

knappastfrågor ökar. gåraktörer och Detantalet t.ex. attattgenom
länsledning och trettiotal kommuner. Ihålla löpande kontakt mellan ett

lokaliserat länsstyrelsensde ocksåtvå storlänen har egenmannya
försvåra det internavilket kanverksamhet till flera ävenorter
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samarbetet. enligt Statskontoret för tidigt dettaDet är att se om
förhållande leda till praktiska problem.kommer får framtidaDetatt
utvärderingsarbete visa.

tidigare framförtsKritik har enligt Statskontoret bl.a. NUTEKav
för sarnordningsarbetet inte har drivits med tillräckligtoch RRV att stor

Kritiken samordningsarbetet kan ha flera orsaker:kraft. mot
samordningen regeringen har själv samordnings-den beställersom-

problem vilket leder till dubbla signaler kan målet föratt ges om
verksamheten,

erkänna samordnarens legitimitet eller kom-andra aktörer vill inte-
petens,

honnörsord för kommasamordning blir löst instoppat undanett att-
målkonflikter eller verkliga resursprioriteringar,

utformade det finns förregelverk så strikt inte verkligär att utrymme-
samordning.

uppfattning länsstyrelsernas samord-Enligt Statskontorets möts
respekt från de offentliga aktörer berörsningsarbete med inumera som

och samverkansarbete sker väl upparbetadearbetet. Samordnings- i
former praktiken ofta endast kanlänsstyrelsen i hoppas påäven attom

aktörersmindre starka agerande.uppnå justeringar av
enligtLänsstyrelsens formella befogenheter Statskontoret be-är

befogenhetema begränsasgränsade. formella till möjlighetenDe att
alla myndigheteranmäla frågor för som har och vissregeringen sam-

rådsskyldighet för andra statliga myndigheter. de formella be-Att
besvärandeupplevs dock intefogenhetema begränsadeär ettsom

effektivuppgiften kraft god kompetens,hinder. löser iMan av orga-
för sektorsövergripandeoch väl ftmgerande formernisation avväg-

Länsstyrelsen kan dock hamna iochningar, internt externt. en
eller utsedda utredareregeringenbesvärlig situation regeringen,när av

för fördela medel ellerregionenoch delegationer, i att genom-agerar
länets samordnareföra Länsstyrelsens legitimitetnågot program. som

tillNågot särskilt hänsynstagandekan sådana gånger ifrågasättas.
frågadet ofta interegionala utvecklingsplaner är om.

Statskontoretsamordning och samverkan enligthinder förEtt är att
och myndighetskoncemer haralla statliga myndigheteri stort sett som

har valt dela in landet i regionerverksamhet på regional nivå äratt som
samverkan bl.a. ökade geografiskalän. försvårarDettastörre än genom

avstånd.
samordnings- och samverkans-utveckla länsstyrelsernasFör att

hand följande åtgärderarbete bör enligt Statskontoret i första över-

vagas.
länsstyrelserna föråläggakan tveksamtDet ett attatt ansvarvara

samtidigt dettasamordna viss verksamhet regeringen inte angerom
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verksamhet skall samordnas. gällervilkas Dettaför deäven parter
statliga myndigheter särskiltförhållande till andralänsstyrelsemas men

direkt begära läns-kanförhållande till kommuner.i Däremot man av
med andra Mångasamverka och samrådastyrelsen den skall parter.att

samverkansuppgifteroch redovisas isarnråds-samordnings-, ett stort
få.överblick dessa svår Enantal författningar. En över är översynatt

reglerar länsstyrelsemasregelverkethela det samlade somav
kontakter med andrasamverkansuppgifter ochsamordnings- och myn-

därför ske. Vid sådan bördigher bör enligt Statskontoret översynen
och samarbetesamordning, samrådkravuppmärksamma attman

regelverk för läns-beträffande styrandebarabör regleras intem.m.
regelverk myndigheter ochberördaockså förstyrelsen partersutan

kommuner.
prop.regionalpolitiska propositionendenförslag iRegeringens

försökslänen självstyrelse-länsstyrelsen iinnebär1997/98:62 att
där kommuner ochregionala tillväxtavtalorganen skall fram stat,ta

Länsstyrelserna kommer viainsatser.näringsliv kommer överens om
övergripande för de samlade statligadessa fåavtal ettatt ansvarmer

avtalsfonn.tillknutnainsatserna är ensom
företrädare länet.frågor regeringens i DetLänsstyrelsen mångaiär

centrala myndigheterochför departementkan bli arbetskrävande om
direkt kontaktar departementsjälvstyrelseorganflertalet län får som

kan uppkomma. därför enligtDetoch de frågorverk i alla ärsom
försökslänen fungerarlänsstyrelsernaStatskontoret rimligt iatt som

självstyrelseorganet ochmellanförhandlingspart staten.statens
betänkande Regional framtidkonstaterade i sittRegionberedningen

förvaltningspolitisk obalans i pådet finnsSOU 1995:27 att synenen
regionalkraven påsamordning kontra sektorsintressen att sam-genom

Enligt Statskontoretmotsvarighet central nivå.ordning har sininte
fannsunderlättas detsamordningsarbetelänsstyrelsemasborde enom

kunde vändaregeringsnivå dit länsstyrelsernakontaktpunkt pånaturlig
och stöd konkretavägledning iför fåför väcka olika frågor,sig attatt

principiellfrågoraktualiseraoch kunnasektorsavvägningar naturav
torde enligtStatsrådsberedningen Stats-samordningsarbetet.rörsom

naturliga alternativet.kontoret det mestvara



82 Kommitténs underlagsmaterial SOU 1661998:

Åtgärder för samordnade insatser5.5 imer

fråga bl.a. tillsyn, uppföljning ochom

utvärdering

Tillsyn5.5.1

5.5.1.1 Gällande ordning m.m.

kommunalLänsstyrelsen dag med stöd lag tillsyn bl.a.i överutövar av
tillsynsområden. haroch enskild verksamhet 30-talinom Därutöverett

länsstyrelsen tillsynsuppgiñer kopplade till vissa bidrags-ärsom
tillsynsuppgiftema förordningar.givningar. fall regleras iI några

sanktionsmöjligheter medfall länsstyrelsen i sambandI vissa har
sanktionsmöjligheter,tillsyn. länsstyrelsen inga vilketmånga fall harI

renodlad kommunal verksamhet.framför allt gäller tillsynennär avser
tillHuvuddelen länsstyrelsens resursinsatser åtgår preventivav

del för korrektiv tillsyntillsyn råd stöd. mindre åtgåroch En --
inspektioner och kontroller.

uttalat l996/97:SoU13 detRiksdagens socialutskott har äratt
för tillsynen inomangeläget tydligare organisationskapaatt en

sjukvården. Utskottet pekar på hursocialtjänsten hälso- ochoch
och Socialstyrelsens regionalauppdelningen länsstyrelsernamellan

och otydlighet vid tillsyn itillsynsenheter svårigheterskapar en
landstingskommunal verksamhet.kommunal ochgränsområdet mellan
tillsynen för såväl socialtjänstenEnligt utskottet bör det övervägas om

myndighet, iläggas statligahälso- och sjukvården kan påsom samma
beslutatRiksdagen harsyfte skapa slaglcraftigare organisation.att en

vad uttalasrskr. regeringen tillkänna1996/972185 att som ovan.ge
1997:109 förtillsatt särskild utredare dir.Regeringen har därefter en

förslag från utredaren skallbland tillsynsfrågan;över ettatt annat se
lämnas våren 1999.

propositionen prop. 1997/98:l36den förvaltningspolitiskaI an-
tillsynen myndigheter, kommunerförde den statligaregeringen att av

ändamålsenligföretag syfte få till ståndoch bör iöver att en merses
statlig tillsyn.

dir. 1997:81, haft iAvregleringsutredningen In 1997:09, som upp-
tillsynengift den statliga regleringen och övergöra översynatt aven av

överlämnade betänkande Minskakommunal verksamhet, i juli 1998 sitt



underlagsmaterialKommitténs 83SOU 1998:166

1998:105. frågaoch landsting SOU Iregleringen kommuner omav
ålägger berördabl.a. regeringentillsyn föreslår utredningen att myn-

information inriktningenlämnadigheter årsredovisningari sinaatt om
tillsynsverksamhet myndighetendenomfattningenpå samt somav
sammanhanget enligt utredningenibedriver. särskilt intresseAv är

kontrollerande ochmellan olikaavvägningmyndigheternas typer av
och utvärderingsaktiviteter.uppföljnings-stödjande insatser samt

offentlig ekonomi ESO har i augustiför studier iExpertgruppen
miljöområdet Dstillsynen inom1998 framlagt rapport omen

tillsynsmyn-riksdagen åläggerföreslås bl.a.1998:50. I attrapporten
tillsynen ochminiminivå påvissdigheter upprätthålla attatt enen
utarbetas till ledningtillsynsverksamhetenförstatlig policygemensam

enligttillsynmyndigheterregionalaför lokala ochde utövarsom
lagstiftningar.många olika

kommittén5.5.1.2 tillRapporter

Statskontorets slutsatser
kvalitets-stärkas ochtillsynsverksamhet börLänsstyrelsens resurs-

mässigt.
denskilt frånfall tillsynsansvaretfördel ärDet vissaiär omen

verksamheten.för Läns-direktahar detmyndighet ansvaretsom
alternativ.naturligtfallstyrelsen dessaiär ett

kommunalför tillsynnormalt haLänsstyrelsen bör överansvaret
egentillsynåläggasbör överorganiseraverksamhet. Kommunerna att

förfrån dentillsyn bör skildvarvid dennaverksamhet,sin varaegen
nämnden.verksamheten ansvariga

börsanktionsmojligheterharlänsstyrelsenfall där inteI egna
ochcentrala verktillställas regeringentillsynenresultatet snarastav

tillresultatet tillsynenredovisaårligenför böråtgärd. Regeringen av
riksdagen.

försammanhang kritiseratsolikaharLänsförvaltningens tillsyn i att
troligentillsynentill denOrsakenlågprioriterad och ärsvagasvag.vara
för allfått konsekvenserbesparingslcravenligt Statskontoret att

utvecklingnuvarandetillsynen. Omdäriblandinitiativverksamhet -
blitillsynsobjektcentrala verksåvälfortsätter kommer attsom

möjligtdetsådan situationtillsyn. Imed länsstyrelsens ärmissnöjda en
huvudman.föras tillbörtillsynenförslag kommer överatt att annanom

utsträckninglänsledningarnaStatskontorets bedömning i störreär att
tillsynsuppgifterna.bör prioritera
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Regeringen bör också kräva tillsynens kvalitetatt förbättras. Vilka
åtgärder bör vidtas kan skilja sig från område tillsom område. De
centrala verken kan dock stödja länsstyrelsernat.ex. med identifieraatt
generella problem och initiativ till kvalitetshöjandeta åtgärder formi

handböcker, rättsfallsregister, utbildning därav sådant stöd intem.m.
finns i dag.

Statskontoret länsstyrelsen bör förstahandsalternativetattanser vara
det gällernär tillsyn kommunal verksamhet.över Fler tillsynsuppgifter

skulle kunna läggas länsstyrelsenpå under förutsättning att resurser
följer med och länsstyrelsen bättreatt prioriterar uppgifterna. Motivet
för detta kimskapenär enskildaatt kommuners verksamhet oftaom är

IResultatet kanstor. också lmed kommunledningarnatas i åter-upp
kommande överläggningar. Eftersom sanktionsmöjligheter ofta saknas

det gäller kommunalnär verksamhet överläggningarär med kommun-
ledningen viktig del tillsynen. Andra myndigheter kan ha prak-en av
tiska svårigheter ha motsvarande kontakteratt med kommunerna.

Det uppenbartär tillsynens oberoende kanatt ifrågasättas när
Vbristerna kan höra med tillsynsmyndighetens verksamhet.samman egen

Därför det enligt Statskontoretär lämpligt den tillsynenatt operativa
läggs på länsstyrelsen inte har verksamhetsansvar ipåsom sättsamma

sektorsmyndigheter. Undantag bör dock därsom havengöras på
specialistkompetens sådana tillsynenär detta skälatt måsteav genom- iföras sektorsmyndigheten.av

Statskontoret inga direkta rollkonflikter mellan länsstyrelsensser
övriga uppgifter med undantag tillståndshanteringen. Om tillståndav
givits för verksamhet sedan granskas från tillsynssynpunkten "som
skulle kunna tänka sig någon form jävsproblematikatt skulleman av
kunna finnas, nämligen tillstånd givits för verksamhetom en som
kritiseras utifrån tillsynsuppgiften. Detta har lett till regeringenatt

ändring i länsstyrelseinstruktionen SFSgenom 1998:957 beslutaten
tillståndsuppgiftemaatt inom miljöbalkens område skall separeras

från länsstyrelsensatt ledning friståendegenom beslutsfunktionen
inrättas. Innebörden bestämmelsen det vidär varje länsstyrelseattav
från den l januari 1999 skall finnas miljöprövningsdelegation fören
sådana uppgifter. Vid varje miljöprövningsdelegation skall det finnas
ordförande och miljösaldmnnig, vilka skall regeringen.utses av

Det finns också rollkonflikter inom tillsynsuppgiften. Tillsyns-
myndigheten skall råd och stöd till tillsynsobjektet, ocksåge men svara
för kontroll med sanktionsmöjligheter. Det renodlade radikala altema-
tivet enligtär Statskontoret tillsynsbegreppetatt för kontrol-reserveras
lerande tillsyn och tillsynen tydligt skiljs frånatt rådgivning och stöd.
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länsstyrelsentillsynen inomviktigtStatskontoretenligtDet attär
kunnade fall de skullerollkonflikterna, ioberoendesådant attettges

rättssäkertpåkan hanteras sätt.uppkomma, ett
idag, iöverklagningsinstans igår,LänsstyrelsenI rapporten som -

olikalänsförvalmingensbehandlas bl.a.Björkman,Ullamorgon av
överklagningsinstans.tillsynsmyndighet ochroller som

ellerbegreppetvarkenenligtiakttagelsegenerell är attEn rapporten
före-allmänhetförvaltningen ientydigt. Itillsyn någotföreteelsen är

bedrivenenskiltmyndighettillsyn, utövar överkommer som en
Detmyndighet ärtillsyn, öververksamhet, och utövar annan.som en

miljöfarligtillsyndet gällertillsyn.slags När överdock inte samma
special-enligtdjurhållning,ellerlivsmedelshanteringverksamhet, som

myndighetstillsyn,kravregler ochsärskildafaller underlagstiftningen
maktbe-andratvångsmedel ochradmyndighetenförfogar över en
maktbe-växlar dessatillsynsmyndigheterolikafogenheter. Mellan
myndig-osäkerhet,till vissbidra närkanfogenheter, vilket i sig enen

tillsynsornråden.het har olika
statlig,myndighet, oftasttillsyn,gällerdet däremotNär som en
enligtallmänhetkommunal, saknas ioftautövar över en annan,

den högreförekommertvångsmedel. Detsådana attrapporten myn-
beslut,myndighetensden lägreupphävabefogenhetdigheten har att
beslutellerkommunenplanbeslut ivad gällerlänsstyrelsent.ex.som

tillsyneninnebärvanligenordningsstadga. Menkommunal som enom
lägredenmycketinte än attmyndighet överutövar merannanen
sak-myndighetenshögreintryck denförmodasmyndigheten ta av

myndighetenden lägrebefälsrättNågonråd. överoch klokakunskap
konfliktskulle komma iordningsådaneftersomhögre,har inte den en

i 11:7.självständighetsprincipen RFgrundlagfästamed den
gäller detråder vadosäkerhetdenmärkaYtterligare äratt som

påparallell kompetensharmyndigheterfleraförhållandetinbördes när
konstruktionentillsynsornråden attmånga ärområde. Inom enett

verksamheter,vissatillsynenlokaladennämnd överkommunal utövar
centraladenmyndighetcentralregionala ochdenlänsstyrelsen en
skillnadmarkeraföruppsikfanvändsIbland atttillsynen. termen en

tillsyn.ochcentral nivåsker påtillsynmellan den annansom
tillsyns-förvaltningsvenskproblem inom attnågotDet är ettav

enligtförtjänartillsynsfrågomaochbetydelserhar flerabegreppet
studie.fördjupadrapporten en
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5.5.2 Uppföljning och utvärdering

5.5.2.1 Gällande ordning

Enligt länsstyrelseinstruktionen SFS 1997:1258 skall länsstyrelsen
främja länets utveckling och följa länets tillstånd underrättasamtnoga
regeringen vad särskilt viktigt få ochlänetär att vetaom som om
händelser inträffat.som

skall länsstyrelsen för uppföljningHärutöver och utvärderingsvara
nationella mål olika sakområden, vilka uppgifterinom regleras iav

särskilda författningar.

5.5.2.2 Statskontorets rapport

Statskontorets slutsatser
Ökade krav ställs på länsstyrelsens uppföljning utvecklingen länen.iav
Denna uppgift blir angelägen självstyrelseorgan harännu närmer

för den regionalaplaneringen utvecklingen. kan finnasDetansvaret av
anledning särskild studie hur arbetet uppföljningmedi preciseraatt en
och utvärdering skall utvecklas och hur resultatet skall användas av

finnas tydligtbör samband mellanDetregeringen. ettt.ex. upp-
följningen och statsmakternas åtgärder.

Riksdagen informerasbör årligen vad framkommit viaom som
länsstyrelsernas tillståndsbeskrivningar.uppföljning och

enligt instruktionen följaDet åligger länsstyrelsen länetsatt noga
tillstånd förunderrätta regeringen vad särskilt viktigtärsamt om som
regeringen få länet och händelser inträffat där. Menatt veta om som
flera länsstyrelser årsredovisningar de harredovisar i sina inteatt egna
uppföljnings- föroch utvärderingsaktiviteter följa utvecklingenatt upp

förhållandei till de nationella målen i länet. alla län finnsI nästan
nyligen fastställda utvecklingsplaner utarbetats länsstyrelsensom av
eller självstyrelseorganet. åren kommer enligtDe Stats-närmaste
kontoret den viktigaste uppgiften följa den regionalaatt attvara upp
utvecklingen för målen nås.att omse

uppföljning utvecklingEn länets kräver enligt Statskontoretav en
information den regeringen kräver in i dag.typ änannan av som

Effekterna bör stället fokus. skall utgångspunkteni i Men denvara vara
regionala nationellautvecklingen eller de målen

Statskontoret det bör uppföljningSom utvecklingsplanenmotser en
regionalt eftersom planen fastställtsintresse på regional nivå.vara av
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emellertid uppföljningbörStatsmakternas primära intresse motvara
målen svåra följa dede nationellanationella mål. Men är emot-att upp

formuleras olika olika lagar ochoch ikan både oprecisavara
finnsproblem det ofta inte någraregleringsbrev Ett ärannat attm.m.

försvårarnedbrutna regional nivå, vilketnationella mål påär ensom
måluppfyllelsen.utvärdering av

enligt Statskontoretuppföljning måsteGrunden för all vara en
officiellMycket kan hämtas frånolika slag.tillståndsbeslcrivning av

fram själva. deteller kommunerlänsstyrelser Istatistik tar senaresom
jämförbarhet mellan länen uppstå.medfallet dock problemkan

skifta. därför enligtocksåkan DetKvaliteten och relevansen vore
uppgifterplan för vilkadet fannsStatskontoret bra somenom

utgångspunkt kanlän.ha utvecklingen Envill i varjeregeringen om
fördeladtill olika län-koppla BNPstatistik gården t.ex.attvara som

på region m.m.
utvecklingsarbete för kunnabedriverlänsstyrelserNågra attett

utveckling förhållande tilllänets iredovisa uppföljningbättre aven
detta arbete måste bedrivas iStatskontoretnationella mål. att enanser

verk, ochRegeringskansliet och centralaaktiv dialog med mottagaren,
skall följas och hurutvecklas för vadenhetliga metoderatt som upp

särskild studieföreslår därfördetta skall ske. Statskontoret att en
uppföljningssystemensyfte förbättragenomförs i att m.m.

från centralauppgifterDelegering5.6 av

länsstyrelsernatillverk

Bakgrund5.6.1

undersöktlänsstyrelsertill samtligaenkätharStatskontoret genom en
verk tillfrån centraladelegerasskulle kunnavilka uppgifter som
förslag.300redovisatLänsstyrelserna harlänsstyrelserna. närmare

näringslivs-verksamhetsområdenade areellaFlest förslag gäller samt
förslag,har redovisatlänsstyrelserFleraoch miljöområdena. samma

Förslagen gällertilluppgår 110.antalet olika förslagvarför ettca
Jordbruksverket och NUTEK.myndigheter, främsttrettiotal
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5.6.2 Statskontorets rapport

Statskontorets slutsatser
Det finns förvaltningsuppgifter inom centrala myndigheter likasom

ellergärna med fördel skulle kunna utföras länsstyrelsema. Förslagav
lämnas på 45 sådana uppgifter. Dessa förslag bör beredas vidare i en
samlad En sådan beredning bör syfta tillprocess. renodla denatt
centrala myndigheternas uppgifter, stärka länsstyrelsenatt som
förvaltningsmyndighet och flytta beslut dematt närmare berörssom av
besluten.

Varje utredare bör direktiveni få uppdragi belysa för- ochatt
nackdelar med lägga eller ändradeatt uppgifter på läns-nya
styrelserna.

Enligt Statskontoret bör uppgiftsfördelningen mellan central statlig och
regional statlig nivå utgå från kriterier,tre nämligen effektivitet,
service och demokrati.

Faktorer enligt Statskontorets bedömning talar för delegeringsom
förvaltningsuppgzfter till regional nivåav är

ilänsstyrelsen har liknandeatt uppgifter eller har möjlighet lösaatt-
uppgiften på effektivtett sätt "

verksamhetenatt lokalkännedom och kontakter medgagnas av-
kommuner närhet till andrasamt avnämare

uppgifterna förenligaatt medär förvaltarrollen-
länsstyrelserna haratt eller kan med rimliga insatser skaffa jsig-

kompetens inom området.
Det enligt Statskontoret kan tala delegering kansom emot t.ex. vara:

verksamhetenatt integrerad medär verksamhet börannan- som
flyttas till länsstyrelsen,

statsmakterna nyligenatt har fattat beslut frågani eller uppgiften-
nyligen har lyfts länsstyrelsen t.ex. bilregistret,ut ur

verksamhetenatt liten omfattningär och kräver specialiseradav-
kompetens,

åtagandetatt EU detgentemot svårtgör ändra nuvarandeatt-
ordning t.ex. utbildningsansvar för EU-stöd,

kravet på likfonnigatt behandling i hela riket så starktär att- en
samlad hantering torde rimlig t.ex.mest praxisbildning inomvara
konkurrensområdet,

förslaget tordeatt politiska och andra skäl inte vinna gehörav- av
statsmakterna t.ex. tillsyn skolan.av

Statskontoret redovisar förslag45 till uppgifter i dag ligger påsom
centrala myndigheter och bedöms intressanta vidaresom attvara
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tillsyntillståndsärenden,bidragsmedel,beslutFörslagenmed. rör om
sådanforvaltningsärendenförslagflesta ärärenden. Deliknande avoch

frånuppgifterdelegeringhanterar. Enredanlänsstyrelserna avtyp som
ändrad författnings-förutsätterlänsstyrelsertillverkcentrala en

Förslagenlänsförvaltningen.medel tillöverföringreglering samt aven
bilagaredovisas i

myndig-centraladedå intebl.a.återstårutredningsarbeteMycket
bered-fortsattadetske ivilket börbelysta,aspekterheternas är
bered-ochutredningarpågåendefall åberopasdelningsarbetet. I en
Blanddessa.hanterasmöjligtlångtsåförslagenböroch då avningar

Statskontoretförslag attlänsstyrelsemas nämnerhanteramöjliga sätt att
tillellerutredningaroffentligalämpligatillöverlämnaskanförslaget

iredovisasberedningvidareförslageneller utanRegeringskansliet att
Detremiss.bedömning iför vidarebetänkandetföreliggandedet här en
ochlänsstyrelsernaattStatskontoret övervägasenligtvidarebör

uppgiftsför-kommabefogenhet överensattverkcentrala omges
lag inte ärförvaltningsuppgiftersådanadelningen genomsomav

myndighet.respektivetillknutna
verk. Enligtcentralapåuppgifter läggstendensfinns attDet en
förstahands-börLänsstyrelsenbör det tvärtom.Statskontoret varavara

med-uppgifterflytta närmarebl.a.dettaför attärMotivetaltemativet.
Statskontoretarbetssättet.tvärsektorielladet anserstärkaochborgarna

utredaresärskildaochkommittéertilldirektivgenerellanuvarandeatt
börutredningarna prövaframgårdessa attdetsåomarbetasbör att av

förvalt-ändradeellerhandhalämplig attlänsstyrelsen är nyaom
organisatoriskaochstrukturelladärutredningarningsuppgifter. För

direktivutredningensdirekt iuppgift börcentralöverväganden är en
iakttas.börriktlinjerförvaltningspolitiskavilka somanges

vidÖverprövningsverksamheten5.7

länsförvaltningen

ordningGällande5.7.1 m.m.

80-talregleras ilänsförvaltningen ettÖverprövningsverksamheten i
författningar.

1998juliden 1fr.o.m.förvaltningslagen att§22a iI angesen ny
överklagasförvaltningsmyndighetbeslutskall1998:386SFS enav

föreskriftersärskilda sägerinteförvaltningsdomstol,hos allmän om
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besluttradition brutits inneburitDärmed har dennågot attannat. som
myndighethögreöverklagats hosförvaltningsmyndighet närmastav

föreskrifter inneburitsärskildainteoch hos regeringen,ytterst enom
fall där speciallag-regeln påverkar inteordning. Den nyaannan

Såöverklagningsinstans.länsstyrelsenstiftningen redan ärsomanger
specialregleradekommunernasfallet med de lagardagju i rörsom

förvaltningsbesvär.överklagasskalloch där beslutområden genom
År %ärenden till länsförvaltningen. 90000överklagades 81997 ca

700kommunala nämnder. Ca 2beslutdessa ärenden avsåg avavav
till högredärefter instans.ärendena överklagades

förvalt-gjortsharJustitiedepartementetInom översyn aven
förslaginnefattat lämnahar1986:223. Uppdraget,ningslagen attsom

förvaltningsbeslut, har redo-omprövningtill effektivare regler avom
förvalt-Effektivare omprövningdepartementspromemorianvisats i av

1998:42.ningsbeslut Ds
FLförvaltningslagennuvarande §27Reglerna omprövning iom

beslut,skyldig ändramyndighethuvudsakinnebär i är att ettatt somen
finnermyndighetenendastförsta instans,den har meddelat attomsom

och enkeltändringen kan ske snabbtochuppenbart oriktigtbeslutet är
iMöjligheterna till omprövningför enskildnackdelbli till part.utan att

utveck-föreslås bl.a.promemorianfall oreglerade.andra I attär mera
införas med innebördskall i FLomprövningsbestämmelserlade att en

harbeslut denskyldigmyndighet skall ompröva ettatt somvara
enskild berörsdet begärsmeddelat första instans, avsomavomsom

egenskapmeddelar i sinmyndighetenbeslutbeslutet. Ett avsom
föreslagna be-enligt denkunnabesvärsinstans skall inte omprövas

omfattaskall inteOmprövningsskyldigheten ompröv-stämmelsen.
avvisningsbeslut.ochnings-

kommitténtill5.7.2 Rapporter

slutsatserStatskontorets
Övervägande domstol läns-överföring tilltalarskäl emot aven

domstol talaröverföring tillöverklagningsärenden. Förstyrelsens en
domstols-krav påEuropakonventionensochfrämst rättssäkerhet

ochejfektivitetsaspekterfrämstöverföring talarbedömning. Mot en
sakkompetens.domstolarnas brist på

styrandeinstruktion ellerändringbör iRegeringen överväga en
överklagningsärenden alltid beredsregelverk så att sompersonav en

be-sakverksamheten ochfristående frånlänsstyrelsen attinom är
länsledningen.ellerslutsfattaren ijuristantingen är en person
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åstadkomma lilçformigFör bedömning likartadeiatt en mera
ärenden bör för länsstyrelserna avgordaregister överett gemensamt
ärenden upprättas.

De enligt Statskontoret i flera utredningar anförts talaargument som
för länsstyrelsernas äverklagningsverksamhet flyttas till domstolatt är:

principiella rättssäkerhetsaspekter särskilt de dubbla rollerna- -
besvärs- och tillsynsmyndighet,som

ochEuropakonventionens förvaltningsprocesslagens krav på dom--
stolsprövning möjlighet till muntlig förhandling,och

önskemål minska antalet överklagningsinstanser.att-
flera anförtsDe i utredningar tala för läns-argument attsom

syrelsens överklagningsärenden bör behållas på länsstyrelsen är:
länsstyrelsen saklig kompetensbesitter och ärendet kan bli bättre-

utrett,
besvärsförfarandet i länsstyrelsen förhållandevis snabbt ochärä

billigt,
handläggningstiderresursbrist och långa vid de allmänna dom--

stolarna.
Enligt länsförvaltningenStatskontoret bör behållas överklag-som

hanteringLänsförvaltningens överklagningsärendenningsinstans. av
fyller rättssäkerhetrimliga krav beredningenpå dessaattgenom av

åtskild frånärenden de flesta fall hålls respektive sakenhet ochi att
beslutet fattas rättsenhet eller motsvarande. de ärendenAvav somen

ändrasöverklagas till högre i genomsnitt ll %, vilket enligtinstans
Statskontoret betyg den rättsliga kvalitetenfår på iett gottanses som
länsförvaltningens beslut. Vidare överklagningsverksamheten kost-är
nadseffektiv. harLänsförvaltningen kostnad ärende ären per som
förhållandevis med handläggningskostnadenlåg jämförelse länsrätt.i i

Vid den har det framkommitgenomgång Statskontoret gjort attsom
sakenheter ärenden länsstyrelser.bereder vissa på några Detgrupper av
förekommer styrelsen beslutsfattare enskilda ärenden.också iäratt

rättssäkerhetssynpunkt.Statskontoret tveksamtDetta uranser vara
Statskontoret regeringen bör ändring i instruk-övervägaattanser en
tionen eller författningar så ärenden alltid beredsandra styrande att av

fristående från sakverksam-inom länsstyrelsentjänsteman ären som
heten och eller Iänsled-beslutsfattaren jurist iäratt en personen
ningen.

Med hänsyn länsstyrelser fattar beslut grundastill många påatt som
regelverk det enligt Statskontoret viktigt prövningen skerär attsamma

på likformigt därför tillStatskontoret motsvarighetenett sätt. attanser
rättsfallsregister där länsstyrelse har tillgång tillbör skapas varjeett

beslut i avgjorda ärenden.
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överklagnings-Länsstyrelsenstudie iytterligareI ämnet- somen
lik-redovisas iUlla Björkmanigår, idag, i stortinstans avmorgon --

nande slutsatser.
behållaskälsakligafinns någradetfrågan attI rapporten omreses

bättreeller det inteöverklagningsinstanslänsstyrelsen voreomsom
förvaltningslagen.den regeln iföljerenhetlig linjemed nyaavsomen

nämndbeslut,gäller kommunalavadinnebära, attskulle konkretDetta
enskild. Därtill länsrättöverklagasbeslut skulle kunnasådana av en

och sedannämndenmedtvåpartsprocessskulle det bli motpartsomen
prövningstillstånd ipåkravetnormaltskulle det stopp p.g.a.vara

fråganredan dagfall igäller i vissaordningsådankammarrätt. En men
ochenskilde förbättrasför denrättsskyddetenligtär rapporten omom
ärende-deallt fårförändras. Trotsbeslutsunderlagetikvaliteten nog

eftersomspeciellabetecknaslänsstyrelsenhandläggstyper somavsom
kunskap djur-särskildspecialkunskaperde förutsätter art, t.ex. omav

miljöochskydd, etc.natur
behållasakliga grundergodadetfinns attEnligt rapporten nu-

handläggningenbättresak bliriUtredningarnaordning. samtvarande
expertistillhar tillgånglänsstyrelsenoch effektivaresäkrare attgenom

enskildemed denkontaktinformelladenochi sakfrågorna somgenom
och rollför-jävsproblemFarhågornainnebär.serviceskyldigheten om

förstärendeöverdrivna.kraftigt Ettväxlingar enligt rapportenär som
har ilänsstyrelsensedan inämnd ochkommunalhar hanterats i en

därtillochbehövsgenomlysninggoda sakligafått denallmänhet som
domstolskontrollefterfölj andeeventuellpreciseringjuridisk gör ensom

laglighets-tillbegränsasden kansärskiltsnabbare,bättre och om
med ochbättreocksåbegränsningsådan stämmerprövning. En gynnar

för förvaltnings-önskarmångarolldomstolsmässigaden sommer
räkning.domstolamas
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problemställningar medGenerella6

statligaför framtidensbetydelse
förvaltningregionala

utgångspunkterAllmänna6.1

utgångspunkt för kommitténs övervägandenEnligt bördirektiven en
utvecklingsarbetet fördjupaddet regionalageoch förslag att envara

ökadeoch landsting bör möj-demokratisk förankring. Kommuner
denbesluta i frågor berör regionensochligheter påverkaatt egnasom

medborgarnas inflytande samhälls-ökaSyftetutveckling. överär att
möjligheter utkräva politisktderasförbättraverksamheten och attatt

för politiska ökarlegitimiteten detGrundtanken systemetär attansvar.
politiskaförstärks den legitimeringenvärdenaoch de demokratiska om

verksamhetennivåval sker på ägersom rum.sammagenom
för kommitténs överväganden det börutgångspunktEn andra är att

statlig organisation på regional nivåeffektivfinnas sammanhållenen
för bl.a. tillsynärendehandläggning,effektivkan bedriva svaraensom

effekternafölja och utvärderaoch rättstillämpning stats-samt upp av
har övervakaunderstryksdirektivenmaktemas beslut. I att staten att

alla delar,fullföljs landetsmålen ide nationella politiska attatt men
regionala utvecklingenmål för dentill dehänsyn samtidigt måste tas

vidareformulerar. Staten måstesjälvstyrelseorganende regionalasom
verksamhet. Blandsamordnaför sinökat annatta ett att egenansvar

"angeläget vidareut-detregeringendenna bakgrund äratt attmot anser
länsförvaltningen".den samordnadeveckla

överlappande förvaltningspoli-komplicerade och delvisDet tvåär
det första: hurkommittén här har hantera. Förtiska frågor attsom

mellan utjämnaåstadkoms bästa möjliga avvägning strävanstatens att
de regionalaochskillnader mellan regionemasregioner genomansvar,

detden regionala utvecklingen andra:självstyrelseorganen, för För
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verksam-statligadenorganiseringändamålsenligåstadkomshur aven
regional nivåheten på

mellan kapitelbryggafungerakapitel tänktDetta attär som en
där kom-kapitelochunderlagsmaterialkommitténs presenterasdär

kapi-i dettavi valtsyftet hardetredovisas. I attövervägandenmitténs
Ambitio-plan.principielltpådiskussionenförahuvudsak etttel i mer

centrala frå-kommitténde föranalysfördjupadär att avgenom ennen
ställningstaganden.kommandeplattform förskapageställningarna en

frå-komplexa dessahuroch visaproblematisera attSträvan är att pass
är.gor

förde tvåanalysprincipielltyngdpunktKapitlets utgörs avav en
denfrågorförvaltningspolitiska nämnscentralakommittén ovan-som

organiseringenochsjälvstyrelsen samtkommunala statens avansvar
också varithartvå frågorverksamheten. Dessaregionalastatligaden

kapitlet.dispositionenförstyrande av
denutvecklingstendensergenerellatvåmedinledsKapitlet att -

diskuteras. Där-intemationaliseringenochdecentraliseringenökade -
självstyrelsen ochkommunaladen sta-avsnittförstefter följer ett om

statligadenorganiseringenavsnittsedanoch ett re-avtens omansvar
fonnu-slutsatsermed vissaavslutasKapitletverksamheten. attgionala

regionala roll.gällerdetleras statensnär

utvecklingstendenserGenerella6.2

Allmänt6.2.1

förändring-årtiondenastillbaka på desamhällsforskare senasteNär ser
utvecklings-det tvåsamhällsorganisationen äroffentligadeninomar
och interna-decentraliseringframhållas:brukarsärskilttendenser som

för-dock inteUtvecklingen1998. ärPetersson,tionalisering se t.ex.
beslut,olikaotalframvuxithar ettFörändringarnautbestämd. genom

vilkasriktning, sammantagnagått ialla harvilka inte re-mensamma
intemationa-ochdecentraliseringökadinneburithartydligtsultat ändå

utveck-dennatalar förnågontingdag inte attfinns ilisering. Det som
Utvecklingenframtiden.deninom närmasteling kommer att avstanna

denförkonsekvenserfå,fortsättningsvisoch kommer atthar fått, även
samhällsförvaltningen.regionala

under-dockkapitel börframställningen i dettaden fortsattaInför
omfattanderelativtdecenniernasdeityngdpunktenstrykas senasteatt
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decentraliseringar på den lokala regionala harligger nivån. Den nivån
den svenska samhällsorganisa-tradition ställning i Sverige;en svagav

ibland liknas vid timglas, där den regionalationen brukar nivån ut-ett
jfrse Gidlund Sörlin,timglasets midja Petersson, 1998,gör t.ex.

1993, s.2l7.

Decentralisering6.2.2

Decentraliseringsbegreppet

de begrepp politiken har denDecentralisering inom star-är ett av som
illustreras intekaste positiva laddningen. Det begreppetannat attom av
förekommer den politiska debatten.centralisering knappast längre i De

decentralisering talar hellrevill enhetlighet,emotargumentera omsom
fördelning landet.lika standard eller rättvis inomen

för ökadehar kommit stå möjligheter för med-Decentralisering att
politiska skeendet, för lokalt självbestämman-borgarna påverka detatt

allmänt för demokratisk sarnhällsor-de, för småskalighet, och en mer
effektivare,utförs också har det hävdats,ganisation. Uppgifter om an-
nivåregionalligger lokal ellerpåsvaret

decentraliseringsbegreppet "förflyttningallmänt syftar påMer en av
politisk makt och formell kompetens frånoch/eller administrativ cent-

lägrerala institutioner institutioner på nivåer" Pierre, 1997, s.l20.till
emellertid entydig företeelse; begreppet harDecentralisering ingenär

Exempelvis kan i vissa fall tala decent-flera dimensioner. man om en
detta förstaralisering Med i hand den övergångregleringen. avsesav

kommunala verksamheter tillfrån detaljerad reglering av enen mer
Sådana ramlagar målen för verksam-lagstiftning ramkaraktär. angerav

socialtjänsten, kommunernaheten område,inom visst t.ex.ett men ger
utforma och genomföra verksamheten på bästafrihet sättstor atten

decentralisering bör analys-inom de Denna igivna typramarna. av
hållas åtskild från den decentralisering innebärsammanhang attsom

genomförandet verksamhet förflyttas från högre tillviss en enav en
lägre politisk eller administrativ nivå.

För utförligare beskrivning de demokIati- och effektivitetsvärdenen av som
sammankopplas med lokal och regional självstyrelse hänvisas till avsnitt 6.3.1.
2 såvälTennema "kommunal, kommun" syftar i detta kapitel på primär-etc.
kommuner framgårlandsting, där inte texten.annatsom av
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betraktaskandecentralisering inteunderstrykasbör ocksåDet att
politiskdetfråga;administrativteknisk eller ärenbart ytterst ensom en

ofta fram-politiska värderingarnagrundläggandeverksamhet, där de
finnsuttryckas detocksåkanförhållande attträder tydligt. Detta som
poli-landsorganiseraväljerhurmellansamband ettstarkt attett man

genomföra.möjligpolitikoch deninstitutioner är atttiska som
längesedanoffentlig servicelikvärdigochenhetlighetharSverigeI

välfärds-underhar detta varitpåtagligtSärskiltmycket högt.värderats
begreppettillfällighetingenuppbyggnadsskede. Det attärstatens

politiskadetcentral position ivälfárdspolitik intargenerell sam-en
tyngd-förskjutningvisshar dock1980-taletSedan slutettalet. avenav

regional frihetochovanligt lokaldet intedagpunkten I attärägt rum.
värde behovetviktigtlika upprätt-framhålls minst attsåsom ett avsom

påhela landet. Statensiutveckling strävan är attlikvärdighålla en
välfärds-säkerställa och utvecklaförvärdendessaförenabästa attsätt

systemet.
detregering harriksdag ochdetregeringsfonnen yt-Enligt är som

politiska be-och detverksamhetenoffentligaför denansvarettersta
perspektivuppgifter i dettaoffentligaallaprincip ärslutsfattandet. I

lägre politiska nivåer,påmaktutövningenochuppgifter t.ex.nationella
politiska nivån;centralafrån dendelegeringskerkommuner, genom

centrala nivånföljaktligen står dendetbefogenheterdelegerade som
tydligt de-blir det ocksådistinktiondenna attåterkalla.fritt Genomatt

ochfrån vilkencentral nivåstyrandecentralisering förutsätter ansvaren
traditionelladettaInedåt i statscentre-förasbefogenheter kan systemet.

i hu-samhällsorganisationennivåuppdelningenperspektivrade avses
kan inteförvaltningencentralaproblem. Denpraktisktvudsak ettsom

beslutat Statenriksdagen haruppgifterallaombesörjasjälv om.som
olika ni-mellanfördelasuppgifternasådärför organiserasbehöver att

Olofför statlig styrning. Statsvetarenföremålsamtligavilkavåer, är
isamhällsnivåernade olikamellanrelationenhar beskrivitPetersson

1998,Petersson,villkorpåarbetsdelningSverige en statenssom
5.86.

utvecklingsten-tydligastedesåledesDecentraliseringen utgör en av
begreppetDecentralisering,årtiondena.under dedensema senaste som
emellertidbehöverkontexten,den svenskaanvändas ihar kommit att

tilldelassjälvstyrelsenkommunaladeninnebäranödvändigtvisinte att
decentraliserafullt möjligtuppgifter. Detviktigarefler och är att en

regionaltellerlokaltuppgift till statligtett organ.
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decentraliseringDemokrati och

med demokratisering.decentraliseringsällan likställs debattenInte i en
begreppenunderstryka intefinns därför anledningDet ärattatt syno-

uppgiftdecentralisera för vissEtt ansvaretattargument mot ennyma.
regional inte skall halokal eller majoritetexempelvis rätt attär att en

landet finnermedborgarna imajoritetblockera politik avsom enen
centraltför behållademokratiargumentangelägen. Ett att ettannat an-

skillnadercentralt kan utjämnadet enbart är statenär att somsvar,
förutsättningar för alla medborga-därmedochmellan medborgarna ge

förverkligande.demokratinsdeltagandeaktiva ires
definieras medborgarstyrelse,enbartDemokrati kan inte utansom

krav. två sidormed rättsstatliga Dessavissamåste också kompletteras
regeringsformensstyrelseskicket illustrerasdet demokratiska attavav

offentlig maktAll i Sverige utgårförsta paragraf inleds med satsen:
offentliga maktenmed "Denfrån folket och avslutas utövassatsen:

under lagama.
första skallställas på detmåste FörminimikravTre rättsstat.en

antal grundläggande fri- och rättigheter. Förmedborgarna åtnjuta ett
uppfylla kravet påoffentliga maktutövningendet andra måste den rätts-

offentligaden makten organisato-för tredje måstesäkerhet och det vara
enligt maktdelningsprinciphänder,uppdelad olikariskt på en

Demolqatirådet, 1997, s.39 Petersson,Petersson, 1998, s.13
samling reglerkan därmed1996, Rättsstatens.2l somses som en

handlingsmöjligheter.offentligaoch tjänstemänsbestämmer politikers
inför begräns-allas likhet lagen. Enviktigt element iEtt ärrättsstaten

utifrånälvstyrelsen kan motiveraskommunalaning den rätts-ävenav
kunna till-lagtillämpning vanligtvissäkerhetsskäl, då enhetlig ansesen

styrning.centralgodoses bäst genom

Effektivitet decentraliseringoch

har alltid ipolitiskt inteDecentralisering instrument använtsettsom
kan ocksåstärka demokratin.det syftet Denprimära att som enses

forcentrala statliga nivånfrån denoch nödvändig strategimedveten att
utvecklad välfärdsstatstyrproblemkomma till med derätta somsom en

effek-sällan har detden svenska har bemästra. Inte ansettsatt vara mer
kommuner ellerverksamheten låtativt för den offentliga i stort att

uppgifterna.del de offentligalandsting överta större aven
alltideffektivitetsmotiv har dessaheller det gällerInte använtsnär

omvända gäller.för decentralisering, det Här ärävenargumentsom en
uppgifterstordriftsfördelar framhålls. vissadet företrädesvis Försom
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till lokal ellerdecentraliseringgenomförarationelltdet inte att enanses
effektivitetsargumentframförsIbland attregional nivå. även ett ensom

reglering, vil-omfattandemedkompletterasdecentralisering måste en
effektiviteten.hämmakommerken sini atttur

Internationalisering6.2.3

Inledning

olika utvecklings-flerainternationaliseringUnder beteckningen ryms
enskilda nationernasdeföretagande därglobaliserattendenser. Ett

kommunikationsteknik intemindrebetyder allt samtgränser somen
informationocheller göravstånd attbegränsas statsgränser, somav

viktiga faktorerjorden,spridssnabbt äridéströmningar ettoch runt par
påproblem och frågorAllt flerinternationalisering.politikensbakom

till karaktär. Miljö,transnationella sinocksåagendanpolitiskaden är
centrala politikområdenexempel påbrottsbekämpningochekonomi är

nivå.nationell eller lokalenbart påhanterasomöjligt kandagisom
meningsfullallt mindreutrikespolitik blirochmellan inrikes-Gränsen

s.l09.1997,Jacobsson,upprätthållaförsökaatt
blihar kommitenskildadeninneburithar attUtvecklingen statenatt

mellanstatligainternationellaolika överens-uppbundenallt avmer
inbegripakommithar ocksåinternationella attkommelser. Den arenan

fortfarande gårdettveksamt atticke-statliga aktörer. Det ärallt fler om
mång-utvecklingen gårvärldssystem; ettmottala statscentreratettom

vilkassjälvständiga aktörerantalmed stortett samar-systemcentrerat
sakornråden Petersson,mellantidsåvälbetsmönster varierar över som

Överenskommelser gränsöverskridandefram inoms.89. växer1998,
organisationerprivataoffentliga ochförnätverk, där representanter

exempel pålyfts framhar21-överenskommelsenAgenda ettmöts. som
Överenskommelsen deundertecknadvärldsordning. ärdenna avnya

roll förhar spelatfrivilligorganisationer storenskilda staterna, enmen
genomförandetVidare kommermiljöprogrammet.tillkomsten avav

offentligauppgift för såvälutsträckningi storprogrammet att vara en
s.89.1998,lokal nivå Petersson,påorganisationerfrivilligasom

redan ti-komplexiteten iökatillbidrarInternationaliseringen ettatt
länderinternationaliseringensamhälle. gör ävenMendigare komplext

modellergäller ocksåvärlden. DetsnabbtIdéer spridslika. övermer
slåendeoch styrning. Ettorganiseringförvaltningensoffentligaför den
brukarskolbildningförvaltningspolitiskadenexempel på detta är som
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betecknas New Public NPM,Management kännetecken ärvars en
förvaltningspolitik inriktad på decentralisering och delegering, fokuse-

på utförande och resultatring tillämpning olika mark-samt typerav av
nadsmekanismer offentlig verksamhet.i frånI RRV beteck-rapporten

förvaltningspolitisktNPM paradigm i internationelltett ettnas som
perspektiv RRV 1996:50, s.298

Gränsöverskridande nätverk

framväxande gränsöverskridandeDet nätverkssamhället har beskrivits
hot nationalstaten. transnationellaDessa nätverk under-ett motsom

den nationella politiska kontroll och inflytande, såvälgräver statens när
det gäller utvecklingen inom relationernai mellanstaten statersom
Gidlund Sörlin, s.223 Klämd mellan1993, internationalisering
och decentralisering nationalstatenvittrar bort, har det hävdats.

finnsDet dock forskare detta förenklatäratt ett synsätt.som anser
Det internationella samarbetet i allmänhet, och EU i synnerhet, leder

till ökad efterfrågan på nationalstatliga aktörer,snarast en menar exem-
pelvis förvaltningsforskaren Jacobsson Jacobsson,Bengt 1997, t.ex.
s.7. samarbets-I det internationella och förhandlingsarbetet efterfrågas
ständigt svensk ståndpunkt. På allt fler områden skapas dänneden ge-

intemationaliseringen nationell politik. Internationaliseringennom en
och europeiseringen leder till nationalstaten blir viktigare tidi-att än än

eftersom mellanstatligtallt samarbete förutsätter det finnsattgare, en
aktör för svenska Jacobsson,står det s.28.1997,som

Jacobssons illustrerar också fördelningen maktattresonemang av
mellan olika nationella och internationella nivåer inte kan ettses som
nollsummespel. inte självklartDet intemationaliseringen ellerär att
decentraliseringen leder till den centrala nationalstatsnivåns maktatt
minskar s.97. hindrar det kanPetersson, 1998, Detta inte ske för-att
skjutningar mellan institutionerna den centrala nivån.på Det oftaär en
framförd synpunkt riksdagen har haft hävdasvårare sin ställningatt att
i den internationaliserade politiska verkligheten.

EU

Den förändring torde ha betytt det gäller intemationa-närmestsom
liseringens konsekvenser tillkomsten den europeiska unionen ochär av
sedermera Sveriges medlemskap i denna. ocksåDet denär genom eu-
ropeiska integrationsprocessen och EU regionerna har fåttsom en ny
och viktig roll spela. Tankarna på regionemas harEuropa" hämtatatt
sin näring från båda de dominerande utvecklingstendenser har be-som
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intemationaliserings-decentraliserings-såvälfrånskrivits somovan,
natio-Samtidigtkomplex.emellertidUtvecklingen är somprocessen.

internationellapå denviktigareblivitharaktörnalstaten arenansom
mellansamarbetsformerbetydelsei närnationsgränsemaförlorar nya

propositionenfram.länder Iolikaaktörer i växerregionalalokala och
deregeringenkonstaterarsamhällsorganisationen attregionaladenom

ekonomis-uppstårsamarbetssträvandenaregionalaallt starkare ursom
nationsgränsema.administrativadetillanpassadesällanbehovka är

mellanutbytetbetydelse och nä-därmed sinförlorarNationsgränsema
ökande1996/97:36, 29. Detprop.stimulerasraliggande regioner s.

viktig kompo-blivit1990-taletunderharsamarbetettransregionala en
271.Lindeborg, 1995,intemationaliseringsprocesseni s.nent

nivåregionalpåUtvecklingen

in ialltnationalstaterna görvävssamarbeteinternationellaDet mersom
internatio-varandra.beroende Menländernaenskildadeockså avmer

kanskesamarbete. Denökatenbartinteinnebär ettnaliseringsprocessen
konkurrensennivånregionaladenpå är attförändringentydligaste

framtidsbedöm-denRegionberedningen görökar.mellan regionerna
känne-kommerregionala konkurrensen attdendetningen äratt som

jfr1995:27, 171,årtiondena SOUdeunder närmasteteckna Europa s.
understrykerRegeringen166. statensatt1993,Sörlin,Gidlund s.

påkan inte längreförändrats. Statennivån harregionalaroll på den
ekonomiskamed olikaproblemregionalalösatidigaresätt somsamma

fak-stimulera depådärförinriktasUtvecklingsarbetet attbidrag. mer
utveck-regionensdenbetydelse förharoch egnatorer somprocesser

regionernagårUtvecklingen40. attmot1996/97:36,ling prop. s.
medkonkurrensför ikompetensoch attmobiliseraförsöker resurser

regionenhävda denlandet,ochinomregioner,andra utom egna
166.1993,Sörlin,Gidlund s.

utveck-påuppmärksamsituation attdennaiviktigtDet är att vara
skillnader och intressemot-regionalaökadeinnebärakanocksålingen

hartidigareredanfinns regionerRiskenlandet. attsättningar inom som
besvärligarefå detkommernäringslivet ännuattrahera atthaft svårt att

ff.196Sörlin, 1993,Gidlundkonkurrensenökadeden s.genom
nivånregionaladenochden centralabetraktafelsyndockDet attär en

denframgårSominternationellapå denkonkurrenter avarenan.som
Admi-PublicofInstitutelåtitkommittén Europeanundersökning som

regional nivå kom-förstärktocksåhargenomföraEIPAnistration en
kon-nationalstatema. EIPAmellankonkurrensmedelmit utgöra ettatt

gällerdetmellantill tävlantendens närfinns staternadetstaterar att en
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interna-kraft de utmaningarharregioner mötatillskapa attatt somsom
1998.EIPA,ställertionaliseringen

internationaliseringDecentralisering och6.2.4 -
framsamarbetsformer växernya

haroch internationaliseringdecentraliseringökadUtvecklingen mot
nationelltfram, såvälsamarbetsformer vuxitinneburitäven att somnya

6.2.3skerintemationaliseringsavsnittetbeskrivs iinternationellt. Som
territorielladesträcker signätverkofta form översamverkan i somav

också på regio-central nivå,enbart pågäller inte utanDettagränserna.
landsting,mellan kommuner,Samverkansmönstretnal och lokal nivå.

tenderar bli alltoffentliga aktörerochprivataandralänsstyrelser och att
samverkansformerna,Visserligen varierarmångfasetterat. menmer

mindresamverkansprojekt drivs idettydlig;ändåtendensen ärär som
Decentralisering och interna-alltdominerarformerreglerade mer.som

informellaför dessaförutsättningarskapartionalisering mer samver-
tordelokal och regional tillväxtbetoningenstarkakansfonner. Den av

företrädeför samarbetetflexibla formertillockså bidra att gesmer
69.1998,Kommunförbundet, s.

det regionala samarbets-bildkapitel 4iRedovisningen avger en
heltäck-dock knappastBilden lärförsökslänen.utanförmönstret vara

mycket snabbt.förändraseftersomande mönstret
fåttdelvis harillustrerarsamarbetsmönstretförändrade att statenDet

fårregionala nivån. Dendenroll påannorlunda som enagera meren
samverkanföreller tillnätverkolikabland andra i attaktör arenorse

skapas.
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ochkommunala älvstyrelsen6.3 Den
statens ansvar

och demokratienhetlighetälvstyrelse,6.3.1 en-
diskussionprincipiell

Inledning

någotpraktiska utformningsvenska folkstyretsDet av en para-rymmer
starkt decentralistiskt. Sverigecentralistiskt ochstarktdox; det bådeär

stark statsmakt ienhetsstat medbrukar karakteriseras somensom en
med stark kommu-ocksåbefogenheter,oinslcränktaharprincip enmen

beskattningsrätten.kommunala Igrundad i densjälvstyrelse,nal ytterst
harbeskrivits denSverigeharperspektiveuropeiskt statett somsom

självständigheten och det vid-kommunaladen längst drivna mest
2.ansvarsområdet Andersson, 1996,kommunalasträckta s.

har enhetsstat sedanäldsta och varittillhörSverige Europas stater en
utgångspunkt för diskussionfastslår,1500-talet. Regeringen som en en

och landsting, Sveri-mellan kommunuppgiftsfördelningen attstat,om
regionala refor-skall enhetsstat. Detfortsättningsvisäven envarage

riktningfederalistiskutveckling ileda till någonskallmarbetet inte
32.1996/97:36,prop. s.

självstyrelsenkommunalaDen

regionalalokala och ni-både densjälvstyrelsen därkommunalaDen -
styrelse-demokratiskaför detgrundvalamavån inbegrips utgör en av-
utgår alltraditionelladet i Sverigeland. Enligt synsättetskicket i vårt

och de befo-politiska nivånden centralafrånoffentlig maktutövning
delegerade frånregionala nivånellerlokala ärgenheter den utövarsom

på fördel-andraemellertid ocksåfinns sättstatsmakterna. Det att se
exempelvisnivåerna. harolika politiska Detmellan demaktningen av

fortfarande kvar,fall lever dentidigare funnits, och i vissa natur-en
för allauppgifter gångvissaföreställning ärrättslig att gemen-enom

lokaltmänniskor lever inomde avgränsatendast för ettsomsamma
grundläggande karaktärtilluppgifter skulle sinområde. Dessa vara

för SOU 1996:129,centraltannorlunda deän staten s.ansvararsom
181.
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perspektiv kommunala självstyrelsen moti-har denhistorisktUr ett
föreställningen,redan nämnda natur-rättsligadenförutomverats enav,
förekom ocksåstatsförvaltningen.efter från Detautonomi attsträvan

den bidrog till fostra folket tillmotiverades medsjälvstyrelsen att att
argumenterades för självstyrelsen gjordegoda medborgare. Vidare att

för samhället ska-och billigaresmidigareförvaltningen både attgenom
for utvidga deniställetlokala forvaltningsorgan,självständiga attpa

statsförvaltningen.centrala
för den kommunala självstyrelsen komp-motivursprungligaDessa

associationstanken, enligt vil-1800-talet medletterades från mitten av
form förenings-betraktasken kommunen kunde permanentsom en av

älvsty-ursprungsmotiv för den kommunaladessaverksamhet. Två av
smidigare och billigareoch tanken pårelsen medborgarfostran en-

grundelement vadvidareutvecklats och i dag iförvaltning har utgör-
kommunideologi.löst sammanhållenkan betecknas ensom som

brukar begreppen demokrati-kommunforskningenInom numera
användas för beteckna de värden ieffektivitetsvärdenoch att som

kommunala självstyrelsen. Särskiltförknippade med denförsta hand är
den aktuellarekommit idemokrativärdena har att ta ett stort utrymme

självstyrelsedebatten.

Demokrativärden

skulleden kommunala självstyrelsenpåtankenursprungligaDen att
demokratisk.medborgare i sig inte Detbidra till fostra godaatt varvar

samhälls-förankra det rådande hierarkiskaförsta hand frågai attom
medborgarnamedborgamivå. Grundtanken,skickets på att ge-normer

kommunala arbetet skolas det rådandein imedverkan deti sam-nom
fördemokratiska samhället.dock överlevt detharhällsskickets normer,

medborgarfostrantransformeradesGenom demokratiseringsprocessen
kommunaladenRedan tidigt insågtill demokratisk skolning. attman

denskola demokrati,fungera isjälvstyrelsen kunde attgenomsom en
människor offent-delta igenomförandet demöjlighetmånga att avger

delaktiga, och därmedmedborgarnauppgifterna. ocksåliga Den gör
demokratiskamedansvariga, deni processen.

anföras kommunalabrukar vidareskolningsargumentSom attett
blivande rikspolitiker.skola för Ipolitiska uppdrag kan fungera som en

folkviljans förverkligan-demokrativärde-dag har emellertid annatett

SFÖljande kommunala självstyrelsen bygger i första handden SOUavsnitt om
ff.1978:5, s.51996:129, s.181 ffoch Ds Kn
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förverkligasFolkviljantyngd.tillmätaskommitde störreatt numera-
dedemokrati, därrepresentativkommunala nivånpå den genom en

väl de politiskaroll.mycket viktig Hurspelarpolitiska partierna en
harmedborgarintressetförmedlare avgöran-fungerarpartierna avsom

förverkligande.för folkviljansbetydelsede
medel uppnåviktigt överens-harSjälvstyrelsen attettsetts som

verk-och offentligbeslutoch offentligafolkviljanmellanstämmelse
nedan.utvecklas någotsamhet till dettaSkälen

demokratibeslutsfattandet ipolitiskadetförmålöverordnatEtt en
Dettamedborgarnas intressen.tillgodosemöjligabästapå sättär att

överensstämmelse mellan medborgarnasfinnasdet måsteinnebär att en
fördelaverksamheten. Genomoffentligadenönskemål och attuttalade

det tänktsamhällsorganisationennivåer i är att ettolikauppgifterna på
kommunalauppnås.folkviljan skall Denförverkligandeoptimalt av

ochmedborgarnabeslutsfattandet sker närasjälvstyrelsen innebär att
politiskaför detLegitimitetenmedverkan. systemetderasmed anses

lokalt ochmöjlighet tillmedborgarnaälvstyrelsenstärktbli att gerav
vadtill ansvarsutkrävandeochverksamheteninflytanderegionalt över

den kommu-kanpolitiken. Dettagenomförda sägas utgöradenavser
svenska samhällsskicket.detfunktion iviktigastesjälvstyrelsensnala

makten samhället,spridning itillocksåbidrarSjälvstyrelsen ge-aven
fattafå medmöjlighetmedborgarefler attden attatt po-varagernom

beslut.litiska
kommunalaför denterritoriella motivanförasbrukar vidareDet

hetero-debeslutsterritorierbegränsadesjälvstyrelsen. Inom ansesmer
hante-lättaresamhälledagenskännetecknar attintressen varasomgena

mindreinomintressegemenskapen år störreArgumentet är att geo-ra.
för-demokratiska beslutsprocessensdenpåområden.grafiska Kravet

likadärmed inteblirmotstående intressen star-måga vägaatt samman
ka.

lokaladenförverkligasskallvärdenademokratiskadeFör att genom
verkligenmedborgarnadärutöverkrävssjälvstyrelsenregionala attoch

decentraliserade besluts-i detsigmöjlighetvill, och har att, engagera

nivå Sverigepå kommunal i4 tillämpasdemokratiden representativaI som
betecknasvadutsträckningfolkviljan iförverkligas stor somsomgenom

kommunala församling-devalda ledamöterna idedvs.åsiktsrepresentativitet,
lands-kommunen ellermedborgarna iförrepresentativaförväntas varaarna

Åsiktsrepresentativiteten väljarna itillgodosestänkt attärtinget. att genom
de politiska partiernasde framställs ipå åsikter,handförsta röstar pro-som

i församlingar-fördelas platsernaproportionella valsystemetdetGenomgram.
på rättvisandeavspeglasväljarnabland sätt.så åsiktsfördelningen ettattna
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fördet finns foraviktigtsammanhangetdetfattandet. iDet attär en
förhållandena.och regionala Mass-de lokalaoffentlig diskussion om

självfallet5.14.Gidlund, 1998, Detrollviktigmedia spelar här ären
decentralise-detfinner imedborgarnaockså viktigt ettatt engagemang

lokala ochuppgifter denmeningsfullt. Debeslutsfattandetrade som
därför ha reell ochför måstehar fåttregionala nivån uppen-enansvar

medborgare.respektive regionensför kommunensbetydelsebar

Ejfektivitetsvärden

billiga-ofta både enklare ochförvaltningdecentraliseradEn varaanses
regionala självstyrel-ochkommunalacentral. Denmotsvarandeänre

anpassningsför-bättreflexibilitet ochförförutsättningar störregersen
kan finnas. Sär-offentliga åtgärderde behovgällermåga vad somav

frihet påden kommunala nivån harviktenframhållasskilt brukar attav
till-vilket möjlighetpersonella området,ochorganisatoriska attdet ger

behov lättast kanutifrån defördelaochhandahålla tjänster somresurser
regionalt.lokalt ochbedömas

självstyrelsenför den kommunalaursprungligt attEtt argument
utnyttjaoch billigareenklareskulle både attatt man genomvarvara

verksamheten till låg kost-offentligadenimedborgarekommunens en
och kunskaper. Tankenerfarenheterderastillfå tillgångnad skulle var

för administ-några tjänstemänskulle behövasdet egentligen inte attatt
Även föråld-dagsistnämnda idet ärälvstyrelsen. argumentetomrera

resursanvändningeffektivaredethävdas attändåkan det ärattrat en
och mänskligaregionala materiellalokala ellerbefintligaredanutnyttja

byggastatliga beslut,genomförandet änför att upp en nyavresurser
har ock-sistnämndaändamålet.för Det argumentetstatlig organisation

landstings administrativaochkommunersefterhandtyngdökat iså som
styrka harkompetensmässigaoch växt.

motiverad,nivå kan ocksåkommunaltilldecentraliseringEn vara
eller regional varia-lokalfinns någonfall det intei de störrenäräven

sådanverksamhetviss är artbehoven. Etttion i ärargument att aven
måsteexempel då åtgärdertillföredra,decentralisering är attatt an-en

andramedockså samordnasoch kanskefallende specifikatillpassas
handläggning såeffekt.åtgärder för få Ett är attargumentannatatt en

denför uppnånödvändigmöjligtverkställighetsplanet är attnära som
krävs.beslutsfattandetsnabbhet i som

demokratielement,effektivitetsvärde, är attEtt även ettrymmersom
medborgarna.förvaltningenegenvärdedet finns i näraägerattett rum

för myndigheterförtroendeharmedborgarnaMotivet störreär att som
erfarenhetdirekt Enharochfysiskt befinner sig nära av.som man



problemställningar 1998: 166106 Generella SOU

förtroende från med-för dettaimplicit utgångspunkt är attargument ett
beslutsfattandet.effektiviteten ibefrämjarborgarnas sida

och subsidiaritetDemokrati, efektivitet

den kommunalastyrelseskicketdemokratiskadetFör representerar
Värden. Emellertid måste självstyrelsengrundläggandesjälvstyrelsen

fallet skulle kommun ellerså icke varjeändå begränsad. Om vorevara
begränsningen självstyrelsenlandsting de facto Iutgöra stat. aven egen

följer allmänintresset,formella begränsningarförutom deingår, som av
besvärsinstitutetf offentligaoch vissalokaliseringsprincipen att upp-

bästa tillgodoses på kommunal nivå ochgifter påkunnainte sättanses
angelägenheter.statligadärför betraktas som

mellan kommun och landsting dockUppgiftsfördelningen ärstat,
förändras tidgång för alla given,inte överutan genom en anpass-en

till rådande förhållanden.samhällsutvecklingen och Ining till stor ut-
uppgiftsfördelningen därmed kommit grundas påsträckning har att

principiell utgångspunkt vid prövningenpraktiska överväganden. En av
uppgiftoffentlig bör huruvidaför visshuvudmannaskapet vara upp-en

beslutsfattandet sker medborgarna så lokalgiften nära attattgagnas av
besluten. finnsin i Därutöver det,och regional hänsyn kan vägas som

demokrativärde i beslutsfattandet sker såredovisats näraattettovan,
möjligt.medborgarna som

subsidiaritetsprincipen, vilkenden s.k.tankar liggerDessa nära
uppgifter skötas,beslut skall fattas, ochfor politiskakommit ståatt att

där det ändamålsenligt.medborgarna Detnivåpå den är mestnärmast
skallsamhällets käma. nivåer inteHögrede lägre nivåerna utgörär som

bra på lägre nivå. högreskötas på Denbeslut kan sättettöverta ensom
subsidium deuppgift stödgrundläggandegemenskapens är att ge

fi.s.9lägre Eklund, 1994,nivåerna
effektivtdet skötssubsidiaritetsprincipenpraktiken innebärI att som

andra hand förs uppgifterna till den regi-där;lokalt också skall skötas i

5 angelägenheter de kommunalainnebär deLokaliseringsprincipen att som
skall allmänt for kommunenssköta intressesjälvstyrelseorganen har att vara av

innebär kommunalaBesvärsinstitutet vissaeller landstingens medlemmar. att
kommunal-förvaltningsbesvär och andrabeslut överklagaskan genomgenom

Även beskattningsmakt kan tillfälligt be-och landstingsbesvär. kommuners
framgår uttalanden gjordes vid tillkomstvilket RFzsgränsas, samtsom ge-av

utfyllnadkonstitutionella praxis utvecklats RF. Se SOUden som som avnom
ochdiskussion den kommunala självstyrelsenför aktuell1996:129 omen

grundlagen och beskattningsrätten i syrmerhet.i allmänhet,
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hand till den centrala nivån jfronala nivån och i sista SOU 1992:63,
här deeffektivitetsbegreppet innefattas också berör-s.80. I närmastatt

den aktuella uppgiftenda skall inflytande möjligt.ha så överstort som
den politiska legitimeringentolkatsVanligtvis har detta attsom genom

uppgifternaden nivå där sköts sedirekta val skall ske på SOUt.ex.
således enligt denna tolkning politiskkrävss.183. Det1995:27, en
geografiska dimensionen. Geografisktlegitimering den ärutöver rent

verksamhet utförs lokalt eller regionaltdet skillnadingen enavom en
älvstyrelseorgan.myndighet ellerstatlig ettav

sammanhanget skall dencentral fråga iEn är avgöravem som var
ärende sker. Subsidiaritetsprin-ändamålsenliga hanteringen ettmest av

den politiska gemenskapen den högstainnebär det inomcipen äratt
endast denna nivå hadetta.nivån Det sär-äravgör ettsom ansessom

i dess helhet Eklund, jfrskilt för gemenskapen 1994, s.26, Lin-ansvar
således fråga avhända riksdagdeborg, s.92. inte1995, Det är attom

landets politiska och administ-för organiseraoch regering attansvaret
rativa system.

också kommit tillhar uttryck i Europakon-Subsidiaritetsprincipen
självstyrelse ochkommunal i EG-rättenl Europakon-ventionen om

formulerasälvstyrelse detta offentli-kommunalventionen attsomom
utförashand skall de myndigheteruppgifter normalt förstai av somga

artikel prop.l988/89:119.medborgamaligger närmast

självstyrelse på regional nivåoch6.3.2 Stat

samhällsförvaltningen dis-den regionalaåterkommandeDet närtemat
balans skall mellankunna uppnåskuteras hur bästa möjliga statensär

och självstyrelseorga-mellan regionerskillnaderutjämnasträvan att
kompliceradeutveckling.för Dettaregionens avväg-ärnens ansvar

balans står finna. Iför alla intedär någon gång givenningar, ettatten
be-värderingsmässigt ständigtekonomiskt, socialt ochsamhälle som

mellan och regionfinner också relationenrörelse måstesig i präg-stat
las flexibilitet vilja till omprövning.ochav

alltkomplext och och aktörerSamhället har blivit allt systemmer
beskrivs hur intemationaliseringenavsnitt 6.2.3sammanvävda. Imer

medhar inneburit framväxten mångcentrerat system ett stortett an-av
och icke-statliga. Samarbetet ochsjälvständiga både statligatal aktörer,

oftare varie-aktörer sker allt i nätverksamordningen mellan dessa som
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tendenser kansakornråden.mellan Sammasåväl tidöver somrar
denockså framträdande på regio-ochnationsgränsenskönjas inom är

enhetlig-och variationMångfald6.4.se vidare ännala nivån snarare
statsförvaltningmiljö dagensdenkännetecknarstabilitethet och som

arbetahar att
enhetlig och självständig aktörrollsituation hardennaI statens som

värdefördelningen iden auktoritativaombesörjafrittmed rätt att sam-
utvecklingen, alltden regionalaocksåoch därmedhället, överstyra

istället förroll föralternativifrågasatt. En är attoftare blivit staten att,
många fallhierarkisk styrning itraditionellpraktiseraförsöka somen

aktörernadär de olikautformatillfredsställande,fungerarinte arenor
sällan inta posi-intekommerPå dessakan attstatenmötas. enarenor

Såledesaktör bland andra.blirinnebärtion att en anpass-enmansom
till de faktiskaoch styrinstrumentstyrambitioner styr-ning statensav

möjligheterna.
samhällsorganisationen fastslårregionaladenpropositionenI om

har inneburit deden utvecklingförstärkavill attregeringen att somman
alltbetydelsefulla aktörer inomtillgjortsregionala nivåernalokala och

också till utveck-ställer positivsigRegeringenfler politikområden. en
och den kommunalasamverkan mellanökadinnebärling statenensom

genomförandenationella politikens pågäller dendetälvstyrelsen, när
regional nivå.lokal och

decentraliseringspolitik in-förstärktförordandeRegeringens av en
uppmärksammas JanerikblandSomnebär annatett stort avansvar.

besvikelse bland medborgarna iföruppenbar riskfinns detGidlund en
förmågaförväntningar på regionensdet skapas attregion, storaomen

det saknas effektiva in-samtidigtsamhällsproblemregionalalösa som
Gidlund, 5.20.uppgifterna 1998,föregivnadeför lösaattstrument

vadeuropeiska länder, enligtandraproblem iaktuelltocksåDetta är ett
Även demokra-till kommittén.EIPA:sframkommer i rapport ensom

stämplaskan kommaorganisationregionalförankradtiskt att som
relevant beslutskompe-medden inte"skendemokratisk utrustasom

väsentligt fördetavsnitt 6.3.1,beskrivs i attärDärutöver,tens. ensom
uppgifterdeförverkligasskall kunnademokratiregional ettatt som

betydelse förför ocksåfårsjälvstyrelseorgan ärregionalt avansvar
regionen.medborgarna i

medborgarinflytandeförmodellernade olikabör påpekasDet att
falletförsökslänen. detolika Ide ärskiljer sig mellan representa-ena

regionförbundsamverkankommunal iindirekt,tionen ettgenom
Götaland harochfallet- Skåne Västradet andraKalmannodellen. I -
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l999.°kraft januarilträder isjälvstyrelseorganettillskettdirektval
understrykasdet bör attväsentlig,självfallet ävenSkillnaden är om

påverksamhetgrundar sinochdemokratiska ytterstmodellernabåda är
val.imedborgarnafrånmandat

försöksverksamhetenmedhuvudsyfte ärerinravill här att ettVi om
demokrati-utifrånblandsamverkansformer, ettannatolikaprövaatt

bedö-uppgifttillkommitténocksåhar attdirektivenEnligtperspektiv.
förpolitisktutkrävamöjlighetermedborgarnas atthuruvida ansvarma

ändradedenförändratsharutvecklingsarbetetregionaladet an-genom
självsty-regionalaförändradedenutvärderingsvarsfördelningen. En av

olikademokratin iregionaladenutvecklingenförbetydelserelsens av
slutbetänkande den lkommitténsiredovisaskommeravseenden att

2000.oktober
huvud-harSverigenivåerna iolikademellanUppgiftsfördelningen

subsidia-Emellertid böröverväganden.praktiskapågrundatssakligen
ansvarsfördelningengrundprincipiell närritetsprincipen utgöra en

demokra-finnsDetlokal nivåoch ettprövas.regionalcentral,mellan
möjligt.medborgarnasåskerbeslutsfattandet näravärde itiskt somatt

regionala nivåndenpåvariationmångfald ochaccepterandeEtt av
innebär intebefogenheterochdecentraliseringfortsattoch ansvaraven

de målförövergripande attansvaretabdikerar. Det angessomstatenatt
fort-delar vilarallalandetsgenomförs i ävenpolitikennationelladeni

likvärdig ut-inbegripsdetta garanteraI attpåsättningsvis enstaten.
landet,helaimedborgarnaförhållanden förlikvärdigaochveckling

samhällsservice. Dennaochutbildningpåavseendemedbland annat
kompli-ocksåviktig,mycketnaturligtvisföruppgift merärstaten men

denna situ-samhällsstruktur. Ikomplexochdecentraliseradcerad, i en
utvärdering,ochuppföljningtillsyn,styrinstrument,vissaharation som

Entill sittkunna levaskallför merviktigareblivit staten ansvar.att upp
6.3.3.följer i avsnittinstrumentdessadiskussionprincipiell om

tillska-behövtharnågotmedfört° Gotland har inte nyttpå attFörsöken organ
särprägelGotlandssjälvstyrelseorgan.härkommunen utgör someftersompas,

frånerfarenheternaöverförasvårtdet kanockså attförsökslän gör att vara
också andraskiljer sätt änsigFörsökslänenlän.till andradär ge-försöken

förförutsättningarnaolikarepresentation. Deindirektrespektivedirektnom
iställethänvisaravsnitt; videttadock inte iberörssjälvstyrelsenregionaladen

kapitelredovisningen itill
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kontrollerande6.3.3 Statens roll på regional nivå

Inledning

Kontrollverksamheten viktigt förinstrument effektivtär ett staten att
fattadegenomdriva beslut, dvs. sin makt. demokratisktIutövaatt ett

samhälle kontrollen också redskap för säkra respekten förutgör ett att
folkviljan, förhindra brott de lagar folkets valdaatt motgenom som

har beslutat. Vidare bidrar kontrollen till stärkarepresentanter att rätts-
säkerheten i samhället. kontroll kan förhindraGenom staten att grupper
och enskilda särbehandlas på strider lagen.sättett motsom

demokrati kan den statliga kontrollapparatenI inte allt fören vara
Om kontroll de medborgare grunden förstor. statens utgör sta-av som
legitimitet blir för omfattande riskerar denna legitimitet för-tens att

lorad. det samhället, där den politiska kulturenI svenska sedan länge
har konfliktnivå och tillitpräglats låg där och hederlighet inteav en
sällan för har den statliga kontrollverksamhetengivet, uppfattatstas

visserligen nödvändig, inte särskilt högt prioriterad verk-som en men
samhet RRV 10. Förvaltningspolitiska kommissionens1996: I betänk-
ande beskrivs också den svenska kontrollmakten i inter-ettsom svag
nationellt perspektiv SOU 1997:57, s.96. En viss tycksomsvängning
dock affärerha skett under år. Olika den offentligainom sek-senare

liksom fuskavslöjanden på medborgamivå det gällertorn, närom
olika bidrag och fönnåner, torde ha bidragit till denna omsvängning.

den kontrollmakten diskuteras kanNär statliga det klargörandevara
mellan forvaltnings- ochdistinktion samhällskontroll. Dengöraatt en

förstnämnda kontroll riktar sig primärt myndigheterna,typen motav
utförmed syftet kontrollera de sina uppgifter korrektpå ochattatt ett

effektivt och riksdagensHär regeringens revisionsorgan centralasätt. är
syftarinstrument. Samhällskontrollen på den kontroll myndighetersom

utför och det omgivande samhället,riktad exempelvisär mot motsom
kommuner och enskilda SOU 1997:57, s.95. Det huvudsakligenär
den sistnämnda kontroll diskuteras i den fortsatta fram-typen av som
ställningen. fokus fyra viktiga förI står instrument den statliga makt-
utövningen på regional nivå tillsyn, uppföljning, utvärdering samt-
överklagningsinstrumentet.

Kontroll decentraliserat och internationaliserat samhällei ett

Decentraliseringen inneburit förutsättningarnahar föratt statens styr-
ning kommuner och landsting har förändrats. kommunalaDe själv-av
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uppgifterförtagitsuccessivthar över ansvaretstyrelseorganen som
Även utvecklingenentydig harbilden intestatliga. ärvarittidigare om

bestämmaökad frihethar fåttlandstingoch attkommunergått mot att
ekonomiskaanvändningochregeltillämpningorganisation,över av

indirektdirekt tillfrånövergåttharRegeringen merenenresurser.
medkommitoftarehar alltreglering ersättasdetaljerad attstyrning. En

med olikakombinationmålfonnuleringar i systemövergripandemer
förändrade styrningenff. Den1996, s.49Petersson,etterkontrollför

kontrollinstrument ökar. Utanstatsmaktemaskraven påinnebär enatt
Förvaltningspolitiskablandriskerar,kontroll annatfungerande som

styrtönnågaoch regeringensriksdagens attframhåller,kommissionen
s.95.1997:57,urholkas SOU

vidga ochtillbidragit göraintemationaliseringen sta-attharVidare
denföljdblandkomplex,kontrollverksamhet annat som en avtens mer

EU-medel,och hanteringenövemationella reglermängdenökade av
domstolsprövning.inslagökatockså ett avgenommen

frågeställning:demokratiskcentralillustrerarDecentraliseringen en
likabehand-dvs.rättssäkerhet,påkravenmellankonfliktfinns det en

därsjälvstyrelse,kommunalochförutsebarhet,ochling, objektivitet
regionala förutsättningarnaoch utgör cent-lokala etttill deanpassning

självsty-godtyckerisk förhärfinns närUppenbarligenralt värde en
bestämda detalj-centraltföljaistället förtjänstemän attrelseorganens

enskilda falletdetförutsättningar ispeciellatillhänsynskallregler ta
s.50.1996,Petersson,

harbalansgångsjälvklarellerlätt statenalldelesinteDet är somen
likvärdigocksårättssäkerheten,bevaka garanteraförgå att enatt men

dettaalla delar,landetsförhållandeni attlikvärdiga utanutveckling och
Någraälvstyrelsen.kommunalapå deninkräktarotillbörligtpå sättett

bör inteskall hanterasbalansgångdennaregler för hurgenerella upp-
genomförandetvariationer ivilkamåsteUtgångspunktenställas. vara

målennationellauppställdastatsmakternamed deförenligaär avsom
prakti-innebär is.l5l. Detta1998:105,jfr SOUs.l85,SOU 1995:27,

inomförhållandenaoch tillsamhällsutvecklingentillanpassningken en
sakornrådena.de olika

kommunaladenkontrollenstatligadenunderstrykasbörDet att av
förvaltningskon-påhanteras sättkanverksamheten inte somsamma

kommittén måstetillikonstaterarStatskontoret rapporttrollen. Som en
styrdakommunerrespekt föri ärkontroll attdenna ta avstamp aven

tjänsteleverantörerkande inteochförsamlingarfolkvalda att ses som
8.1998:8, s.3Statskontoretnivåncentrala statligatill den

ochriksdagensuppmärksammaanledningocksåfinnsDet att rege-
inhämtasinformationdenrollringens mottagare genomsomavsom
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Regionberedningen SOUkontrollverksamheten. 1995:27 attanser
problem här detsektoriseringen lika gällernärär stortett som genom-

Följaktligenförandet de politiska besluten. behovetattmenarav man
nivå också likasamordning på central En sammanvägningär stort.av

uppföljningarde utvärderingar, på regional nivå börgörsm.m. somav
lämpligen bör det Regeringskansliet,ske någonstans och i enligtvara

Regionberedningen.
det gäller förvaltningskontrollenRiksdagens ställning harnärsvaga

flera iakttagare. Enligt exempelvisockså uppmärksammats- Förvalt-av
detta huvudproblemenningspolitiska kommissionen i denutgör ett av

rimligt kravstatliga kontrollverksamheten. återrapporteringenEtt är att
kontrollverksamheten till den lagstiftanderesultaten makten för-av av

och tydlig återrapportering tycks särskiltbättras. systematiskEn ange-
kontrollen den kommunala verksamheten,lägen det gäller därnär av

saknas.sanktionsmöj ligheter oftast

frågor den statliga tillsynenövergripandeVissa om

förordningarTillsyn handlar kontrollera lagar och respekterasattattom
och efterlevs. Tillsynsverksamheten befinner sig i slutet verkställig-av

betraktashetskedjan och kan därmed något regleringens grund-som av
få uppfattningbult. tillsyn det regleringens faktis-Genom går att en om

ka RRV 10. Tillsynen skall detgenomslag 1996: svårare brytagöra att
fattade beslut.demokratisktmot

samhället syftar tillsynsverksamhetendet demokratiska tillI ytterst
effektiviteten och legitimiteten för det poli-stärka rättssäkerheten,att

tiska bland bidra till upprätthålla likhetenskallDen attsystemet. annat
inför lagen.

övergripandeRenodling strategi för de decen-har utgjort senasteen
förvaltningspolitiska reformarbete. den förvalmingspo-niemas Senast i

understrykerlitiska regeringen renodlingen denpropositionen att av
statliga verksamheten skall fortsätta prop. 1997/982136, s.16. Konkret
har för åtgärder avreglering, bolagise-renodling bland ståttannat som

offentligring, decentralisering och privatisering verksamhet RRV,av
förändra1996:10. har bidragit till rolli för-Renodlingen att statens

hållande samhälleliga aktörer; till förvaltning,till andra kommuner,
näringsliv och enskilda medborgare.

Renodlingen roll får med nödvändighet konsekvenser förstatensav
tillsynsverksamheten. Tillsynens relativa betydelse kan förväntas öka

åtaganden i regi inom olika politikområden.när omprövasstatens egen
fungerandeKraven därmed på väl och effektiv tillsyn frånväxer en

statsmakternas sida.
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begrepp.definieratoklartflitigtTillsyn använt,utgör ett men
böjningsfor-tillsyn, medKommunförbundet finnerSvenska att termen
författningargånger i de2552förekommersammansättningar,ochmer

vidTillsynden juli 1994.1redovisade i SFS omnämnsfannssom
s.47.7Ds 1998:50,lagar500tidpunkt i änmersamma

mini-tillsynsbegreppet. VissadefinitionenhetligsaknasDet aven
emeller-tillsynsverksamhet gårbetecknasvad kanmilcrav på somsom

och regering-riksdagenssker påtillsynsådanturskilja. Etttid är attatt
eller skerreglerasverksamhetkontrollgällerochuppdrag somavens

kan därmed inteTillsynförordning. utövaslag ellermed stöd avav,
massmedia.ellermedborgarevanliga av

tid utvecklatssedan långtillsynenhartillämpningenpraktiskadenI
del-kanoch stöd.rådgivning Dettauppföljning,i riktning mot mer av
till-statligadecentraliseringspolitiken. Denföljdvis avenses som

utgångspunkt ialltid sinvisserligen statensmåstesynsverksamheten ta
genomförande,politikensnationelladenförövergripande menansvar

självstyrel-för den kommunalarespektmedbedrivasocksåden måste

sen.
grundläggan-illustrerar vissakommunala nivåndenTillsynen över

själv-regionalmakt och lokal ochstatligmellanrelationende frågor i
statli-renodlingen denbefogenheterochstyrelse. När avgenomansvar

be-harden kommunala nivåntilldecentraliseratsverksamheten harga
viktigare. Statensblivit relativtstatlig tillsyneffektiv setttydelsen av en

uppnås inationella politikenmålen i denförövergripande attansvar
bosatta,demedborgare,allaför ärochalla delar oavsettlandets att var

grundpåblivit mindrehar inteförutsättningarlikvärdigaskall avges
decentraliseringama.

möj-tillsynsverksamheteni utgörsoväsentlig komponentEn inte av
gällerdetsanktioner. Närtillgripatillsynsutövarenligheten för att

begränsad; förmycketmöjlighetendenverksamhetkommunal är ren-
saknassocialtjänstområdet,exempelvisverksamhet,kommunalodlat

maktdelnings-hartillsynen.Härtillkoppladelighetersanktionsmöjhelt
överordnadesjälvstyrelsenkommunalaoch den ansettsprincipen vara

sanktionerkunna tillgripasidafråneventuella behovetdet attstatens
förordningar. Iochlagarefterlevnadenupprätthållakunnaför att av

rådgivande ochdärför dennivån blirkommunalatill denförhållande
viktig. Tillsynensärskilttillsynsverksamhetenstödjande delen avav

används därIstället7 tillsyn.dock begreppetinteregelverk användsI EU:s
Dsövervakningochrapporteringgranskningkontro1l",begrepp som

52.1998:50, s.
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kommunerna sker utsträckning i dialog, där kunskapsut-i dag i stor en
bytet ömsesidigt.är

påpekats dialogen och samspelet mellanhar emellertidDet att
få karaktären förhandlingar, därkommuner och ibland kan detstat av

medborgares rättigheterkan finnas för enskilda och intressenrisk att
s.l52.kompromissas bort SOU 1998: 105,

och stöd inom tillsynsverksamhetenvolymen rådgivningDen stora
finns fara, har det hävdats,har också uppmärksammats. Det jävs-atten
eftersom den statliga myndighet, denliknande situationer kan uppstå

tillsynsobjekt handledningkommun eller det enskilda el-tar emotsom
förbli föremål tillsyn den överordnade myndighetler råd kan avsenare

hanteraeller råden. Ett denna situationgivit handledningen sätt attsom
organisatorisk åtskillnad mellan tillsyn och rådgiv-tydligär göraatt en

Avregleringsutredningen framhåller dettaning och stöd. Bland annat
aktuellt betänkandemöjlig SOU 1998:105, s.l52 I ettvägsom en

1998:137 framhålls viktenfrån Tunnelkommissionen SOU till-attav
myndighetsutövande roll tydligaresynsmyndighetens och dengörs att

och stöd.hålls från rådgivningi sär
problematik finns relationen mellan tillståndshanteringliknande iEn

tillståndsprövning och tillsyn återfinnsoch tillsyn. inomOm samma
problemfinnas risk uppstår tillstånd harorganisation kan det atten om

sedan kritiseras utifrån tillsynsuppgiftenför verksamhetgivits somen
s.106. Bland MiljöbalksutredningenStatskontoret 1998:19, annat

problem och menade tillståndsprövning ochuppmärksammade detta att
myndighet SOU 1996:103, ff.tillsyn bör ligga hos s.484inte samma

åsikt prop.l997/98:l45. Från och meddelade denna 1Regeringen
därför vid länsstyrelse särskild mil-varjejanuari 1999 inrättas en

från länsstyrelsens ledning och medfriståendejöprövningsdelegation,
tillståndsärenden.uppgift bland hanteraatt annat

flertalhar uppmärksammats i utvärderingarstatliga tillsynenDen ett
redovi-under år. dessa utredningaroch kommittébetänkanden Isenare

tillsynsverksamheten. Blandgrundläggande problem iantalett an-sas
tillsynsbegreppet oklart till innebörd.redan sinviär, nämnt,nat som

kraftigtinriktning och innehåll mellan olikaVidare varierar tillsynens
myndigheter tillsyn.sakområden och mellan de Vissautövar ut-som

redningar finner också svårt samband mellan den viktdet att ettse som
och den tillsyn regelefterlevnaden be-viss reglering tillmäts somen av

Överhuvudtagetpåfallandedrivs. Ofta beskrivs tillsynen som svag.
oklara. Regleringenframstår grunderna för dess dimensionering som av

omfattande,den statliga tillsynen beskrivs också splittrad, svår-som
överskådlig och svårtillgänglig Statskontoret s.2l.1998:8,
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kansärskilt tillsyn inteframhållerAvregleringsutredningen att ana-
införandetInför beslutregleringen.avskilt frånlyseras reg-av nyaom

förkonsekvenserregelnsdenfråganockså inler måste vägas nyaom
införandetpåpekarUtredningenområdet.tillsynen inom att nyaav

bararegler efterlevs, intetidigare ärdär inteområderegler inom ett ens
därför viktigtdestruktivt. Detfall också ärmångaorealistiskt i rentutan

analys och prövninginnefattar entillsyndiskussion ävenatt avomen
storle-områdetfinns inomambitioner samtoch deden reglering som

verksamheten SOUtotalaför denkandeken på avsättasresurser som
s.l52.1998:105,

med den statligade problembakgrundplanerarRegeringen mot av
uppmärksammat,utredningarolika atttillsynsverksamheten ge-som

fokus på antalmedstatliga tillsynenden ettnomföra översyn ge-aven
defini-skall tydligarefrågor. Iövergripandeoch översynennerella en

blandfokuserasVidare annattillsynsbegreppettion övervägas. reg-av
verkningsfulla sank-tillmöjligheternatillsynsuppgiftema,leringen av

uppföljningriksdagens behovochregeringenshurtioner samt avav
s.46.1997/98:136,prop.tillgodosestillsynen skall

tillsynsverksamhetenrollLänsstyrelsens i

mängd författningar. Inteenligthar tillsynsansvarLänsstyrelsen storen
tidiga-länsstyrelsen redanverksamhetsådantillsynensällan gäller som

utsträck-tillsynen iriktar sigövrigttillstånd för. Ihar meddelat storre
regleradverksamhetenkommunaladen ärdeldenning mot somav

dis-framgårs.408. SomSOU 1995:27,kommunallagenutanför av
ikommunernatillsynenavsnittföregående överkussionen i är numera

stöd.ochrådhand inriktad påförsta
verksamhetkommunallänsstyrelsemas tillsyndet gäller överNär

åtresursinsatsenungefär 60 ägnasberäknar Statskontoret procentatt av
hälso-tillsyn miljö,socialtjänst; 30 övertillsyn ägnasprocentöver

detområdenberedskap. övrigacivil Inom ärochräddningstjänstskydd,
variationerfinns dockDetmarginella resursinsatser.frågan storaom

fördel-ochtotala resursinsatsendengällerbåde detmellan länen, när
tillsynsområdena.mellanningen

tillsynsverksamhetenStatskontoretberäkningEnligt den gör tarsom
anspråk,ilänsstyrelsenstill 8mellan 6i genomsnitt procent resurserav

de-denverksamhetenkommunala störstaden utgörtillsynenvarav av
huruvi-procentandelar bedömadessautifrånlen. enbartsvårtDet är att

årsredovisningendenresursinsats. Avtillräckligda detta senasteär en
otillfredsstäl-insatsenlänsstyrelserframgår flera ärdock attatt anser

områden. Bris-bedrivs inom vissatillsynaktivlande låg och ingenatt
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harStatskontoret, på besparingslcraventroligen, enligtberorterna som
länsstyrelsen. besparingstider tycksinitiativverksamheti Iallpåverkat

buffert arbetet. finnsha i Detden egeninitierade tillsynen använts som
vad gäller ambitionsnivån i tillsyns-mellan länendock skillnaderstora

verksamheten.
den all-understryker regeringenbudgetproposition1999 årsI att ser

tillsynsverksamheten.prioriterar Ilänsstyrelserna intevarligt på att
till miljö-också förstärkningredovisaspropositionen av resursernaen

funktionshindrade.vården äldre ochtillsyntillsyn översamt av
på regional och lokal nivå diskuterastillsynenden statligaNär görs

mellan sektoriseradeller explicit- avvägningarinte sällan -implicit en
tillsynsverksamhet. samordnade tillsyns-Denoch samordnad statligen

länsstyrelsen.dåorganisationen utgörs av
sektorisering och samordning det gällermellanrelationenOm när

anföras. samordningsvins-följande Dekanden statliga tillsynen rena
till länsstyrelsenstatliga tillsynen begrän-densamordna ärtema attav

karaktär. Olika tillsynsuppgifter låter sigadministrativsade oftaoch av
Statskontoret 1998:19, s.lO4. Tillsynensamordnasenkeltinte så är

ifrån förutsätterlagstiftning den utgår och olikastarkt bunden till den
tillsynen. Detta det svårtdenkompetens hos gör ärutövar att att sesom

samordna olika tillsynsuppgiftersynergieffekter inågra attstörre enav
sådan samordning till viss delinnebärorganisation. Tvärtom ut-enen

och auktoritet sektorsmyndigheternasakkunskapdentunning somav
tillsynsuppgifter förs skall konkurreraför, eftersom destår översom

med allt finns inomlänssty-uppmärksamhetoch annat somom resurser
s.366relsen SOU 1995:27,

betänkande 1992:63påpekar sitt SOUiRegionutredningenSom
utvecklingsuppgifter och sek-överflyttningföljer logisktrent avenav

regionala självstyrelseorgan, det sigtilltorssamordnad planering att ter
självstyrelse-samordningsinstansmed ytterligareolämpligt utöveren

deti detta viktigareblir lägeregional nivå.på Tvärtom attorganet mar-
statliga kontrollverksam-Denkera sektorsintressenas plats i systemet.

kvalificerad och specialiserad kompetensgenomföras medheten bör då
SOU 1992:63, s.l3O

likväl det finnskonstaterarRegionutredningen argument ta-att som
statliga tillsynen till länsstyrelsen. Vikti-denlar för samordning aven

kommunernas behovdessa mötaär att statgast argument av en somav
slutsats blev därförUtredningens sammanvägdauppträder splittrat.inte

praktiskt samordnad SOU"en rambetona sektorsintresset inomatt
förord for ledninginnebär det1992:63, s.l3l. Konkret ett gemensam

kommuner ochoch for den statliga tillsynen regio-samordnat kansli av
ner.
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utvärderingochUppföljning

ochsammanhållenfinnsdetviktenunderstryker attRegeringen enav
blandregionala nivån, annatdenpåorganisationstatligkompetent som

beslut.statsmaktemasutvärderingochuppföljningförkan avsvara
utvärderingoch statenuppföljning är attsådanförUtgångspunkten en

landetsgenomförs ipolitikennationelladenförmålenbevakamåste att
förstasåledes idetpraktikens.33. I ärpr0p.1996/97:36,alla delar

ochuppföljninglänsstyrelsernasmålennationelladehand mot som
ske.börutvärdering

ochuppföljningbrukaravsnitt ut-dettaivadmed görslikhetI som
påpekasdockbörDet attsammanhang.idiskuterasofta ettvärdering

definierasuppföljningkanförenklatNågotidentiska.intebegreppen är
sammanställasamla in,förloppfölja attfortlöpande ett genomattsom

underlagvisserligenkanUppföljningeninformation.och gepresentera
målfått, hurharinsatserolikagenomslagvilketbedömningarför av

normalt inte iförekommerkausalanalysnågonuppfylls upp-etc., men
före-kanoch detentydigtalldelesdock inteföljning. Begreppet är

be-kanuppföljning,former snarastkvalificeradekomma somavmer
ff.s.273Vedung, 1997,utvärderingformtecknas avensom

denuppföljningvanligfrån attsigskiljerutvärderingEn genomen
bedöm-fördjupadinnebärUtvärderinganalytisk ansats.har enen mer

konsekvenser.och derasinsatseroffentligaefterhandining av
uppföljning/utvär-ochtillsynmellanförhållandetgällerdetNär
"kommunicerandeiblandkontrollinstrumentdessadering somses
utvärderingochuppföljninggällerdetökad aktivitet ansesnärkär ; en

s.2021997:47,RRVtillsynbehovetminskakunnaledi nästa av
formperspektiv. Denlängrenågotfallet iså avmöjligt ärDet attär

för-ochsystemtillsyn,benämnasbrukaribland avsertillsyn somsom
mycketocksåliknarområden,inom störreoch enhållanden processer

peka påemellertidvillViutvärderingsverksamhet.elleruppföljnings-
gällerskillnad detförbisedd ut-näriblandochviktigdet finnsatt en

kom-uppföljning/utvärderingrespektivetillsynförgångspunktema av
verksamhet.munal

lag.stöd iharbestämmelserfrånnormalfalletutgår iTillsyn som
tillbakacirka tio årsedanemellertidtillämpasstatsförvaltningenInom
innebärstyrrnodellstyrning. Dennaresultatorienteradochmål-en

föroch kravmålfastläggerregleringsbreviregeringenbland annat att
regleringsbreveni överens-Budgetmålenverksamhet.myndigheters

tillsynen. Dettalagstadgade kravmed de styralltidintestämmer som
utgåkaninte primärtverksamhetkommunaltillsyninnebär överatt
där-kanregleringsbreven. Dettauppställs ikravmål ochfrån de som
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uppföljning eller utvärdering. Häri ligger inte oväsentligemot en en
skillnad mellan uppföljning/utvärdering,tillsyn och vilken också moti-

dessa kontrollinstrument hålls i Statskontoret 1998:8, s.39att särverar

Överklagningsinstrumentet

överklaga förvaltningsbeslutRätten central rättssäkerhets-utgöratt en
för den enskilde medborgaren.garanti I Sverige överklagandenutgör

den viktigaste söka rättelse för den felaktigtsigvägen att som anser
behandlad myndighet Petersson, 1996, s.56.av en

Utvecklingen något längre tidsperspektivi har inneburitsett ett att
den interna kontrollen förvaltningen deni s.k. Förvaltningsbe-genom

myndighetshierarkinsvärsprövningen inom och i sista hand hos rege-
efterhandringen har kompletterats med, och i utsträckningstor ersatts
domstolskontroll de allmänna förvaltningsdomstolama-av, en genom

länsrätterna, kammarrättema och Regeringsrätten. Allt fler överklag-
ningsärenden kommunala beslut sker direkt till domstol, utan attav
dessförinnan överklagas till länsstyrelsen. Delvis kan denna utveckling

följd internationellaSveriges åtaganden det gällernärses som en av
till domstolsprövning civila rättigheter och skyldigheterrätten SOUav

1997:57, s.110. införlivandetGenom Europakonventionen svenskiav
lag och anslutningen till harEU Sverige förbundit sig ökadiattgenom
utsträckning ställa domstolsprövning till medborgarnas förfogande.

börDet fr.o.m. den julil 1998 har förvaltningslageninoteras att
SFS 1998:386 införts huvudregel beslut hos förvalt-atten ny om
ningsmyndighet får överklagas hos allmän domstol, något annatom
inte särskilt föreskrivs. tidigare huvudregelnDen innebar statligaatt
myndigheters beslut i avsaknad bestämmelser överklagandenav om
fick överklagas hos högre myndighet och i sista hand hosnärmast rege-
ringen. Den regeln överklaganden syftar inte tillprimärt attnya om
flytta tillöver-prövningen instans denän gören annan som nu

Ändringenöverprövningen. har beskrivits författ-närmastsom av
ningsteknisk karaktär; lagreglering huvudregel domstol-en av en om
sprövning i praktiken redan gäller.som

Även den huvudregeln domstolsprövning förvalt-om nya om av
ningsbeslut således inte påverkar de författningar 80-tal iett som- -
dag länsförvaltningen överklagningsinstans kan författ-anger som en
ningsändring i förlängningen innebära förändringar i instansordningen,
vilka också påverkar länsstyrelsen. I underlagsrapport till kommitténen
konstateras frågan instansordningen kommer aktualiserasatt attom
varje gång ändring i Björkman, 1998, 5.3. IFri- ochgörs systemeten
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huvudprincipenocksåbetänkanderättighetskommitténs att omanges
överklagandereglervägledandebördomstolsprövning när omnyavara

s.18.1994:117,SOUutformasförvaltningsbeslutav
1998:42förslag DsJustitiedepartementetbereds inom ettVidare

beslutskyldigskallmyndighet ompröva ettenligt vilket att somvaraen
enskildbegärsdettaförsta instans,meddelatden har somav enomsom

all-överklagas hosfår beslutet inteförslagetEnligtbeslutet.berörs av
så-Genomförshardetförvaltningsdomstol innan ettomprövats.män

förmodaslänsstyrelsentillöverklaganden yt-antaletförslag kandant
kommitténtillStatskontoret i sinminska, rapportterligare menar

s.l08.1998:19,Statskontoret
fort-länsstyrelsernahuruvidadiskussion äventid försSedan enen

kommunalaföröverklagningsinstansskall fungerasättningsvis som
Åtskilliga anförtsharbeslut.myndighetersstatligalokala argumentoch
överklagningsinstans.länsstyrelsernaförsåväl emot somsom

skallfortsättningsvislänsstyrelsen utgöraför ävenArgumenten att
handlägg-kopplade till effektiviteten ioftastöverklagningsinstans är

Överklagningsförfarandet länsstyrel-itill sakkompetensen.ochningen
domstols-medansnabbt och billigt,förhållandevis envarasen anses

handläggningsfonn. Läns-dyrbarareochlångsammareprövning är en
beskrivitsöverklagningsärenden har ocksåhandläggningstyrelsens av

med domstolarna.jämförelsesmidig iflexibel ochsom mer
stadiumredan på tidigtärendenaregeringenframhåller ettVidare att

förstalänsstyrelsenrättslig belysning ärsaklig och närallsidigfår en
1996/97:36, s.64.överklagningsärenden prop.instans i

tillöverklagningsärendenresterandeföra överEtt mot attargument
lämplighetsbedöm-skalldessa inteförvaltningsdomstolarna göraär att

Förvaltningsdomstolamasfrågasällan blirdet intevilketningar, om.
laglighetsprövning.tillbegränsasbörprövning

behålla länsstyrelsen över-viktigaste attDe argumenten mot som
har deträttssäkerhetskaraktär. Bland annatklagningsinstans är an-av

harförvaltningsdomstoltillämpas ienprocessordningförts denatt som
gällerjämförelse med vadfördelar irättssäkerhetsmässigaklara som

för-muntligreglernablandbidrardettaTillför myndigheter. annat om
deihandläggningenförtroende förökadeliksom dethandling, som

regel-till sittbidrarnämndemärmenvaldademokratisk ordning genom
s.4l5.1995:27,avgörande SOUlänsrättensdeltagande ibundna

roll besvärs-länsstyrelsens dubblapåpekatsdetVidare har att som
rättssäker-problemfall kan innebäratillsynsmyndighet i vissaoch ur

böruppstår.jävssituationer Detriskfinns noterashetssynpunkt; det att
underströk ansvarigförvaltningsrättsrefonnen 1971samband mediatt

förvalt-besvärsprövning imedfördelarnadepartementschef att en av
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likhet med andra domstolar, fri-ningsdomstolar dessa, i intarär att en
till samhällsapparatenstående ställning förhållande i övrigt prop.i

0rd minskar därmed fördel 72. Med andra risken det1971:30, atts.
ärendehandläggningen sker opartisktpåskall uppstå tvivel att ettom

sätt.
överflytta överklagningsärendena tillförytterligareEtt attargument
minska antalet överklagningsinstan-kandomstol därigenomär att man

och enhetligare instansordning.och därmed få enklareser en
för det längden kan svårthar också iDet upprätt-vamats att attvara

juridiska kompetensen inom den statligahålla den nödvändiga regio-
fler överklagningsä-förvaltningsorganisationen. Dettanala oavsett om

förvaltningsdomstolama. Orsaken denöverförs regio-renden till är att
förvaltningsrättsre-1971 årsnala förvaltningsorganisationen genom

vid sidan den utbildnings- och kaniärvägform har kommit ståatt av
förvaltningsdomstolama JO:s remissvar på Förvaltnings-går viasom

1997:57betänkande, SOUpolitiska kommissionens
diskussionen huruvida länsstyrelserna skall haNågot tillspetsat kan

sammanfattningsvis beskrivaskvar överklagningsinsuumentet som en
ekonomiskt fördelaktigtmellan vad och smidi-avvägning är mestsom
vad den enskildeför och och medborgarenkommungast stat som ger

opartisk och allmänt rättssäkerden bästa för prövning i dengarantin en
felaktigt behandlad kommun ellerhändelse hon eller han siganser av

stat.

Organiseringen den statliga regionala6.4 av

Verksamheten

strukturer6.4.1 Regionala

samhällsorganisationenframgår har den regionalaSom kapitel 2av
omfattande utredningsarbete under efterkrigstiden.varit föremål för ett

huvudlinjerFrån 1960-talet urskilja två i på den offent-kan synenman

8 tillgångenFörvalmingsrättsreformen innebar initialt kompetentäven att
törvalmingsdomstolamas rekryteringsbehovjuristpersonal till följd minska-av

påtagligt. Statskontoret dagsläget tillgångende Tilläggas kan finner i äratt att
juridisk länsstyrelsen god Statskontoret,kompetens i 1998, 32.PM s.
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oftabåda linjerna brukarorganisation. Deliga regionala förvaltningens
länsförvaltningslinjen.respektivelänsdemolcrati-betecknas som

fått för alltlänsförvaltningen harden statligaEfterhand ansvarsom
regional planering, lokaliseringfrågor,fler politiskt intressanta t.ex.

länsförvaltningenpå kommunaliseringfördelning, har kravenoch aven
perspektiv gått läns-längre iUtvecklingen har iblivit starkare. sett ett

länsdemokratiföreträdaresinte vissariktning,demokratisk även om
statliga läns-kommunalisering denfullständigförhoppningar avom en

inflytande för den regionalastarkaregenomförts. Ettförvaltningen har
viktiga for länets utvecklingde frågorpolitiska nivån över som anses

fortsatta diskussionen avsnittden i 6.4.utgångspunkten förutgör
hjälpdagens samhälle medblandbeskrivskapitel 6I ter-annat av

finnsoch flexibilitet.komplexitet Detmångfald, variation,mer som
egentligen inteblir etiketter,risk dettanaturligtvis tommaatt somen

samhällsutveckling.svårgripbar Denallmäntmycketsåsäger enom
emellertid konkretregional nivåpåaktuella utvecklingen utgör ett ex-

svenskaverklighet. enhetligamångfasetterade Denempel dennapå
landsting och statliga länsorgan ikommuner,förvaltningsmodellen, där

factolandet, deregelverk hela existerarskall haprincip översamma
fem ellerurskilja åtminstone olika,dag går detinte längre. I att mer

s.25:regionala ordningar Gidlund, 1998,välutvecklade,mindre
Status quo

samarbetssträvandeninformellamedLän
institutionaliserade nätverkregionalamedLän

försöksverksamhetenRegionförbund inom
iörsöksverksamheten.inomRegionfullmäktige

talar för dennapåpekar finns det ingetGidlundJanerikSom attsom
enhet-framtiden kommerden ersättasmångfald inom attnärmaste av

lighet.
emellertidmångfald och variationutveckling riktning äriEn mot

framträdandedenframhållsstudieproblemfri.inte I ElPAzs mestsom
regionalstrukturer finns påantaletdetiakttagelsen,enskilda stora som
region,inomhand institutioneri förstakap.5.nivå se Där enavses

finns tendensdetfinnermellan EIPAregioner.på variationerinte att en
bort.gamlastrukturer skapas tasutan attatt nya

kanregionaladen enskildamångfalden på utgöraökadeDen arenan
demokratisktgrundläggande krav påproblem.demokratiskt Ett ettett

harmedborgarnaöverskådligt såskalldetstyrelseskick attär att vara
påverkafattas, kunnabeslutförståmöjlighet samtattatt processenvar

det regionalaOmvaldadeutkräva sty-representantema.att avansvar
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relseskicket svårbegripligt och förblir svårgenomträngligt den enskilde
också den regionala demokratin.medborgaren försvagas

regionala överskott beskriver kan haDet EIPA-rapportensom
åtskilliga torde länderspecifika. Generelltmånga orsaker, varavarav

gäller emellertid institutionella och organisationer haratt arrangemang
förändringar.motståndskraft djupgående Detleder förstark mot meren

skälen tilllångt detta sammanhang gå in på detta, deti närmareatt men
finns såväl enskilda aktörerväl känt det alltidär att som grupper av

bevara viss institution eller organisa-aktörer, har intresse att ensom av
tion.

strukturellaregionala "överskottet" kan det ocksådet gäller detNär
uppmärksamma huruvida detta följd detfinnas anledning äratt atten av

fortvå principer organiseringen depå den regionala nivån möts,är som
länsdemokrati- länsförvalt-respektivehar beskrivits somsom ovan

kompetensfördelningenningslinjen. lösa mellan ochFörsöken statatt
regional nivå tenderar leda till ökningsjälvstyrelseorgan på att en av

eftersom det inte sker något val mel-offentliga organisationer,antalet
samhällsstrukturenandra linjen. blir alltlan den eller När merena

tillsällan komplicerade organisatoriskakomplex leder detta inte mer
regionala territorium.lösningar inom samma

till kommittén skärningspunkten.diskuteras ISom i rapporten -
centrala och regionala samordningenLandshövdingarna och den är-

den statliga regionalasjälvklart organisationensdet emellertid inte att
självstyrelseorganets territoriella behöveroch det regionala gränser

två grundläggande perspektiv påredovisassammanfalla. I rapporten
det det funktionella, be-samhällsorganisationen.den regionala I ena,

ligger fokus uppgiftensmedel. på Itraktas Härregionen natur.ettsom
svårföränderlig och stabil fö-mål i sig;det andra regionenutgör ett en

administrativa huvudsakligenreteelse. Länsstyrelserna ettär som organ
mål. kraft långa historiskaförverkliga vissa I sinmedel för staten att av

rollspela politiskde också har kommitvaraktighet och attatt engenom
sällan kommitemellertid länsstyrelserna intelänens utveckling hari att

måloch därmed uppfattats i sig.identiska med länen, somses som
har konstruerats föradministrativa regionerden utsträckningI som

funktioner de fast rotade i territorier.politiskt-demokratiska ärutövaatt
medexempel på politiska konstruktionerLandsting och kommuner är

däremot förändras denFunktionella regionerbasen i territorier. genom
allt snabbare Underutvecklingen iekonomiska och tekniska ett tempo.

från politiskt håll de administrativaår har ambitionen att anpassasenare
funktionella ökat. Länssammanslagningarpolitiska till deregionerna är

finns tankardetta. sällan i bakgrundendet tydligaste exemplet på Inte
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stordriftsfördelar bättre skall kunna hanterapå att pres-engenomman
ekonomisksad situation.

självstyrelseorgan för altema-regionalaTillskapandet öppnar enav
etablerassjälvstyrelseorganenligt underlagsrapporten. Därstrategi,tiv

poli-regionala länsstyrelsensden nivånaktörer påpolitiska tonassom
förvaltningenstatliga regionalaroll ned.bemärkelse Dentiska i vid

älv-territoriella kopplingen pånödvändigadenlättare överlåtakan då
utifrån principielltdärmed möjligtblirstyrelseorganet. Det att ett syn-

förvaltningen kanden statliga regionalafor ävenattsätt argumentera
funktionella principer.utifrånorganiseras mer

exempelvis intevariation.för Det ärDetta störresynsätt öppnar en
indelningsgrun-den lämpligastenuvarande länensjälvklart de utgöratt

detheller givetregionala organisationen. Inteden för den statliga är att
hela landet.skall likadan iorganisationenregionaladen statliga utse

regional statsförvaltningsamordnadingår iverksamheterDe ensom
olikamellan de regionerna.skulle kunna variera

samordningsrollenstatliga6.4.2 Den en-
diskussionprincipiell

betyderordbok kan läsa ordetvanligsamordning i attOm attmanen
språkbruk tyckstill varandra.saker Ieller fleraanpassa två gängse

handlande aktör; någon anpassaraktivtförutsättasamordning somen
lig-tolkning samordningsbegreppetsådantill varandra.sakerna En av

definierar begreppet. EnligtStatskontoretmed hurockså linjeiger
samordningg verk-för koordinera olika"attStatskontoret står närmast

harsyfte. samordnandeDenförsamheter attpartengemensamtett
s.7.°Statskontoret, 1998,verksamheter" PMandrassamordna

bli kän-samordningsroll kommitaktivaockså dennaDet att ettär som
länsstyrelsen.modernaför dennetecken

9 sådantSamråddetta sammanhang.figurerar iMånga snarlika begrepp är ett
ståroch förlänsstyrelseinstrtlktionenåterfinns ibegrepp bl.a. närmastsomsom
Andrabeslut.skall förekomma före visstde och diskussionerkontakter ettsom

samarbeta och samspela har alla ungefärsamverka,vanliga begrepp som
med andra för nåtillsammansbetydelse: arbeta gemensamtatt ettattsamma

s.7.mål Statskontoret, 1998,PM
° politiska aktiviteterockså ofta negativt,Samordning definieras somsom

Johansson,beslut olika sfárer motverkar varandratill förhindra isyftar att att
1995, s.75.
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tekniskt-okontroversielltrelativtoftabetraktasSamordning ettsom
statligeffektivareåstadkomma styr-föradministrativt instrument att en

förutsät-samordningsådanverksamhet. Endecentraliseradning av en
heller står imål, inteavgränsade mot-vältydliga,emellertid somter

Måldet viset.sällan pådockVerkligheten utvarandra.tillsättning ser
andra mål.tillmotsättningoch också stå iotydligaoftatenderar att vara
ipolitiskagrundar sigtillfällighet ytterstnågonoftast inte utanDetta är

enbart konsen-således intesamordningIintressemotsättningar. ryms
ihandlarSamordning1986, s.28Larsson,konfliktocksåutansus,

ochpolitikutfornmingprioriteringskontlikter,mycketpraktiken om
agendasättning.

underutvecklingstendenserdominerandetvåkapitlet harTidigare i
internationaliseringochdecentraliseringdecenniernade senaste --

förkonsekvenserde också hargällerbåda dessa attbeskrivits. För
påför karaktärenochsamordningbehovetförbådesamordningen, av

samordning.denna

världinternationaliseraddecentraliserad ochSamordning i en

befogenheteruppgifter,decentraliseringenomfattandedenGenom av
till statliga regio-ocksåkommuner,företrädesvistilloch menansvar

har regeringentill landsting,utsträckningoch i vissnala myndigheter
de factohar ocksåParallelltför styrningen.förutsättningarnaförändrat
tidigareregeringenintroducerats. Därstyrningmodell för dennaen ny

tillämpasanslagsvillkorochreglerdetaljeradestyrde ennumeragenom
ochuppföljningmålövergripande ut-på samtbaseradstyrning ramar,

dettaskäl till ifinns ingetresultat. Det attuppnåddavärdering sam-av
förändrade styrningen.deninnebördendiskuteradetaljmanhang i av

samord-förkonsekvenserdepåtalaanledningfinns det attDäremot
medför.avseendedettaidecentraliseringenningen som

offentligadär densvenska,denvälfärdsstatutveckladI somen
ock-tenderarverksamheter,mängd olikaengagerad isektorn storär en

tillta. Ettverksamheten sättoffentliga attden attkomplexiteten iså
varitsidastatsmaktemasfrånharstyrsituationkomplexadennahantera

denavlastablandför på såuppgifter, sätt annatdecentralisera attatt
långsiktigtstrategiskt,förskapaochcentrala nivån ettutrymme mer

decent-emellertid inteminskarKomplexitetenpolitikskapande. genom
verksamhet tende-offentligkomplexIraliseringen, tvärtom. ensnarare

samordning Dettautökadochförstärkt växa.attpåockså kraven enrar
konstaterarregeringen,uppmärksammatshar ocksåförhållande somav

samhällssektorer harmellan olikaavvägningenföruppgiften ståatt att
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och lqa-komplexitettilltagandesamhälletsmedtaktbetydelse iökat i
s.34.prop.l996/97:36,resursutnyttjandeeffektivarepåvet ett

förÄven konsekvenserharintemationaliseringentilltagandeden
nivånnationelladenhurbeskrivittidigareharVisamordningen.

framförallt EU,samarbetet, inominternationelladet"återupprättas" i
politikområdenfleralltståndpunkt inomsvenskefterfrågan pådär en

intematio-Tveklöst lederagerande.svensktenhetligtframtvingar ett
samordning mellanbehovtill ökatdetta vispånaliseringen ett rege-av

såvälsvenska aktörer,andramellanocksåförvaltning,ochring men
okon-alldelesemellertid intesistnämndaDet äroffentliga privata.som

ochenhetlig organisationOfta hartroversiellt. settsstaten som en
in-svenska intressen. Imed denlikställtshar statenssvenska intressen

betjänttorde dock Sverigeförhandlingssituationerternationella avvara
landetsoch drivakan formaallainbegripersamordning somsomen

påoch hierarkiskformells.49. En1997,Jacobsson,intressen syn
faktiska situa-förena med densvårocksåsamordningsroll attärstatens

be-exempelvis tenderarEUInominternationelladentionen på arenan.
ifrån alltidnätverk, vilka långtkomplexa ärfram inomslut växaatt

till varandra.kopplade
intemationalise-följersamordningsbehovetväxandeDet avsom

institutionellalett till vissaharEU-medlemskapetoch ävenringen re-
in-EU-sekretariatExempelvis harstatsförvaltningen. ettformer inom

finnsverksförordningenoch iUtrikesdepartementeti numerarättats
EU-biträda regeringen iskyldighetharmyndigheternainskrivet attatt

s.109.Jacobsson, 1997,arbetet
för den statligakonsekvenserdessochInternationaliseringen sam-

påfrågaprincipiell staten.ocksåordningen synenommerenrymmer
för-aktör iÄr enhetlig,betrakta autonomrimligtdet statenatt som en

handförstaEller bör isamhälletomgivande statenhållande till det ses
organisationBildenövrigtsamhället iinvävd i staten som enavsom

bästdentyckssamhället överens-omgivandedetväl invävd i somvara
dessafram bådalyftamedverkligheten. Poängenmed att per-stämmer

dessavilkenoväsentligtdet intepåvisapå ärspektiv attär attstaten av
samordningsrol-statligadenifrånvi utgår närbildertvå staten somav

len definieras.
enhetligpå autonomden förstavi frånUtgår staten som ensynen

forrnaliserade rutinerfrågahandförstasamordning iaktör blir omen
forma-samhället ocksåomgivandedetmedKontakten äroch styrning.

kommittémö-remissomgångar,huvudsakligenliserad och sker genom
traditionella bildendens.85. Detta1997,Jacobsson, är avten etc.

och iutredningarstatligafigurerar ioftastdenochsamordning som
Statskontoretsanknytning till EUmedexempel ärutvärderingar; ett



126 Generella problemställningar SOU 1998: 166

"EU-medlemsskapets effekter svenskpå statsförvaltning"rapport
1996:7.

däremot invävd i samhället blir det viktigareSes i övrigtstaten som
för samordningsrollen konstruera där olika aktörer såvälatt arenor, -

offentliga kan och skapa enhetligtprivata mötas ett gemensamt,som -
hur delvisagerande. alldeles lätt denna korporatistiskainteDet är att se

förenas med det rådande förvaltningspolitiskaverklighet skall kunna
ideal förordar tydliga roller, renodladerenodling.idealet Ett somom

organisatoriskoch autonomi kanske sympatiskt,ansvarsförhållanden är
värld där allt och allt fler alltrealistiskt iinte särskilt vävsen mermen

Jacobsson, 1997, s.99tätare samman
Även invävd det omgivande samhälletibilden ärstaten somom av

ifrån oproblematisk. politikenden långt Närden realistiska ärmest
formell nivå nätverk, där för för-skapas relativt låg ipå representanter

intresseorganisationer kan ingå, tenderar den ock-valtning, företag och
svårgenomskådlig. Nätverken visserligen bra på skapaså bli är attatt

fåsvåra insyn och påverka. Politikersamordning, de iattär attmen
där de försituation tvingas sådantbefinner sig allt oftare i ta ansvaren

påverka; beslut framde har möjligheter i svår-små växeratt somsom
aktualiserar samordningennätverk. i nätverkgenomträngliga Ytterst

förhållandet mellan och inflytande ochdärmed frågor ansvar omom
öppenhet den offentliga förvaltningenoch istyrbarhet, lojalitet

s.lO0.Jacobsson, 1997,
Gidlund framhåller de principiella problem förJanerikStatsvetaren

följer det invecklade samspeletden demokratiska legitimiteten som av
på den regionala nivån. legi-offentliga och privata aktörer Hurmellan

dessa förhandlingsspel och vilkadet samlade resultatettimeras av
påverka skeendet, frågar han.medborgarna Jumöjligheter har störreatt

desto ansvarssituation ochoffentliga aktörema, rörigarefrihet för de
s.23.enligt Gidlund Gidlund, 1998,legitimitetsproblem,desto större

problem de s.k. partnerskapexempel på dettaillustrativtEtt utgör som
konsekvens regeringens förslagfram i regionerna,växer avsom ennu

l997/98:62. förslaget erbjuds läns-tillväxtavtal prop.regionala Iom
ingå tillväxtavtal med andraoch självstyrelseorganstyrelser parter.att

geografiskasamarbetet såvälmångaDet på intressanta översätt som
ansvarsförhållanden.lider dock oklara Pro-organisatoriska gränser av

medborgaren.svårgenomskådlig för den enskilderörig ochärcessen
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nivåpå regionalsamordningenstatliga6.4.3 Den

samhällsorganisationenregionaladendiskussionenharSverigeI om
administrativasamordningsproblem. Dendiskussionofta varit omen

länsför-svenskledmotiv i"ettkaraktäriseratsharsamordningen som
s.74.Johansson, 1995,efterkrigstidenunderhistoriavaltnings

myndighetden endadetden meningenunik i ärLänsstyrelsen attär
sektors-olikalöpandeuppgiftuttalad vägatillhar att sammansom

Tvärsektoriell samordningregionala. ärochnationellabådeintressen,
väl käntemellertidlänsstyrelserna. Detför attuppgift ärprioriteraden

brister iregionala nivån hardenpåolikamellansamordningen organ
myndighe-mångasammanhangetiproblempåtalat är attdag. oftaEtt

regionerorganisera sig ihar valtbolagstatligaaffärsverk och attter,
har1997/98:1. sällanIntelän sefleromfattar t.ex.än ett prop.som

ovanligtheller intestorlek.betydande Det attärdessa regioner en
Självklartfrånskiljer länsgränsema.sigmyndighetsregionemas gränser

samordningsuppgift. Enligt regeringenlänsstyrelsensförsvårar detta
funktionsinpå mistalänsindelningendärmedhåller att samman-som

mellannivå. Denförvaltningen påstatligadenförhållande struktur
myndigheter idrygt 30bestod år 1960länsförvalmingenstatliga av

läns-myndigheter kvar påfåtal statligaenbartdag finnslän.varje I ett
s.24.1997/98:KU21,jfrs.26,prop.l996/97:36,nivå

regionala nivån intestatligapå den ärSamordningsproblemen nya.
dåandra världskriget,eftertill periodenhärledasdedel kanTill stor

den ambitiösagenomförandetförvaldeoch regeringriksdag att av nya
verk-förvalmingssektorer, därantalvälfärdspolitiken bygga upp en

regionala nivåndenämbetsverk. Påcentralaåladessamhetsansvaret
regionala sektorsorgan.antalmedlänsstyrelsernakompletterades ett

med hjälp denstatsmakternaförintresset attDet primära nyaavvar
välfardsre-genomföra beslutadesnabbt kunnaförvaltningsstrulcturen

bekostnadpåprioriterades, delvisGenomslagskraftenfonner. sam-av
ordningen.

därefter,accelererande hastighetmed1960-talet, ochFrån slutet av
den regionalasamhällsproblemdetydligthar det blivit att sam-som

karaktär.har ändratdelvisför lösa,konstrueradeshällsförvaltningen att
kraftfullt genomförafrågaförsta hand ettlängre iinteDet attär om

hanteramöjligapå bästauppgiftenvälfärdsrefonner. sättFörantal att
miljövård harkollektivtrafik ochutveckling,regionalfrågor t.ex.som

brister Esping, 1990,ha klarasigmodellen visatden sektoriserade
denhar gjorttvärsektoriella lösningarväxande behovs.30. attEtt av

förgrun-regional har kommit inivåsamordningsrollen påstatliga mer
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blandlänsstyrelsemas roll delvissituation harden. denna omprövats,I
länsförvaltning."samordnadreform med1991 årsannat genom

ihar kommitsamordningsproblementillytterligare skälEtt att mer
förvalt-den regionaladecenniernadeblickpunkten under är attsenaste

under dennahar förändratsgrundlägganderoll påningens sättett pe-
huvudsakfrån iutvecklingbeskrivaskanFörändringenriod. attsom en

politikformuleradcentraltgenomförandetförinstrumentett av envara
Esping, 1990,"problemlösande nivåsjälvständigttill utgöraatt en

politiskafinna såvälkanrollförskjutningdennaBakoms.29 man
utflödeförändringarnaPolitisktekonomiska motiv. utgör ett av ensom

gäller eko-detsamhällsorganisationen. Närpådecentralistisk synmer
för statsförvaltningen inne-villkorenekonomiskt kärvaredenomin har

fördela natio-första hand fråganlängre iburit det inte är ettattatt om
de regionalaoch utvecklamobiliseranellt överskott, attutan resurserna.

samord-försituation instrumentdennablir iLänsförvaltningen ettmer
fördelningspolitik.förning än

utveck-aktuella läget ochdet gäller detframhåller,Regeringen när
regional nivå,statliga förvaltningen pådenförlingstendensema att

samordnande funk-planerande ochlänsstyrelsensträvan att merenge
nationellalänsförvaltningensbetoningsåväl "enhar inneburittion av

länsutvecklande insatsersamordnadeframhållanderoll ett avsom
denhar också inneburitutvecklingens.27. Menprop.l996/97:36, att

enligt regeringen.harsuccessivtsamordningenlänsvisa tunnats ut,
myndigheter harkonsekvens mångablandDetta attannat avensom

organisation.indelningsgrund för regionalasinvalt frångå länetatt som
hardennaregeringenregionalpolitiken konstaterardet gäller attNär

tidigare främst haFråninriktning.fåttbreddats och delvis att va-en ny
selektivacentrala statliga nivånför deninstrumentrit attett genom

har under delokalisering,näringslivetsstödåtgärder påverka senaste
beslutan-delegeringpräglatsregionalpolitikenårtiondena att avav en

regi-blivit viktigareekonomisk tillväxtharskett. Samtidigtderätten en
samord-tid har varittendens underfaktor.onalpolitisk En attsenare

utvecklingenregionalastärka densyftesektorspolitiken iningen attav
ökad vikt.kommit tillmätashar att

har lettutvecklingensammanhang huri dettabeskriverRegeringen
har uppstått.konstellationer aktörerrollförskjutningar ochtill att avnya

fonnalise-eller mindrekaraktärenallt oftareSamordningen får merav
flera jämbördiga aktörer. Ilänsstyrelsenrade nätverk, där utgör en av

handlingslinjer för länet strategis-inätverkdessa skapas gemensamma
kompetensförsörjningnäringslivsutveckling,frågor exempelviska som

l kap.2.den samordnade länsförvaltningen,utförligare diskussionFör seomen
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någotsakfrågor inte påsällangällerSamarbetet inteoch miljö. som
enskilda länet. Allt ofta-till detgeografisktkannaturligt avgränsassätt

länsgränserna,samordningensamarbetet ochsträcker sig därför överre
nationsgränsema.ibland även över

kommerbeskrivsutvecklingdentalar för attInget att ovansom
framtiden jfr Andersson,överblickbaraunder den närmaststanna av

kommertalar för denfaktorerdetfinns atts.13. att1996, Tvärtom som
hante-regional utvecklingföråtgärdernadelväxandeaccelerera. En av
uttalatdär detstrukturfondsprogram,för EG:s är ettinom ramenras nu

tillska-Vidare innebärsamverkar.lokala aktörerochregionalakrav att
samarbeteökatdet behövstillväxtavtalende statliga ettpandet attav

aktörerregionalpolitiskaocholika närings-samordningoch att aven
alltriktningtycks iUtvecklingen oorto-nödvändig. motblir en mer

elleraktörer, inomprivataoffentligasåväl ut-samordningdox somav
geografiskaetableradede gränserna.över

detsamordningsrollen diskuterasregionala ärstatligadenNär
samordna olikasamordningen,aspektofta än attemellertid avannanen

denuppmärksammas. Detaktörer, äroffentliga och privata sam-som
detlänsstyrelseorganisationen, iske inomförväntasordning somsom

denaspekternalänsförvaltning. tvåDesamordnadbetecknas avsom
innebärhållas åtskilda.analytiskt Denbörsamordningenregionala ena

nätverksliknandeofta iregionala aktörer,olikasamordna mångaatt
densektorsgränsema inomöverbryggaandrakonstellationer. Den att

regionalastatligainordnaförvaltningenregionalastatliga attgenom
länsstyrelsen.verksamheter i

kap.3,föregåendebeskrivits i detharGotland,påpågårDet som
länsarbetsnämnddärsamordnad länsförvaltning,med vidgadförsökett

Syftetorganisation.länsstyrelsensinordnas iskogsvårdsstyrelseoch
statligkan förbättradettahuruvida på sättmed försöket är att manse

konstaterarregional nivå. Regeringeneffektivitet på attsamverkan och
blandsektorn ökar,statligadensamordning inom annatbehovet somav

påoch kravenkomplexitettilltagandesamhällets ettkonsekvens aven
på den regio-viktdagresursutnyttjande. iDeteffektivare attär storav

Detolika sektorsintressen.mellanavvägningarnala nivån kunna göra
bör vidareut-länsförvaltningensamordnadeskälen dendeär somav

densamordningförbättradVidare regeringenvecklas. att avenmenar
flyttaökade möjligheterverksamhetenregionalastatliga att upp-ger

diskus-framgåroch lokal nivå. Somregionalcentral tillgifter från av
tillsynexemplet gällerfall-emellertid i Vissadetsionen i avsnitt 6.3 är
ytterli-med förläggasamordningsvinsterdirektasvårt några attatt se-

länsstyrelserna.tillverksamhetsådangare
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regionala roll- några slutsatser6.5 Statens

centralainfallsvinklar diskuterat tvåutifrån olikadetta kapitel har viI
självstyrelsen ochden kommunalaförvaltningspolitiska frågor statens-
regionala verksamheten.den statligaorganiseringensamt avansvar

hur på bästa skallsammanflätade;frågor intimtDessa sättstatenär or-
utsträckningverksamheten naturligtvis iregionaladenganisera är stor

den regionala nivån.påhur påavhängigt statens ansvarserav man
utgångspunkten Sverige harhar den givnaDiskussionen att en

väl kända formuleringGrundlagensgrundlagsfäst maktdelning. är att
ochrepresentativtförverkligas "genomfolkstyrelsenden svenska ett

självstyrelse" RFoch kommunal lstatsskickparlamentariskt genom
uppgifterna påi samhälletfördela dekap.l§. Genom att gemensamma

bästa skall förverkligas.folkviljan påolika tänktnivåer det sättattär
stärks självstyrelsenpolitiskaför detLegitimiteten attsystemet gerav

inflytandepå lokal och regional nivåmöjlighetmedborgarna utövaatt
ansvarsutkrävande vad dentillverksamhetenöver samt avser genom-

förda politiken.
har i detta kapitel inteinledningsvis varitSom framhölls strävan att

på komplexiteten i de frågor diskuterasförenkla, istället visautan som
varken enkla eller oproblematiska.och de avvägningar görs äratt som

dessa gäller å sidangrundläggande avvägningarDen sta-mest av ena
nationella politikens genomförande iför denövergripandetens ansvar

alla medborgare likvärdi-förlandets alla delar och garantera attatt ges
å andra sidan självstyrelseor-de bor ochförutsättningar oavsett varga

utveckling. har kunnat kon-för regionens Vifrihet och ansvarganens
mellan dessa intres-för alla given avvägninggångnågonstatera att en

socialt och värde-samhälle ekonomiskt,finna.inte står I ettatt somsen
bör relationen mellanständig rörelsebefinner sig iringsmässigt stat

och vilja till omprövning.flexibilitetoch präglasregion av
har också imellan och självstyrelseorganUppgiftsfördelningen stat

överväganden. principiellpraktiska Engrundats påutsträckningstor
offentlig verk-alltid vissutgångspunkt bör dock prövaatt om envara

medborgarna lo-beslutsfattandet sker såsamhet nära attattgagnas av
regionala erfarenheteroch lokala ochkalt och regionalt engagemang

kan tillvara besluten.itas
kapitlet decentralisering och internatio-igenomgåendeEtt ärtema

lyfta fram dessa utvecklingstendenser intenalisering. har valtVi att
dessa de viktigaste förändringarna inomenbart därför vi ärattatt menar

samhällsorganisationen under de decennierna,den offentliga senaste
tydligt illustrerar hur enhetlighet och autonomi iockså för de såutan att
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mångfald, variation,har kommitutsträckning ersättasökad att av
beroende.ömsesidigtochflexibilitetkomplexitet,

och till korn-befogenheteruppgifter,Decentraliseringen ansvarav
drivits framregionala harstatligalandsting, även avorgan,menmuner,
denTill delar kanekonomiska motiv.ideologiskasåväl som ensessom

förcentrala statliga nivåndenfrånstrategi attnödvändigochmedveten
svenskadenvälfärdsstatutveckladstyrproblemåtgärda de somsom en

varitharkomplex styrsituationhanterahar bemästra. Ett sätt attatt en
dendel iDecentraliseringspolitiken utgör styrrno-decentralisera.att en

tidigaretillämpas. regeringenDärresultatstyrningdell numerasom--
dagtillämpasianslagsvillkor,ochreglerdetaljeradestyrde engenom

uppföljning ochövergripande mål ut-baserad på samtstyrning ramar,
dockminskar inteKomplexitetenresultat.uppnåddavärdering ge-av

decentraliseñngen, tvärtom.snararenom
finnermedborgarnaunderstryka vikten attfinns anledningDet att av

meningsfullt.beslutsfattandet Dedecentraliseradedetiett engagemang
får för måstesjälvstyrelseorganetregionalauppgifter det ansvarsom

medborgare.betydelse för regionensuppenbarreell ochdärför ha en
medborgarnabesvikelse blandrisk förfinnsdetpåpekatsharDet att en

självstyrelseorganetspåförväntningarskapasdetregion,i storaomen
saknarsamtidigt detsamhällsproblemregionalalösaförmåga att som

de-nödvändigtutföra dessa. Detför är atteffektiva instrument att en
be-med relevantregional organisationförankrad utrustasmokratiskt

undvi-"skendemokrati skall kunnadebattslutskompetens, omom en
kas.

brukarvadfram ibeslutallt fler växerkan konstateraVi att som
med olikasamspelahardärnätverk; på attbetecknas statenarenorsom

internationellt,gälleroffentliga. Dettasåvälaktörer, privata mensom
utvecklingeniakttagelseviktignivån. Enregionala är attockså på den

mindreellermindreden intressantinteroll,förändrar görstatens men
längre kaninteflertalet situationeriviktig När statentvärtom. upp--

andradet påsamhällsaktörendominerandesjälvklart ärträda densom
utvecklingen.får försökasätt styraman

emellertid interegionalamångfalden på den ärökadeDen arenan
demolcratiperspektiv. Det äroproblematisk ettalltid helt ettsett ur

skallstyrelseskick detdemokratisktgrundläggande krav på attett vara
fat-beslutförståmöjlighetharmedborgarnaöverskådligt, så attatt var

de valdautkrävapåverka samt atttas, att repre-ansvar avprocessen
försva-svårgenomträngligtochsvårbegripligt systemEttsentantema.

demokratin.regionalaför denlegitimitetengar
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kontrollenDen statliga

också med för densjälvstyrelsen,med respekt förDet ettär men ansvar
genomförande, den statliga kontrollverksam-nationella politikens som

demokratisktbör understrykas iutvecklas.heten måste Det att ett sam-
förverkligan-för demokratinskontrollen instrumenthälle skall ettvara

efter-de demokratiskt fattade beslutenförde. garantiDen attutgör en
för stärka rättssäkerheten ochlevs. också instrumentDen attutgör ett

förhållande tillställning i kommunerenskilde medborgarensdenytterst
och statliga myndigheter.

kapitlet-har beskrivit tidigare iutvecklingstendenser viDe som
förändrat förinternationalisering har villkorendecentralisering och -

övergripande för denkontrollverksamheten. strategiden Enstatliga
decennierna harförvaltningspolitiken under de varitstatliga senaste

åtagandenainneburit de statliga idettarenodling. Konkret har att egen
bland decentraliseringar. renod-Genomhar minskatregi annatgenom

kontrollverksamhet.effektivpålingen ökar kraven en
haft betydelse för relationen mellanharIntemationaliseringen störst

kontrollverksamhet och den kontrollförvaltningsmyndighetemas som
internationella åtaganden har Sveri-domstolsväsendet. Genomsker via

omfattning medborgarna möjlighet tillökadiförbundit sig att gege
sak.domstolsprövning sinav

riktar älvstyrelseorganens verk-sigstatliga tillsynenDen motsom
sanktioner. praktiken skerbedrivas Isamhet kan i dag inte genom

där ktmskapsutbytet ömsesidigt.dialog, Detmycket tillsynen i ärav en
få ka-denna dialog ibland tenderarbör dock uppmärksammas attatt

med-kan finnas risk för enskildadär detraktären förhandlingar, attav
ocksåkompromissas bort. haroch Detborgares rättigheter intressen

uppstå kommun ellerkanför jävssituationer när ett annatvamats att en
blirhandledning eller råd därefterenskilt tillsynsobjekt emottarsom

handled-överordnade myndighet givitdenföremål för tillsyn från som
mel-jävsproblematik finns i relationenliknandeningen eller råden. En

problem till-tillsyn. kan uppstålan tillståndshantering och Det om
till-återfinns i organisation. Dettaståndsgivning och tillsyn samma om

utifrån tillsynsupp-verksamhet kritiserasstånd för senaresomges en
giften.

kontrollverksamhet bedrivs länsstyrelsernaVad gäller den avsom
finns betydande problem. Bland be-undersökningar detvisar annatatt

otillfredsstäl-hos flera länsstyrelserskrivs tillsynsverksamheten som
de bespa-vilket troligtvis konsekvenslande lågt prioriterad, är en av

Vidare kan konstateraspå länsstyrelserna.ringskrav har lagts attsom
förlägga ytterligare tillsynsverksamhet tillsamordningsvinstema attav
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karaktär. Sam-administrativoftabegränsade ochlänsstyrelserna är av
ochsakkunskapdenuttunningvissocksåinnebärordningen aven

för.stårsektorsorganauktoritet ettsom
viktig garantimycketförvaltningsbeslut äröverklagaRätten att en

allt flerinneburitharUtvecklingenrättssäkerhet. attmedborgarnasför
diskussionaktuelldomstol.till Endirektskeröverklagningsärenden

fortsätt-överklagningsinstansskall ävenlänsstyrelsengäller varaom
ord-sådanochbåde föranförtshar emotStarkaningsvis. argument en

förvaltnings-överklagningsärendena tillöverförandeFörning. ett av
enskilde medborgarendenförrättssäkerhetentalardomstolama att

ef-handläggsöverklagningsärendenatalarstärks; attdärigenom mot
besitteroch dessa störrelänsstyrelsemaioch billigare attfektivare en

mellanavvägningenfrågasåledesblir detYtterstsakkompetens. omen
rättssäkerhet.ocheffektivitet

Samordningsrollen

samordningsrollenstatligadendiskuterat6.4avsnitthar iKommittén
detiakttagelserockså gjort vissa närprincipiellt plan,på ett menmer

dag.förutsättningar isamordningensregionalastatligagäller den
komp-blir alltsamhälletdärsituationikan konstateraVi att meren
tillsyn,medtillsammanssamordning,harsvåröverblickbartochlext

uni-någotframståkommitutvärdering,och attuppföljning ensom av
styrningstatligeffektivareåstadkommaförversalmedicin enatt aven

betrak-samordning ocksåhuvudsak harverksamhet. Idecentraliserad
instrument.tekniskt-administrativtokontroversielltrelativtetttats som

förinstrumentenbartemellertid inte attettkanSamordning ses som
alltid finnasskulle detfalletsåOmstyrningen.effektivisera sam-vore

enbartSamordningverksamhet.vissförmålenstämmighet somenom
avgränsadetydliga,verksamhet förutsätterteknisk-administrativen

verklig-Så intevarandra.tillmotsättningiheller stårmål, inte sersom
och ståotydligavälmycketkanverksamhetMålen förheten varaut. en
bottnartillfällighetofta ingendettavarandra; utantillmotsättning äri
myckethandlar iSamordningintressemotsättningar.politiskaiytterst

agendasättning.ochpolitikutfommingprioriteringskonflikter,om
väl in-organisationi dagbeskrivit hurkapitlet ärVi har i staten en

deninternationellasåväl densamhället. Påomgivandevävd i det som
dennaandra. Medblandaktöralltblirnivånregionala staten enmer

offentligasåväldärskapadet viktigareroll blirpå attstatens arenorsyn
formaliseraförsöka striktkanaktörerprivata mötas, än att sam-som

ordningsförfarandet.
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karaktär, och den isamordningensAtt inse ägeratt attacceptera rum
"invecklade, fonner, innebär dock samord-inteallt komplexa, attmer

ellerproblemfri, utfomining ibetraktas instrumentetsningen attsom
tänkbara. Samordning många olika aktö-avseenden den bästaalla är av

grundläggande vilkaskapar vissa problem,nätverksarenorinomrer
för det demokratiska styrelseskicket.konsekvenserharytterst

beskrivits harkaraktär visat sigSamordning den varasom ovanav
fram till beslut olika avseenden,för nå ieffektivt instrument attett men

påverka. berörs frågorfå i och Härnätverken svåra insyn attär att om
inflytande, styrbarhet, de statligaochrelationen mellan om omansvar

förvalt-öppenheten i den offentligalojalitet ochtjänstemännens om
beslutsfat-legitimiteten för det demokratiskagäller detningen. Ytterst

tandet.
roll samordningenlänge spelat central isedanLänsstyrelsen har en

kapitel dockredogörelsen i detta harframgåttpå regional nivå. Som av
samordningsroll. har redanproblem i sin Vibetydandelänsstyrelsen

med diskussionen tillsynsverksamheten. Densambandberört detta i om
överföring till länssty-också vinsternadiskussionen illustrerar att av en

samordningsuppgifter vad gäller tillsyn kaninterelsen ytterligareav
för givna.tas

lätta lösa. finns ocksåinte DetSamordningsproblem över-är att en
administrativa reformer. Likväldriven på de kan hanterastro att genom

särskilja den statliga regionala organisatio-tanken påvi attattmenar
vilken framförs isjälvstyrelseorganetsregionalaoch det gränser,nens

också det gällerkommittén, möjlighetertillunderlagsrapport närgeren
denfunktionell organiseringsamordningsroll. Genomstatens aven mer

mångfald.för variation ochlänsstyrelseorganisationenstatliga öppnas
helabehöver likadan iorganisationen interegionalastatligaDen utse

samordningsrollen. verk-med avseende på Delandet. gällerDetta även
statsforvaltning skullesamordnad regionalsamheter ingår i ensom

olika regioner.kunna variera mellan
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övervägandenKommitténs7

Inledningl

Bakgrundl

generellaredovisningdenna deliuppdragKommitténs avenavser
uppgif-struktur ochlänsförvaltningensstatligadenöverväganden om

utvecklingsinriktadefrämst8direktivenenligtgällerDet upp-ter.
samtytterligaretillsynutvärdering,ochuppföljningsamordning,gifter,

länsstyrelserna.tilluppgifterdelegering av
delsförväntar sigså regeringendirektiventolkatharKommittén att

delsarbete, vissahittillsvarandekommitténslägesrapport gene-omen
underlagsrapporter.kommitténspågrundasövervägandenrella som

länsförvaltningenden statligafrågorkan intekommitténEnligt om
kommitténsbehandlasskall ifrågorde övrigaisolerade från somses

kapitel har där-dettaredovisas iövervägandenslutbetänkande. De som
behövakanslutsatser,preliminäraför karaktärennärmast om-somav

kommittén lämnarmedsambandipreciserasutvecklas och attprövas,
ställningstaganden.slutligasina

faktaupp-fram vissakommittén föravilldelbetänkandeMed detta
principiellaantalkapitlen 2-5ivilka redovisasgifter samt ett pro---

kapitelredovisas iblemställningar, som
statli-denövervägandengenerellavissakapitel redovisasdettaI om

behandlas någrakapitletuppgifter.och Istrukturlänsförvaltningensga
Statskontoretståndpunkterprincipiellaoch dede förslag sommerav

det5.3-5.7.avsnitt Närtill kommitténunderlagsrapportredovisar sini
kommitténståndpunkter harochförslagövrigaStatskontoretsgäller

ställning till dessa.utredningsarbetet inteskededettavalt i taatt av
betraktasdel skalldenna intearbete ikommitténsbetonaVi vill att
förhopp-verksamhet. vårlänsstyrelsens Dettotalanalys äravsom en

kom-debatt under detstimulera tillbetänkandedettaning att genom
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formulerar definitiva ställningsta-kommittén sinamande året, innan
slutbetänkandet.ganden i

delbetänkandet har kommittén diskuterat ända-arbetet medUnder
kapitel medavslutanderedovisamålsenligheten med övervägan-ettatt

fram tillKommittén har därvid kommitförslag.den och eventuella att
sådana frågor på längre sikttill känna i intemeningden bör sin somge

försöksverksamheten. gäller tillsyn,pågående Detdenpåverkas av
roll överklagningsin-länsstyrelsensoch utvärdering,uppföljning som
från central statlig nivå.till länsstyrelsendelegeringstans samt
samordningsrolllänsstyrelsens idiskuterarKommittén utan attäven

bör på längre sikt.samordningen organiserastill hursak ställningta
karaktär kommitténspreliminäradenbakgrund övervä-Mot somav

slutbetänkandet återkomma frågori ikommitténganden har, attavser
1994:23 och eko-åtaganden dir.offentligabl.a. omprövning avom

kommitténs överväganden.nomiska konsekvenser av

utgångspunkterPrincipiella7.1.2

möjligt finnakapitel det inte någon6konstaterar iKommittén äratt att
å sidanmellanavvägningför alla givengång över-statensenaen

politikens genomförande landetsnationella idengripande föransvar
förutsättningarmedborgare likvärdigaallaalla och fördelar att ges

försidan självstyrelseorganensandraoch åde boroavsett ansvarvar
och självstyrelseorganmellanRelationenutveckling.regionens stat

och vilja till omprövning.flexibilitetpräglasmåste enav
ställningstaganden decentra-kommitténsutgångspunkt för ärEn att

för denhar förändrat förutsättningarnainternationaliseringlisering och
Samhällsförändring-genomgripandepåoffentliga förvaltningen sätt.ett

haroch ökad utsträckningenhetlighet autonomi iinneburithar attarna
ömsesidigtkomplexitet ochmångfald, variation,kommit ersättasatt av

beroende.
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uppgifterDelegering till läns-7.2 av

styrelsen

Kommitténs bedömning

de cirka förslag delegeringEnligt kommittén bör 45 om av upp--
verk till länsstyrelsen, Statskontoret redovi-gifter från centrala som

finner utredas vidare.kommittén intressanta,ochsar som
frågan uppgiftsfördelningen mellanocksåKommittén att omanser-

och kommunerna börstatlig förvaltningregional över.ses
tillregeringen initiativ samladföreslårKommittén över-taratt en-

såväl mellan central och regional statliguppgiftsfördelningensyn av
kommun.ochnivå mellan statsom

bedömningkommitténsSkälen för

kommittén möjligheterna till ytterliga-skallEnligt direktiven överväga
länsstyrelsen. Statskontoret tilluppgifter till har kom-delegeringre av

förslag på sådana uppgifter i dag ligger påmittén lärrmat cirka 45 som
länsstyrel-bedöms kunna delegeras tillochcentrala myndigheter som

stude-förslag och värdadessa intressantaKommittén har funnit attsen.
frågan uppgifts-kommitténs mening börEnligtvidare. även omra

statlig förvaltning och kommunernaregionalfördelningen mellan utre-
dessa båda frågor utreds ifördas. Praktiska skäl talar ettatt samman-

Även till kom-direkt från central statlig nivådecentraliseringhang. en
det därförkunna Vibör nämligenmunal nivå övervägas. som an-ser

till samladinitiativgeläget regeringen översyntar ettatt av upp-en
regional statlig nivåcentral ochsåväl mellangiftsfördelningen som

mellan och kommun.stat
regionalmellan central,uppgiftsfördelningenövervägandenVid om

likabehandling enskilda medborgarekravet påoch lokal nivå bör av
också framhållasammanhanget vill videt häralltid beaktas. I att en

mellan de olika nivåernauppgiftsfördelningenutgångspunkt,given när
offentlig verksamhetvissalltid bördet prövasövervägs, är att om en

ochmedborgarna så lokaltbeslutsfattandet sker nära attattgagnas av
erfarenhet kan tillvara.och lokal och regionalregionalt tasengagemang
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Kontrollinstrumenten7.3

Allmänt7.3. 1

kontrollenden statligaunderstryka vivillKommittén ettatt somser
för de demokra-garantitjänst. Denredskap demokratinsi utgör atten

Kontrollen syftar till stärkaefterlevs.fattade besluten äventiskt att
för-enskilda medborgarens ställning idenochrättssäkerheten ytterst

kommuner.myndigheter ochhållande till statliga
renodlingen den statligakapitel 6iKommittén konstaterar att av

förändrat förutsätt-decennierna hardeunderverksamheten senaste
åtagandenakontrollen. de statliga iNärför den statliganingarna egen

effektiv kontroll.skärps kraven påomfattningminskarregi i en
kontrollverksamhetenframhålla den statligavill härKommittén att
för den nationellautgångspunktialltid ha sinmåste statens ansvar po-

skall naturligtvis ske medverksamhetengenomförande,litikens men
självstyrelsen.kommunaladenrespekt för

överväganden medkommittén sinaredovisarföljande avsnittendeI
tilllänsstyrelsen harkontrollinstrumentcentralaavseende på vissa som

uppföljning och utvärderingtillsyn,förfogande, nämligensitt samt
överklagningsinstitutet.

Tillsyn7.3.2

Kommitténs bedömning

effektiviseras.tillsynsverksamhet bör Länssty-Länsstyrelsens-
tillsynsuppgifterna.utsträckning prioriterarelsen bör i större

kommitténutredningsarbetetdet fortsatta-I prövaatt an-omavser
regional nivå istatliga tillsynen pådenför samordningen stör-svaret av

länsstyrelsen.kan åläggasutsträckningre
parallella tillsynsorganisationerbörEnligt kommitténs mening-

undvikas.
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bedömningkommitténsSkälen för

Allmänt

syftar till säker-kontrollinstrument,viktigtTillsyn ytterst attär ett som
rättssäkerhet. och befo-medborgarens Närenskildeställa den ansvar

till-kommunal ökar också den statligatill nivådecentraliserasgenheter
tillsyns-vill kommittén understrykaSamtidigtbetydelse.i attsynen

foröverensstämmelse med principernautformas iverksamheten måste
älvstyrelsen.kommunaladen

tillsynsverksamheteffektivareEn

kapitelframgår redovisningen i 6,ivilkettillsyn har,Länsstyrelsens av
prioriterad ochför lågtsammanhang kritiseratsolika att svag.vara

besparingskraventroligen påStatskontoret,enligtberor,Bristerna som
utveck-initiativverksamhet på länsstyrelsen. Fortsätterallhar påverkat

tillsynsob-såväl centrala myndigheterrisk förlingen finns att somen
tillsyn. Konsekvensen då,länsstyrelsens kanmedmissnöjdajekt blir

överförande tillsynenförslag kommerblienligt Statskontoret, att avom
bedöm-Kommittén instämmer i Statskontoretshuvudman.till annan

ning.
länsstyrel-det viktunderstrykaKommittén vill är största attatt av

Statskontorets bedömningVi instämmer ieffektivare.tillsyn blirsens
tillsynsuppgiftema,utsträckning bör prioriteralänsstyrelsen i störreatt

beaktas.varvid resursbehovet måste
denbudgetpropositioni 1999 årsunderstrykerRegeringen att ser

tillsynsverksamheten. Iinte prioriterarlänsstyrelsenallvarligt på att
miljötillsyntillförstärkningredovisaspropositionen resursernaaven

funktionshindrade.ochvården äldretillsyn översamt av

regional nivåtillsynen påSamordningen av

tillkan fåredovisa på vilketdirektiven skall kommitténEnligt sätt man
till-blandfrågasamordnade insatser iutvecklastånd och annatommer

på regional nivå.syn
tilltillsynsuppgifter kunna överförasskulle flerEnligt Statskontoret

och attläns-följer medlänsstyrelsen under förutsättning attav resurser
dettaställning. Skälet förframträdandetillsynenstyrelsen ärger en mer

ofta inomverksamhetenskilda kommunerskunskapen är storatt om
länsstyrelsen.
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regionala tillsynen hos läns-samordna den statligaVinstema attav
karaktär,begränsade och ofta administrativemellertidstyrelsen är av

kapitelvilket framgår av
skäl för förstärktkommittén viktigtdet enligtLikväl finns ett en

ochlänsstyrelsenregionala tillsynen inomstatligadensamordning av
splitt-inte uppträderbehovdet kommunernas möta statattär en somav

möjligt fungeralänsstyrelsen så långtdet skälet börAvrat. som ge-
regionala tillsynenstatligaför denledningsamordnadochmensam

kommerutredningsarbetekommitténs fortsatta attkommunerna. Iöver
lämpligen bör överförastillsynsuppgifterytterligarevilkaprövas som

länsstyrelsen.till
tydligtillsynsorganisationenden statliga ärviktigtocksåDet attär

det råda någotfår inteenskilde medborgarendenbegriplig.och För
verksamhet.viss Kom-tillsynenförtvivel av enansvararsomom vem

undvikas.börtillsynsorganisationerparallellamittén attanser
sammanhangrationellt i dettadet kanKommittén attatt varamenar

till länsstyrelseorgani-länsstyrelsenenskildadenfrånlyfta perspektivet
effektivttillmöjlighetervill skapahelhet, ettsationen mermanomsom

samlade och kom-länsstyrelseorganisationensutnyttjande resurserav
särskildtillsynsuppgifter krävervissaExempelvis börpetens. som

länsstyrelserantal såtill begränsatkunna koncentreraskompetens ett
ökar.tillsynsarbetet därigenomisamlade effektivitetendenatt

och utvärderingUppföljning7.3.3

Kommitténs bedömning

målende nationellautvärderingochuppföljningLänsstyrelsens av-
förstärkas.utvecklas ochbör

länsstyrelsensutvecklasyftegenomföras istudie börEn att upp--
utvärderingsverksamhet.ochföljnings-

vadinformationförbättrad, samlad årligfåRiksdagen bör omen-
utvärderingar.ochuppföljningarlänsstyrelsensframkommit viasom
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bedömningkommitténsSkälen för

Allmänt

finnasfortsättningsvisdetdirektiv bör ävenkommitténsEnligt en
regionala ni-på denorganisationstatligoch kompetentsammanhållen

statsmaktemasutvärderingochuppföljningförkanvån avsvarasom
utvärderingochuppföljningsådanförutgångspunktgivenbeslut. En en
genomförs ipolitikennationellaför denmålenbevakabör attattvara

delar.allalandets

och utvärderinguppföljninglänsstyrelsensutvecklingEn av

de länuppföljning ilänsstyrelsenspåkravenökarStatskontoretEnligt
utvecklingsansva-regionaladetälvstyrelseorgan övertarregionaladär

behöverlänsstyrelsenframgår ut-redovisning attStatskontoretsAvret.
till deförhållandeutvecklingen iföljaföraktiviteterveckla sina att upp

föreslår ocksåStatskontoretlän. attrespektivemålen inationella en
ochuppföljnings-länsstyrelsensförbättrasyftegenomförs istudie att

initiativ.stöder dettaKommitténutvärderingsverksamhet.
skall finnasdetarbetekommitténsför ärutgångspunkt attviktigEn

nationellsåväl påarbete,förvaltningensidemokratisk insyn somen
fårriksdagensjälvklartbör attnivå. Detlokalochregional envara

blanddetlänen, därtillstånden iinfonnationtydligochsamlad an-om
praktiken. Kom-igenomförsbeslutriksdagenshurutläsagår attnat

propositio-förvaltningspolitiskadenregeringenikonstaterarmittén att
utgångspunktcentral attangivitharprop.1997/98:136 ensomnen

medarbeteförbättras. Ettmåste attriksdagentillresultatinformationen
också i Rege-pågåravseendedettairesultatinformationenutveckla

ringskansliet.
förbättrad,fåårligenriksdagenbörmeningkommitténsEnligt en

länsstyrelsensviaframkommitvadinformationsamlad upp-somom
denbehandlas iocksåbörfrågaDennautvärderingar.ochföljningar

aviserasstudie ovan.som
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Överklagningsinstitutet7.3.4

Kommitténs bedömning

Överprövningsverksamheten vid länsstyrelsen bör behållas.-
bör ändring länsstyrelseinstruktionenRegeringen iöverväga en-

eller andra styrande regelverk så överklagningsärenden alltidatt avgörs
fristående från sakverksamheten.tjänstemänav

likformigåstadkomma bedömningFör i likartade ären-att meren-
den för länsstyrelserbör samtliga register avgjordaöverett gemensamt
ärenden upprättas.

Skälen för kommitténs bedömning

Allmänt

förvaltningsbeslutRätten överklaga mycket viktigutgöratt rättssä-en
kerhetsgaranti för enskilde medborgaren.den

har kontrollen förvaltningenSverige den interna i denI s.k.genom
förvaltningsbesvärsprövningen myndighetshierarkininom och i sista
hand hos efter hand kommit kompletterasregeringen med och iatt stor
utsträckning den domstolskontroll framför alltersättas utövasav som

förvaltningsdomstolama.de allmänna Delvis kan denna utvecklingav
följd Sveriges internationella åtaganden. Bland annatses som en av

införandet Europakonventionen i svensk lag har Sverige för-genom av
bundit sig ökad utsträckning ställa domstolsprövning till medbor-iatt

förfogande.garnas

Länsstyrelsen bör behållas överklagningsinstanssom

kapitelI 6 och i Statskontorets redovisas den diskussionrapport som
sedan tid förs huruvida länsstyrelsen fortsättningsvis bör fun-ävenen

överklagningsinstans vad gäller kommunala och lokala statli-gera som
Åtskilligamyndigheters beslut. anförtshar såväl förargumentga som

länsstyrelsen överklagningsinstans.emot som
länsstyrelsen fortsättningsvisFör skall överklag-ävenatt utgöra

ningsinstans talar huvudsakligen effektiviteten och sakkompetensen.
Överklagningsförfarandet länsstyrelseni jämförelsei med dom-anses
stolsprövning både snabb och kostnadseffektiv handläggnings-vara en
form.
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skall behållaslänsstyrelsenviktigasteDe attargumenten mot som
rättssäkerhetskaraktär.överklagningsinstans är av

samhällsorganisationenregionaladenpropositionenI om
skälfinns tillräckligadetregeringen intebedömerprop. att

ellerlänsstyrelsen till länsrättfrånöverklagningsärendenflyttaatt an-
underlagsrapporterfår stöd tvåibedömningdomstol. Regeringensnan

LänsstyrelsenslutrapportStatskontoretstill kommittén, samt rapporten
Enligtidag, iigår, rapporternaöverklagningsinstans morgon.som -

pålänsstyrelsenöverklagningsärenden i etthandläggningensker av
ocksåHandläggningskostnademarättssäkert ärtillfredsställande sätt.

domstol.ilänsstyrelseväsentligt lägre i än enen
rolllänsstyrelsens dubblapåpekatssammanhangethar i attDet som

innebära problemfall kantillsynsmyndighet i vissaochbesvärs- genom
riskenminskauppstår. Ettjävssimationer sättrisk attdet finns attatt en

till kom-underlagsrapportredovisar i sinStatskontoretför vilketjäv,
länssty-inomalltid tjänstemänärendentill avgörsmittén, attär att avse

åstadkommasakverksamheten. Förfrånfristående attrelsen ärsom
ändring iläns-regeringenStatskontoret, övervägadetta bör, enligt en

Kommitténregelverk. in-styrandeandraellerstyrelseinstruktionen
förslag.Statskontoretsistämmer

stärkaStatskontoretfrån rätts-förslag ägnat attYtterligare ett
ärenden.avgjordaregister överinrättasäkerheten gemensamtettär att

i likartadebedömninglikfonnig ären-åstadkommaSyftet är att meren
villÄven Kommitténkommittén bakom.ställer sigförslagden. detta

uppmärksamma in-viktigtsammanhangdetta attdet i ärerinra attom
tegritetsfrågorna.

fåmöjlighetalltid finnsdet ettpåpekas attocksåbörDet att en
instans.i högrelänsstyrelsentillöverklagats prövatärende som

medjämförelselänsstyrelsen ihosöverprövningGenerellt ärsett en
snabbareförkostnadseffektivaresåväldomstolsprövning staten somen

värdenframhålla dedärförvillKommitténför den enskilde. även som
kom-processekonomi ligger igod atttill blandmed hänsyn annat en
dom-sker iprövninglänsstyrelsen innanbeslutmunala prövas enav

rättssäker-viktenunderstrykasammanhangetdet attstol. Vi vill i av
prövning.länsstyrelsensåsidosätts ihetsaspektema inte

g under-de tvåi bl.a.redovisasskältalar dekommitténEnligt som
hosöverprövningsverksamhetenförkommitténtilllagsrapportema att

behållas.börlänsstyrelsen
förvaltningslagenhuvudregeln idenredovisaskapitel 6I somnya

allmänfår överklagas hosförvaltningsmyndighetbeslutinnebär att av
Ändringensärskilt föreskrivs.intetörvaltningsdomstol, något annatom

författ-karaktär; deförfattningstelmiskhar beskrivits närmast avsom
länsstyrelsens överprövnings-reglerardag80-tal iningar ett som--
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Emellertidverksamhet påverkas kan fråganinte. instansordningenom
aktualiseras ändring sker i sådan författning.varje gång Denenen nya

blihuvudregeln kan också komma vägledande reglernäratt nya om
förvaltningsbeslut utformas.överklagande av

sådana fall det enligt kommittén viktigtI är att pröv-en noggrann
instansordning bör tillämpasning sker vilken och de motivattsomav

bibehållenkommittén redovisat för överprövningsverksamhetensom
hos länsstyrelsen därvid beaktas.

Samordning statlig verksamhet på7.4 av

regional nivå

Kommitténs bedömning

Öppenhet måste beaktas i samordningsarbetet dettaoch insyn när-
till exempel nätverk.informella former,iäger rum

det fortsatta utredningsarbetetKommittén i närmareatt stu-avser-
statlig verksamhetdera skillnaderna fråga organisera påi sättet attom

förbehövs utveckla den tvärsektonellaregional nivå. strategiEn att
regionala nivån.verksamheten på den

förstabör självstyrelseorganen i hand förförsökslänenI ansvara-
med de regionalasammanhänger utvecklingsupp-den samordning som

samordningen inbegriper statliga uppgifter.gifterna, de falli näräven
länsstyrelsens för samordningenKommittén att ansvar avanser-

regional utvecklas, särskiltden verksamheten på nivå börstatliga mot
nivåns behov få samladbakgrund den kommunala mötaattav enav

stat.
regionala samordningen bör ha stöd förstärktstatligaDen av en-

regionala frågorna.central samordning deav

Skälen för kommitténs bedömning

Allmänt

Enligt kommittén hurdirektiven skall samverkan mellan läns-överväga
styrelse och statliga myndigheter bör utformas för säkerställaandra att

effektiv samordning.en
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harstatliga förvaltningendensamordningen inomförForrnema
självsty-hur den regionalakoppling tillkommitténdock enligt näraen

därför fråganKommitténutvecklas.relsen kommer attatt omanser
regi--och övrigaregionala verksamhetenstatligadenSamordningen av

konse-sammanhang. Enibörsamordningsfrågoronala övervägas ett
kommitténsbehandlas ifrågor kommerdessadetta attkvens är attav

slutbetänkande.

nätverkSamordning i

karak-fårallt oftareregional nivåpåsamordningfinnerKommittén att
länsstyrelsennätverk, därformaliserade utgörmindreellertären merav

hand-skapasnätverkenaktörer. Ijämbördigaflera gemensammaen av
där-sträcker sigSamordningenfrågor.strategiskaför länetlingslinjer i

nationsgränser.iblandlänsgränser, även överför allt oftare över
föreffektivt redskapsignätverk har visat ettSamordning inom vara

fästadockKommittén villavseenden.olikaitill beslutnå framatt
isvåra få insynkan bådenätverkenpåuppmärksamheten attatt vara

framhållasammanhangi dettadärför viktigtpåverka.och Det attäratt
och insyn.öppenhetbetydelsen av

indelningsfrågornaochSamordningen

brister i dag. Sär-regional nivå harpåsamordningenväl käntDet är att
flertalet myndigheter,följerproblemdeskilt påtagliga attär avsom

i regionerorganisera sighar valtbolagoch statligaaffärsverk att som
läns-frånmyndighetsgränsemaskiljer sigOftalän.fleromfattar än ett

samordnings-länsstyrelsensdettaförsvårarSjälvfalletgränsema.
regionaladenpropositionenikonstateraruppgift. Regeringen sam-om

håller pålänsindelningen1996/97:36 attprop.hällsorganisationen att
för-den statligastruktur försammanhållandefunktionmista sin som

mellannivå.påvaltningen
alltdag mångairegionala förvaltningenstatligaDen varaavanses

blandtidigare,harhelheten. Vitanke påutfonnadsplittrad ochför utan
föra vissaförslag överpåpekat övervägs attkapiteli attannat om

tillgällerhuvudmän.till andra Detlänsstyrelsentillsynsuppgifter från
Andrasocialtjänsten.tillsynenochlivsmedelstillsynen överexempel

dis-förssektorntill dendär detförvaltningsområden avgränsat enegna
jordbruksadministratio-blandrolllänsstyrelsenskussion annatärom

avseendefunktioneradministrativavissafiskeintegration, samtnen,
strukturfondsprogram.EU:s

samord-överdriven påfinnsdet attKommittén troatt enmenar
detreformer. Näradministrativaningsproblem kan hanteras genom
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gäller den regionala hävdasnivån ibland återgång bör ske till lä-att en
indelningsgrund för myndigheters, affársverksnet och statliga bo-som

lags regionala organisation. Vi detta inte realistiskt al-att är ettmenar
ternativ; regionala indelningar kommer fortsättningsvis olikaäven att se
ut.

Enligt kommittén kan det likväl finnas administrativtsättett att
hantera de statliga samordningsproblemen på regional nivå. Kommittén

funktionell organisering den statliga länsstyrelse-attmenar en mer av
organisationen för variation och mångfald.I underlags-utrymmeger en

till kommittén landshövdingarna och den centrala samord-rapport om
framförsningen länsstyrelsentanken på och det regionala självsty-att

relseorganet bör kunna ha skilda geografiska områden se kapitel 6.
Länsstyrelsen behöver inte likadan i hela landet. De verksamheterutse

skall ingå i länsstyrelsen, liksom hur väljerstaten attsom agera som
regional samordnare andra aktörer, bör kunna variera mellangentemot
olika regioner.

Kommittén det fortsattai utredningsarbetet stude-att närmareavser
skillnaderna i fråga organisera den statliga verksamhe-sättet attra om
på regional nivå. Vi utveckling denten tvärsektoriellaattmenar en av

verksamheten på regional nivå häver förvaltnings- och verksam-en ny
hetsstrategi. skaparEn sådan strategi behov och möjlighet till,av, ger

förutsättningslös analys hur de regionala uppgifterna skallen mer av
organiseras.

Olika samordningsuppgiñer

Samordning kan ha flera olika syften, exempelvis kostnads-att en mer
effektiv verksamhet skall åstadkommas, politiska beslut skall kunnaatt
genomdrivas effektivare eller avvägningar mellan olika politikom-att
råden skall kunna Kommittén vill det häri sammanhanget pekagöras.
på några viktiga samordningsuppgiñer med betydelse för den framtida
utformningen den statliga samordningsrollen på regional nivå.av

försökslänenI det naturligt älvstyrelseorganenär att övertar ansva-
för samordningen de regionala utvecklingsfrågoma. gällerDetret av

de falli samordningen inbegriper statligaäven uppgifter.när
syfteEtt med samordningen tillgodose den lokala nivånsär be-att

hov få samlad kräverDetta stark, samordnandeatt möta stat.av en en
statlig instans på regional nivå. Kommittén därför länsstyrel-attanser

för densamordningen statliga verksamheten på densens ansvar av re-
gionala nivån bör utvecklas.

När det gäller utvecklingen den statliga samordningen inomav ra-
för modellen med samordnad länsförvaltning, genomförs för-men en

söksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län.
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erfa-kommittén vinnadirektiven tillenligtmed försöket attSyftet är
länregional förvaltning istatligsammanhållen ettrenheter merav en

Kommittén har,förutsättningar.med delvisbedrivsarbetetdär somnya
försök. Resultatetutvärdera dettauppgifttillkapitelframgår att avav

kommitténsförunderlagviktigtutvärderingen kommer utgöra ettatt
det gäller formernaslutbetänkandet,ställningstaganden i närdefinitiva

samordningen.statligaför den
statligaför denformernadirektivenunderstryker iRegeringen att

vill detKommittén iförutsättningslöst.börsamordningen prövas sam-
mellan olika sektorsintressenavvägningardeframhållamanhanget att

innebärför, sällansamordningsroll skall stå intesinlänsstyrelsen isom
harintressenskall Dessapolitiska intressen sammanvägas.olikaatt
ochpolitiker,blandsåväl tjänstemänförsvarare,starkasjälvklart som

nivå.regionalcentralsåvälpå som
optimalt krävspåfungeraskall kunnalänsstyrelsen sättettFör att

samordningförstärkt centralstödharsamordningendärför avatt av en
med vad Statskontoretockså i linjeliggerfrågorna.regionala Dettade

kommittén.tillföreslår i sin rapport
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yttrandensärskildaochReservation

kdAnderssonAndersReservation av

uppdragetdeldenikommitténtill sägs attdirektiven avserI somav
ochstrukturlänsförvaltningensstatligadenövervägandengenerella om

inlednings-framgårske. Somdelredovisningskalluppgifter aven
principiellt detkommittén ärattdelbetänkandedettakapitlet till anser

regionaladenfrågandiskuterasvårighetermedförenat att omnu
sittöverblicka helheten ikankommitténinnanorganisationen,statliga

utredningsarbete.
behövabetänkligheterredovisade över attkommitténsdelarJag nu

detveksamframförallt mig ärgördelbetänkande. Detlämna ett som
avslutande kapitlet. Härdet presenterariframlyftsöverväganden som

statligadedelarställningstaganden tilllångsiktigakommittén avmer
harkommitténskeruppgifter. Detta utan attochrolllänsstyrelsernas

vilkaochrollvilkenhelhetsperspektiv prövaimöjlighethaft ettatt
isjälvstyrelseorganregionalapåliggabörframtideniuppgifter som

uppgifterochfördelningfråganrespektive län. Först när ansvaravom
klaratssjälvstyrelseorganregionala utochmyndigheterstatligamellan

statligadehurkringövervägandentillgå upp-det dags överattär
skall liggavadfrågabådeDetorganiseras.skall ärgifterna somomen

mellanfördelningenochnivå,regional statligrespektivecentralpå om
för.skallsektorsmyndigheterstatligaolikaochlänsstyrelsenvad ansvar

försökerutredningsarbetetockså iviangelägetdetmig attFör är
subsidiaritetsprincipen.finns idetpraktisera synsätt som

minenligtdethelhetsbildskaffat sig ärharkommitténInnan en
preciseringaravgränsadevissaförsökaolämpligt göra avmening att

ochlänsstyrelseuppgifterböromständigheter utgöraallaundervad som
kommitténöverväganden attdeföregripariskeradärigenom avseratt

motivYtterligare2000.årslutbetänkandet hösten etttill iåterkomma
förordarprincipiellt ut-jagståndpunktdenna är attför intamig enatt

bordemeningminEnligtregionfullmäktige.direktvaldamedveckling
problemdiskussiongenerellamed dennöjt sigkommittén hadärför som
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återfinns i delbetänkandets kapitel 1-6, avstått från attmen nu
direkta överväganden kring framtidapresentera uppgifter för de statliga

länsstyrelserna.

Särskilt yttrande Owe Hellberg vav

Kommentarer till 7.1avsnitt

Kommittén har tolkat regeringens direktiv krav på läges-ettsom en
det hittillsvarande arbetetrapport och delvis vissa generellaom

överväganden. Kommittén dock frågor den statligaattanser om
länsförvaltningen kaninte isolerade från övriga frågor skases som
behandlas i kommitténs slutbetänkande. slutsatserna kan till viss del
betraktas preliminära, behöva utvecklasomprövas, och preciseras.som

Eftersom läget beskrivs det borde inte kommitténgör, lämnatsom
några förslag till slutsatser, fört allmäntutan ett kringmer resonemang
dessa frågor. Slutsatsema grundar sig också på länsstyrelsernaattsynen
i skall ha den roll de har idag ochstort inte heller någon helsttar som
hänsyn till den försöksverksamhet pågår i våra försökslän. Detsom
finns i andra län frivilliga försökäven där ordning fram,växeren ny
med och denett större regionala politiska nivån.ansvar engagemang av

finnsDet risk för kommittén låser fast sig i viss tänkandeatt inforett
det fortsatta arbetet.

Kommittén sig undvika detta endastsäger lägga förslagattgenom
på längre sikt inte påverkas den pågående försöksverksam-som av

heten. Enligt min mening det något kortsiktigtär tänkt, eftersom det
grundar sig på tanken de självstyrelseorgan finns i försökslänenatt som

framtideni inte skulle ha några andra uppgifter vad de idag har fåttän
till uppgift sköta.att

Självstyrelseorganen skulle naturligtvis kunna mycket välvara
lämpade sköta delar de uppgifter kommitténatt föreslårav som en
utredning Både det gäller delegeringnär frånrunt. den statligaen
nivån, till länsstyrelserna eller till kommunerna, framföralltmen
utvecklingsfrågorna.
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till 7.2Kommentarer avsnitt

uppgifter kan delegeras45föreslår i sinStatskontoret rapport att ca
kommunal nivå. Avlänsstyrelsenivå ellertillstatliga nivånfrån den

sådanatillsynskaraktär, ocksåmedmångauppgifter finnsdessa 45 men
utvecklingsfrågorutvecklingsfrågor. Alla ärtillhör natur-gruppensom

bordeoch detsjälvstyrelseorganenregionaladeförligtvis intresseav
till den nivån.föra dessa frågormöjligtdärför intresse, att omavvara

börkommitténs slutsatser,förslag imedfinns inteDetta varamensom
slutbetänkande.utredningensinförför prövningföremål

7.3.2till avsnittKommentarer

ilänsnivå,förvaltning påeffektiv statlig ärvill haRegeringen menen
gällerdetminstfrågor, intei dessaotydlig närsammanhangvissa

frånregeringen påtillsyn polisengäller vägtillsynsfrågor. det ärNär av
ochmiljöfrågordet gällerNärlänsnivån.tillsyn på t.ex.en

länsstyrelsenivån.påför tillsynså ökaräldreomsorg, resurserna
gällerroller detdubblauppmärksammar närKommittén statens

på läns-central nivå, delsdels påtillsynmedtillsynsfrågorna en
länsstyrelse-effektiviteten ikommittén ökavillstyrelsenivå. Här
skulle kunnasärskild kompetenskrävertillsyntillsynen, att somgenom

föreslårlänsstyrelser.antal Dettabegränsattillkoncentreras ett mer
kvar påskall liggatill vilken tillsynställningkommittén utan att ta som

helhet,naturligtvis i sinmåste ärfrågorcentral nivå. Dessa annarsses
stället förförstärks itillsynsrollemadubbla attdeförrisken attstor

minska.

7.4till avsnittKommentarer

kommitténförsökslänen,i attsamordningsfrågomagällerdetNär anser
utvecklings-regionalamed desammanhängersamordningden som

falldeisjälvstyrelseorganen, närpå ävenliggauppgiftema bör sam-
länsstyrelserna. Närverksamhetstatlig äninbegriperordningen annan

kommitténsjälvklart. Härlikablir det inte säger attlängäller övrigadet
börlänsstyrelsenivåverksamheten påstatligadensamordningen av

samladhar behovlokala nivån möta stat.för den attutvecklas, att enav
Samord-tyda.lika lättintedäremotuppgifter attVilka äravsessom

tilldirektiveniregeringenskall,nivåregionalpåningen anser
detsjälvklartDärför det inteförutsättningslöst. attske ärutredningen,
dethärsamordningen,för den ärskall stå utanlänsstyrelsenär som
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viktigt lyssna till olika intresseinriktningar bland både politikeratt och
tjänstemän på ochregional central nivå.

Kommittén har uppmärksammat samordning på länsnivå oftaatt
sker inom olika förnätverk nå fram till beslut i olika avseenden.att Det

effektivt, nätverken inte oproblematiska demokratiskäranses men ur
synpunkt. Det kan skapa svårigheter det gäller få insyn och förnär att

kunna påverka de beslut fattas. Kommitténatt det därförsom anser
viktigt med öppenhet och insyn, lämnar inga förslag till hurvara men

detta skall kunna förverkligas läni där det inte finns några själv-
styrelseorgan och där länsstyrelserna ska stå för samordningen och
utvecklingen. det aktuellaT.ex. i fallet med utarbetandet läns-som av
visa tillväxtavtal, där huvudansvaret för den uppgiften ligger på lands-
hövdingama och där arbetet organiseras på många olika iblandsätt,
väldigt infonnellt.

Särskilt yttrande Per mpLagerav

Enligt min mening borde kommittén valt infallsvinkel i sinen annan
analys länsstyrelsemas roll och uppgifter. Betänkandet har med denav
utformning det förfått blivit allt mycket försvarsslqift för dennu av en
existerande länsstyrelseorganisationen.

och bättre hade,En inte minst bakgrund denansats motannan av
infonnation från förmedlar,EIPA varit förutsätt-rapporten attsom
ningslöst länsstyrelsemas funktion i med regionalapröva ett system
självstyrelseorgan. allmänna tendensenDen de länderi EIPAsom
studerat motsvarigheten till det svenska länsstyrelsesystemetär att
minskar betydelse förmåni till för regionala självstyrelseorgan. Mot
denna bakgrund hade det varit naturligt kommittén så hadesägaattom
nollställt den statliga regionala organisationen och undersökt vilken
organisation och uppgiftsfördelning i framtiden kan bedömassom vara
den ändamålsenliga. Med sådan hade det varit naturligtmest ansatsen

kritiskt granska också den begränsade, "renodlade" roll föratt mera
länsstyrelsen företrädare denpå regionala nivånstatenssom som
förutsätts direktiven.i sådant hadeI perspektiv det också varitett
möjligt möjligheten låta sektorsmyndigheteratt att t.ex.resonera om

för vissa tillsynsuppgifter idag ligger på länsstyrelserna.svara som
Med detta särskilda yttrande vill jag också markera min avsikt att

detaljerat återkomma till frågan länsstyrelsemas ställning närmera om
jag vilka konsekvenserna blir den försöksverk-pågåendesett av
samheten.
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Wennås fpyttrandeSärskilt Larsav

övervägandengenerellakommittén redovisat vissakapitel harI 7 om
konsta-och uppgifter. Samtidigtstrukturlänsförvaltningensden statliga

länsförvaltningen kanden statliga intefrågorkommittén, attterar om
kommitténsskall behandlas iövriga frågorfrån deisolerade somses

övervägandenkommittén, dehar,slutbetänkande. Därför säger som
slutsatser,preliminärakaraktärenkapitelredovisas i närmast somav

sambandutvecklas och ipreciserasbehövadelar kani vissa omprövas,
slutliga ställningstaganden.kommittén lämnar sinamed att

slutsatserkaraktären preliminäraharövervägandenaOm somav
slutbetänkandet, bordeinförkan komma över-kommittén omprövaatt

diskussionsmaterial.till kapitel 6ha förtsvägandena ställeti ettsom
ställningsta-sig i vissakommittén låserriskfinns detAnnars att upp

förändra.bli svårakanganden attsenaresom
för kom-utgångspunktkommittén skalltilldirektivenEnligt en

förbör utvecklas formerförslag detochövervägandenmitténs attvara
utvecklings-förankring det regionalademokratiskfördjupad aven

effektiv statligsammanhållen,finnasdet böroch attansvaret en
för bl.a. tillsyn ochkanregional nivåpåorganisation svarasom

beslut.utvärdera statsmaktemasochföljarättstillämpning samt upp
försöksverksamhetutvärdera denochföljaskall bl.a.Kommittén upp

fyra län.ansvarsfördelning iregionalmed ändrad ägersom nu rum
framtidastatliga länsförvaltningensdenmåsteEnligt meningmin

bakgrund de erfarenheteruppgifterstruktur och mot somavses
försöksverksamheten kan kommaangivnadenutvärderingen ovanav

framtidalänsförvaltningensfrågornalöserresultera Huratt omman
självstyrelseorganensde regionalapåverkaruppgifterochstruktur

parti-Folkpartietsstödjer här påmigJaguppgifter och vice versa.
augusti 1997.iantagetprogram

regionalainflytande denpåmedborgarnasFolkpartiet attanser,
skallregionfullmäktige.direktvalda Debör stärkasnivån nyagenom

delarbetydandeoch dessutomlandstingen övertaersätta av
folkvaltuppgifter. Ettstatliga länsorgansandraochlänsstyrelsernas

regionala frågorbeslutar görregionala politikermed omsomorgan
tydligare.politiskaoch detbeslutsgången ansvaretöppnare

beskattnings-regionfullmäktige haskallFolkpartiets meningEnligt
utveckling,ochregional planeringakutsjukvård,förochrätt ansvara

och miljöfrågor.kultur-utbildnings-,vissakommunikationer samt
Länsstyrelsensöverordnade kommunerna.skall inteRegionerna vara

statligfortsättningendärför ikontrolluppgifter skall även ange-vara en
det föråldradeinfört kanregionfullmäktigelägenhet. systemetNär är

för länet avskaffas.högstelandshövdingenmed representantsom
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det viktigt de speglarFolkpartiet regionernaattanser vara nya
medborgarnas uppfattning hemhörighet. Regionemas storlek ochav

centrala direktiv ellerskall därför inte beslut. Igränser avgöras genom
regionala tillhörigheten börde fall där det råder oenighet denom

folkomröstningar kommuner eller delar kommuneri avgöra.av
skäl bör enligt min mening den statliga läns-angivnaAv ovan

uppgifter regionalaförvaltningens framtida struktur och liksom de
uppgifter lösas i sammanhang. Förslagsjälvstyrelseorganens ett avse-

därförområden bör samtidigt i slutbetänkandet.ende båda dessa avges
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Kommittédirektiv Dir 1997:80

samhällsorganisationenregionalaDen

regeringssammanträde den 29 maj 1997.Beslut vid

uppdragetSammanfattning av

ochkommitté tillkallas med uppgift dels följaparlamentariskEn att upp
ändrad ansvarsfördelningförsöksverksamhet med regionalutvärdera den

riksdagen har beslutat prop. 1996/97:36,mellan och kommunstat som om
bet.1996/97:77 l996/97:108,bet. 1996/97:KU4, rskr. samt prop.

1996/97:228, dels utforma denvissa förslagl996/97zBoUl3, rskr. om
organisationen.framtida regionala

kommitténs överväganden förslag skallför ochutgångspunktEn vara
för fördjupad demokratisk förankringformerdet bör utvecklasatt en av

bör finnas sammanhållen,och detdet regionala utvecklingsansvaret att en
tillsynregional kan för bl.a.effektiv på nivåstatlig organisation som svara

statsmakternas beslut. Enfölja och utvärderaoch rättstillämpning samt upp
överväganden skallför kommitténsutgångspunkt att statenvaraannan

fullföljs iden nationella politikenmål imåste till deatt angessomse
regionalahänsyn till de mål för densamtidigtlandets alla delar tassom

har ställtälvstyrelseorganregionalautvecklingen upp.som
denöverväganden och förslagskall redovisa sinaKommittén senast

l oktober 2000.

Bakgrund

sittRegionberedningen, lämnade i 1995kommitté,parlamentariskEn mars
redovisade iSOU 1995:27. RegeringenRegional framtidslutbetänkande

regionalaregionfrågan i propositionen Denseptember i1996 sin sam-syn
tillinnehöll förslagl996/97:36. Propositionenhällsorganisationen prop.

för bättremed syfte utveckla formerförsöksverksamhet fyra läni att en
Riksdagen hardet regionala utvecklingsarbetet.demokratisk förankring av

Försöksverksam-1996/97:77.1996/97:KU4, rskr.förslagen bet.antagit
heten till utgången år 2002.skall pågå av
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och Skåne överförsKalmar, Gotlands län för detI sektors-ansvaret
med utarbeta för länetsövergripande arbetet strategi långsiktigaatt en

utveckling regionala utvecklingsansvaret, dag liggerdet i på läns-som
statligastyrelsen, andra uppgifter till regionalt själv-och vissa ett

uppgifternastyrelseorgan. berörda statliga beslut användningenDe är om
regionalpolitiska medel och andra utvecklingsmedel,vissa beslutav om

för regionala transportinfrastrukturen och fördelninglångsiktig plan den av
regionala kulturinstitutioner. Uppgiftsöverföringen reglerasstatsbidrag till

1996:1414 försöksverksamhet med ändrad regionali särskild lagen om
träder kraft den juliansvarsfördelning, i 1 1997.som

försöksverksamheten finnsgenomförandet också lagFör av en
försöksverksamhet med regionförbund1996:1415 i Kalmar län ochom

regionförbundet skall samtliga kommuner och landstingSkåne län. I vara
uppgifterför de det regionalamedlemmar och förbundet ansvarar som

skall ha. Skåne gäller detta endast tillsjälvstyrelseorganet I utgången årav
landstingetvarefter nybildade1998 det övertar ansvaret.

1978:438 huvudmannaskapockså gjorts i lagenändring harEn om
detta huvudmannaskappersontrafik, innebär kanför kollektivviss attsom

regionförbundet. Kalmar länläggas det föreslagna I region-på ansvarar
regionala självstyrelseorganets uppgifter under helaförbundet för det

denfr.o.m. den juli 1997 december 2002.försöksperioden, dvs. 1 31t.o.m.
för det regionala självstyrelseorganetskommunenPå Gotland ansvarar

uppgifter.
rollbehandlades också vissa frågor länsstyrelsernasI propositionen om

länsstyrelserna bör tydligbetonadeoch Regeringenorganisation. att ges en
samordnadlänet och utvecklingenföreträdare iroll motstatens ensom

föreslog propositionenfortsätta. Regeringen ilänsförvaltning bör att
iförsök vidga den samordnade länsförvaltningenmöjligheterna påatt

länsarbetsnämnden och skogs-föra inskulleGotlands län göras attgenom
under perioden den januari 1998länsstyrelsen 1vårdsstyrelsen i -

försöket erfarenhetSyftet med vinnadecember 2002.31 är att av en mer
delvisbedrivs medförvaltning i län där arbetetsamlad statlig regional ett

försöks-skogsvårdsstyrelsen iför inordnaförutsättningar. Motivet attnya
ochriksdagen regeringenorganisationenverksamheten, dentrots nya som

särställningGotlands region.nyligen har beslutat, är som
för förut-vidare utredningI propositionen prövaatt attangavs en

länsstyrelsernaföra länsarbetsnärrmderna isättningarna generellt inatt
Vidare beslutaskulle regeringen. avsåg regeringen att attövervägas av

Gotlands län skall ha någonKalmar och intelänsstyrelserna i Skåne,
försöket pågår dessa län.styrelse under den tid i tre
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framhöllsI propositionen ekonomisk reglering mellan ochatt statenen
berörda regionala självstyrelseorgan kommer redovisas budget-iatt
propositionen för år 1998.

I propositionen aviserade slutligenregeringen parlamentarisken
kommitté med uppgift följa och utvärdera försöksverksamhetenatt upp

utforma förslag den framtida regionala samhällsorganisationen.samt om
Regeringen sådan kommitté bör tillkallasattanser en nu.

Regeringen har beslutat proposition ändrad länsindelning ochen om
försöksverksamhet i Västsverige prop. 1996/97:108. Förslaget innebär
bl.a. försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning in-att en
leds i det västsvenska länet fr.o.m. den januari Riksdagenl 1999. harnya

förslagen 1996/97:BoUl3,antagit bet. rslcr. 1996/972228.

Utgångspunkter

samhällsutvecklingen har successivt ökat den lokala och regionala nivåns
betydelse svenska folkstyret.inom det decentraliseringEn ochav ansvar
befogenheter framför allthar skett till kommunerna. Regionala samarbets-

betydelse.strävanden får allt större
ställningstagandeRiksdagens med anledning regeringens proposi-av

samhällsorganisationention den regionala innebär de kommunalaattom
självstyrelseorganen får ökat också för det regionala utveck-ett ansvar
lingsarbetet med förvaltningi samarbete på regional nivå.statens

kommunalaFormerna för detta ökade skall emellertid iprövasansvar en
försöksverksamhet erfarenheterna från försöksverksamhetenoch skall
läggas statsmakternastill grund för ställningstagande regionaladenom

långsiktiga ochsamhällsorganisationens inriktning struktur.
kommitténsför överväganden ochEn utgångspunkt förslag bör attvara

utvecklingsarbetet fördjupad demokratiskdet regionala förankring.ge en
innebär och landstingen bör få ökade möjligheterDen kommunerna attatt

påverka frågor berör utveckling.och besluta i den regionenssom egna
Sådana möjligheter torde det enklare för medborgarna utkrävagöra att
politiskt ansvar.

den samhälls-Regeringen har i propositionen regionalaom
det finns behov fortsatt refonneringorganisationen angivit att ett stort av

den statliga förvaltningen. Regeringen har i också redo-propositionenav
visat principiella inriktningensin på det fortsatta reforrnarbetetsyn av
inom den regionala förvaltningen.statliga bör framgent finnasDet även en
sammanhållen, effektiv statlig organisation på regional kannivå som
bedriva effektiv ärendehandläggning, för bl.a. tillsyn och rätts-en svara
tillämpning följa och utvärdera effekterna statsmakternas be-samt upp av
slut. fortsattStaten kan ha statliginom föräven ett t.ex.ansvar, ramen en
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utgångspunkt härvidlaggivennäringspolitik. Enregional är att staten
nationella politiken fullföljs ii dentill de målmåste att angessomse

till för den regionalahänsyn de måldelar samtidigtlandets alla tassom
har Likaså måstesjälvstyrelseorgan ställtregionalautvecklingen upp.som

samordning verksamhet.säkra sinför attstaten ta ett av egenenansvar
vidare-det angelägetregeringenbakgrund hardennaMot attansett som

1996/97:36.länsförvaltningen prop. Ettsamordnadedenutveckla
det regionala statligalänsstyrelsenanvändandekonsekvent organetsomav

från central tillflytta uppgiftermöjligheternabetydelse förhar attstor
myndig-flytta centralanivå. Förutsättningarnastatligregional och lokal att

kommer därför studerasregionala nivåndenhetsfunlctioner till när-att

mare.

Uppdraget

ändrad regionalförsölmverksamheten medutvärderingUppföljning och av
ansvarsfördelning

ansvarsfördelning skaparregionalmed ändradFörsöksverksamheten nya
ink-och statliga myndigheter,landstingför kommuner,förutsättningar

lusive länsmyndigheter.
försöksverk-utvärderinggenomföra allsidigKommittén skall aven

direkt utpekadeandra län dei fleraocksåpågårsamheten. Det än
samarbetsformerför finna lämpligautvecklingsarbeteförsökslänen attett

erfaren-angelägetoch kommuner. Detmellan landsting är ävenattstat,
till utvärderingen.verksamhet iheterna från denna tas vara

ansvarsfördelningenändrade regionaladenutredaKommittén skall om
bidragit tillsjälvstyrelsen harkommunalaoch den att ut-mellan staten

regionalaförankring detdemokratiskfördjupadförveckla former aven
utvecklingsansvaret.

utsträckning för-vilkenbedöma iperspektiv ingårlokaladettaI att
och organisa-politiskaoch landsting, partiertroendevalda i kommuner

utformamedarbetetmedborgare deltagit ienskildaföretag ochtioner, att
detoch effekteroch iInsatserutvecklingsstrategierregionala avprogram.

kommitténbörskall också belysas. Vidarejämställdhetsarbetetregionala
tillmöjligheterochintresse,kommunernasbedöma hur engagemang

försöksverksamheten.samband medförändrats ipåverkan har
möjligheterbedöma medborgarnasmöjligtbör så långtKommittén om

för-utvecklingsarbetet hardet regionalaförpolitisktutkrävaatt ansvar
ändrade ansvarsfördelningen.följdändrats till denav
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skall skall frånkommittén utgåutvärderingDen göra även ettsom
vilken denKommittén skall utreda i utsträckningnationellt perspektiv.

verksamhetsområden för-har fullföljts inom denationella politiken som
omfattar.söksverksamheten

och hur länsstyrelserna har fun-skall följa utvärderaKommittén upp
läns-försökslänen. Konsekvenserna de berördaroll isini attgerat avnya

försöksperioden skall redovisas.styrelse under Istyrelserna har någoninte
eller skall kon-råd, nämnder motsvarandeden styrelsenmån ersatts av

analyseras.sekvenserna dettaav
sambandutvärdera de erfarenheter uppkommit iskallKommittén som

med vidgad samordnad länsförvaltning iFörsöksverksamhetenmed
Gotlands län.

hur resursutnyttjandetutvärderingskall ocksåKommittén göra aven
med ändrad regionalförsöksverksamhetenhar påverkats ansvars-av

samarbetehandla mobiliseringfördelning. kanDet t.ex. av resurser,om
de anställdasoch utnyttjandet kompetens.och mellan läneninom länet av

harundersöka hur den ändrade ansvarsfördelningenskallKommittén
förvaltningsärenden det gäller bl.a. hand-påverkat handläggningen närav
offentlighet och sekretess.rättssäkerhet,läggningstider,

erfarenheterna hos de anställda med-skall redovisaKommittén som
försöksverksamheten.verkar i

erfarenheter har direkt samband medproblem ochmöjligt börOm som
påbörja försöksverksamheten redovisasmedinledande svårigheter sär-att

skilt.

och uppgifterstrukturlänsförvaltningensstatligaDen

denåskådliggör också generella frågorvissaFörsöksverksamheten om
behöveroch uppgifter, vilkaframtida strukturlänsförvaltningensstatliga

for-studier och överväganden.principiellt inriktade Hurbelysas ängenom
utvecklas finns behovinflytandetlokala och regionalaför det av enmerna

samordningmed möjligheter säkralänsförvaltningstark statlig att aven
samhällssektorerför avvägning mellan olikaståstatlig verksamhet, samt

bästa möjliga resultat. dettaför nå Ifölja samhällets insatser att sam-upp
uppgiftervilkakommittén ocksåmanhang bör ävenöverväga som

statligförlänsstyrelsen, inomframgent kan ligga inom t.ex. enramen
regional näringspolitik.

läns-med vidgad samordnadFörsöksverksamhetenSyftet med
erfarenheterlänförvaltning Gotlands vinnai är att samman-av en mer

delvislän, där arbetet bedrivs medförvaltning ihållen statlig regional ett
försöketutifrån utvärderingförutsättningar. Kommittén skall sin avnya

för den statliga samordningen.förutsättningslöst formernapröva
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vidareutvecklaangeläget sådana ochDet organisations- arbets-är att
former väl möjligt kraven på effektivså ochmotsvararsom som en
kompetent statlig länsförvaltning. Frågan samordnade förinsatserom mer

uppföljningeneffektivisera tillsynen och på länsnivå bör därföratt ana-
kommittén.lyseras och bedömas inom

särskilt uppmärksamma de problem förKommittén bör inte minst-
förvaltningenlänsstyrelserna följer det inom finnsatt stortettsom av-

indelningar, vilket bl.a. påverkat möjligheternaantal olika regionala att
statliga bör ocksåsamordna och samutnyttja Kommittén över-resurser.

mellan länsstyrelsen och andra statliga myndigheterhur samverkanväga
bör utvecklas.

föra uppgifter och befogenheter från denMöjligheterna överatt
centrala statsförvaltningen till länsstyrelserna skall kommittén. Iprövas av

uppmärksamma aktuella förändringsförslagsammanhanget bör kommittén
riksdagsbeslut kan påverka den framtida länsför-regerings- ochsamt som

omfattning och inriktning.valtningens
ställning till den för-statliga regionalaRegeringen taatt senareavser

bl.a. sambandvaltningsstrulcturen helhet, i med beredningen deni sin av
betänkande SOUförvaltningspolitiska kommissionens 1997:57. De över-

länsförvaltningensväganden kommittén den statliga strukturgör omsom
tillskall komplement dessa förvaltningspolitiska ställnings-utgöra ett

taganden.

Uppdragets inriktning

ställningstaganden från ochMed från tidigare regeringutgångspunkt
utvärderingens reformarbetetsochriksdag och vad sagts omovansom

behandlas.huvudsyften följandeskall bl.a.
försöks-utifrån resultatet utvärderingenKommittén skall av av

tilländrad regional ansvarsfördelning lämna förslagverksamheten med
kommunala självstyrelsen påoch denhur uppgifterna mellan staten

framtiden.fördelasregional nivå skall i
fram till uppgifterden mån kommittén kommerI att permanentmer

ocksåskall föras regionala självstyrelseorgan skall kommitténtillöver
sådanttillkommande uppgifterna bör hanteras.föreslå i vilka former de I

ledningsfimktion.fall skall förslag länsstyrelsemaskommittén lämna om
Kommittén skall generella övervägandengöra statensmer om egen

dessa skall följandepå regional nivå. överväganden ingåorganisation I
utvecklingsinriktade uppgifter samordnad statligbelysa vilka som en-

länsförvaltning bör ha
samverkan mellan länsstyrelse och andra statligahuröverväga-

effektivmyndigheter bör utformas för säkerställa samordningatt en
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kan få till stånd och utvecklavilketredovisa på sätt merman-
uppföljning tillsynfråga bl.a. utvärdering, ochsamordnade iinsatser om

på regional nivå
till ytterligare delegering uppgifter tillmöjligheternaöverväga av-

länsstyrelserna.

Redovisning uppdragetav

denöverväganden och förslag lKommittén skall redovisa sina senast
konsekvenser förslagen skall redovisas.Ekonomiskaoktober 2000. av

den del uppdragetskall lämnas.finansiering IFörslag till av som avser
ochstatliga länsförvaltningens strukturdengenerella överväganden om

ske den oktober 1998.delredovisning luppgifter skall en
forsamråda med institutarbetets gång Statensskall underKommittén

följaSIKA, har i uppdrag regeringenkommunikationsanalys attavsom
för den regionala planeringenordningoch utvärdera den transport-avnya

1996/97253.föreslagits iinfrastrukturen prop.som
tilldirektivbeakta vad i regeringensskallKommittén sägssom

regional-särskilda utredare redovisningochsamtliga kommittéer om av
åtagandendir.1992:50, omprövning offentligapolitiska konsekvenser av

jämställdhetspolitiska konsekvenserredovisningdir.l994:23, av
brottsbekämpning dir.1996:49.dir. 124 ochl 994: om

ochkontakt med berörda myndigheterhakommitténarbetet börI orga-
be-utredare kan kommakommittér ochstatliganisationer attsamt som

arbetstagarorganisationerhålla berörda centralaskallKommitténröras.
tillfälle framföra synpunkter.och demarbeteinformerade sitt attgeom

Inrikesdepartementet
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tillkan delegerasUppgifterBilaga 2 som

Statskontoretlänsstyrelserna
91998: 1

vidaregåbedömer vi intressantaområdenföljande attFörslag inom vara
form. Förslagenberedning någoneller iutredning rör:med i form av

näringslivsutvecklingRegionalekonomi och

lokala för kvinnor,regionala ochmedel förbeslut resurscentra pro-0 om
beslutafärsrådgivningför kvinnligtill kommunerjektbidrag om re-

regionalt utveck-mkr och besluttill 50företagsstödgional omupp
nuvarande huvud-till mkr20för mjuka investeringarlingsbidrag upp

NUTEK,ärman
tillbidragenergifrågor och beslututvecklingochsamordning omav0

energi-huvudman Statensnuvarandevindkraftverk ärutbyggnad av
verk,

nuvarandeyrkesutbildningkvalificeradtillsynochsamordning av0
yrkesutbildning.kvalificeradförKommitténhuvudman är

lämp-regionen-till iantal stödfördelar mottagareNUTEKAnm. ett
gällerVadkunnabörbeslutsansvaretdecentralisera prövas.ligheten attav

från hurvunnitserfarenhetaktuelltdetså kan närenergifrågoma att,vara
skulleverksamhetregionalarbetar,energimyndighet prövaStatens om en

centrala.till denkomplementkunna ettvara

Lantbruk

för-för företagmarknadsutveckling inomstöd tillhandläggning av0
jord-huvudman Statensnuvarandelivsmedelsprodukter ärädling av

bruksverk,
jordbruks-miljöprogrammenför inomhelaöverföring ansvaret0 av

jordbruksverk,huvudman Statensnuvarandeområdet är
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beslut hancijursbidrag E U-stöd nuvarande huvudman Statensär0 om
jordbruksverk,
handläggning och fördelning mjölkkvoter nuvarande huvudman är0 av
Statens jordbruksverk,

juridiska förvärvstillstånd för jordbruksfastighetprövning0 personersav
med värde mkr nuvarande huvudman5 Statens jordbruksverk.över är

särskild utredare har tillkallatsAnm. En med uppgift göraatt översynen
förvaltningsstrukturen inom jordbruksområdet med utgångspunkt han-iav

jordbruksstöd berörteringen de såväl Jordbruksverket läns-av som som
styrelserna dir. 1997:125.

Rennäring

beslut bygdemedel för främjande nuvaranderennäringensavsatta0 om
jordbruksverk,huvudman Statensär

köp och försäljning mark på renbetesfjällen nuvarandestatens0 av
huvudman fastighetsverk.Statensär

första förslaget medelAnm. Det för rennäringenär avsattaavser som
förordningen avgifter10 § enligt vattenlagen. Förslaget har igenom om en

skrivelse tillställts Jordbruksdepartementet1997-11-28 beredersom
ärendet. förslaget beslutandra idagDet ligger på Statensavser som
fastighetsverk. kunna hanterasFörslaget bör den pågående översynenav

rennäringsadministrationen.av

Fiske

yttrande vattenmål och utredningsarbete samband därmed nuvar-i i0
ande huvudman Fiskeriverket,är
fördelning samtliga medel kraftverksägare betalat in0 av som som er-

för enligtfiskeskador VL 10:5 nuvarande huvudman Fiske-sättning är
riverket.

berörsantal frågor härutöver FiskeriutredningensAnm. Ett betänkandeav
Fiskeriadministrationen i EU-perspektiv SOU 1998:24 beredsett som nu
i Regeringskansliet.
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djurskyddLivsmedelskontroll och

livsmedelsanläggningartillsyn större nuvarande huvud-vissaöver
livsmedelsverk,Statensärman
burhönsförbuddispenser från nuvarande huvudman jord-Statensär

bruksverk,
föranläggningar offentlig förevisningtillstånd och tillsyn vissa avav

och djurkarantäner nuvarande huvud-djur, försöksdjusanläggningar
jordbruksverk,Statensärman

uppföljning distriktsveterinärens tillsyn mjölk-ochregistrering av av
nuvarande huvudman jordbruks-produktionsanläggningar Statensär

verk,
åtgärder för bekämpa djursjuk-ochutredningar vissa smittsammaatt

huvudman jordbruksverknuvarande Statensdomar är
hästtävlingar nuvarande huvudmanvidförordnande veterinär ärav

ordbruksverk,jStatens
husdjur och dispenser från krav på ligghallar förinförseltillstånd för

nuvarande huvudman Statens j ordbruksverk.utegångsdjur är

livsmedelstillsynen har nyligen utredningortsAnm. En översyn av enav
bereds Regeringskansliet. Djurskyddslagenförslagen iSOU 1998:61 och

utredningar Offentlig djurskyddstillsyn SOUför flerahar varit föremål
Ändringar djurskyddslagen Ds 1997:11 och statsmakternai1996:13 och

1997/98:28. Förslagen dockfrågan i börhar behandlatnyligen prop.
beredas på lämpligt sätt.

Naturvård miljöskyddoch

och lokala nu-medel till kretsloppsanpassning investeringsprogram
Miljödepartementet,varande huvudman regeringen,är

nuvarande huvudman Statensför naturvårdfördelning medel äretc.av
naturvårdsverk, SNV,

huvudmannationalparker nuvarandebestämmelserbeslut äromom
SNV,

vid reservatsbildningoch intrångsersättningbeslut markförvärvom
nuvarande huvudman SNV,enligt naturvårdslagen är

påstrandskyddsdispenserbevakning allmänna i givnaintressenav
enligt nuvarande huvudman SNV,motsvarande PBL ärsätt som

bilskrottningslagen nuvarande huvudmanenligtregional tillsyn är
SNV,



Bilaga 166168 2 SOU 1998:

avser bibehållande uppgifterframtida vattenadministration samt0 av
alternativ till myndighet,uppgifter ennya nysom

de bra rovdjuren nuvarande huvudmanbeslut avskjutning stora0 om av
SNV,är

det finns starkt politisktnärvarande bedömer vi intresseAnm. För att ett
avseende bidrag till lokalabeslut investeringsprogramhållaattav samman

sikt bör länsstyrelsen eller, försökslänenkretsloppsmiljarden. På ioch
ifråga. Vad gäller bilskrotning så har frågansjälvstyrelseorganen, komma

begagnadeSOU 1997:89 Handel med skrot ochbehandlats betänkandeti

varor.

planfrågorochBostadsñnansiering

utsmyckning nuvarande huvudman Statensbidrag till konstnärlig är0
konstråd,

stöd till kultur-samlingslokaler icke-statligabidrag till allmänna samt0
huvudman Boverket,nuvarandelokaler är

stöd till områden nuvarandebyggandet,stöd tillövriga utsattaex0
Inrikesdepartementet,huvudman är

utredningsverksamhet planväsendet nuvar-rådgivning,uppsikt, inom0
uppgifter för länsstyrelsen.Boverket med vissahuvudmanande är

utsmyckning har tidigare legat på läns-konstnärligBidrag tillAnm.
ochfrågor rörande det statliga plan-, bygg-Organisatoriskastyrelserna.

utredning SOU 1997:90.inyligenbostadsväsendet har prövats en
anförde yttranderemissbehandlats. Statskontoret i sittFörslaget har att

gränsdragning Regerings-verksamhetensbelystutredningen inte mot
uppgifter tilldecentraliseramöjligheternaeller undersöktkansliet att

ställningstagande tillslutligtsådant underlag kanlänsstyrelserna. Utan
Regeringskansliet.beredstas. Fråganorganisationsstrukturen inte av

övårdKulturmilj

byggnadsminnen och tillsynstatligatillstånd för förändringar i av0
huvudman Riksantikvarie-nuvarandebyggnadsminnenstatliga är

tillståndsärenden regeringen.ämbetet, i vissa

byggnadsminneförklaringar torde fortfarandebeslutVissaAnm. större om
förslaget kunnaövrigt vi börcentral nivå. Ibehöva på ut-atttas anser

redas/beredas.
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omvårdnadSocial

tillsyn kommunal hälso- och sjukvård för hemtjänstinomöver0 ramen
huvudman Socialstyrelsen,nuvarande ärm.m.

fördelning olika utvecklingsmedel det sociala området ochinom0 av u-
till socialtjänsten nuvarande huvudmän Social-tvecklingsbidrag är

Folkhälsoinstitutet.styrelsen och

arbetar för närvarande frågorSocialtjänstutredningen med inomAnm.
området.

räddningstjänstCivilt försvar och

bevilja för uppgifterefter från kommuneransökan ersättning inom0
ÖCB,totalförsvaret i dag

enligt räddningstjänstlagenföreläggande i dagbesluta Statensv om
SRV,räddningsverk,

uppgiftsfördelning mellan länsstyrelsen tillsynrenodlad vad0 mer avser
samråd kring räddningstjänstplaner,ochräddningstjänstav

verksslcyddsföretag i dag SRV.utbildning0 av

1996:10 har nyligen Rädd-Fö gjortutredningAnm. En översynen av
och betänkandet SOU beredsmedel 1998:59ningsverkets mål och nu av
förslag samband medbör kunna behandlas iRegeringskansliet. Flertalet

denna beredning.

Jämställdhet

nuvarande huvudman JämO.jämstäldhetslagentillsyn enligt äro

jämställdhetslagen viFörslaget ändring ikräverAnm. attansermenen
alla länsstyrelser harvidare bakgrundförslaget bör attprövas mot enav

jämställdhetsexpert.
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FörvaltningAllmän m.m.

huvud-öppethållandet vallokaler nuvarandebeslut avkortat vissai0 om
RSV,ärman

SIV.medborgarskap nuvarande huvudmananmälan äro om

Ärenden förstaöppethållande vallokaler ii vissaavkortat rörAnm. om
fördel handläggningenkännedom torde vidLokalhand postkontor. vara en

länsstyrelsen förmedborgare redannordiskaärenden.dessa För svararav
utredasrörande medborgarskap. börärenden Dethandläggningen omav

handläggasnationaliteter skulle kunna pårörande andraärendeninte även
sätt.samma

samarbeteInternationellt

Öst-SIDA-Öst Centraleuropa.till ochfrånbiståndsmedel0

Frågan biståndsmedel för småföretagsverksamhetvissaAnm. rör som
länsstyrelserna.till dedelegerasskulle kunna östra

Integration

regional nivå..integrationsfrågor påsamordning av0

avgjordRegeringskansliet och tordeibereds redan närFråganAnm. vara
tryckt.denna ärrapport
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