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Förord

Vid beredningen regeringsärenden skall behövliga upplysningarav
och yttranden inhämtas frän berörda myndigheter. den omfattningI

skall lämnas sammanslutningar enskildabehövs tillfälle och attsom
sig.yttra

Regeringsformen 7:2

och kvalitets-Klarar dagens remissväsende demokratiseraattav
Ärden beslutsprocessen det fortfarandesäkra politiska ett

föreffektivt expertkritik politiska handlings-sätt att tung av
mångfald ochalternativ det kanalisera den intressenKan av

kännetecknar demokratiska samtal detsynpunkter Förmårsom
förslagenockså hurvida de tilltänkta har chansaningge en om en

bland berördalegitimitet devinnaatt
förhistoriahär studien hade särskilda de bitvis alarme-Den sin i

uppgifterna fyrahundraårigarande den traditionenatt ettom av
förlora betydelse. Delviskommittéväsende sinär väg attnu

skulle det bero betydande kvalitetsbrister. Delvis kunde det ha
förändringar. färsk avhandlingmed politiska Igöra större,att en

konfliktnivånmellan och ökade ivisas åren 1890 1990t.ex. att
markant samband med börjaderiksdagen kring iår 1970 att man-

och korttidsutredningar. klaradetillsätta Kommittéernaenmans-
fram utifrånlängre stabila politiska uppgörelserinte attav en

konsensus

1 Kommittépolitik ocb parlamentarism. Uppsala:T. ActaNyman,
JfrUpsaliensis Hesslén, svenska kommitté-universitatis Det1999. G.

väsendet intill Uppsala: Uppsala ochuniversitet Meijer,är 1927 H.1905
forskar-Kommittépolitik och kommittéarbete Lund: Gleerup vår1956. I
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FÖRORD

den här skriften redovisas undersökningI det nuvarandeen av
remissväsendets betydelse för demokrati och kvalitet de politiskai
beslutsunderlagen. led den politiskaDetta tämligenärav processen
outforskat. Förhoppningsvis kan denna lilla studie inspirera till
fler.

Demokratiutredningens ledamöter har ställninginte tagit till
författarnas synpunkter.

Erik Amnå
Huvudsekreterare

volym Avkorporativisering och lobbyismXIII undersöksSOU 1999: 121
också aspektervissa kommittéväsendet.av
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för-ochSlutsatser1

slag
offentligt demokra-skallsvenska remissinstitutetDet ettgenom

och öka kvalitetenbeslutsfattarna kunskaptillföratisk samtal mera
och beslutsunderlag.berednings- Omoch riksdagensi regeringens

utredningsbetän-frammedkommittés arbete ettatt taser enman
remissförfarandetföljerförsta två.kande stegett steg, somsom

sedan börjanupprepandeKommittéväsendet har gånger 1900-av
forskare utredare.såväloch analyseratstalet beskrivits som avav

uppmärksammats.har däremot sällanRemissinstitutet
granska hur remissinstitutetSyftet med denna ärrapport att

frågor harbeskrivning kap. Tvåfungerar för 2.närmare seen
betydelse iförsta frågan behandlar remissvarensfokus.i Denstått

andra gälleroch beslutsprocess.berednings-demokratisk Denen
effektiv kvalitetsgranskare.fungerarremissinstitutet som enom

kritikbakgrund denfrågan har ställt bl.a.Den mot avsenare
riktade kvalitetenoch MarjaViviann LemneGunnarsson motsom

ochutredningarnaoffentliga i Kommittéernade ESO-rapporteni
Bain/een hösten 1998.

utred-bara det gällerförekommerRemissförfarandet inte när
för statligavanligt inomningsväsendets Det ärrapporter. ramen

ärendenberedningkommunala myndigheters Peterssonoch 8Cav
slutbetän-handlar remissvarenSöderlind Vår1992. rapport om

från kommittéerna.kanden
remissväsendet.följande aspekterbehandlasI rapporten av

vilka, vilkaomfattning. Vad tillRemissväsendets remitteras svarar0
kap.och vilka inte 3.m.m.svarar

förekommervilken utsträckningUtfrågningar bearingar. I ut-0
remissväsendeteller alternativ tillfrågningar komplementsom

kap. 4.



DEMOKRATI PÅ REMISS

Från direktiv till riksdagsbeslut. fem fallstudier granskas bered-I0
och beslutsgångennings- från direktiv till riksdagsbeslut. dessaI

fallstudier har igenom samtligagått remissvar, ochpropositioner
riksdagsmotioner bedömt effektremissyttrandens ledolikapåsamt

beslutsprocesseni kap. 5.

kvalitetssäkrareRemissvaren och kvalitetskontrollanter. I0 som
vilken utsträckning behandlar remissvaren kvalitetsbrister utred-i

kap.ningarna 6

Remissvaren, kvaliteten och demokratin. bred bildFör0 att en
för-remissväsendets och nackdelar, förnyelsebehovet ochav av

remissinstitutets betydelse för det demokratiska beslutsfattandet
har femintervjuat med bred erfarenhet från såvälpersoner rege-
ringskansliet och riksdagen från harorganisationerna. Vi in-som

Daniel Tarscbys, Wibble,tervjuat Gustafsson,Anne CarlingStig jan
och Isberg. och bilaga.Magnus Kap. 7

kapitelVarje i avslutas med kort sammanfattning ellerrapporten en
med slutsatser. detta kapitel sammanfattasnågra slutsatserI våra
och också förslag förändringartill förbätt-några ochpresenterar
ringar remissväsendet.av

Nästan alla utredningar remissbehandlas

slutbetänkandena frånNärmare % kommittéväsendet skickas90 av
remiss. detta kanAv dra olika slutsatser. slutsatsEn ärman att

det bra mycket betänkandenså nio tio remissbe-är att som av
handlas samtidigt det förvånande remissbe-inte°/o10är attsom
handlas. slutsats det kanskeEn alldeles för mångaär ärattannan
utredningar remitteras. ESO-rapporten ochI Kommittéernasom
bofinken drogs slutsatsen mycket utreds kommittéväsendetiatt

lika hade kunnat hanteras linjen departementeni i ellergärnasom
lagts statlig myndighet. det förnågon mycketOm ärut som
utreds kan det kanske också för mycket remissbehandlas.vara som

harVi gjort skattning vad kostar.remissvar Mel-etten grov av
lan pekfingretoch kostar det kronor varje gång25 000tummen en
statlig myndighet skriver förefallerDet troligt detett attsvar.



DEMOKRATI PÅ REMISS

Flera dem intervjuatförmycket organisation.kostar lika aven
lägreremissarbetet prioriteras mångahar uppgivit att avnumera

det kos-främst ekonomiska,skälorganisationer. De ärangessom
samtligaingående remisser. någonför mycket Inteatttar svara

omoderntellermindreskulle intressantdethar angivit ettatt vara
och beslutsprocessen.medverka berednings-isätt att

utsträckningvilkendärför aktuellt ikanDet pröva ut-attvara
följande ocksådetframtiden Vi iremitteras.redningar i måste tar

från statligaanalyseralternativa i remissvarenbristen myn-upp
remissförfarande möjliggörakanomfattandemindredigheter. Ett

ökade krav remissinstanserna.

Utfrågningar sällsynta

bådeoch Statskontoret visarviddiarierna RRVVår genomgång av
huvudutfrågningar bearingarförekommerdet över tagetatt

utfrågningar kringmedrelativt sällsyntoch det är rapporteratt
kommittéväsendet eller Ds-serien.från i SOU-

tillutsträckning ha kallatsökadtycks dockStatskontoret i ut-
EU-relaterade frågor.andraEU-direktiv ochkringfrågningar

snab-frågor kräverfinnsdetkan tydaDetta att som ennumera
för kommittévä-möjligtvad inomberedningbare ärän ramensom

remissförfarandet.traditionellaoch detsendet i
Även remissförfa-sedvanligttyckshearingar inte ersätta ettom

finnas skäldetutsträckning kanrande såi någon närmarestörre att
under de allraeftersom de ökat antalifölja utvecklingen, senaste

frågorhurfinns det anledningsiktPååren. överväganärmareatt av
tilloch försökmed öppenhetberedasdetta slag kan repre-samma

remissväsendet.inomsentativitet som
remissbehandling-meddemokratiska värdenafrämstadeEtt av

för besluts-barafinns tillgängliga intealltidremissvarenär atten
utfrågningmedborgaren.för den enskildeockså Enutanorganen

Självaoffentlig promemoria.kunna dokumenteras iskulle också en
har under arbetetskenbar.dock ibland Vitillgängligheten kan vara

praktisktgälltproblem detmed denna studie närstött rentatt
fram själva remissvaren,diarierdepartementensvia även om

bemötande.fåttgenomgående ett gott
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DEMOKRATI PÅ REMISS

Flera de intervjuade kap. underströk utfrågningar7av att en-
dast kan komplement. heltDe utfrågning-enigaettvara var attom

kaninte den sedvanliga remissbehandlingen. peka-ersätta Någraar
de också det finns problem inom nuvarande remiss-ävenatt
hantering. kanSvaren otydliga eller ofullständiga, dvs. intres-vara

och viktiga frågor har hoppats Ibland kan det ocksåöver.santa
förstå vadsvårt remissinstans fråga.iattvara en anser en

frånFlest den offentliga sektornsvar

antaletDet remissvar kommer från den offentliga sektorn,största
och inte, kanske från organisationerna. läggerNärtrorsom man
ihop alla remissinstanser underremisser och första125 1997
halvåret departementen begärt1998 utlåtanden frånattser

instanser tredjedelar7 392 hörde hemmatvå deninärmarevarav
offentliga sektorn. fåralla betänkandeMen remissettsom sva-

deinte, inte statliga myndigheterna.rar ens
Eftersom den offentliga sektorn -framför allt de statliga myn-

digheterna i utsträckning andra, dominerar denstörre änsvarar-
offentliga sektorn bland mindreinte de%än 65änmer svaren, av
inkomna inkl. de kommer från statligasvarenspontanasvaren
myndigheter. kan konstateraiattVi remissväsendet huvudsakligen
tycks inriktat hämta synpunkter frånin statligaattvara myn-
digheter och andra den offentligainom sektorn. Attorgan svaren
från offentligaden sektorn dominerar antalsmässigt innebär inte i

de skullesig den fortsattai berednings- och be-vågaatt tyngre
slutsprocessen. viktigtDet remissinstitutet lika högiär att ut-
sträckning fungerar samtal med organisationerna medettsom som
olika instanser den offentligainom sektorn.

Statliga myndigheter dåligtoväntatsvarar

statliga myndigheternaDe svarade alla% remisser.93 Dettaav
kan först förefalla högt, det borde egentligen ef-%,100men vara

statliga myndigheter enligt riktlinjerna från Statsrådsbered-tersom
ningen skyldiga frånremisser regeringen. självaär Iatt svara
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endast harfärre eftersomde ejverket svar"ännu somsvarar
alls till departemen-kommiträknat de fall det inte någotnär svar

svarsskolk. kommerbetraktas intekan SvarDetta atttet. mansom
kortfattatenda innehåll, alternativtskicka ettatt ett svar som

räknatinvändningar, harharinte någraatt som svar.mansvar
myndigheter och olikapåpekas riksdagens instan-bör dockDet att

rättsväsendet alltid sina remisser.inom svaratser
ofta dåligamyndigheterna ifrån de statligaSvaren är en annan

kortfattade kap.bemärkelse. 5.remissvar EnMånga är ytterst av
vaddet oklartpekarde intervjuade kap. gångermånga7 äratt

understryker detmyndighet egentligen En attannanmenar.en
frånstandardsvarschablonartade och ytligaibland kommer myn-

den fortsatta bered-särskilt idigheter inte väger tungtsvar som-
ningen.

förekommer sällanoch kvalitetskritikAlternativa analyser

fylligakap. tyderfallstudierna remiss-5Genomgången attav
förekommeroch kvalitetskritikmed alternativa analyser intesvar

detalj.ofta. har analyserat remissvar isärskilt Totalt 350ca
drygt sidor.varierade mellan ochOmfånget remissvar 40ett en

sidor. motiveringargenomsnitt remissvaren LångaI tre varvar
endastoch förekom i Motiveringarockså relativt sällsynta 21 svar.

utredningsförslagställningstagande till deför remissinstansens
Kritikhälftensaknadesskickats iremiss närmare av svaren.som

förslag förekom endast drygtanalys och i %underlag, 13 avav
och det varieradeKonsekvensanalyser mycket sällsyntavarsvaren.

förekom sådanaGenerelltmellan olika utredningar.starkt sett
utredningarhelt frågasällan eller saknades ianalyser somom

verksamhetsområden och innehåller konkretaspänner över stora
förslag.

Gustafsson,intervjuade Carling,Samtliga Stig Is-Magnus-Jan
förstarkt stödWibble uttryckteTarschys ochberg, Daniel Anne -

ochnödvändigtdedet nuvarande remissinstitutet, såg ettsomsom
detoch komberednings- beslutsprocessen.omistligt inslag Meni

remissförfarandet.fram kritiksamtalen ocksåunder mot

11
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intervjuade riktade kritikDe alternativa analyser ochmot att
välmotiverade synpunkter sällsynta vilketså i remissvaren, ock-var

fallstudier pekarså våra frånremissvaren ochpå. Men RRV
Statskontoret, från och högskoloruniversitet fråga lag-isamt, om
stiftningsfrågor från olika rättsväsendet,inom inne-svaren organ
höll i utsträckning alternativa analyser och intressantastörre syn-
punkter från andra remissinstanser.än svaren

fråga departementensI sammanställningar remissvarenom av
underströk de intervjuade, likhet med vadi Riksdagens revisorer
pekat i tidigare s.k. klippsammanställningar,rapport, atten som
bygger sammanställningar direktcitat oftaremissvaren,av ur
kan bryta logiska sammanhang. därförtjänarDe över-mer som en
sikt eller uppslagsverk vad kan intressantöverett attsom vara
vidare med. intervjuad den gamla tidensEn analytiskaattuppgav
sammanställningar givetvis de kostade änattgav mera, men mer
vad det skulle de skulle återinföras.värtvara om

har kunnatVi konstatera kvalitetskritik relativt sällsyntäratt
fråni remissvar och Statskontoret kap.RRVäven 6. I Kommitté-

och Bofinken fick betänkanden genomgående lågt10 20erna av
betyg vad gäller kvaliteten. bör dock påpekasDet Statskontoretatt

hade fåttinte alla dessa betänkandentio remiss. När nu
granskat utredningarremissvaren har funnit kva-samma att
litetsfrågor aldrig fylliga från deMestnästan tas upp. var svaren
statliga myndigheter berörda.närmastsom var

kan konstateraVi remissinstitutet dag tillfreds-i inteatt ett
ställande fyller rollen kvalitetsgranskare och kvalitetsga-sätt som

kvalitets- och metodbristerStora tycks huvudsakirant. passera
opåtalade. den kvalitetskontrollenOm interna inte tillräckligär
under utredningsarbetets borde enligt bedömning dennagång, vår
uppgift hanteras under remissvarvet. tycks endast kunnaDetta

vidgade direktivuppnås till vissa förslagremissinstanser segenom
det följande.i2

kan och börDet inte uppgift för departementen ochvara en
riksdagens utskott efter remissbehandlingen kompensera föratt

mycketmånga elementära ochgånger grundläggande brister. När
remissvaren sammanställts och arbetet med förslagregeringens går

slutfasin i propositionsarbetet det väl börja ifråga-ären sent att

12
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remissvarhar valt igenomunderlaget. Vikvaliteten isätta att
hagranskning visat sigtidigareutredningsbetänkanden i ensom

underlag.ochutredningsmetodervad gällerbristerbetydande
remissin-Även därför dra slutsatsenkanliteturvalet är attom

ofta fun-kvalitetskontrollenocheffektivtdaginte istitutet är att
lag-dock rättsinstansernasfrån dettaUndantagetdåligt. ärgerar

förslagen.granskningtekniska av

påverkar beslutenRemissvaren

Regerings-politiska ipåverkat denhar remissvarenHur processen
hurräknaeffekternariksdagenochkansliet Ett ärmätasätt attatt

och motionerna. I vårapropositionernaåberopasofta iremissvar
ifem propositionerna gånger,denämndes de 63fallstudier ifem

där-detmotionernaproposition.varje Ii ärgenomsnitt gånger2,6
till remissvar.hänvisningardirektamedsällsyntemot mer

endasteffekternaslutsatserdradock inte någraDet går omatt
remissvarentill remissvar. Atthänvisningaratt summeragenom

underströks vid inter-indirekt,och beredningbeslutpåverkaräven
Även flera falldockpekar ifallstudiernakap. ävenvjuerna 7.

frågaledde ifrån remissinstansernaKritikpåverkan.direkt omen
särskildbehandlades ifrågantillvalutapolitiken nytt ar-enatt

kameraövervakningutredningenRemissvarenbetsgrupp. om
beaktades iocksåperspektivochsynpunktertillförde propo-som

ochtill remissopinionenhänsynvidareregeringensitionen. Att tog
ikunnatharförslagenmodifieradefrågorvissai även notera

förvaltningspoli-och dendemokrati ilokalpropositionen omom
Även avspeglatfallet motionervanligadettiken. i re-att som

gällde lag-detiblandhar deblivit avslagnamissopinioner närsom
betydelsefullalett tilldiskrimineringsocialstiftningsbeslutet om

från riksdagen.uttalanden
fallstudier bi-samtligaiuppenbart remissomgångenDet är att

blandoch särintressenpolitiska positionertill klarläggadragit att
förstärkt regering-därmedochförslagenberörsde avgrupper som

remissväsendetaspektviktigYtterligarebeslutsunderlag. enens
remiss-den hjälpundersökningtäcktsdock inte vår är somavsom

utredningsförslagsåvälgranskakritisktmassmedia attgersvaren

13



DEMOKRATI PÅ REMISS

förslag från regeringen. det gällerNär remissinstitutets indi-som
rekta verkan och effekter kan dessa beskrivas "viktig mark-som en
nadsföringsmekanism. fungerarRemissinstitutet distribu-som
tionskanal från utredningsväsendet och innebär många iatt sam-
hallet delmåste utredningarna och dem.ta av reagera

iakttagelserDe fallstudiernagjort i tyder remiss-som att
kan påverka beslutsprocessen många sätt.svaren

Många spontana remissvar

demokratiskFrån synvinkel det viktigt varje myndighet,är att or-
ganisation eller enskild medborgare har möjlighet lämnaatt re-
missvar remissinstans finnaseller med remisslis-utan att vara
torna.

kommerDet i genomsnitt nio remitteratspontana svar ut-per
redningsbetänkande. spridningenMen Till några remisserär stor.
kommer många till andra endast och till femtespontana svar, var
inga alls. de°/o15 remissvaren kom från statligaspontanaav myn-
digheter, korn från kommuner%1O och landsting. Merparten av
dessa korn från instanser ofta finns medsvar som annars re-
misslistorna. från enskildaSvar dvs. den kategoripersoner, som
aldrig får ärende remiss, utgjorde °/o13ett spontansvaren.av

Under framkomvåra intervjuer också förbigåendei att man
egentligen kändeinte till vilka remissvar som spontana.var

Två tre remisser till LO, SACO och TCOav

har tidigareVi konstaterat statliga myndigheter, kommuner,att
landsting och andra deninom offentliga sektorn får mångaorgan

frånremisser departementen.
Svenska Kommunförbundet den vanligaste remissinstansen,är

alla°/o remisser gick dit.75 fick likaRRV många, °/.nästan 74av
Också organisationssverige får möjlighet mångaatt svara

remisser; LO %, SACO och70 °/o TCO hälften67 °/o. Mer66 än
alla remisser till53 °/o andra fackligagår organisationer.av

14
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Övergripande slutsatser

pekatharolika studierfrånresultaten våraGenomgången enav
remissväsendet i sighandlar interad brister. Bristerna utanom

används.detfrämst hurgäller
remissin-studie:förfokus Fungerarfrågor har våriståttTvå

ochbeslutsunderlagkvalitetsgranskareeffektivstitutet avensom
kommittéväsendet Funge-det statligafrånlevererasförslag som

regeringskansli,mellandemokratiskt samtaldet öppetettsomrar
medborgarenenskildeoch denmyndigheterorganisationer,

roller. Organisatio-har olikaoch organisationerMyndigheter
företräda de intressena. Deuppgift främst ägerär att egnanernas

kvalificerade remiss-och lämnar gångersakkompetens mångastor
svar.

SocialstyrelsenSkolverket,Förvaltningsmyndigheter t.ex.som
breda all-företräderroller.dubbla Dehareller i viss månAMS,

de iblandkangång sättmänintressen, sammasammamen
myndighe-företräda också denintresseorganisation egnasom en

kanutredningoffentligfrånförslageneftersomintresse entens
verksamhet.myndighetsdjupt ingripa en

universi-och StatskontoretStabsmyndigheter, RRV samtsom
generellamöjlighet lämnahögskolorna haroch att syn-merteten

ochunderlagutredningarnaskvalitetengranska ikanpunkter och
ochfrån universitetensärskiltförslag. remissvar,Deras svaren

innehålla kvali-och kananalytiskahögskolorna, många gångerär
docktyckshögskolornaochtetskritik. universitetenMen svara

granskarjuridiskaOlika instanserutsträckning.begränsadendast i
effekter.och deras vårtlagstiftning Menförslag tillsärskilt svarny

kvali-vältillräckligtfungerarfrågan remissinstitutet somom
blir dessvärre nej.tetsgranskare

demokra-fungerarremissinstitutet öppetFrågan ettsomom
myndigheterregeringskansli, organisationer,mellansamtaltiskt

medjakande,besvararmedborgarenenskildeoch den reser-men
effektivare.kunnabordeenligt meningdet vårvationen görasatt

reformeras.behöverremissinstitutetdärförblirslutsatsVår att
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Förslag Se över remissarbetet i Regeringskansliet

Bakgrund. konstaterarVi kommittéväsendets°/o90närmareatt av
slutbetänkanden skickas remiss. besva-Men många remisserut

inte. den privata sektornInom behöver låg svarsfrekvens interas
nödvändigtvis problem eller tecken remissinettses som ett att
stitutet inte skulle fungera. förslagen frånAtt utredningnågon

remiss inbjudan till demokratiskt samtal ochär möj-etten en
lighet lämna synpunkter. välGenom underbyggt remissvaratt ett
kan organisation offentliginitiera debatt förläng-i sinen en som

påverkarning förslagregeringens och riksdagens beslut.
det gäller deNär statliga myndigheterna läget någotär annor-

lunda. vanligen.De iMen °/o till offentligremisserna7svarar av
sektor kommer inte kannågra tyckas märkligtDet detsvar. att
finns statliga myndigheter inte alls eftersom de enligtsom svarar,
riktlinjerna från Statsrådsberedningen har svarsplikt.

Samtidigt finnsdet statliga myndigheter, densom trotssom
generella plikten inte det, har funnit statligagöratt svara myn-
digheter skickar remissvar oombedda. mindreInte °/o15änsom

korn från statliga myndigheter.spontansvarenav
kanDetta tecken brister i förrutinerna ihopsättaettvara att

remisslistor myndigheter. För övriga remissinstanser detär en
inbjudan Under och 70-talen remisslistorna1960-att svara. var
uppdelade i delar; den förstaitvå de främstinstanser, vissaangavs
statliga myndigheter, vilka enligt skrivelsen ålades deniatt svara,
andra bereddes kommuner, organisationer och vissa myndigheter
tillfälle har fördelarnaVisvara". med tillåtergåövervägtatt att
denna tidigare ordning, funnitinte några.men

Förslag. Enligt vår bedömning höjs effektiviteten bered-om
ningen i Regeringskansliet förstärks och fördjupas från det att

utredningsbetänkande överlämnas till regeringen och tillett
dess det går remiss.att ut

Vi då barainte sådana elementära insatseravser ettsom mera ge-
nomtänkt urval remissinstanser och förnuftig avvägningav en av
tidsutrymmet för de olika instansernas remissarbete.
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myndigheternaRemissarbetetbilligare remissvar.Färre men
tyckaskankronor remissvar. Deträknatkostar OOO25grovt per

kom-för dekostnadernakan remissvarsammanlagtlitet sommen
tillunder uppskattasmyndigheternafrån statligade årin ett camer

önskvärtdetdessutomkronor. konstaterarmiljoner Vi80 att vore
innebäraskullevilketfler fylliga analytiskamed och remissvar, än-

be-meddärför viktigtkostnader.högre Det är noggrannareennu
inför remiss.departement varjeredning ansvarigt

stärkaremissarbete.politiskStarkare Ettstyrning sätt styr-attav
Vilkautsträckning pekaökadremissväsendet iningen är utattav

specialdestineraoch vissaönskar belystafrågor departementet att
Dock bör intefrågor till eller remissinstanser.någon några myn-

inskränkas.andra aspekterdigheternas ävenrätt att ta upp
deförslaget genomgång 122inte vårMenDet är nytt. avsenare

fall funnitsendast hardet någonhar iremisskrivelserna visat 7att
tidigareåtgärd,dennauppenbartsådan anvisning. Det är att som

utsträckning.längre ivanligare utnyttjas någoninte störrevar
remissreglerna,förändringsketthar detFormellt inte någonsett av

rekommendationförhållande till denändratshar iendast praxis
reviderade iStatsrådsberedningens anvisningar senastisom ges
och remissvar:under rubriken remisserBegränsningar1998 avmars

oftare talaalltförsökerRegeringskanslietInom att omnumeraman
betänkande regeringen ivilka delarför remissinstanserna ett somav

besparas remissin-synpunkter Därigenomförsta hand vill ha på.
omfattande, betän-kanskemedarbeteonödigt i ett,attstanserna

dem.de delarplocka den ellerkande rörut som
bestämd delbegränsad tillfår någonremissDen är avsomensom

delar.synpunkter ocksålämna övrigafår naturligtvisbetänkandeett
underlätta remissin-barabegränsaAvsikten med remissen är attatt

alltidnaturligtvis remissinstansgällerarbete. Omvänt att enstansens
yttrande lämpligtkan begränsa sitt sätt.

utformas ifördel stringentdärför medkananvisningarDessa mera
och Sam-departementen remissinstanserna.fråga kravenom

mellanrumbehovet medockså jämnapekar detta taattmantaget
ochförslagefterlevshur kraven 5.reda se 3även
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ÖkaFörslag på2: frånkraven de statligasvaren
myndigheterna

Bakgrund. Statliga myndigheter skyldiga remisser.är att svara
Trots detta händer det många statliga myndighetergånger heltatt

från Tillavstår detta kommer många remissvarenatt svara. att av
från myndigheter liksom från andra remissinstanser är ytterst
kortfattade och innehåller mycket lite substans.

Kortfattade högst sida där x-myndigheten intesvar t.ex.en
har erinringarnågra utredningen och dess förslag Vanliga.ärmot

sådana kortfattade formuleringarMen kan dölja fleraantingen må-
naders ingående beredning eller mycket lätttagitatt man upp-
giften.

harVi granskat remissvaren de betänkandentio enligtsom
ESO-rapporten och BofinkenKommittéma visade brister istora
utredningarnas analys och metoder. Genomgången visar detatt
finns risk detta slags brister inte uppmärksammas remissin-att av
stanserna.

intervjuerVåra visar också de bristerna i remissvarenstörstaatt
dels det ofta otydligt eller oklart vad remissinstansärattvar en

egentligen dels vissa myndigheter eller andra remissin-attanser,
ofta levererar sitt vanliga standardsvar eller käpphästar, därstanser

den konkreta kopplingen till aktuell oklar.remiss är
Flera de framhöllintervjuade också det viktigt in-ärav att att

och StatskontoretRRV ingående, eftersom destanser som svarar
inte särintresse. Statliganågot myndigheter kan där-representerar

hamånga gånger särintressen organisa-sättemot samma som
och företag.tioner Flera de intervjuade menade remissvarvetav att

bland särintressena viktigt, eftersom det främst syftar tillär att
kontrollera faktaunderlaget för förslag och beslut korrekta.äratt

Remissarbetet kommenteras sällan det talas regeringensnär om
styrning myndigheternas verksamhet. harVi igenom regle-gåttav
ringsbreven för och Statskontoret.RRV Statskontorets regle-I
ringsbrev finns ordetinte remiss däremotI RRV:snämnt. anges
under rubriken Direkt regeringsstöd remissyttranden börRRV:satt
koncentreras till det ekonomiska beslutsunderlaget frågortillsamt
där verket har aktuellt underlag. Vidare verketsett eget attanges
totala kostnader för fårremissvaren inte öka.
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fakta- ochskall fungeraremisshanteringenFörslag. Om som
riktlinjernakrävsutredningsförslagkvalitetsgranskning attav

förtydligas.remissarbetetför

myndig-medstyrningsdialogenförkan inomDetta göras ramen
särskilda kravställakankvalitetenökaheterna. Ett sätt attatt vara

kvalitetenskall granskade delsStatskontoretochRRV att
ökaddels iutredningsmetoderochfaktaunderlag använts, ut-som

och beräkningar.analysermed alternativakommasträckning
slutbetän-granskat remissvarendaststudiehar dennaiVi

iblanddepartementen remitterarfrån kommittéerna.kanden Men
Tillfrån kommittéerna.andraellerdelbetänkandenockså rapporter

varierandemyndigheterfrån iolikadetta kommer rapporteratt
förutomdepartementen,ocksåutsträckning remitteras att stat-av

andratillkanmyndigheter själva remitteraliga rapporteregna
påpekadock viktigtför yttrande.myndigheter Det är attatt myn-

fallet.svarsplikt dethar idigheterna inte någon senare

medsamtaletoffentligaFörstärk detFörslag
organisationerna

avstårorganisationerna många gångerBakgrund. har visatVi att
både pekatharIntervjuernafrån remisser. att re-att svara

lobby-hearingar,andraochviktigt t.ex.missinstitutet sättär att
beslutsunderlagkringinformellt samarbeteverksamhet och att

kan remissernakomplement inteviktigapåverka ersättaär men
remissarbetetbegränsaekonomiska skäl tvingassamt att man av

vilka remisserinnebärdag.i Detta avgöratt noggrannaremanmer
hur mycketfår beaktaocksåskall resur-att mansvara menman
på.de remisserkan lägga svararmannermanser

från organisationernafallstudierna visatSamtidigt har att svaren
får effektpåpekandenochsynpunkterför frammånga gånger som

både departe-ibeslutsochfortsatta berednindeni
viktigtdärför enligt meningvåroch riksdagen.i Det är attmenten

organisatio-inneburithittills mångautvecklingdenbryta attsom
remissarbetet.nedprioriteratvingatsner
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Förslag. offentligaDet samtalet mellan regeringen och organi-
sationerna besluts-i och beredningsprocessen behöver stärkas.

Självfallet kan departementeninte beordra organisationerna att
remisser. räcker hellerDet inte fallstudiervårasvara att som-

visat yttranden kan ha betydelse beredningsarbeteti och ledastor-
till korrigeringar dei slutliga förslagen läggs till riksdagen.som

det bordeMen möjligt föreslagitsätt närattvara samma som
det gäller de statliga myndigheterna, specificera vilkanoggrannare
frågor särskilt önskar belysta. Fortfarande kansom man en
organisation vad helst och skriva det, tydli-ta upp som om men en

beställning skulle kanske underlätta och bidra till återgare att
flytta del dialogen och samtalet till offentligstoren av en arena.

fördelDet det finns offentlig dialogär med organi-ävenen om en
sationerna. faktumDet alla oberoenderegeringar poli-är ett att av
tisk färg har officiella kontakter med organisationerna. Men att en

del dessa kontakter sker offentligt samtal viktigtstor ärav genom
demokratiskt perspektiv. Dels kan innehållet dettai samtalur

komma alla till del remissvaren finns och kan läsas, delsattgenom
består organisationssverige inte bara de organisationerstoraav som
kan ha kontinuerliga kontakter med departementen. före-För nya
ningar och organisationer, invandrarorganisationer, dettaärt.ex.

mycket Viktig kanal för föra fram synpunkter, eftersom deen att
förekommerinte särskilt ofta remisslistorna.

Förslag 4: Följ och utvärdera remissväsendetupp

Bakgrund. Utredningsväsendet har under hela 1900-talet fö-Varit
remål för utredningar, kritik och diskussion. Mycket kritiken iav

Meijers avhandlingHans Kommittépoliti/e och /eommittéarbete från
fortfarande giltig och1956 Wigforss kritikär Ernst kommit-av

téväsendet hansi Minnen bitvisII, svidande.1951 ärmemoarer
Men remissinstitutet, enligt flera dem intervjuat, ärsom av en
viktig och integrerad del beredningen ärende från direktiv,ettav av
via utredning fram till politiskt beslut, har inte granskats samma

varken forskare eller inom utredningsväsendet.sätt, av
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ochföljaåterkommandebörRegeringskanslietFörslag. ut-upp
värdera remissinstitutet.

medsambandRiksdagentill iskrivelseårligenRegeringen enavger
kommittéväsendet varie-idäravlämnaskommittéberättelsenatt

statistikredovisningkommenteras. Någonutsträckningrande av
harutvärderingelleruppföljningeller någonremissinstitutetöver

genomförts.aldrigveterligenoss
ingående redovisningsådanönskvärthellerinteDet är att en

endaformelltdepartementenårligen, ärnär settgörs enmen nu
ochmöjligtbådedettordeRegeringskansliet,myndighet, vara

omfattningenmellanrumfall med årsnågrarimligt i varje angeatt
också bättrediariesystemremissväsendet. Ett gemensamt gerav

förutsättningar.

RegeringskanslietspåremissvarenLägg utFörslag
hemsida

samtligafinns dagIT-tekniken imodernadenBakgrund. Genom
tillgängliga Internet.utredningarregeringspropositioner, m.m.

PC-tätheten imedborgarna.förtillgänglighetenökatharDetta
harden intehög.mycketinternationellt FörSverige är somsett

informationmöjlighetutsträckningökadfinnsdator i attegen
ochoch vid universitetskolorfolkbibliotek, idatorergenom

finnsRemissvarenarbetsplatserna.datorerellerhögskolor via
tillgängliga.emellertid inte

Regeringskansliets hem-läggsSamtliga remissvarFörslag. ut
Rosenbad.informationsida,

mycketblir dettaelektronisktskickas indag remissvarenDen en-
kostnadervålladetskulle inte någraredan dagkelt. i störreMen

remissva-läggascanner-lösningarolikahjälpmed typer avatt av
ren.
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ochsyfteBakgrund,2

metod

förvalt-svenskadendelutredningsväsendetstatligaDet en avsom
föremål förhar1900-talet varitfrånhar börjanningsmodellen av

förändringar ibehandlatharoch Destudiermånga rapporter.
betänkandenakvalitetenutredningstiderna,kommittéväsendet,

be-politiskadenavseenden iroll olikautredningsväsendets ioch
led, remissinstitutet,och beslutsprocessen.rednings- Men nästa

ingåendeoch studeratskartlagtshar inte sätt.samma
Bofinkenoch 1998:57DsKommittéemaESO-rapportenI

frågabrister ikvalitetenbl.a. gångerkonstaterades många omatt
och analys.datadokumentation,utredningarnas

hur remissvä-granskninghar hittills gjorts någoninteDet av
slut-avlämnat sittkommittéhänderVadfungerar.sendet när en

omfattandeoch hurremissbehandlingeninnebärVadbetänkande
remissinstitutetremissinstitutet Fungerar öppetär ett sam-som

uppläggningbakgrund ochkapitel beskrivsdettatal närmare.I

forskningTidigare

och utredning-forskningfokus förhar iRemissväsendet inte stått
forskningspro-kommittéväsendet. Mensätt ettsomsammaar

Statsvetenskapligadenvidnärvarande remissernaförjekt pågår om
ledningunder JörgenUppsala universitetvidinstitutionen av

medkommer sinaforskningsprojektHermansson snartsomett-
första rapporter

Demokratiutredningen,Arv/ear-från1 forskningsantologikommandeI en
1999:121 JörgenForskarvolym SOUlobbying XIII,ochporativisering av

Öberg behandlasPerOlaochLund, Torsten SvenssonAnnaHermansson,
beredningskorporativism.rubrikenkortfattat underremissväsendet
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de fallI remissinstitutet beskrivits har det gjorts inomnärmare,
för den forskning handlar samhället och intresseor-ramen som om

ganisationerna. Professor Leif Lewin i Uppsala har boki sin1992
Samhället och de organiserade intressena tagit organisationernasupp
medverkan i remissarbetet f.. framställningenDen bygger64 i
sin Urban Swahns Interest Representation Swedishintur uppsats
Law-Making Rernisfcirculation1922-78. Swedish government
oficial reports.

redovisarLewin hur remissarbetets betydelse hänger intimt
med utredningsväsendets och återger statistik huröversamman

olika remissinstanser medverkat under perioden 1922-typer av
konstaterarLewin vidare, bl.a.1968. med Elvanders studie från

källa,1969 organisationerna själva möjlighetensätterattsom att
lämna remissvar mycket högt.

den tidigare litteraturenI fann bara några våraav svaren
frågor remissinstitutets betydelse. denna behandlasIom rapport
hela remissväsendet, den del gäller de statligas medver-även som
kan.

Syfte

Syftet med den här frågor kring remissva-ärrapporten att ta upp
sendet och dess betydelse deni demokratiska berednings- och be-
slutsprocessen. Remissinstitutet under förutsättning detatt ut--

effektivtnyttjas kan bidra till allsidig kommunikation i sak-en-
frågor, till kritisk analys åtgärdskonsekvenser, till alternativaav
problemlösningar och till frågai politiska positio-transparens om

och eventuella intressemotsättningar.ner
Betydelsen remisshanteringen lyftes fram i kom-års1999av

mittéberättelse Skr. framhölls1998/99:103. följandeDär med
hänvisning till förvaltningspolitiskaregeringens proposition prop.

"..det1997/982136 statliga kommittéväsendet och remissförfa-att
randet hör till grundstenarna deni svenska förvaltningstraditionen
och präglasmåste hög kvalitet och integritet" 6. Längreav
fram understryks "kommittéväsendets demokratiska funktionatt
är...påtaglig och väl värd 7.värnaatt om
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följande hanteringen dessaoch denremissernaGenom mö-av
och be-synpunkterdepartementenpolitiker och itjänstemänter

och medborgarna indi-statsförvaltningendirekt fråndömningar
enskildeoch föreningar. Denrepresenterade organisationerrekt av

medinkommaockså möjlighet remissvar.medborgaren har att
bevakningen remissopinio-också mediaIndirekt deltar genom av

nerna.
utredningaribland kritiseratshar under de årenDet attsenaste

detiblandställetlängreutsträckning inte remitteras.iviss I ersätts
utfrågningar ellermed s.k. hearingartraditionella remissvarvet

eftereller detbetänkande publicerasinnanseminarier, antingen ett
ocksåhar sinRiksdagens revisorer idet publicerats. rapportatt

remissammanställningarna.från efterlyst bättre kvalitet i1998
kommentar tillregeringsskrivelse i9I rapportenensamma

fastslås följande.från Riksdagsrevisorerna

lagstiftningsärenden.huvudregelnRemissbehandling skall ivara
bered-användas delutfrågningar kanRemissmöten, etc. avsom en

utredningarföregåtts tidigareningsförfaranden, ärendet har avom
gäller remisstidenberedningsförfaranden. huvudregeloch Som att

behövaoch landsting kanmånader, kommunerskall minst trevara
skall skallVilka remissenlängre tid sig. övervägas.nogasom

finns, dvs.till begränsad remissinstansernaMöjligheter remiss att
betänkandet.delarsig vissaöveratt yttra avuppmanas

utförligaochskall anvisningarRemissammanställningar göras
sammanfattningsummariskDels skalldetta lämnas. görasenom

dels skallfortsatta beredningsarbetet,stöd för dettill separaten
formkanutarbetas. isammanställning Den göras av ensenare

behö-alltför tungläst, kanden blirklippsammanställning som, om
bearbetas.va

dessavilken utsträckningSyftet med studie har ivaritvår att se
hur departemen-och studeraredan har slagitriktlinjer igenom att
omfattningen,använderanvänder eller remissinstitutet,inteten

vanligt dethurfrekventade remissinstanserna,vilka ärär mestsom
vilken utsträckningochanalyser imed alternativa i remissvaren

för kvalitetsgransk-fungerar instrumentremissinstitutet ettsom
ning.
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det gällerNär remisserna och kvaliteten har berednings-sett
och beslutsprocessen kedja där kvalitetskontroll kan före-som en
komma rad olika punkter. Berednings- och beslutsgångenen
kan skrivas följandei steg.

Steg utredning tillsättsInnan utarbetas dess direktiv in-en
departementet,i och delas för synpunkter flerai omgångar,ternt

ibland till berörda ochorganisationer myndigheter.även Någon
dialog förekommer däremot Otydligainte. direktiv kan ledaöppen

till brister utredningensi underlag förslag.och
UnderSteg själva utredningsarbetet det kommitténsär upp-

gift för underlag och analys håller hög kvalitet. Underatt attsvara
utredningsarbetet det vidare, särskildainte anvisningar iär om ges
direktiven, kommitténs eller enmansutredarens uppgift fattaatt
beslut inriktning, utredningsmetoder, lägga uppdragom att ut

ellerexpertis statliga myndigheter för säkra högkvalitativtatt ett
beslutsunderlag.

kommittésSteg arbeteNär avslutat överlämnas slutbe-ären
tänkandet till regeringen. Vanligen remissbehandlas slutbetänkan-
dena. det förekommaskulleOm kvalitetsbrister utredningensi
underlag och analys kan dessa elimineras eller till underrättas re-
missbehandlingen inför fortsattaden beredningen. Remissbehand-
lingen i detprincip sista ledet, där kvalitetskontroll och al-utgör

förslagternativa och analyser kan föras fram.
DärefterSteg vidtar departementets beredning förslag ochav

framremissvar och formuleraoch förslagregeringens vanligenta
proposition. torde uppgift förDet inte departementenvara en att
under detta fortsatta beredningsarbete granska beslutsunderlaget
och kontrollera elementära svagheter formi statistiskat.ex. av
analyser. heller det uppgift förInte den fortsatta beredningenär en

riksdagensi utskott utföra kvalitetsgranskning detta slag.att av
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Uppläggning genomförandeoch

uppgiften omfattahar studien till remissbehand-Vi i avgränsat att
från Remissväsendetlingen slutbetänkanden kommittéväsendet.av

dock första delbetän-det remitterasFör många gångerär större.
kanden från det andra fö-och olika kommittéerna. Förrapporter
rekommer myndigheter utredningsrap-statliga remitteraratt t.ex.

för synpunkter till andra statliga myndigheter. Slutligenporter re-
också Riksdagensmitteras revisorers Dessarapporter. tre senare

kategorier studien.remisser ingår inte iav
Huvudförfattare till och för innehålletansvariga ärrapporten

föroch Pålsson. Lars-Erik harMarja EricsonLemne Inger svarat
underlaget förtill kapitel Pålsson har huvudansvarigvaritInger
fallstudierna och för kapitlen utfråg-kapitel Marja5 Lemne om

kapitel och kvaliteten kapitel Intervjustudienningar 4 6.om
genomförtshar och Pålsson.Marja Lemne Ingerav

haft hjälp referensgruppUnder arbetets hargång somav en
läst, och konstruktiv kritik. referensgruppen hargranskat lämnat I

generaldirektör Ahlenius, Erik huvudsek-suttit Inga-Britt Amnå,
redaktörDemokratiutredningen, docent Gullan Gidlund,ireterare

Anders redaktör Sigfrid Leijonhufvud och generaldirek-Jonsson,
Löwbeer.Hanstören

remissväsendet perspektiv redovi-belysa olikaFör att somur
föregående genomfördes fem olika delstudier. Nedani avsnittsats

beskrivs kortfattat syftet för respektive delstudie och underlag,
metod kapitel avslutas med de viktigaste slutsatsernaVarjeetc. att

förslag förändringar återfinnsSlutsatser och till kapi-isummeras.
tel

De/studie Remissväsendets omfattning och inriktning

kommittéväsendets omfattning,överblickFör överatt vemen
får följandeoch gick tillvägaremissernasom vem som svarar

slutbetänkandenvalde begränsa studien tillVi remissersätt. att
fannskommittéväsedet. flera skäl, bl.a. redan grund-från Detta av

uppgifter från från den tidigare ESO-studien.1997
Grundfakta de slutbetänkandensamlades 142 över-om som

förstalämnades till under och halvåretregeringen Av1997 1998.
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dessa Uppgifterremitterades betänkanden. remisshante-125 om
dessa lades databas. gällde uppgifter vilkaringen i Detav en om

fick betänkandet vilka svarade, vilkaremiss,som som som sva-
rade finnas med remisslistan spontansvar Förutan att m.m.
den tekniska redovisningen kapitel 3.m.m. se

Delstudie Utfrågn/ngar2: i stället för remisser

Riksdagens har problemet med ökatrevisorer tagit att ettupp an-
utfrågningartal hearingar tenderar det traditionellaersättaatt

remissförfarandet. snabb och överblick harFör en grov
sökningar diarierna vid stabsmyndigheter, ochi två RRVgenom

Statskontoret, kartlagt hur vanliga sådana utfrågningar vilkaär,
departement och antalet ökatutnyttjar instrumentetmestsom om
eller minskat.

Delstudie 3. Från betänkande till bes/ut fem fal/studier-
detalj kunna belysa effekteri remissvarens ellerFör att mera

inflytande berednings- och beslutsprocessen har viöver även ge-
nomfört fallstudier. bild hur besluten kan påverkasFör att en av

valde studera utredningar, områdenremissvaren inomattav som
direkt påverkar medborgarna och därigenom varierande gradi
handlar demokratin samhället. urvalskriteriumi Ett annatom var

granska fall, hade tidigare kvali-ingått inågra ESOzsävenatt som
tetsgranskning slutbetänkanden.av

fallstudierna därför syfteutredningar, vilkas såvälingår varitI
lösa aktuella problem medkomma överväganden kringatt attsom

långsiktiga politiska mål. stället för slumpmäs-iDetta göraatt ett
urval betänkanden. Tyngdpunktensigt analysen liggeriav en

beskrivning remissförfarandet.självaav
för tillstyrkanden respektiveremissinstansernasFormen av-

styrkanden har klassificerats. Vidare redovisas hur långa remissva-
antal sidor och vilken utsträckning de innehåller kvali-iärren

tetskritik, alternativa förslag eller konsekvensanalyser.
Ambitionsnivån har bedömt stigande skalai remissvaren i en

från korta innehåller enbart avstyrkande eller tillstyrkan-svar som
de till yttranden och utförliga respektivemotiveringar ärsom
mycket utförliga. förUtgångspunkten dessa variabler har devarit
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ställs Statsrådsberedningenskrav remissvaren isom promemo-
ria.

De/studie Remissväsendet kvalitetsgranskare4: som

frågaKvaliteten utredningarna otillräcklig, bl.a.i imånga gångerär
utredningsmetoder problem skulle mindre,Dettaom vara om

effektivt för granska kvalite-remissinstitutet instrumentär ett att
stratifi-den tidigare granskades slumpmässigt,I rapporten ettten.

frånurval och dessa be-tioI20 1996 1997.erat rapporterom av
fanns kvaliteten genomgående låg.vara

här vilken utsträckninghar granskat StatskontoretVi i RRV,
och sakmyndighet uppmärksammat kvalitets-ansvarignärmast
bristerna.

De/studie Remissväsendets styrka och svagheter-5: en
intervjustudie

och heltäckande be-allmän bild remissernasFör att en mera av
tydelse studera dokument och statistik.räcker det medinte att
Därför genomförde mindre, femte delstudie intervju-i någraen

genomfördes utifrånsamtalIntervjuerna inter-öppnaer. som en
vjuguide bilaga. handlade hur ochremissvarenFrågornase om

och beslutspro-remissammanställningarna berednings-utnyttjas i
departementen och riksdagen, hur förändratsi i praxiscessen m.m.

bred täckning möjligt med intervjuerFör såatt en som
valde fem erfarenhet från forsk-med bredintervjuaatt personer

från riksdagen, från och Regeringskansliet.ning, organisationerna

2Se Ds 1998:57.
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3 Remissväsendets

omfattning
överblick remissväsendet uppgifterkräver dessEn över om om-

fattning. Vad och vadremitteras remitteras Till vilka skickasinte
Vilka och vilka Vilka skickarremisserna inte insvarar svarar

yttranden tillfrågade långa remissti-Hur ärspontana utan att vara
derna det samband kortaFinns mellan remisstider ochnågott.ex.

svarsfrekvenslåg
Redovisningen bygger de slut-remissergenomgången av av

frånbetänkanden kommittéer publiceradesi SOU-serien som
förstaunder hela och halvåret månader.l181997 1998

Närmare 90 % utredningarna remissbehandlasav

Sammanlagt överlämnades slutbetänkanden till regeringen142 un-
förstader och halvåret och databasdeningår i1997 1998 som som

förlagt arbetet med denna delstudie Skillnaderna är storaupp
departementenmellan fråga hur slutbetänkandeni mångaom som

publicerats tabell 3.1.

l bygger uppgifter från departementens diarier,Vår genomgång Rege-
ringskansliets arkiv, Riksdagens utredningstjänst och uppgifter läm-som

till handläggare departementen. Urvalet för bygger1997nats oss av
och bofin/een. tillDs Kommittéermz ESO.1998:57 Rapport

2 Betänkandet Nyckeln till Mega-bytet har handlagtsSOU 1997:185 som
Näringsdepartementet.
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Tabell Slutbetänkanden, januari3.1. 1997 t.o.m.
juni 1998

vse Anta %uz
Finans 30 21
Social 18 12
Justitie 14 10
Närings 12 8
Utbildnings 11 8
Kultur 11 8
Inrikes 11 8
Jordbruks 8 6
Försvars 7 5
Miljö 7 5
Arbetsmarknads 35
UD 4 3
Kommunikations 3 2
Statsrådsberedningen 1 1
Totalt 142 100

påAnm. Bygger uppgifter Regeringskanslietsdiarier. Betän-ur
frånefter flyt-kanden direkt de överlämnats utredningenattsom

för beredningharhärräknatstill dettill departementtats ettannat
departementet.senare

hälften hade överlämnats till Social-,Finans-, lusti-°/oMer 56än
och Näringsdepartementen, inklusive de departementtie- som

det Finansdepartementet det depar-iuppgåttnumera varsenare.
samtli-hade särklass flest slutbetänkanden,i °/o20tement som av

flesta remitterades tabellslutbetänkandenaDe 3.2.ga.
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slutbetänkanden, januariTabell Remisser3.2. av
juni1997 1998t.0.m.

k kFinans I
Social
Justitie
Utbildnings
Inrikes
Närings
Jordbruks
Försvars
Miljö
Kultur
Arbetsmarknads
UD
Kommunikations
Statsrådsberedningen

100125Totalt

fall har be-remitteradestotalt betänkanden I två tvåAv 127.142
Eftersom fokus studietänkanden tillsammans i vårremitterats

kom-och antaletremissbehandlingen -inteligger remissvaren
det följande.de basenmittébetänkanden remisserna i125utgör-

betänkandefinnas flera olika skäl till intekanDet att ett re-
orsakerna.analyshar härVi inte gjortmitteras. någon närmare av

underbyggdaförslagen dåligtkanAllmänt kan konstateras att vara
överspelade. Utredningenoch/ politiskt oönskade ellereller t.0.m.
det finns behovbedömas sådankan också inteart att avvara av

riksdagsre-till det börremissbehandling. anknytning erinrasI om
framhållerfrån förra där vissavisorernas året, ty-attrapport man

huvudpublicerasborde i SOU-serieninte överrapporterper av

3 Generella konst-ochBetänkandena Arbete konstnärerät SOU 1997:183
från Kulturdeparte-remitterades tillsammansnärsstöd SOU 1997:184

och LäkemedelpriskonkurrensLäkemedel iSOU 1997:165imentet.
från Socialdepartemen-samremitteradesvärd och handel SOU 1998:28

tet.
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falltaget andra kan remissbehandling haI möjliginte varit
grund tidsbrist. Statsrådsberedningens rekom-I promemoriaav
menderas lägsta för remisstiden månader. debat-Igräns treen

ibland utfrågningar hearingar allt kommitten attanges attmer
det traditionella remissförfarandet, bland förersätta annat att spara

tid kap. eller totaltse slutbetänkanden4. Närmare °/o11 15 re-
missbehandlades tablåinte 3.1.

Tablå remitterade betänkanden3.1.

i"
. grund anknytningUppehåilstillstån1997:152 påd

3997334 Agöwøendg ainfiytande. ökad" :kvatâtet.,.. och+-
i393.33

Kommiinikations1997:129
44.;

Jordbruks
K i igftiöbiäiâfim.

rnárâcsän3m9ññ9ay.Iita..-u.- ÖversvämningskatastrofenNärings 1997:163 i Polen
Närings 1997:191 Utvärdering verksamheten vid delegationenav

för utländska investeringar i Sverige
Närings 1998:089 Greppet vända regions utvecklingatt en-
Anm.Uppgifterna påbygger departementensdiarier.oklarheterharkontrolleratsmedhand-
Iäggare, för felaktigheteri diarierna.men reserveraross ev.

Även här finns det skillnader mellan de olika departementen. Kul-
turdepartementet med fyra oremitterade slutbetänkanden detär
enda departement kan sägas överrepresenterar.som vara

skickadesRemisserna till mellan och remissinstanser. Det1 225
genomsnittliga betänkandet medianen skickades till Medel-52.
Värdet högre eftersom litetnågot antal remisser61var ett- -

4Kommittévásendets roll och arbetsformer. Riksdagens revisorers rapport
1996/ 97:6.
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antaletExakt hurtill remissinstanser.skickats mångaextremt re-
framgår diagramvarierademissinstanser 3.1.av

förAntalet varje remissremissinstanserDiagram 3.1.
Antal instanser

250 i
0

200 0
oo

9150 --
oå.

°°
100 att-

Oadultgøüuütmalt
50 d ((t((lt“

((((((((k(...mtem Med|an52
0 n I Il4

25100 17525 500
efter antal remissinstanserremisser sorterade125

särskiltfem skickades till instanser:Följande mångaremisser

tillTablå många instanserRemisser3.2.

Kommunikationsi tratikpolitiken225 Ny kurs
MiljöSverige178 Agenda 21 i
Justitieberedningsorganisationenoch169 Domaren
Näringsförändringar i denRegionala konsekvenser156 av

statliga sektorn
FinanstjänstI medborgarnas153

samtli-bl.a.trafikpoliti/een remitterades till instanser,kurs i 225Ny
ochkommuner närings-länsstyrelserlandsting och 3455samtga

livsorganisationer.
huvud-skickades till remissinstanser,Agenda i Sverige 17821

föreningar.och ideellasakligen kommuner
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ocb beredningsorganisationenDomaren remitterades till 86
ochtingsrätter länsrätten de hördeAv remissinstanserna23 169

till rättsväsendet.148
Regionala konsekvenser förändringar den statliga sektorn gickiav
till kommuner och statliga myndigheter, inklusive samtli-60 59ut
länsstyrelser.ga

medborgarnas remitterades tillI statliga myndig-tjänst många
heter kapitelse 5.närmare

Många remisser till offentliga sektorn

Till eller vilka utredningsbetänkandena.remitteras harVivem
klassificerat efter följanderemissinstanserna schema:

5Redovisningen det följandei bygger uppgifter från departementens
diariet och från remisskrivelsernas förteckningar remissinstanser.över
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remissinstanserTablå Kategorier3.3. av

m.fl.RiksbankenochmyndigheterRiksdagen och dess JOm.m.
Arbetsdom-länsrätter,Rättsväsendet. tingsrätter,Hovrätter, ammarrätter,

åklagarmyndighe-regionalainkl. deochMarknadsdomstolen,stolen, JK ,Exkl. polisväsendet.terna.
och högskolorUniversitet

myndigheter.regionala statligaLänsstyrelserna ochLänsstyrelser m.m.
Övriga andra statligamyndigheter ochStatligamyndigheterstatliga m.m.

kategori.tillhörinte någon annanorgan som
Kommuner
Landsting

landstingsförbundenochKommun-
Övrigt Kommunalförbund, enskildalandsting.ochunder kommuner

kommuner och landstingbolag medoch förvaltningarnämnder samt som
huvudägare.

affärsverkStatliga företag och

företagPrivata
ocharbetsgivarorganisationerNäringslivetsNäringslivets organisationer.
riks-Industriförbundet,Bl.a.m.fl. Företagarnasbranschorganisationer SAF,

ochhandelskamrarnaKöpmannaförbundet.och Avenorganisation, LRF
näringslivetdrivs ingår.forskningsinstitut avsom

yrkesföreningarochyrkesföreningar. SACOoch LO, TCOFack- samt som
Revisorssamfundet.Advokatsamfundet och

Övriga föreningarekonomiskaflertaletIdeella ochorganisationer. ärsom
föreningarsyrkesföreningar dessafack- eller organisationer.samt

enskildaochBåde enskildaEnskilda personer.avgrupperpersoner. personer
Övrigt. klass och inteiinte in någonRemissinstanser annan somassarsom handlar exempel-klasser.för i Dettillräckligt ovisasintressantaär att egnare mellanstatligastiftelser, organisationerk rkan,Svenska privatavissavis om frånmedlemmarmeddvs. organisationerolika sorganisationeroch nätver - exempel.vattenvårdsförbundenochkategorier.olika KRAV är ett par

studeratshar remissinstanserflera kategorierna vissaInom varav
de organisationernamyndigheter,för sig, många störstastörret.ex.

ideellaocharbetsmarknadenoch någranäringsliveti stora orga-
fram. Urvaletredovisas längredet materialetdelnisationer. En av
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remissinstanser varierade mycket både från fall falltill och mel-av
lan departementen.

Tabell Betänkanden till3:3. remitterats minstsom enrespektive kategori, relativa talinstans i

an.
.... .Övriga statliga myndigheter m.m.

Fack- och yrkesföreningar
Näringslivets organisationer
Övriga organisationer
Kommun- och Iandstingsförbunden 76
Universitet och högskolor 67
Rättsväsendet 65
Kommuner 47
Länsstyrelser 47m.m.
Övrigt 46
Statliga företag och affärsverk 44
Riksdagens myndigheter 36
Privata företag 32
Landsting 26
Övrigt under kommuner och landsting 20

Anm.N 125.Byggerpâuppgifter de 125remisserna slutbe-om av
tänkandenunderperioden.

Samtliga medremisser enda undantag skickades till eller fle-ett en
statliga myndigheter för synpunkter. Undantaget utgjordesra av

BodströmsLennart utredning framtida förvaltningsform förom
Svenskhemmet Voksenåsen. betänkandet skickadesDet remiss
till endast enda instans, nämligen Svenskhemmet Voksenåsenen
självt. bild hurFör fannsmånga remissinstanser detatt en av

respektiveinom kategori krävs jämförelse. Därförtypen annan av
har beräknat antalet remissinstanser inom respektive kategori
för alla tillsammansremisser tabell 3.4.
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absolutaförekomster remissinstanser,Tabell Totala antalet3.4. som
kategorioch relativa tal per

YaKategori NA
Övriga 261 918myndigheterstatliga m.m.
Övriga 12882organisationer

12878Kommuner
9703Näringslivets organisationer
9662och yrkesföreningarFack-

494 7Universitet och högskolor
6490Rättsväsendet
6456Länsstyrelser m.m.
3224Landsting
2181IandstingsförbundenochKommun-

Övriga 2134
2122företagPrivata
2113affärsverkföretag ochStatliga

Övrigt 84 1landstingunder kommuner och
51 1myndigheterRiksdagens

1003927Totalt

gick underperi-på slutbetänkanden utuppgifter de 125remisserAnm.Bygger somavom
hante-möjlig klassiticera.Dessaremissinstansenintevarit att232fall 3,0 % haroden.l

varitremissinstanser.enskilda harbortfall.Inga personersomras

fallen återfinns inomtredjedelar remissinstansernatvåI närmare av
myndig-fallen de statligaoffentligaden sektorn. °/oI 45 äravca

deraslandsting elleroch kommuner,olika slagheter i %18 or-av
gan.

betänkandenenskildafinns exempel därbör detDet nämnas att
kategori.viss Dettatill särskilt instanserremitterats många av en

dessa extremvärdenresultaten.faktum kan snedvrida Men om
förekomsten kategorierna övrigarelativajämkas bort ökar den av

förmedan den minskaroch rättsväsendet någotorganisationer öv-
myndigheterstatligariga m.m.

remissinstanservalDepartementens av

eller vilkaföregående beskrevs iavsnittI termer vem somgrova
och analy-följande redovisasdetinbjöds skicka remissvar. Iatt

vilkaför respektive remissinstanser, ärnärmare somgrupp avseras
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de vanligaste. Kategoriindelningen remissinstanser bygger i vissav
utsträckning tidigare forskning ambitionsnivå skiljerVår sig
mellan olika kategorier. Resultaten för respektive ka-presenteras

samtliga kategoriertegori. byggerFör redovisningen uppgifter
rörande tidigare.remisser125samma som

Riksdagens myndigheter

dominerasKategorin och Riksbanken förekommitaVJO 29som
ektive ån remissinstanser. Det16 23res p g ger som motsvarar res p .alla°/o15 av remisser.

Rättsväsendet

Vissa remissinstanser denna kategoriinom har under-igrupperats
kategorier och andra enskilt. tabell framgår hurAv 3.5 många re-

tillmisser de enskildagått instanserna eller till minst isom en res-
pektive delkategori.

Tabell Rättsväsendet3.5.

mammans
i

Kammarrätterna 49
Hovrätterna 47
Länsrätterna 27
Tingsrätterna 25
Riksåklagaren 23
Justitiekanslern 21
Arbetsdomstolen 7
Marknadsdomstolen 6
Övriga 5

Anm. påN 125.Bygger uppgifter de 125remis-om
slutbetänkandenunderperioden.sernaav

6 Urvalet har delvis med ledning förteckninggjorts databas överav en re-
frånmissinstanser höranderemisser till mindre antal departement.ett

Databasen har tillhandahållits från forskare vid Statsvetenskapliga in-oss
vid Uppsalastitutionen forskningsprogrammetuniversitet inom PISA.

Ambitionsnivån kodningeni mellan olika kategorier,varierar denärt.ex.
detaljerad vad gäller de offentliga myndigheterna.mera
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eller kammar-hälften gick till hovrättallaCirka remisser någonav
Riksåklagaren ochlänsrätt eller Justitie-tingsrättNågonrätt. samt

fick ungefär fjärdedel samtligakanslern vardera remisser.aven
gick tillTotalt inte instans inomremisserna någon°/o35 rättsvä-av

sendet.

Universitet och högskolor

betänkanden remitterades till univer-tredjedelar allaTvå någotav
skickadeshögskola. remissereller Tresitet gånger så månganågon

fa-till enskildtill och högskolor centraltuniversitet någonsom
kultet eller institution.

Övriga statliga myndigheter m.m.

därför också antals-kategori mycket vid och blirDenna störstär
består antalhur räknar. Kategorinmässigt, ettoavsett av un-man

andraantal enskilda myndigheter ochderkategorier och ett stort
finns med har räk-statlig myndighetstatliga inteEn somorgan.

redovisas tabellen.till de kategorier sist i Avnågonnats av som
tillframgår andel detabellen hur remisserna gått125stor av som

respektiverespektive eller till iminst instansremissinstans un-en
tabellen.derkategori. Underkategorierna redovisas sist i
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Tabell Statliga myndigheter3.6. m.m.

RRV 74 Fiskeriverket
Statskontoret 61 Glesbygdsverket
RSV 42 Omb. etnisk diskriminering 10mot
Socialstyrelsen 39 SPV
Rikspolisstyrelsen 38 Lantmäteriverket
Konkurrensverket 34 Riksantikvarieämbetet
AMS 30 Post- och telestyrelsen
NUTEK 30 Riksarkivet
Naturvårdsverket 26 Konjunkturinstitutet
Riksförsäkringsverket 26 Läkemedelsverket
Domstolsverket 25 SIDA
Statistiska centralbyrån 25 Nämnden för offentlig upphand-
Försvarsmakten Högkvarteret 24 PRV
Skolverket 22 Energimyndigheten
Tullverket 22 CSN
Konsumentverket 22 SPRI
Finansinspektionen Kulturrådet21
Högskoleverket 21 SMHI
Kommerskollegium 21 Verket för högskoleservice
Jordbruksverket 20 FMV
Datainspektionen FOA19
Handikappombudsmannen 19 Fortifikationsverket
Vägverket 18 Radio- och TV-verket
Folkhälsoinstitutet 18 SGU
Arbetsgivarverket 17 Arkivet för ljud och bild
Boverket 17 Kungl. Biblioteket
BRÅ 15 Pliktverket
lnvandrarverket 15 Fastighetsverket
JämO Strálskyddsinstitutet15
Kammarkollegiet 15 VTI
ÖCB 15 Styrelsen för psykologiskt försvar
Barnombudsmannen 14 Utlänningsnämnden
Kemikalieinspektionen 14 Exportkreditnämnden
Räddningsverket 14 Rymdstyrelsen
Arbetarskyddsstyrelsen 13 Rättsmedicinalverket
Luftfartsverket 13 Smittskyddsinstitutet
Kriminalvårdsstyrelsen 12 Statens energimyndighet
Sjöfartsverket 12 Försvarets radioanstalt
Arbetslivsinstitutet KO11
Kustbevakningen 11
Livsmedelsverket 11 Statliga museer
Riksgäldskontoret 11 Utredningar 18
Skogsstyrelsen Grundforskningsråd11 11

ÖvrigaUngdomsstyrelsen forskningsråd11 26m.m.
ÖvrigaBanverket 10 centrala myndigheter 78

Anm. grundforskningsrådMed här FRN,HSFR,MFR,NFRochTFR.avses
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och Statskontoret särställning. myndigheter-intarRRV De tvåen
har också särskild Efterroll kap.remissinstanser se 6.na en som

följerdem rad myndigheter de flesta har verksam-tungaen varav
ungefärhetsområden. sjättedelintressantDet är att attnotera en

alla utredningar till andra fin-remitterades utredningar. kanDetav
flera skäl till detta, kanske kan det tyda likartadeattnas men

frågor behandlas både parallellt och uppsplittrat flera utredning-
ar.

Kommuner och landsting

har tidigare alla betänkanden remitterades tillVi visat °/o47att av
kommun och till landsting. Totalt utgjordenågon °/o något26

kommunerna och landstingen remissinstanserna.% °/o12 3 av
och landstingen också representeradeKommunerna är genom

förbund. Svenska kommunförbundet fick alla slutbe-sina °/o75 av
Landstingsförbundettänkanden och Svenskaremiss °/o.62

Kommunförbundet fick flestden enskilda instans remis-var som
huvudöver taget.ser

Mycket skickades till kommunernas och landsting-remisser
myndigheter eller bolag.ens

Arbetsmarknadens och näringslivets organisationer

denna fackföreningar, yrkesföreningarTill kategori räknas och
näringslivets fackföreningarna har valtorganisationer. För att

yrkesföreningarnaendast studera och harTCO.LO, SACO För
valt exempel; advokatsamfund och domare-två Sveriges Sveriges
förbund. näringslivets har valt Indust-organisationerAv SAF,ut
riförbundet, industriföre-riksorganisation, SvenskFöretagarnas

köpmannaförbund.och tabell hurning, Sveriges visasLRF I 3.7
del hurtill dessa ochremisserna organisationergåttstor av som

ofta betänkandena till organisation inomremitterats någon annan
respektive kategori.
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Tabell Arbetsmarknadens organisationer3.7.

Facfêviéâfár Tfâiij ÅQtlårinâáiiveiâ orsanisagienêiisf

LO 70% SAF 54%
SACO 67% Industriförbundet 42%
TCO 66% Företagarnas riksorganisation 34%
Övriga fackföreningar 53% riksförbund 24%Lantbrukarnas

Sveriges köpmannaförbund 11%
Sveriges advokatsamfund 30% Svensk industriförening 5%

ÖvrigaSveriges domareförbund 9% arbetsgivar- och 68%privata
Övriga yrkesföreningar 48% näringsiivsorganisationer

påAnm.N 125.Bygger uppgifter de 125remisserna slutbetänkandenunderperioden.om av

och de enskildaTCO remissinstan-LO, SACO är störstatre av
denna kategori. skickades tilli Minst remisserna°/ nå-72serna av

jämförasdessa kan med alla betän-Detta °/o53tre. attgon av av
kanden har till fackligremitterats organisation.någon Avannan

för fackliggick synpunkter tillremisserna inte°/o någon16 ut or-
alls. tydligt remissbehandlingenganisation Detta visar äratt cen-

traliserad och centraliserande. Centraliseringen dock likainteär
tydlig det gäller näringslivets Industriför-organisationer. SAF,när
bundet och riksorganisation dominerade, inte iFöretagarnas men

grad och bland arbetstagarorganisa-TCOLO, SACOsamma som
tionerna.

yrkesföreningenskild kommer närheten deiIngen någonav av
advokatsamfundcentrala arbetstagarorganisationerna. Sveriges var

för ungefär tredjedel alla slutbetänkanden.remissinstans en av

Övriga organisationer

föreningar,domineras ideella innefattarDenna ävengrupp av men
ekonomiska föreningar. funnithar utredningarVi vissaatt typer av

till andra. betän-remitteras övriga organisationer Förutomänmer
föreningssverige framförkanden direkt handlar gäller detsom om

allt sådana handlar sociala frågor, skolfrågor, miljöfrågorsom om
och integrationsfrågor. oftahar studerat hur antalVi även ett en-
skilda förekommit tabellorganisationer remissinstanser 3.8.som

både vilka frågor och vilkavisar remitteratsDetta typer av som
betraktas viktigaorganisationer remissinstanser.som som
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ÖvrigaTabell organisationer3.8.

:gg:Or aaisatian i- .pA SamarhetsnrnanHandiknnnförhnnrlens
förbundetKooperativa

Naturskyddsföreningen
RiksförbundHandikappadesDe

Röda korset
och SkolaRiksförbundet Hem

PRO
Riksidrottsförbundet

PensionärsförbundSveriges
remissernapåuppgifter de 125N 125.ByggerAnm. avom

perioden.slutbetänkandenunder

ungdomsförbundPolitiska

ungdoms-riksdagspartiernasutsträckningvilkenhar studerat iVi
Regeringskansliet ianlitas remissinstanserorganisationer avsom

perspektiv.demokratisktviktigaberedningsarbetet. Dessa är ettur
be-med denna delfinns iinteungdomsorganisationernaOm av

fram konse-kan det längreoch beredningsprocessernasluts-
arbete bredapartipolitiskt iför förkvenser intresset grupper.

detillbetänkandenfyra remitterats någonendastTotalt har av
period, vilketunder dennaungdomsorganisationernapolitiska

drygt °/o.3motsvarar

ungdomsförbundPolitiskaTabell 3.9.

O4rådgivare ochFolket1997:56 som
beslutsfattare

27Ungdomspolitik för1997:71 unga
1621 i SverigeAgenda1997:105
15premiepension1997:131 Lag om

pá SSUSOUremisserärstuderats.De svaratslutbetänkandenhar125remisserAnm. somav
SOU 1997:131.1997:71ochKDUSOU1997:105,UngVänster1997:71och

SlutsatsenlågmycketSvarsfrekvensen totalt °/o.18 är attsett cavar
ungdomsför-politiskaremitterades tillslutbetänkandenmycket
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bund, och det väl hände Svarsfrekvensen mycket låg.näratt var
RegeringskanslietInom tycks förintresset in remissyn-att

punkter från politiskt aktiva ungdomar deti obe-närmastevara
fintligt. Samtidigt marginaliserar de politiska ungdomsförbunden
sig själva inte Endastremisser. förekomgångattgenom svara en
det politiskt ungdomsförbund skickade remiss-att ett ett spontant

nämligen skickadeKDU synpunkter betänkandetnärsvar,
SOU Barnpornografiftågan.1997:29

Svarsskolk och spontana svar

Redovisningen har hittills vilka remissinstanser de olikarört som
departementen begärt synpunkter från. fråga handlarNästa om
vilka remissinstanser slutligen skickar och vilkenisom ut-svar
sträckning kommer från enskilda organisationersvar personer,
och andra helt spontant.

har förstVi tagit reda vilkeni utsträckning de remissinstan-
officiellt fått utredning remiss.7 knepigtEttsvarat,ser som en

gränsdragningsproblem finns här mellan och eftersomsvar svar
många remissvar mycket korta. kan innehållaDe enstakaär någon
mening, frånavstår eller kortfattadt.ex. attom attman svara, en
formulering harinte något erinraattsom anger man att mot ut-
redningens förslag. harVi dock valt definiera "ej svar snä-att

möjliga dvs. endast de fall där skrivelse frånnågonsätt,vast som
remissinstansen huvud inkommit.inteöver taget

analys svarsfrekvenserVår bygger uppgifter från 118av av
eftersomremisserna, det inte möjligt framvarit uppgifteratt om

via Finansdepartementetsnågra diarium. Sammanlagt har Rege-
ringskansliet begärt remissvar dessa remisser.7 110 Men

dessa svarade°/o tabellinte. framgår18 Av vilkanärmare 3.10av
remisskategorier frånavstått attsom svara.

7Uppgifterna redovisas dettai hämtade frånavsnitt departemen-ärsom
diarier.tens
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ochabsolutakategori,inkomna remissvarTabell 3.10. per
talrelativa

55%Klass ; - g v .. 30Övriga 372organisationer
13158organisationerNäringslivets
11139Kommuner
9Övriga 113myndigheterstatliga m.m.
8104yrkesföreningarochFack-
568högskolorochUniversitet
565företagPrivata

Övrigt 341
224Länsstyrelser m.m.
221affärsverkföretag ochStatliga

Övrigt 220och landstingunder kommuner
118Rättsväsendet
118Landsting
115IandstingsförbundenochKommun-
791Oklassade

1001 267Totalt
eftersomslutbetänkanden118remisserpáuppgifter endastAnm.Bygger upp-avom

diarier.Finansdepartementetsremisserigiftersaknasför sju

intevanligt det remissinstansernaframgår hurtabellenAv är att
försvarademyndigheternastatligaremissvarskickar Denågot

huruteblivna remissvaren.de För°/o40närmare vetaatt van-av
remissin-olika kategorierinomdet remissinstanserligt är avatt

medjämförasantalet inkomnaeller inte måste svarstanser svarar
remisskrivelserna.iantalet remissinstanser

klassa.möjligt8 detde varitUppgifterna endast instanser attavser
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Tabell Obesvarade förremisser respektive3.11. kategori, relativa tal

iKeramer Aátáiøw f .läsvärtg....i Äi déilsarar .70Å ; i
Privata företag 117 56
Övriga organisationer 869 43
Övrigt 132 31
Näringslivets organisationer 643 25
Övrigt under kommuner och landsting 82 24
Statliga företag och affärsverk 108 19
Fack- och yrkesföreningar 626 17
Kommuner 863 16
Universitet och högskolor 490 14
Kommun- och landstingsförbunden 171 9
Landsting 221 8
Övriga statliga myndigheter 1 851 6m.m.
Länsstyrelser 456 5m.m.
Rättsväsendet 469 4
Riksdagens myndigheter 46 0

Anm.Byggerpåuppgifter 118remisser slutbetänkandenunderperioden.Totaltharom av3647 remissvarefterfrágats.l 220 dessafall harremissinstansenintekunnatklassiñcav e-Av dessahar %41 svarat. Dehanteras bortfall.Ett bortfall,ras. annat k-som som sauppgifter det bestårär i vissainkomnaatt handlingar,nar härklassatsom, som som somremissvar,endast besked remissinstansenavståratt frånattger om svara.

Svarsbortfallet högst för företagprivata och56 °/o övrigavar or-
ganisationer de43 °/o. statliga myndigheternaFör bortfalletvar
lågt. dockDet anmärkningsvärt det huvud före-är tagitöveratt
kommer statliga myndigheter skickarinte alls,någraatt svar
inte skrivelse har förinte avsikt detta medattens en man att svara,
tanke svarsplikten. särskiltDet imånga universitetär gruppen
och högskolor inte svarade. granskningEn visarnärmaresom att

framför allt uteblivit remisserna skickats direkt till fa-närsvaren
kulteter och institutioner. Svarsbortfallet då jämfört med°/o21var

de falli°/o remisserna riktats till högskolan9 eller universitet.
sammanhanget bör detI påminnas myndigheternasattom

skyldighet endast gäller myndighet kanEn välja inteatt svara. att
inkomma med synpunkter, falli meddela detmåste så Semen
vidare kap. Alla myndigheter,5. organisationer och privatperso--

har lämna betänkande ellerrätt närattner ettsvar en promemo--
ria remitterats. brukarDetta ibland framhållas viktigt de-ettsom
mokratiskt värde det svenskai traditionella remissväsendet. Det

48



DEMOKRATI PÅ REMISS

detvanligtreda hursärskiltdärför intresse ärvarithar att taav
myndigheterorganisationer,dvs.remissvar,med närspontana

Totalt kominitiativ.synpunkter 1 167m.fl. skickar eget
perioden; genomsnittiunder 9remissyttranden inspontana

emel-Genomsnittsvärdettill varje remiss.yttranden gerspontana
median-ställetbild. i gårmissvisande Omlertid något manen

Endasttill remiss.varjeremissvarställetdetblir ivärdet 3 spontana
Tillflerellerkomremissernatill 9°/o26 spontana varsvar.av

alls.remissvar Idet infemte kom inte någraremiss sam-spontana
särskiltslutbetänkanden komremissbehandlingen nioband med av

tablåochmellan 3.4.16141många spontana svar -

remissvarlockat mångaBetänkandenTablå 3.4. spontanasom
aesçiártemaås:Titel sou.ogAnta -,
Social1998:61SverigeiLivsmedelstillsyn161

A.iarábruks-1997:192:minaritetspoiiükSteg maten81 i-. Utbildnings1997:107gymnasieskolanDen65 nya AKommunikationstrañkpoiitikén 1997:155 iNy kurs j55 bostadsforskning1997:182.Inrikesochplan- bygg-En53 ny "biidnêrxgsfIFUNKSfunktionsñindradé-eiaver;skolans49 ;
- :z:2993:236 läroplanFörslagiitill UtbildningsomvärldenAtt44 erövra -

1997:157förskolan
VBampomograâfiåganöâ97i2â f42.

Miljökemikaliepolitik1997:84hållbarEn41

remis-mängderkombetänkanden såTill vissa spontanastora av
varjetala remisstormar.kunna Förskulle avt.o.m. omsvar man- huvudsakavsändarnaflesta idetillhördedessa remissomgångar en

före-hardetförefallerfåtal kategorier. Deteller även omsomett
Exempelvis inkomorganiserade aktioner. 80kommit spontana

hälsoskyddstjänstemannaförbundochmiljö-från lokalayttranden
Livsmedelstillsyn Dei Sverige.betänkandetöver somgrupper

ide-framför allt varitharremissvaribland skickat många spontana
ordningen.denenskilda iochföreningar, kommunerella personer,

skickar intotaltdådetVilka remissinstanser är sett spon-som
remissvartana

49



DEMOKRATI PÅ REMISS

Tabell förSpontana respektive3.12. remissvar kategori,
samtliga remissvarprocent spontanaav

Övriga organisationer 21
Fack- och yrkesföreningar 16
Enskilda 14personer
Kommuner 9
Näringslivets organisationer
Övriga statliga myndigheter m.m.
Privata företag
Övrigt under kommuner och landsting
Universitet och högskolor
Länsstyrelser m.m.
Övrigt
Landsting
Statliga företag och affärsverk
Kommun- och Iandstingsförbunden
Totalt 100

Anm.N 1084.l 83fall har remissvarinkommitfrånspontana avsändaresomkunnatkategoriseras.Dessabehandlas bortfallingår påi N. Byggersom
uppgifter 125remisser slutbetänkanden.om av

Gruppen övriga dvs. föreningarorganisationer, utanför arbets-
marknaden och näringslivet, ligger eftersomi de stårtopp som
avsändare till femtedel alla fär-remissvar. Någotca en spontanaav

kom från fack- och yrkesföreningar. Cirka de°/o14re gruppen av
kom från enskilda Ingaspontana svaren personer. spontana re-

kommissvar frånsig riksdagens fråneller rättsväsendet.vare organ
Det intressant detär att notera att var samma grupper av re-

missinstanser både frågai ochtopparsom spontansvar.om svar
exempel kanSom förövriga svaradeorganisationernämnas att

% och för21 de uteblivna°/o43 remissvaren.spontansvarenav av
statligaDe myndigheterna stod för de%15 spontanaav svaren

och för svarsskolket.% klartext innebär detta17 Iav att man av-
frånstår ombeds komma medin inäratt svara man svar, men

stället inte ombetts draDetnär svårt någonärsvarar man svara. att
långtgående slutsats, kan ställa frågan det finns bris-men man om

beredningteri och handläggning det gäller fastställanär att re-
misslistorna.
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myndighe-från olikadeihopräknarOm spontana svarenman
sektornoffentligahela deninom sammanta-attser manter m.m.

därifrånkommer°/o25 spontansvarenget av
haftenstaka remisserfrån debortseväljerOm ex-somatt

stället denblir bilden iremisslistornaförinstansermångatremt
tabellframgår 3.13.avsom

problem.metodtekniska Detskilda9 finnsI jämförelsen två enaovan
vilket ispontanremisser,handlingarinkomnavilkagäller äravgöra somatt

diarier. Utgångs-departementensexplicit ifall angivetvaritintevissa
frånärendeinkommit ihandlingarallapunkten har varit ett av-att som

remissvar,har klassatsremissinstansersändare inte är spontanasomsom
därmedfinnsDetde någontinguppenbartdet varitinte är annat.attom

remissvar.antaletöverskattningrisk förviss spontanaav
förremisser mångavissaandra problemetDet är spontanaatt svarar

frånyttrandendessadessutomOfta kommerremissvar. spontana samma
redovisningfinns riskDärförremissinstanser.kategori to-att avenenav

härhar gjortVilseledande. Viskulletabelltalbilden i även3.12 envarasom
fördenoch funnitbetydelse,extremvärdensdessaundersökning attav

ganskavissa är stor.grupper
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Tabell Spontana för3.13. remissvar respektive kategori,
korrigerat för extremvärden

Övriga organisationer
Enskilda personer
Fack- och yrkesföreningar 12
Kommuner 11
Näringslivets organisationer
Övriga statliga myndigheter m.m.
Privata företag
Universitet och högskolor
Övrigt under kommuner och landsting
Övrigt
Länsstyrelser m.m.
Landsting
Kommun- och Iandstingsförbunden
Statliga företag och affärsverk
Totalt 100

Anm.EfterattextremvärdenräknatsbortblirN 583,jämförtmed1 084
medextremvärden.Extremvärdenharräknatsfram 1 föratt varjegenomkategori remissinstanser framta allaremisser slutbetänkandendärav avminstett kommitfrånspontant respektivekategorioch2 dessasvar taurframdentiondeldärantalet frånspontana ärstörst denkategorin.svar

Övriga fack-organisationer, och yrkesföreningar och enskilda per-
får räknat detta lägre andelnågot desätt,soner en spontanaav

tidigare. Kommuner, näringslivsorganisationerän och övri-svaren
statliga myndigheter ökar däremot.ga
Vad betyder möjligheten skicka in remissvar To-att spontana

talt utgjorde de remissvaren samtliga15spontana procent av re-
missvar. intressant jämförelseEn kan göra ärman att samma

relatera antalet remissyttranden tillsätt totala antalet in-spontana
komna förremissvar kategorivarje remissinstanser. Detav ettger

vilken betydelsemått möjligheten skicka remissvaratt spontana
har för de olika kategorierna tabell 3.14.

o delar skillnadernaStora mellan tabellerna förklaras enbart de nioav av
fall slutbetänkanden lockat flest remissvar tablåse 3.4.av som spontana
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inkomnasamtligarelativtyttranden yttran-Tabell Spontana3.14.
kategorirespektiveförden,

AndelspontanaSamtligaKategori
spontanayttrandenyttranden

%
100156156Enskilda personer

5358110företagPrivata
4858120Övrigt landstingochunder kommuner
31222719Övriga organisationer
2734Övrigt 125
24169691yrkesföreningarFack- och
1478563organisationerNäringslivets
1297821Kommuner
1258480högskolorochUniversitet
836468Länsstyrelser m.m.
715218Landsting
6693affärsverkochföretagStatliga
477815Övriga 1myndigheterstatliga m.m.
46162IandstingsförbundenochKommun-
0046Riksdagens organ
OO451Rättsväsendet

utgåttpåremisserharslutbetänkanden.7118remisserpåuppgifterAnm,Baseras avom
diarium.Finansdepartementetsmedproblemtekniskagrundav

andelmedkategoridenföretag störstPrivata spontanaär svar av
möjlighetenkategorierför dessaalla inkomna Det attär somsvar.

Riksdagensviktigast. rättsvä-skicka in är samtorganspontana svar
alls.remissvaravgivitsidan någraandra inteharsendet å spontana

remissin-ordinarieförekommithar inteEnskilda sompersoner
enbartvarför detstuderat,harfalli något genomvarsomstans

lämnatharenskildaremissvarskicka personersomspontanaatt
yttranden.

månadervanligenRemisstiden tre

rekommenderalängd.remisstidernas Dendebatterasoch dåDå
kanpromemoriaStatsrådsberedningensmånader.tiden Ide är tre

får kortare.undantagsfallendastremisstiden iläsa varaattman
dethaderemisserverkligheten tvådå Fördet sig iförhållerHur

Remisstidenlängd.remisstidensuppgiftangivits någoninte om
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bland de varierade mycket från123 till dagar.28 regel216 Som-
det dagar medianvärdet,93 dvs. tremånadersgrän-var överstrax
Exakt hur lång remisstiden för respektive framgårremisssen. var

diagram 3.2.av

Diagram Remisstidens längd3.2.

Dagar
240

210 M41z a
180 -ø v a am z"-
150 en-zaa
120 mat

i90 i - r "f-r--e
60 -e
30 u

0
O 20 40 60 80 100 120

123 remisser sorterade efter remisstid

Ofta remisstiden just cirka månader. Om räknarvar generösttre
med dagar de85 stipulerade månaderna utgjordeatt motsvarar tre

tredjedelnärmare remisserna undantagsfall,31 % dvs.en av re-
misstiden kortare. fallenI % understeg12 remisstiden tvåvar av
månader. fråga ungefärI sjätte remiss remisstiden läng-om var var

fyra månader.änre
Vad betyder remisstidens längd detFinns sambandnågott.ex.

mellan remisstid och svarsfrekvens Rimligen borde korta remiss-
tider leda till färre kommer in. har dockVi haft svårtatt svar att
finna säkranågra samband utifrån det tillgängliga materialet.

Undersökningen baseras endast uppgifter remisser slut-116om av
betänkanden. deAv tidigare125 ingått andra delstudieri har utgått7som

grund uppgifter saknas svarsfrekvens och grund2attav om attav
uppgift saknas remisstid.om
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Är andra remissinstanserbättremyndigheterstatliga än att
eftersomsärskilt intressantkortremisstiden Detta ärärnärsvara

Regeringskansliet.från Avremisserskyldigadessa är att svara
efterfördelasblir ej-svaren"bildenframgår hurtabell 3.15 om

längd.remisstidens

svarsskolkMyndigheternasTabell 3.15.

9,028-60
8,361-90
6,691-120
6,9121-150
5,0151+
7,1Genomsnitt

slutbetän-pá 116remissermaterialByggerAnm. avom
338N 3förkommentar.fotnotSetidigarekanden. an-

från myndigheter.statligabegärtstal somsvar

svarsskolkmyndigheternasstatligadetycks dåDet varomsom
tabellen börBeräkningarna ilånga.remisstidernamindre ärnär

kon-endastegentligenharförsiktighet. Vimedtolkas vissdock
frågan nå-behöverdet intesamvariation, omvarastaterat menen

orsakssamband.got
samband mel-naturligtfinnsdetdiskuteras någotkanDet om

kvali-ochambitionsnivåochlängd remissvarensremisstidenslan
kan hafaktorerandraemellertidfinns avgö-mångaDet somtet.

intresseorganisa-ellermyndighethurbetydelse,rande ent.ex. en
vilkaochremisseruppgiftenprioriterartion resurseratt svara
huvuddetta, delsförbeslutar över taget,avsätta resursernaman

kapitelbehandlas ispeciellför remiss. Dettadels närmareen

längregenerellt hardepartementen12 tänkbartexempelvisDet är att
Svarsfrekven-särskilt viktiga. Ombetänkandenremisstid när varaanses

betänkandetberolikakan detsedan blir hög ärgärna storatt avsen
lång.remisstidenbetydelse ärattsom
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Sammanfattning

Vår genomgång remisserna under och första halvåret1997 1998av
visar alla slutbetänkanden från kommittéväsendetnästan nioatt -tio tillremitteras myndigheter och förorganisationerav syn--
punkter. I genomsnitt skickas betänkande för synpunkter tillett ut
drygt instanser, variationerna50 ärmen stora.

skiljerDet också mycket mellan vilka får olika betänkan-som
den förefallerremiss. Det inte de olika departementensom om
använder standardremisslistor.

Vilka ber departementen synpunkter offentligaDen sek-om
dominerar tydligt. Närmare samtliga2/3 remissinstansertorn av

utgjordes myndigheter inom kommunerna ochav staten,m.m.
landstingen. Närings- och arbetsmarknadsorganisationer 20utgör
°/o remissinstanserna. Organisationer och föreningar kopp-av utan
ling till näringsliv eller arbetsmarknad, °/o remissinstan-12utgör av
serna.

Svenska Kommunförbundet den vanligaste remissinstansen.är
mindreInte % remisserna skickades dit.75 detän I närmasteav

lika vanligt det ombedsRRV Därefter följerär 74 °/o.att svara
LO 70 °/o, SACO TCO67 °/o, Landstingsförbundet66 %,

Statskontoret62 °/o, och61 °/o SAF 54 °/o. Detta visar att man
i utsträckning vänder till desig centrala organisationerna. Enstor
orsak till detta kan det uppgift förattvara man anser vara en res-
pektive organisation i sin delegera arbetet med remissvaret.att tur

jämförelseSom kan endast °/o remissernanämnas gick47att av
direkt till eller kommuner.någon några

Centraliseringstendensen kan sig förvånande, eftersomnågotte
utvecklingen samhälleti under de decennierna inneburitsenaste en
omfattande delegering beslut och Betydelsen dettaav ansvar. av
skall dock inte överdrivas. Dels använder sig centralamånga organ

underremisser kap. Delsse gick7. °/o remisserna47av egna av
direkt till eller flera enskilda kommuner jämfört med °/o75en att
gick till Svenska Kommunförbundet. På gick °/o26sättsamma av
remisserna direkt till ellernågot landsting;några gick°/o till65
Landstingsförbundet. princip fördelningI mellan centralasamma
organisationen och förbund eller medlemsorganisationer direkt.
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detsamma slutli-möjlighet dock inteAtt är attatt somsvara
skyldigaStatliga myndigheter principiär att mensvarasvara.gen

gällde statliga myndigheter.cirka samtliga Detta°/o17 av svar
de fall det huvudendast överutgörs när tagetatttrots svar, av

med innebördenskrivelse.kommit in Svarinte någon att av-man
tillfrån har räknatstår att svaren.svara

kraftigt mellan olika kategorierSvarsfrekvensen varierar av re-
dem ombettsTotalt svarade De°/omissinstanser. 83 av som svara.

ocksåskyldiga och de svarade istatliga myndigheterna är att svara
offentligaden sek-fallen. Generellt instanser inom°/o93 ärsettav

före-företag ochbra privata °/oSämst 44atttorn svara. var
yrkesfö-ochutanför arbetsmarknadsområdet Fack-°/o.ningar 57

dock utsträckningsvaradereningarna i 84 °/o.stor
föruttalade bl.a. företrädareUnder MUF1999 attsommaren

bättreskriva Tidendet bortkastade remissvar.att varvar resurser
debattartikelstället för skrevanvänd remissvari ett enom man
därförmorgonnyheterna. haruttalade företrädare Vi tittatien

ungdomsförbundenutsträckning de politiskavilkeninärmare
respektive vilken utsträckningfår betänkanden iremiss man

ungdomsförbundenhar funnit de politiska inteVi svaratattsvarar.
faktum de mycketfjärde ocksåremiss. Det ärän attettmer var

fanns med remisslistor.sällan endast regeringens1254 av --
remissförfarandetunikt drag det svenskaiEtt äröppna att vem

medtill och har kommaönskar, kännerså rätt att svar.som
förteckningmed remissin-stårDetta överoavsett om man en

yttrandeneller Sådanaremisskrivelseni inte. spontanastanser var
defrån föreställde Totalt utgjordevad börjanvanligare än oss.

fann likaalla yttranden. Vi många°/o15 nästanspontana svaren av
hälften de"ejremissvar svar. Men änspontana av spon-som mer

fall kangällde remisserna. några°/o I56 7 procenttana avsvaren
väldigtkanske tala dvs.remisstorm, månganär spontanaomman

särskild fråga.skickas in iremissvar en
betänkandena saknadesför remitteradeEndast de°/o20 av

fjärde hade det kommithelt. Till remissremissvarspontana var
komfler de yttrandenaeller Många10 spontanaspontansvar. av

verksamma arbets-från föreningar olika huvudsakligenslag,av
komnäringslivet. imarknadssidan eller inom De spontana svaren
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fallen från den offentliga sektorn. Enskilda°/o30 av personer som
aldrig får hade skrivitremisser °/o15 spontansvaren.av

kan tyckas märkligt det delvisDet kategori-något äratt samma
både skickarremissinstanser, in remissvar ocher av spontanasom

från eller utsträckning.avstår i ringaatt svara svarar
Remisstiden dagar, vilketi genomsnitt i princip93 motsva-var
de månader Statsrådsberedningens riktlinjer.itrerar som anges

Svarstiden kortare månader fleraoch betydligtgångerän trevar
förkortare, tredjedel remisserna. densjätteFör må-4en av var var

nader eller längre.
har denna försöktVi studie också belysa finnsi det någotom

samband mellan remisstidens längd och i vilken utsträckning svar
Verkligen kommer har finnain. Det varit entydigasvårt någraatt
samband. det tydligtDäremot statliga myndigheter iär att svarar
mindre utsträckning remisstiden kort.när är
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Utfrågningar4 i
förstället remisser

debatten flerahar det framställts det skulle finnasI gånger som om
mellan det traditionella remissväsendet och denmotsättningen

utfrågningen eller hearingen riksdagens revisorer, RRVnyare
m.fl.. utfrågningar betraktas iblandDessa hotnästan ett motsom
demokratiska berednings- och beslutsprocessen, bygger ettsom
traditionellt remissförfarande. Svenska Akademiens ordlista,I
tolfte upplagan från definieras hearing pl. hearingar föl-1998,
jande Offentlig utfrågning ofta sakkunniga och kontro-isätt: av-
versiella frågor. därförhearing torde fall defi-iEn varje inte rent

motsatsförhållandenitionsmässigt till offentlighet.istå något
vanligt det med utfrågningar olika slag och vilkenHur iär av

utsträckning remissförfarandetde snabbFörersätter att en
överblick valde vid ochvia registratorerna Statskonto-RRVatt

sökningar diarierna ficki under julisjuRRV år,göra närmareret
endast inbjudanmaj till hearingar. Statskontoret1992 1999, 44-

hade endast inbjudan till under och halvt maj36 år 1996tre ett -
1999.

1 redovisar olika perioder för de båda myndigheter förklarasAtt attav
det fram uppgifter för längre period Statskontoretssvårt iattvar en
diarium.
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utfrågningar till ochTabell Inbjudningar till RRV4.1.
Statskontoret

1992 1 .
O1993 -

1994 4 -
1995 4 -

6 71996
13 111997

81998 11
101999 6

44 36Totalt
så-uppgifterför perioden1992-1995.FörAnm.FörStatskontoretsaknas

uppgifternaför 1999periodenjanuari-välRRV Statskontoretavsersom
maj.

hälftenmindre diskus-de inbjudningarna till RRV avsågAv 44 än
ochförslag från utredningsväsendetkring i SOU-seriensioner 14

sedvanligtEndast dessa remitteradesi Ds-serien.2 sätt.tre av
fall endastemellertid mycket korta;Remisstiderna där i två 18var

flesta dessa fall hade hearingenrespektive dagar. deI33 ersattav
remissförfarandet.traditionelladet

fjärdedel inbjudningarna dis-Statskontorets del avsågFör en av
därförverkaroch Ds-betänkanden.kussioner kring DetSOU som

hotet utfrågningardebatten och diskussionen kring ersätterattom
uppgifter tyder dockremissförfarandet överdriven. Våranågotär

till hearingar ökar. Vilka departementantalet inbjudningaratt
inbjuder till dessa samtaleller andra det dåärorgan som
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Tabell Inbjudningar till hearingar fördelade efter4.2.
departement m.m.

Statsráds-
beredningen
JXÖÖ

dåvarande1tillsammansmed Arbetsmarknadsdepartementet.varav
1fránRiksdagen.varav

har förändringarinte möjligt beakta departements-Det varit iatt
indelningen eller hur olika frågor flyttats mellan departementen.

det tydligt hearingar främst Näringsdepar-utnyttjasMen är att av
och det tidigare Kommunikationsdepartementet. dagItementet

tidigareingår Kommunikationsdepartementet, Arbetsmarknads-
departementet ungefär halva Inrikdesdepartementet detisamt nya
Näringsdepartementet.

Jordbruksdepartementet anordnar begränsad utsträckningi ut-
frågningar. Statsrådsberedningen, ochVärt UDäratt notera att
Kulturdepartementet haft och Utbildningsdeparte-inte några att

endast haft Bland myndigheter kanövrigatvå. sär-mentet m.m.
skilt inbjudan till offentlig utfrågning till Statskon-noteras att en

kommer från Riksdagen.toret
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till Statskontoret under deFlera inbjudningar två årensenaste
frågor Kanske kan dettamed anknytning till EU.rör nära ses som

remissför-kommittéväsendet och det traditionellautslag attett av
för EU-frågor.farandet kunnat hanterainteännu attanpassas

utfrågningar remissväsendets möjlighetermed saknarSystemet
för praktiken det kanskealla skicka in remissvar. I utgörettatt
främst möjlighet för och sammanslutningarorganisationer aven

blir alltslag. samtidigt möjligheten deltaolika Men störreattsom
eftersom finns tillgängligasamtliga utredningar Inter-numera

utfrågningarmöjligheten deltaminskar remis-ersätterattnet, om
sen.

hur dessa utfrågningar dokumenterasbör dock ställasFrågan
of-utsträckning sådan dokumentation skulleoch vilkeni varaen

remissammanställningar.fentlig ochremissvarsättsamma som
och tillgängliga remissammanställningarkrav välskrivnaDet

tidigare Riksdagens bör gälla myndig-ställts revisorer ävensom av
utfrågningar.heternas och Regeringskansliets dokumentation av

och Statskontoret fåtthar också kunnat konstateraVi RRVatt
utfrågningar anordnats utredning-inbjudningar tillnågra som av

framhar möjligt vilken utsträckningiinte varitDet ut-attar.
frågningar under utredningsarbetets kommitgång ersättaatt en

fallet,finns dock exempel där detta bl.a.varitremissomgång. Det
de-grund tidsbrist. torde dock vanligastDetta att ettav vara

beredningen ärende kompletterarsamband medi ettpartement av
informations- och beredningsprocessen med hearing.en

flera fall m.fl. inbjudan till hearingar ocksåhar myndigheter iI
medföra skriftliga synpunkter, vilket innebär bety-ombetts att en

myndigheternas arbetedande omläggning och uppsnabbning av
med lämna synpunkter. remisstid i genomsnitt må-En treatt om

förbyts kanske veckor utarbetanader detta tvåsätt ut mot att
hanterasmed synpunkter, sedan också skall ipromemoriaen som

utfrågningarmyndighets antalet skullebeslutsgång.interna Omen
helt kravfortsätta öka kraftigt, kan denna utveckling ställaatt nya

effektivisering myndigheterna,granskningsarbetet ien av
kanske aktualiserasikt omprioriteringäven av resurserna.
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5 Remisserna och
beslutsprocessen

fallstudier-

Urval och analys

analysera hur fungerarremissinstitutet ochFör närmareatt ut-
har genomfört fem fallstudiernyttjas där femgranskat statliga

utredningar. Hela besluts- och beredningskedjan från utrednings-
direktiv till riksdagsbeslut har fokus liggerigenomgått men

och effekter.remissvaren deras
från direktiv till riksdagsbeslut har för följandegranskatsVägen

fem betänkanden.

Kameraövervakning SOU 1996:880
Förbud diskriminering arbetslivet grund sexuelli lägg-mot0 av
ning SOU 1997:175

för valutapolitikenAnsvaret SOU 1997:100
Lokal demokrati utvecklingi SOU 1993:900

medborgarnas tjänst SOUI 1997:570

fem utredningarna har valts slumpmässigt. SyftetDe inte med ur-
valet har stället täckai varit områden olika sättatt som an-
knyter till frågor demokrati eller betydelse förär ettom som av
demokratiskt samhälle.

första fallstudierna exempel utredningarDe lag-ärtre om
stiftning behandlar brottsförebyggandet, skyddet vissmotsom en

ochminoritetsgrupp valutapolitiken. betänkanden behandlarDessa
områden har tydlig anknytning till demokratiska värden ochsom
betydelse för demokrati- och rättssäkerhetsfrågorna vidarei ett
perspektiv. ingick också tidigare kom-De i ESO-rapporten om
mittéväsendet, där utredningskvaliteten betänkandena granskadesi
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särskiltl. exempel omfattande utredningarDe två utgörsenare
betydelsefulla struktu-demokratiaspektkring långsiktiga och ur

frågor.rella
brukarockså deFallstudierna motivnågrarepresenterar av som

formulering övergripandetillsätts,utredning såsomnär avanges en
aktuellautformning långsiktig policy och lösningmål, pro-en avav

blem.2

redovisningenUppläggning av

först utredningsuppdrag och direk-utredning redovisasvarjeFör
slutbetänkandet.Därefter kortfattat förslagenbeskrivs itiv.

ochTyngdpunkten ligger beskrivningi genomgången en
formen förremissförfarandet.analys själva Vi registrerar t.ex.av

hur långatillstyrkanden och avstyrkanden,remissinstansernas
med kvali-antalet sidor och hur vanligt detremissvaren ärär

finns hur vanligt det medtetskritik. Vidare tabeller visar ärsom
förslag konsekvensanalyseralternativa och i svaren.

för-därbedöms stigande skala: kortaSvarsambitionen i svaren
yttranden medenbart avstyrks eller tillstyrks, motiveringar,slagen

utförligautförligare och med mycketmed motive-motiveringar
med utförligheten. rela-Analyskvaliteten Deringar. vägs samman

femremissyttranden, förekommer dessas.k. itivt spontana som
fallstudier, med tabellerna.har inte tagits i

från remissbehandlingde kravGranskningen utgår som an-
remissvar3 och frånStatsrådsberedningens promemoriai omges

från bl.a. Statsrådsberedningensoch hämtatkrav kriterier som
ochutredningsväsendetdet svenska iDs SB 1984:1PM om

Riksdagens revisorers 1996/97:6.rapport

1 huroch bofinken kan kommittéKommittéernaDs 1998:57 utseen-
helst och MarjaViviann Gunnarsson Lemne.som av

2 kommittéväsendetZetterberg det statliga iArtikel Departe-Kent omav
riket,mentshistoriekommitténs Att 1989.rapport styra

3 Statsrådsberedningenhur och varförSvara remiss- PM 1993:3, rev.
1998.
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kriterier följande:Dessa är

förslagklarare konsekvensernahjälpa regeringenA attatt avse

bifall till förslagförorda avslag ochinformera attatt genom

för politiskt möjligatill detbidra attatt ange ramen

tillföra synpunkter och perspektivatt nya

för oberoende synpunkterplats representeraratt somge
allmänintresset

teknik, djup, slutsatsergranska utredningars kvalitetatt

ochtill klarlägga politiska särintressenbidra positioneratt att

hjälp kritiska granskningenmassmedia i denatt ge

betänkandetinformationen och kringsprida viaatt om
kretsaralla till störreremissorgan

utsträckningeffekter bild vilkensärskilt iavsnittI ett ges en av- -
förts fram fåttoch förslagsynpunkter i remissvaren genom-som

riksda-riksdagsmotioner och islag propositioner, ii regeringens
femdeomfattade granskningenbeslut. Sammanlagt utövergens

och utskotts-utredningsbetänkandena, antal propositionersamma
och riksdags-har remissyttrandenbetänkanden. Vidare 350 55ca

granskats.motioner
översiktfallstudie med däravslutas avsnitt,Varje ett ger en
genomslageventuella påverkan ochinnehåll ochremissvarensöver

Statskontorets och remiss-fortsatta beslutsprocessen.den RRV:si
eftersom stabsmyndighetersärskilt, deuppmärksammas somsvar

ha särskiltkan ettsynas ansvar.
sammanfattas generella slutsatseravslutande avsnitt någraI ett

från fem fallstudierna.de
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Fallstudie Kameraövervakning, SOU 1996:88

Utredningens uppdrag och direktiv

uppdrog februariRegeringen den lagmannen Ulf Arrfelt16 1995
frågan användning övervakningskameror. Somöveratt se om av

i utredningsarbetet elva med främst erfa-juristerutsågsexperter
frånrenhet domstolar och polismyndigheter.
delbetänkande Polisens användning övervakningskamerorEtt av

vidförundersö/ening överlämnadesSOU redan juli1995:66 i 1995
och ledde till ändrad lagstiftning Slutbetän-prop. 1995/96:85.
kandet överlämnades Till detta fogati juni särskildatvå1996. var
yttranden utredningens två experter.av

Utredaren skulle redovisa genomgripande regler-översynen av
lagen övervakningskamerori förslagoch lägga1990:484na om

till därav förändringar.motiverade utgångspunkt skulleEn vara
omprövning existerande med tillståndsgivning. Vidaresystemav
skulle följande särskilt beaktas:

för utvidgaFörutsättningarna användningen0 att
Utökning bevara bilderrätten att upptagnaav
Ljudupptagning samband med bildupptagningeni
Utvidgad för polisen använda övervakningskamerorrätt att

skulle både tillHänsyn intresset skydda enskildas integ-tas attav
och till behovet effektivtritet förebygga respektive utredaattav

allvarligare brott förhindra olyckor och liknande.samt
direktiven erinrades grundregelnI gällande lagstiftningiattom
denvarit övervakning enskilda med kamera flesta falldeiatt av

fickinte ske vederbörandes vetskap. Vidare erinradesutan attom
tillstånd skulle krävas för allmänhe-nyttjasatt utrymmen som av

skulle övervakas.ten
Förslag utvidga övervakningsmöjligheterna hade aktuali-attom

framställningar från myndigheter och organisationerserats genom
och riksdagen.i motioner i
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förs/agUtredningens

ochförslag innebar utvidgningarUtredningens till lag vissany
ochförhållande till tidigare lag lagpraxis.preciseringar i Kamera-

Till-omfatta lägen.skulle ljudupptagning vissaövervakning iäven
banker,för användargrupperståndskravet skulle bort vissatas som

postkontor och butiker.
Ävendirekt lagen.för utnyttjandet skulleVillkoren ianges

och skulle kunnanärområden utanför banker postkontor över-
fall övervakningskulle bedrivaPolismyndighet vissavakas. i

tillståndsären-och anmälningsplikt. Tidigare itillstånd praxisutan
bilderbehandla och bevaraförändras.den skulle inte Rätten att

för och butikslokaler. övrigaspecialreglerades bank-, Förpost-
fall. Dold kameraövervak-tillståndskulle i varjekategorier prövas

före-specialfall. Utredningentillåtas endastskulle kunna ining tre
dvs. verk-skulle bibehållas,självfinansieringsprincipenslog attatt

avgifter.framgent skulle finansierassamheten även genom

Remissen

fyraRemisstidenremitterades tillBetänkandet instanser.56 var
förteckningmånader. remisskrivelsens remissinstanserPå över

bl.a.förvaltningsmyndigheterdomstolsväsendet,återfanns vissa
näringslivs- och arbetstagaror-länsstyrelser och kommuner,RRV,

specialförbundRiksidrottsförbundet ochganisationer tresamt
idrotten.inom

Bland demavstod från sig.Tio remissinstanser att yttra en
ochIshockeyförbundet, Landstingsförbundetkommun, Svenska

inhämtadeRiksåklagarenlänsstyrelserVissaSACO. samt genom
spontanyttrande komsynpunkter. Endast in.underremisser ett

sammanställningsärskildfinns redovisade iRemissvaren en
fram. Sammanställningendepartement tagitansvarigt är om-som

frågabehandlarfattande och systematisk och varje separat.
för-utredningenstillstyrkteallt väsentligt remissinstansernaI

tillämpningsområde inskränktefråga lagens sig remissin-slag. I om
tekniska och lag-huvudsaksynpunkter till iatt tastansernas upp

detaljfrågor.tekniska
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Vad frågornagällde tillstånd och föranmälan kameraöver-om
vakning de kritiska Synpunkterna flestadei begränsadevar svaren

huvudsaki Dock hävdades övervakningsätt. t.ex.samma att av
närområde utanför banker och postkontor borde undantasinte
från tillståndsplikt. Riksåklagaren avstyrkte befrielse för butiks-

från behöva söka tillstånd. Försvarsmakten önskadeägarna att ut-
sträcka befrielsen gälla kaserner och stabsbyggnader, dvs.ävenatt
platser dit allmänheten har frittinte tillträde. Riksarkivet framför-
de invändningar föreslagna gallringsregler fråga sådantimot om
inspelat material, överlämnas till polismyndigheterna.som

heller frågan fortsatt tillståndsprövningInte visade sig sär-om
skilt kontroversiell. Problemet med dold kameraövervakning
väckte fler kritiska invändningar. Stockholms ifråga-tingsrätt t.ex.

dennainte övervakning helt borde frånundantassatte typom av
Ävenlagstiftningen fråga.i denna övervakningJK ansåg att typ av

borde regleras lagstiftning.i Riksåklagaren däremot godtogannan
den föreslagna lagen föreslog formulering lag-men en annan av
rummet.

Polismyndigheten Stockholms län m.fl.i avstyrkte utredning-
förslag lagtexten regeln undantag frånutmönstraattens ur om

upplysningsplikt, fallsådana där synnerliga föreligger.i skäl
fråga polisens användning kameraövervakningI öppenom av

förekom endast invändningarvissa polisen själv skullemot att
tillstånd använda kameraövervakning och hur längerätt att utan en

sådan övervakning skulle pågå.
Beträffande reformens finansiering hävdade Försvarsmakten att

borde befriad från avgifter för tillstånd och tillsyn. RRVstaten vara
stödde däremot förslaget såväl landstingen kom-att staten, som

skulle avgifterbetala för länsstyrelsernas arbete medmunerna
övervakningsärendena. full kostnadstäckning bordeRRV ansåg att

det ekonomiska målet för verksamheten. flertal länsstyrel-Ettvara
underströk vikten de får behålla dessa inkomsterattser utanav att

behöva redovisa dem statsbudgeten.via
förslagets allmänna inriktning fåtalMot invändningar.restes ett

BRÅkom främst från BrottsförebyggandeDe rådet och stads-
delsförvaltningen Centrum-Göteborg den dåvarande läns-som av
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tillfälleberettsGöteborg och Bohus län sig.styrelsen i att yttra
BRÅ fördjupas och reglerbordeundersökningenansåg att nya

fattades.beslut lagförsöksverksamhet innanprövas om nygenom
tillräckligaredovisatanförde utredningen inte"attMan argument

kameraövervakningen ochkraftigför utvidgning såså svagen av
hade analyseratföreslås. Utredningen intekontroll denav som

övervakningen.effekter kan förväntasvilka som av
lagför-hävdadeCentrum-GöteborgStadsdelsförvaltningen att

alltför långtgående förändringslagen delar innebari vissa somen
vilketför personligaminska skyddet den integritetenriskerade att

syfte.egentligalagensär
betydande uppslut-Sammanfattningsvis remissvarenvisar en

avstyrkandegenerelltförslag. Endastkring utredningensning ett
försöksverk-myndigheten föreslagnafinns. denBR ansåg att av

genomföras.samheten borde
Även olikaavstyrkandenräkna tilldet minstgår att sexom

medlågt talutredningens förslag bör detpunkter i tan-ettses som
förslagspunkter ochMedutredningens tekniskake månganatur.

ifrågasättanden och alternativadetaljer har den utlöst många
förslag 20-tal.ett-

varierade endast obetydligt. instanserSvarsambitionen tioFrån
utförliga.yttrandenyttranden alls. Endastkom inga åtta var mera

detaljfrågor spriddaallmänhetkritiska Synpunkterna iavsågDe
fält.vittöver ett

Effekter

till riksdagenförslag behandladesUtredningens i proposition
granskatslagförslaget hadeslutligaDet1997/98:64.prop. även av

lagrådet.
förslag.huvudsak utredningens Vissaföljdes ipropositionenI

granskningbl.a. till följd lagrådetsavvikelser hade dock gjorts, av
generella invändningarnasynpunkteroch i remissvaren. De mera

BRÅ beaktats.stad hade däremotfrån och från Göteborgs inte
medredovisades sambandsynpunkter iRemissinstansernas re-

BRÅzsrefererasunder olikaställningstagande avsnitt. Sågeringens
allmännakritik underoch Centrum-Göteborgs avsnittet utgångs-
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punkter. fråga lagens tillämpningsområdeI särskilt denämnsom
synpunkter framförts Riksåklagaren, Försvarsmakten ochsom av
Länsstyrelsen det dåvarandei Göteborg och Bohus län. övrigtI
konstaterades endast flertalet remissinstanser delar utredning-att

förslag."ens
Beträffande upplysningsplikten och använda doldrätten att

kamera frångick förslag,regeringen utredningens Vilka också hade
kritiserats rad remissinstanser. hänvisadespropositionenIav en
särskilt till frånremissvaren och Försvarsmakten.JO

Utredningens förslag bort länsstyrelsens medgerättatt ta att
undantag från upplysningsplikten, kritiserats m.fl.,JOsom av
fanns heller med förslag.inte i regeringens rad remissinstanserEn
hade begärt lagtexten skulle förtydligas beträffande de omstän-att
digheter skall beaktas vid tillståndsprövning. frånKravensom re-
missinstanserna sådana riktlinjer hade tillgodosetts i proposi-om
tionen.

Utredningen hade föreslagitinte polisens tillståndsfria över-att
vakning skulle begränsas till tid.viss lagförslagpropositionensI
begränsades den däremot till månad. Vidare gjordes undantagen
för Vägverket enligt denna myndighets önskan remissyttrandet.i

redovisaspropositionen olikaI synpunkter framförtssom av
remissinstanserna angående förslaget vid kameraövervakning iatt
banklokaler, postkontor och butikeri undantag från till-göra
ståndsplikten. Särskilt Stockholms och Riksåklaga-tingsrättnämns

Ävenköpmannaförbund.Sveriges Rikspolisstyrelsenssamtren
synpunkter förslaget tillståndsfri kameraövervakning refere-om
rades. förslagRegeringens innebar tillståndssystemet skulle fin-att

kvar, banklokaler, postkontor och butiker skulleävenattnas men
undantas från tillståndsplikten.

Svenska KommunförbundetsLO:s, och Konsumentverkets
krav ökat personalinflytande vid beslut övervakning tillgo-om
dosågs också i propositionen. bestämmelse träf-Detta genom om
fad överenskommelse mellan den bedriver kameraövervakningsom

butikeri och vederbörande skyddsombud eller personalre-annan
presentation.
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fyraväcktesMed anledning motioner.propositionen I mo-av
från folkpartiets i justitieut-tion 1997/98 Ju 20 representanter

BRÅ fört framoch förslagskottet åberopades de synpunkter isom
sitt remissvar.

förslagfrån avvisadesvänsterpartiet regeringensmotionI ju 22
begränsad försöksverksamhet medoch förordades ställeti ut-en

BRÅzskameraövervakning. anknöt till remissytt-ökad Motionen
dock nämndes.rande intesom

föreslog moderata samlingspartiet buti-motionI Ju 21 ävenatt
från för kameraövervakningtillståndskravetker skulle undantas av

förslagutanför Liknandeområden omedelbart ochin- utgångar.
ochförts från Köpmannaförbundet,hade fram i remissvaren KF

SAF.
anfördeMiljöpartiet de ii motion partietJu 19gröna att anser

förslag kanlikhet med vissa remissinstanser regeringens utgöraatt
friheten. synpunkterhot den personliga Motionärernasett mot
BRÅzsöverensstämde med remissvar.i stort

för-föranledde ändring regeringensMotionerna inte någon av
förslag frånriksdagen enlighet medslag. justi-iDetta antogs av

tieutskottet betänkandei 1997/98:u U14.
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Remissvaren översikten-
Tabell Kameraövervakning översikt remissvaren5.1. över-

Antal sidor- genomsnitt 2,3
sidor- variation 1 till 15

Kvalitetskritik antal 4
alternativa förslag 22
konsekvensanalyser 5
nämnd i proposition
nämnd i motion 3

Svarsambition uttryckt som
a inget yttrande 10
b bara avslag eller tillstyrkande 16
c yttrande med motiveringar 22
d yttrande med utförligare motivering 8
e yttrande utförligamed mycket motiveringar 0

Underremisser 3
Avstyrkande i viss del 7
Avstyrkande helt 1
Spontanremiss 1

de huvudsakGenomgången remissvaren visar i tagitattav upp
"tekniska frågor" vid bemärkelse följdi utredningensatten av-
uppgift bl.a. fram formuleraoch lagstiftningsförslag.att tavar
Frågeställningarna konkreta och praktisk sakkunskapmöttevar
hos remissinstansernas olika polisen och domstols-grupper, som

förvaltningsorgan och organisationer inom nä-representanter,
ringslivet har kameraövervakningen.intressesom av

Yttrandena kan uttryck för skildaremissinstansernasses som
och varierande kompetenser. utförligarelativtremissvarenI ges
kommentarer med synpunkter kanske främst speglar remiss-som

praktiska erfarenheter,instansernas bl.a. behovet lagtekniskav
förhållande till nuläget.precisering i allmännaDen avvägningen

mellan behovet ökad försäkerhet och respekt individers integ-av
ritet enligt direktiven tillgjorts utredarna accepterades såsom gott
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genomgående. peka uppenbar bristDet isvårt någonär attsom
valet omständighetenremissinstanser. lite övergri-Just såattav av
pande principiell präglat yttrandena kunde möjligen pekaprövning

fler med akademisk juridisk ochnågra instanserattmot t.ex.mer -
sociologisk forskningskompetens skulle värde.varit av-

yttrande behandlade främst förslagutredningensRRVzs om av-
gifter. likhet med föri utredningen kostnadernaRRV ansåg att
tillsynen skulle bäras dem använder övervakningskamerorav som

full kostnadstäckning borde det ekonomiska målet.samt att vara
kritiseradeVidare utredningen för den klargjort vilkeninteattman
avgift expeditions- eller ansökningsavgift den före-hadetyp av -

slagit.
Statskontoret fick aldrig betänkandet remiss.

kvalitetskritik framfördesDen delvisi remisserna stämmersom
med den riktades betänkandet den tidigareiöverens motsom

ESO-studien.
Enligt bedömning har remissbehandlingen förslagenvår iav

falldetta hjälpt klarare konsekvensernaregeringen utred-att se av
förslag och förningens det politiskt möjliga. Remissvarense ramen

har tvekan tillfört synpunkter och perspektiv ocksåävenutan som
beaktats motsvarande har förslageni propositionen. På isätt pro-

tydligt uttryckt flera olikapositionen hänsynstaganden till olika
slag bland de olika försla-särintressen" berörsav grupper som av
gen.

Fallstudie på2: Förbud diskriminering i arbetslivet grundmot
sexuell läggning, SOU 1997:175av

Utredningens uppdrag direktivoch

förordnade riksdagsledamotenDen regeringen Berit19977 mars
Andnor utreda behovet förbud diskriminering arbetsli-iatt motav

grund sexuell läggning. utredningen för-Som ivet experterav
ordnades rättssakkunniga från det dåvarande Arbetsmarknads-två

fråndepartementet och Socialdepartementet. Till utredningen
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referensgrupp representeradeknöts vidare tio personer somen
olika arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer.

för dis-hade parallellt tillsatt olika utredningarRegeringen tre
etnisk tillhörighet ochkrimineringsgrunderna sexuell läggning,

funktionshinder. grunderna hade utgångspunktDe två senare som
Äveninföras. gällde sexuell läggninglagskydd skulle detnäratt

lagstiftning kartläggas och analyseras samtidigtskulle behovet av
lagstiftning skulle redovisas.andra länderssom

efter lämplighetsbedömning föreslåVidare skulle utredaren om,
fall frågor borde lagregleras.och vilket dessai Omså sätt, ett

föreslåförslag fram, skulle utredningen vilkasådant skulle läggas
omfattas homosexuella, bisexuellaskulle skyddet enbartsom av -

förbud diskrimineringeller eventuellt vidare iHur moten grupp.
dessa fall förhålla till bestämmelserna jämställdhetsla-skulle sig i

etnisk diskriminering och eventuellt inrättad laglagengen, enom
grund funktionshinder skullediskriminering arbetslivetimot av

också belysas.
Samråd förutsattes mellan diskrimineringsutredningarnaske om

lagstiftningens utformning myndig-och behovet inrättaattom av
ombudsmannafunktion.het eller

Utredningens förslag

lagstiftning lämnades utredaren betänkande denFörslag i ettavom
december Utgångspunkten arbetsgivare i princip1997.1 attvar en

arbetssökandes eller anställdsavseende bör beaktainte i något en
bordesexuella läggning. Kränkande hänsyn till sexuell läggning

för-därför diskriminering och börenligt utredningen ses som vara
bjuden.

och deUtredaren konstaterade gjorda undersökningar olikaatt
förekom diskriminering ho-kontakter dettagits visat att avsom

mosexuella och bisexuella arbetslivet.i
föreslagna lagstiftningen dels med förekomstenmotiverasDen

utifrånpraktiskt behov sådan, dels principiella övervägan-ettav av
kunde ha normbildande ochden. Utredaren menade, lagatt en en

effekt längre sikt skulle kunnaattitydpåverkande storsom
från lagstiftning lagstiftning redanbetydelse. härAtt avstå när
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fanns frågai etnisk diskriminering respektive diskrimineringom av
funktionshindrade skulle kunna enbart förhöllmotiveras detom

praktiskt diskrimineringsig förekom.så ingen Dettaatt taget var,
konstaterade utredaren, fallet.inte

Redan befintliga rättsregler enligt utredaren tillräckligtintegav
skydd diskriminering. heller enligt utredarens bedömningIntemot
kunde det tillräckligt överlämna denna fråga tillattses som ar-
betsmarknadens parter.

lagförslaget skilde utredarna mellan sidanI homo-, bi- ochå ena
heterosexuell läggning och andra sidan sexuella handlingsmönsterå
och beteenden utanför den här avsedda lagstiftningen. Dessa sena-

omfattades falli lagstiftning och andra reglera-några ire av annan
des de inte alls. pedofili,exempel nämndes exhibitionism,Som

ochtransvestism voyeurism.
föreslagna lagstiftningen innebar homo-Den och bisexuellaatt

får behandlasinte heterosexuella arbetslivet.i Sådantsämre än
missgynnande lagen kunde innebäraavsåg attsom en person var
diskriminerad denna nekades anställning eller anställd fåttom som

villkor andra arbetsplatsen. skulle tillräckligtDetsämre än vara
den sexuella läggningen de omständighetervarit på-om en av som

verkat arbetsgivarens handlande och det krävdes ellerinte uppsåt
vårdslöshet från arbetsgivarens sida bara haftdenneens utan att

kännedom drabbadesden läggning.om
Arbetsgivare kunde enligt utredningen bli skyldig betala skade-

förstånd kränkning och ekonomisk förlust vållats den arbets-som
sökande eller arbetstagaren. diskriminerande skulleEn uppsägning

förklaraskunna ogiltig domstol.av
Ombudsmannen för etnisk diskriminering föreslogs ock-DO

föra talan för arbetstagare Arbetsdomstolenså i dessairätt att
frågor och skulle fortsättningeni Diskriminerings-vara
ombudsman. Folkhälsoinstitutet föreslogs övergripandeen
samordnande och rådgivande funktion.
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Remissen

RemisstidenBetänkandet remitterades till instanser. må-34 trevar
yttranden komnader. Sammanlagt in,37 tre spontanytt-varav var

centralstyrelse. sammanställ-bl.a. från Svenska kyrkansranden, En
Arbetsmarknadsdeparte-remissyttrandena har gjortsning av av

mentet.
juridiska arbetsmarkna-utgjordesRemissinstanserna organ,av

högsko-kyrkan, ochdens näringslivet, universitetorganisationer,
avvikande.för de sexuelltlor olika organisationersamt

fall ordalag, docktillstyrktes flertalet allmänna iFörslagen i i
förslagdetaljinvändningar ochbetydande utsträckning med om
fall avslogsoch avslag del.alternativa lösningar i Viss I åttaäven

lagstiftning, huvudsak medinförandegenerellt tanken i mo-av
lagstiftning diskriminering arbetslivetsamlad itivering motatt en

önskvärd.vore mer
förslaget lagstift-hälften yttrandena tillstyrktesI över omav

Folkhälsoin-området, bl.a. remissinstanserning tunga somav
Arbe-kyrkans centralstyrelse,Svenskastitutet, JämO, RFSU,

och Göteborg.Stockholmtarskyddsstyrelsen itingsrätternasamt
förhandlingsor-Arbetsgivarorganisationerna, Kooperationens

Kommunförbundet, StockholmsSvenska uni-ganisation KFO,
för transgenderfakultetjuridiska Föreningen FPE-versitets samt

lagstiftning.förslagetavstyrkteRegion SverigeNE om
uttrycktefakulteten vid Stockholmsjuridiska universitetDen

förför diskrimineringsförbud särskildauttryckligaatt grupperoro
skyddet diskriminerandedet generellaskulle kunna leda till motatt

förlora betydelse. Fakultetensärbehandling sikt skulle i ansåg,
befintligaskydd reglerutredningen underskattat detatt som

erbjöd.arbetsmarknaden
framfördes bedöm-arbetsgivarorganisationernaFrån utöver

lagstiftning behövdes, bl.a.särskild inteningen någonatt argu-ny
försvåra för fö-skulle kunnaför lagstiftning områdetment att

drabbapersonal och detta speciellt skulleanställa attretagen att
företag.mindre

utformning framfördesförslagetsOlika delinvändningar imot
fleramedfrågan det önskvärtremissvaren. Många ärtog upp om
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lagstiftning.olika lagar eller samordnad Vissa instanser t.ex.en mer
Kommunförbundet ochArbetsgivarverket, SvenskaLO, RRV,

borde ha generell lag diskriminering inomansåg att motman en
till önskaarbetslivet. Andra begränsaderemissinstanser sig att en

mellan förbud dis-långtgående samordning lagarna motommera
grund etnisk tillhörighet, sexuell läggningkriminering kön,av

och funktionshinder.
internationellaSvenska avdelningen den juristkommissionenav

det fyra handhas olikaolämpligt med olika lagaransåg som av
myndigheter och betonar behovet tillanpassning europarätten.av

Även fråga medhur lagen den personkretsi avsesom anger som
förbudslagstiftningen förgick meningarna isär. Föreningen trans-

föreftersom rad uttryckgender-Region Sverige ansåg, att en sexu-
föll utanför lagförslagets definitionerell skulleläggning personer

från för indi-därigenom utesluts skyddet komma utsättasattsom
Även uppmärk-rekt legalt sanktionerad diskriminering. JämO

sammade bristen skydd för de transsexuella. Svenska kyrkans
uppfattningencentralstyrelse hade personkretsbestämningenatt

borde ytterligare.övervägas
Vad lagförslagets skydd indirekt diskriminering häv-gäller mot

förfaranden fråndade det betänkliga oavsiktligaiSAF ävenatt ar-
sida lagbrott. Arbetsgivarensbetsgivarens skall kunna utgöra an-

anställningsförfaran-borde till omfatta helautsträckasinte attsvar
det.

fråga trakasserier Svenska juristkommissionenI ansåg attom
fanns definiera de skildadet skäl dessa olikainte isättatt tre

uppfattning framfördeslagarna. Samma LO.av
förförordade myndighetsorganisationentillsynen ochRRV att

efterlevnad eftersom dederas borde samordnas lagarna,i ären av
likartade.
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Effekter

överlämnade underRegeringen propositionervåren 1998sent tre
riksdagen förslagtill med diskriminering grund sexuellmot av

läggning funktionshindradeprop. 1998/991180 prop.av
och avseende etnisk diskrimineringl998/99zl79 prop.

föreslogslagar hela arbetsmarknaden ochDessa1998/99:1 77. avse
gälla såväl arbetstagare arbetssökande. omfattade vidareDesom
förbud såväl direkt indirekt diskriminering och tillmot som var

utformadedelar likartat sätt.stora
efterlevnad föreslogsTillsynen lagarnas ligga ombuds-treav

ombudsmannen för diskriminering grund sexuell lägg-män av-
skulle bli nyupprättad myndighet.ning nuvarandeDen nämn-en

den etnisk diskriminering skulle Nämndenmot nyttges namn -
diskriminering och handlägga frånärenden allavissamot tre om--

rådena.
följdes utredningens förslag frånsettpropositionI 1998/99:18O

de mindre Lagrådet. anfördejusteringar gjorts Regeringensom av
den "långsiktiga påverkan arbetsgivare och allmänhet tordeatt av

funktionenden viktigaste den lagen. konstatera-Manvara av nya
de också Europarådets konvention mänskliga rättigheter,att om
ILO-konventionen och förbju-saknade reglerEG-rätten111 som
der diskriminering arbetslivet grund sexuell läggning.i Olikaav
synpunkter och invändningar redovisas mycket de-i remissvaren
taljerat både översiktlig form och under förslagi varje i propositio-
nen.

det gäller lagrummet indirekt diskriminering harNär ut-om
redningens förslag omformulerats, vilket gjort in-någoten annan

förmånmöjlig till för arbetsgivarparten. det fallettresseavvägning I
saknas dock tydligt samband framförtsmed de synpunkterett som

arbetsgivarorganisationerna eftersom ocksåi remissvarvet, andraav
hänsyn i motiveringen.vägts

fråga trakasserier har valtregeringen generellI någotom en mer
formulering välja uttrycket integritetskränkning.attgenom

Vad gäller bestämmelser påföljder har avvikit.regeringenom
från förslagutredningens möjlighet förnågot öppnaattgenom
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fåför repressalier till följd anmälanarbetstagare attutsattssom av
skadestånd.blott skadestånd ekonomisktallmäntinte ävenutan

Propositionens ombudsmän avvek frånförslag olika ut-treom
Förslaget Folkhälsoinstitutet samord-skulle haredningens. att en

för diskrimine-funktion med stöd ombudsmannen etnisknande av
processförare tillräck-rådgivare och ansågs sigintering som vare

ligt eller effektivt.
De utredningsför-frånmarginella awikelserna propositioneni

tillbaka till markeringarkan punkt direkt ledasslagen någonpåinte
Ändå de olika ställningstagandenafrån iremissinstanserna. är re-

innehål-tillstyrker förslagen och debåde demissvaren somsom-
ochinvändningar redovisade bådeler i propositionen i ar-noga-

l998/99:AUO4.betsmarknadsutskottets betänkande
Arbetsgivarerganisationernas från för-tydliga avståndstagande

lagstiftning allt döma och hadeslaget vägde inteatt tungtom av
Däremot den bredaheller stöd remissyttranden.övrigainte i vann

förmån för samlad lagstiftningtill åt-remissopinionen en mer -
och riksdagensikt gehör bådepå propositionen iiminstone ge--

fortsatt utredningsarbeteskrivningar ställde utsikt iisomnom
detta syfte.

Arbetsmarknadsutskottet stiftatillstyrkte förslaget treatt nya
gällandediskriminering, enligtlagar propositionenmot varav en

Utskottetsexuell läggning. ställdediskriminering grundpå sig iav
Utskottetförslag. föreslog dockhuvudsak bakom regeringens ett

diskrimine-tillkännagivande möjligheterna samordnaattattom
Endast 3 22utredas. totaltringslagarna borde motioner togav upp

Detsexuell läggning. gälldefrågor diskriminering grundpåom av
c1998/99 A 703 yrkade avslag på propositionen,motion som

s fp1998/99 A7 A8 fråganochmotionerna tog omsom upp
åtgärder förebygga trakasse-skyldighet för arbetsgivare att genom

Utskottet ärendetsredovisar det underanställd.rier vissmot att
RiksförbundetRFSLföreträdare förberedning uppvaktats bl.a. av

likaberättigande Företagarnasoch för riksorganisa-för sexuellt
Samtliga avslogs.tion. motioner

Riksdagen utskottets förslag.fattade beslut enlighet medi
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Remissvaren översikten-
Tabell Förbud diskriminering arbetsliveti5.2. mot
grund sexuell läggning översikt remissvarenöverav -

Antal sidor- genomsnitt 3,3
antal sidor- variation 30
Kvalitetskritik fallantal 7-
Alternativa förslag
Konsekvensanalyser 2
Nämnd i proposition 26
Nämnd i motion 2

Svarsambition uttryckt som
a inget yttrande 1
b bara avslag eller tillstyrkande
c yttrande med motiveringar 14
d med utförligare motiveringar
e med mycket utförliga motiveringar

Underremisser
Avstyrkande i viss del
Avstyrkande helt
Spontanyttrande

Fallstudien den kritiska granskningen frånvisar remissinstan-att
sida har breddat och riksdagens beslutsunderlag.regeringenssernas

detta granskningsvarv harGenom ytterligare kunskapviss om
konsekvenser förslagen åtgärder kommit fram. Genomav om sva-

har den politiska kartlagts och besluts-opinionen och bered-ren
ningsprocessen har tillförts ytterligare synpunkter och perspektiv.
Övriga kriterier endast begränsad utsträckningi tillämpliga isynes
karakteristiken förloppet detta fall.iav

Urvalet enligtremissinstanser bedömningvårav ger represen-
utslag formtativa i principiella ställningstaganden och sakligtav

kritiska observationer. Svarsambitionen genomgående relativtvar
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relativt ianalyserochgranskningarutförligahög, äräven om
remissvaren.

di-de iutredningenförtill riktlinjernaMed hänsyn angavssom
för-tillomfattande opinionbyggdeVilkarektiven, i sin tur en

förvånandedet knappastdiskriminering,åtgärderför ärmån mot
ochförslagutredningensföljakornpropositionen så attnära attatt

Ändå svaradeändringar.huvudsakbeslutade iriksdagen mar-utan
fort-riksdagentillkännagivandet iochpropositionenkeringar i om

förstark opiniontydligtutredning sätt mermotett ensatt
området remissvaren.lagstiftning isamordnad

kvalitet ikritikförekom vissgranskningESO-rapportensI mot
remissinstan-framfördeskritikDelvisbetänkande.detta avsamma

serna.
utredning-sida ikortfattade remissvareninstämde i sittRRV
uppgifter-processförandeochsamordnandedebedömning attens

Vidare ansåg RRVolika instanser.handhasborde att ge-enavna
denibordearbetslivetiför diskrimineringlag övervägasmensam

myndighetsor-ochtillsynfråganberedningenfortsatta samt attav
granskningkritisksamordnas.kunna Någonbordeganisation av

gjordearbetsmetoder inte RRV.utredningens
utredningen remiss.fick aldrigStatskontoret

1977:10SOUvalutapolitikenförAnsvaretFallstudie

direktivochuppdragUtredningens

för-för delvisförberedelserflera led regeringensiSom enett av
förochRiksbankenförbefogenheterändradeochändrad attstatus

förhållandena inom EUtillanpassningförberedadetta engenom
ställföreträ-tidigareVinde,utredare. Pierresärskildtillsattes en

förut-belysauppdragfick ii OECD,generalsekreteraredande att
rådgivaren itillkalladessakkunnigoch åtgärder. Somsättningar

förordnadesVidare tvåStaffan Viotti.docentenRiksbanken ex-
perter.

grund-deföreslåhuvuduppgiften "attdirektivenEnligt var
förkrävslagändringaroch övrigalagsändringar att ge rege-som
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ringen för övergripande valutapolitiska beslut." Fråganansvaret
sådan förändring lämplig eller skulleinte däremot enligtom en var

direktiven inte tänkta förändringenDen innebarprövas. att rege-
ringen skulle för valutapolitiken frånöver Riksbanken.ta ansvaret
Utredningen lämnade betänkandesitt den januari2 1997. Ett sär-
skilt frånyttrande Staffan Viotti, sakkunnig utredningen,i avvek
delvis från Vindes förslag.

Enligt direktiven utredarens uppgift preciseratvar mera att:
föreslå lagändringar krävdes för regeringen för0 som att ge ansvaret
övergripande valutapolitiska beslut,

kartlägga hur för valutapolitiska frågor detalj fördelati0 ansvaret var
mellan regering och centralbank andrai EU-länder och hur relatio-

mellan ochregering centralbank dessa frågori utformats där,nen

föreslå hur relationerna mellan regeringen och Riksbanken i Sverige0
borde utformas det gäller valutapolitik och lämna förslagnär syftei

minska risken för målkonflikt mellan penningpolitiken ochatt en
valutapolitiken.

direktiven framhöllsI särskilt utredarens förslag borde utfor-att
så trovärdigheten för penningpolitiken skulle säkerställasattmas

och risken långt möjligtså minskas för målkonflikt mellanen pen-
ochning- valutapolitik.

Utredaren skulle lämplig arbetsfördelning mellanöverväga re-
geringen och Riksbanken besluti frågai gällde fastställasom att
centralkurs i växelkurssystemet. Flera tänkbara kundesätt övervä-

för minska risken för målkonflikter.attgas
Utredningens utgångspunkt regeringen skulle fatta be-attvar

slut Växelkursregim och fast"vid växelkurs fastställa detom sys-
skall gälla för bestämma kronans värde förhållandeitem som att

till utländska valutor".
förAnsvaret mindre övergripande valutapolitiska frågor liksom

för dagliga valutapolitiska åtgärder och justeringar för-ansvaret
ligga kvar hos Riksbanken.utsattes
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förslagUtredningens

preciserade di-ochtydligahelt deföljdeförslagUtredarens noga
betyder dettahuvudsakrektiven. I att:

valhörregeringenbeslutasbörfrågorövergripandedetill avsom0
vidbandbredd regi-ochcentralkursvalväxelkursregim samt avav

växelkurs,fastmedmer
medsamrådefterellerinitiativskallbeslutregeringens tas av0

för penning-detåsidosättafårintevarvid regeringenRiksbanken,
prisstabilitet,måletfastställdapolitiken

föreslagnatill regeringenanmälaoffentligenskallRiksbanken om0
penningpolitiken iåtgärderbeslut ellervalutapolitiska sättersom

fara,
vidvalutapolitikenförriktlinjerutfärda allmännafårregeringen0

valutakurs,flytande
växelkursmålet,överordnatskallnormaltprisstabilitetsmålet vara0

situationeri görkan uppståmålkonfliktden somextremasom0
falldettairegeringenfår lösasorimligprioriteringdenna attgenom

överordnat.skallväxelkursmåletföreskrivafår varaatt

valutapolitiskaviktigabetänkandeterinrade iUtredaren attom
godkäntsellerfattatssakkvartsseklet idetunderbeslut avsenaste

riksbanks-besluten tagitsformelladeregeringen även avomav
utredarenenligtskulleordningenföreslagnafullmäktige. Den nu
skullemedlem i såEMU,Sverige intelängeinnebära så äratt

och valuta-penningpolitisktbådestärkas iställningRiksbankens
hänseende.politiskt

utredning-sakkunnig iStaffan Viotti,yttrandesärskiltI avett
målkonfliktförriskförelågdetbedömningen,dennegjorde atten,

förslagutredarensvalutapolitikenochpenningpolitikenmellan om
vissaminskakunnadockborderiskgenomfördes. Denna genom

lagförslaget,utformningenföreslagnaändringar. Den somav
valuta-tillämpningenbestämmaregeringenskulle rätt avomattge
lag-möjlighetregeringenanförde Viotti, utanattsystemet gav,

prisstabili-stridbeslut ivalutapolitiskagenomdrivastiftning mot
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tetsmålet. ville därförHan inte regeringens skulle haatt ansvaret
för val centralkursäven och bandbredd vid fast växelkurs.av

Remissen

Remisstiden kort; endast månader.två Utredningen remittera-var
des till instanser. Totalt kom38 yttranden från28 näringslivet,
förvaltningen, universiteten, juridiska instanser och arbetsmarkna-
dens Tio remissinstanser avstod från sig.parter. att yttra

Förslagen avstyrktes helt eller delvis i totalt20 Fler-28av svar.
talet yttranden relativt kortfattade. mindreEtt antal dockvar var
mycket omfattande, särskilt frånde riksbanksfullmäktige, Riks-
gäldskontoret och från förInstitutet internationell ekonomi vid
Stockholms universitet.

Någon särskild sammanställning yttrandena gjordes inteav av
Finansdepartementet.

Klara tillstyrkanden förekom blott i åtta yttranden från Han--delns utredningsinstitut, LO, Stockholms universitets juridiska
fakultet, AMS, Hovrätten Skåne-Blekinge,i Kammarrätten i Göte-

Överstyrelsenborg, för civil beredskap och Finansinspektionen.
Kritiken fokuserades till frågan särskilja förattom ansvaret va-

lutapolitiken och penningpolitiken förslaget regering-samt attom
skulle innefatta inte blott valet "växelkursregim"ens ansvar av utan

makten centralkursäven och bandbreddöver kursen fastnär är
liksom instruktionsmakt visavi Riksbanken vid flytande kurs.
Många de instanser avstyrkte förslagen helt eller delvis åbe-av som
ropade Viottis särskilda yttrande.

Invändningarna kom från bankerna och näringslivets olika or-
ganisationer från berörda statligaäven myndigheter och frånmen
universiteten. utförligaMest riksbanksfullmäktige, Riksgälds-var
kontoret Stockholms och Uppsala universitet. Dessa stöddesamt
Viottis uppfattning gick längre kritik.i sin kritikDenna avsågmen
dock delvis direktiven och vad fannäven motsägelsefullt iman vara
utredarens analys.
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Effekter

sakkunnigkom-utredning,följdesutredningVindes enen nyav
departementspromemoriaifinns redovisatResultatetmitté. en

förhål-modifieringar iförunderlag vissa1997:50,Ds gavsom
starkarelativtutredningsförslaget. Denursprungligatill detlande

Varittorde haförslagetursprungligadet ettremissopinionen mot
arbetsgrupp.tillsättaförmotiven nyatt enav

riksbanksfullmäktige,tillbl.a.remitteradesDs 1997:50 som
utformning.modifieradederasförslagen itillstyrkte nya,

granskning, iLagrådetsefterfråganställning iSlutlig pro-togs
föreslogsdennaställning.Riksbankens I attposition 1997/98:40

skulledennaochstärkasskulleställningRiksbankens ansvaraatt
fastupprätthållamålpenningpolitikenför pen-attvaraangavsvars

skullefrågorvalutapolitiskaövergripandeförningvärde. Ansvaret
BestämmelserRiksbanken.fråntill regeringenförasdäremot över

valutapolitik. Detlagskulle ivalutapolitiken omtas nyenom
för kronansbestämmaregeringenankommaskulle systematt

Riksban-växelkurssys-tem.valutorandratillförhållandevärde i
centralkursfråganskulleverkställande avgöraken omorgansom

tillämp-praktiskaoch denväxelkurssystemfastbandbredd ioch
flytande kurs.medvalutapolitik iningen systemettav

ställningstagandeinnebar regeringensfrågornade tvåI senare
hadepraktikenförslag.ursprungliga IVindesfrånavvikelse re-en

framgickfråga.central Dettagenomslag ifåttmissopinionen aven
redovisasremissyttrandenaochutredningarnadärpropositionen,
mellanskillnadenframhävatydligtalltförkorrekt, attutanmen

propositionen.och idirektiveniregeringspositionen
initieraRiksbankenförvidareföreslogspropositionen rätt attI

regeringen.tillvända sigväxelkursregimförändringar attgenomav
medsamrådaskyldighetlagstadgadfick regeringenDärigenom att

framgårbeslut.valutapolitiska HärÖvergripandeinförRiksbanken
remissopinionen.medsambandklartinte något

tillstyrk-betänkande 98:KU151997/konstitutionsutskottetsI
motionerde sjuförslag. Avpropositionenshuvudsaki somtes

endastanknötpropositionenanledningmedriksdagenväcktes i av
bådagällde ivalutapolitiken. Detutredningentilldirekttvå om
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fallen yrkanden generellt avslag 1997/ och98zK4 som -
1997/98:K5 mp.

Trots modifikationerna förslageni i propositionen för-isett
hållande till Vindes ursprungliga utredningsförslag kan propositio-

huvudsaki ha lett framsägas till den avsedda omläggningennen i
enlighet med direktiven till Vindes utredning och till hans förslag.
Sedan konstitutionsutskottet efter ha hört finansutskottet till-att
styrkt förslagen, beslöt riksdagen i enlighet med regeringens för-
slag. Inga remissyttranden åberopades riksdagsmotionerna.i iDe
riksdagen väckta motionerna föranledde inte någon ändring i rege-

förslag.ringens
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översiktRemissvaren en-
Översiktvalutapolitikenför överTablå Ansvaret5.3. -

remissvaren

2,9genomsnittsidor-Antal
131mellanvariationantal sidor-
4fallantalkvalitetskritik -
0förslagalternativa
3konsekvensanalyser
5propositioneninämnda
0i motionnämnda

uttrycktSvarsambition som
10yttrandea inget

avslag ellerförb yttrande
1tillstyrkande

24motiveringarmedyttrandec
0motiveringutförligmedd

utförligmyckete med
3motivering

0Underremisser
5delvissAvstyrkande i

15Avstyrkande helt
0Spontanremiss

svarade inte.38fjärdedel remissinstanserna 10Drygt avaven --
de inteihopräknarsida. Omde 8Av 28 sommanenvarsvaren

detkortfattatmycketsvarade näraoch desvarade alls varsom
fördjupa sig. Fråganvalde interemissinstanserna%50 attsomav
hade kunnatkanske görasurvalet instanserdåinställer sig avom

kompe-adekvatmedflertill instanserutvidgningarbättre genom
fråganställakanVidareforskningsinstitut.olika ommant.eX.tens

resultat.bättrekunnatremisstidlängre ge
komplice-och detdirektivenstyrandede hårttillhänsynMen

beslutsproces-led iremissbehandlingentycksuppdragetrade som
checklistakravsamtliga i vårdetväl.fungeratha I närmastesen
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har relevans i remissvaren. Särskilt tydligt framgår dengetts att
fördjupade analys sammanhang och beroenden framlagts iav som
de omfattande remissvaren har bidragit till både ochmer om- ny-
tänkande och avvägningar i propositionen. Därmed uppnåddesnya

enighet kring de slutligaäven större ställningstagandena.
Sammanfattningsvis visar genomgången remissvaren och denav

följande berednings- och beslutsprocessen remissyttrandenaatt
de många kritiskasamstämmiga inslagen bidragit tillgenom att

klargöra konsekvenserna utredningsförslaget, informeratav genom
avslag och tillstyrkanden, klargjort för det politiskt möjligaramen
och slutligen också tillfört synpunkter och perspektiv. Proces-nya

har bidragit till klarlägga politiska positioner och särintres-sen att
massmedia hjälp med den kritiska granskningen ochattsen, ge att

sprida information och kring betänkandet.om
anfördeRRV i sitt remissvar verket vid genomgångenatt av

betänkandet bedömt frågorde behandlades låginte inomatt som
för RRVzs ansvarsområde. Verket valde därför utifrån sinaramen

utgångspunkter inte kommentera utredningens förslag.att
Statskontoret kortfattat remissvar sida, vilketiavgav ett en

myndigheten huvudsaki anslöt tillsig utredningens förslag. Man
den föreslagnaansåg ansvarsfördelningen mellan regeringen ochatt

Riksbanken med de förutsättningarnagivna huvudsaki välvar av-
vägd. Statskontoret anförde viss tveksamhet förslagetmot att rege-
ringen skulle kunna Riksbanken riktlinjer under rörlig växel-ge
kurs. Till Statskontorets yttrande fogat skiljaktig meningvar en
från myndighetens chefsekonom, vilket hade fogats till yttrandet

bilaga sidor.tvåsom
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1993:90SOUdemokrati i utvecklingLokalFallstudie 4:

och direktivUtredningens uppdrag

för det dåva-chefenfebruaribemyndigade denRegeringen 199213
uppgiftmedtillsätta kommittéCivildepartementetrande attatt en

den lokala demokratin.åtgärder för stärkaolikaöverväga att
kommunalrådetförordnades Svenordförande kommitténiSom

Ejderum,kommunalrådet Erik Abeloch ledamöterLindgren som
riksdagsledamotenGisslén, Stigkommunalrådet Axel Grauers,

dåvarandelandstingsfullmäktigeledamoten Ulla-Britt Hagström,
rektorn Persson,kommunalrådet Gun-Britt MagnusMårtensson,

riksdagsledamotenRhenman, Catarinakanslichefen Rön-Gustav
kommunalrådetWestberg ochGerhardkommunalrådet Larsnung,

Åkesson.Roland
till utredningen.knötssakkunniga och EttTre åtta experter

Slutbetänkandetochdelbetänkanden underantal 1992 1993.avgavs
uppgiftkommitténsoktobertillöverlämnades regeringen i I1993.

kommunallag-föregåttfullfölja arbetedet årsingick 1991att som
Vid behandling-förändringar lagen.föreslå istiftning och vissaatt

fortsattförriksdagen uttalatlagförslaget hade sig1991 atten av
gällde sambandetfrågor.ståndarbete borde komma till i vissa Det

lands-ochmedlemskap kommunerfastighetsinnehav och imellan
frihet sinaorganiserasekretesslagen och kommunernasting, att

offentlighetsprincipen.bolagen ochkommunalanämnder desamt
Även enligtbordeförtroendevaldas personligafrågan ansvarom

utredas ytterligare.riksdagens mening
Direktivenutredningen.frågor skulleSamtliga dessa tas upp av

förut-samhällsutvecklingen skaparsnabbaerinrade denatt nyaom
och detverksamhetenför den kommunalasättningar närmasteatt

ochmarknadsorienteringbl.a. avreglering,skedet torde präglas av
stude-utredarna skulledirektiveninternationalisering. I attangavs
förtro-antaletkraftig minskningalltförkonsekvenserna avav enra

medborgarinflytandethurbordeendevalda. Vidare övervägas
kommunalavalfrihet ochmed ökadkunna öka samtidigtskulle när

Ävenbeställarroller.utförar- ochs.k.verksamheter delas iupp
bilden. Utredningenbordeeffekten ökad bolagisering ingå iav
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skulle lägga fram förslag till regler säkerställer och kon-insynsom
troll uppmärksamma internationaliseringens effekter.ävensamt

uppdraget föreslå åtgärder förI öka kommuninvånarnasatt att
inflytande borde ingå att:

reglerna för folkomröstningöver0 se
undersöka villkoren för fullmäktigeinsyn i och nämnder0

möjligheternainventera till bättre kontakt med medelstinvånarna0
enkäter och inrättande medborgarkontorav

åtgärder för äldre och handikappade berörsöverväga0 att ge som av
kommunal inflytandeservice denna.över

skulleKommittén vidare studera de allmänna erfarenheterna attav
genomföra kommundelningar och föreslåeventuellt ändringar i
regelverket.

Utredningens förslag

Lokaldemokratiutredningens slutbetänkande överlämnades okto-i
ber föregåttshadeDet delbetänkanden och1993. antalettav sex

beställda vetenskapliga institutioner, Statskontoretrapporter av
och enskilda specialister. slutbetänkandetI sidor500närmare
lades följande författningsförslag fram:

Förslag till ändring kommunallagenLag i0 om
Förslag till ändring sekretesslagenLag iom
Förslag till kommunala självförvaltningsorganLag om
Förslag till kommunala folkomröstningarLag om

olika principiellaFrån utgångspunkter förordade kommittén vissa
åtgärder för stärka den lokala demokratin:att

ökat inslag personval0 av
förlängning mandatperioden till år40 av
skilda valdagar för kommunala val och riksdagsval0
möjlighet lokalt besluta nämndsammanträdenöppna0 att om
inrättande självförvaltningsorgan med0 av representanter

för användarna i majoritet ledningeni
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för kommunmedlemmarna till lokala folkomröstningarinitiativrätt0
kvalitetssäkringar fråga kommunali service.0 om

anknytning till direktivensUnder olika kapitel utredningen medi
frågor:behandlades och ordning följandeanvisningar i tur

och den kommunala självstyrelsen övervägandenEU0
kommunala förslagden organisationen0

förändringar nämndstrukturen övervägandeni0
driftsformer förslagalternativa produktions- och0

antalet förtroendeuppdrag och valdas representativi-0
övervägandentet

förändringar övervägandenpolitikerrolleni
och inflytande förslag-övervägandenkommuninvånares insyn

folkomröstningar förslagkommunala
övervägandenkvalitetskontroll

kommundelningar överväganden
förtroendevalda förslagekonomisk tillersättning

tillsvidareval och nämnder förslag.styrelserav

Till betänkandet hade fogats ledamotenreservationer Rön-två av
särskilt yttrande ledamöterna Gisslén,ning Mårtens-samt ett av

finns särskilt yttrandeoch VidarePersson Rönnung. ett avson,
förledamoten gällde grundlagsskyddet kommu-Persson. Dessa

folkomröstning mark-kommunal utvecklingensamt motnerna,
nadsmodeller och bestållar- och utförarmodeller kommunerna.i

den sistnämnda frågan anknötTill den kritiska inställningen i sena-
del och motioner.remissinstanserre en

Remissen

Remisstiden knapptBetänkandet remitterades till instanser.88 var
myndighe-månader, julhelgen inräknad. statligaDet 22tre var var

kommuner, landsting organisationer30 5 15samt represente-ter,
näringsliv, arbetsliv, m.fl. svaraderande pensionärer remis-som

Avstod från möjligheten gjordesig 516,att yttra varvaravsen.
femkommuner. Totalt korn remissvar in,spontana ettvarav

91



DEMOKRATI PÅ REMISS

från privatperson. Civildepartementet publicerade remis-en en
sammanställning sidor Ds 1993:90.300

huvudsak till utredningens förslagolika 40-taletpositivaI var
vilka det elleri tiotal hu-inga erinringar. iEttsvar, angavs var

vudsak bland dessa kommun och landsting.negativa, etten
Utredningens rekommendationer förslagöverväganden, och

spände områden. den bakgrunden inskränkte sigMotöver stora
flertalet frågor.till påpekanden konkretaremissinstanser i några
Svarsambitionen kan denna bakgrund enligt bedömningvårmot
betraktas relativt låg. Flertalet yttranden kortare si-4änsom var
dor, och endast längre sidor. Till de huvudsaknågra i posi-5än

hör bl.a.tiva instanserna Statskontoret Svenska Kommunför-samt
bundet och Landstingsförbundet.

fråga den kommunala självstyrelsenI positiva37om var svar
eller lämnade frågan medan tveksamma ellererinran, 13utan var

Statskontoret liksom kammarrättennegativa. Sundsvall avstyrktei
förslaget stärkt grundlagsskydd för den kommunala självstyrel-om

anknöt till ledamotenDe i reservation.Rönnungs Yt-sen. svaren
terligare och myndigheterorganisationer uttryckte tveksamhet.7 4

kommun eller landsting hörde till de tveksamma.Inte någon något
Lokaldemokratiutredningen frågahade den kommunalai om

Revisionsutredningens förslag lekman-revisionen avvisat ingaatt
skullenarevisorer revidera kommunala bolag. stället föreslogI

ställning och arbetsförhållandenrevisorernas skulleattman nu ses
förslag.yttranden accepterades dettaI Positiva22 8över. stat-var

liga myndigheter och kommuner och landsting. invänd-Men16
frångjordes Stockholms kommun, Malmöhusningar läns lands-

Konkurrensverket,ting, Statskontoret, Kammarkollegiet, Länssty-
relsen Kronobergs Industriförbundetlän, och Socialstyrelsen.i

auktoriserade skulleDessa bl.a. medansåg revisorer ingåävenatt
hänvisning till EU-regler.

Beträffande kommitténs synpunkter ochorganisations-nya
verksamhetsformer uttalade utnyttjandeinstanser16 överoro av

vårdsektorn.oseriösa kritiserade de bris-inom Deentreprenörer
tande möjligheterna till och påverkan beslutsprocesseninsyn i

de beställar- och utförarorganisationerinom kommunervissasom
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infört eller planerade införa, liksom de områden förtsinom som
till Länsstyrelsen Malmöhus län, Handi-privat regi TCO, iöver

kappförbunden, m.fl.. dessa ställningsta-Kooperativa Institutet I
ganden hänvisades till ledamoten särskildai remissvaren Perssons
yttrande.

Utredningens förslag möjlighet till offentliga sammanträ-om
den kommunernas och landstingens nämnder kritiskai möttes av

från fråninvändningar kommuner och Uppsala universitets ju-15
Ävenridiska fakultet. förslaget för folk-till regler kommunalanya

väckte tveksamhet hosomröstningar remissinstanser. Kammar-15
Sundsvall, Länsstyrelsen Kronobergs län, Kammarkollegi-i irätten

och förslaget.kommuner landsting avstyrktePRO två9et, samt
de hittillsvarande och möjligheternareglerna till-De ansåg att var

räckliga.
föreslog kommunallagen skulle ändrasKommittén såatt att

nämnder kommuner och landsting skulle vidare ochi väljas tills
för period. tiotal yttranden uttrycktes tveksamhet ellerinte I etten

förslagetavstyrktes helt. Bland de tveksamma och SvenskaJOVar
Kommunförbundet kommuner och landsting. Kommun-8samt
förbundet valet mellan alternativen bordeansåg avgörasatt av
kommunfullmäktige respektive kommun.i

kan samlad och kritikinteDet någon samstämmigsägas att
finnsmed avslagsyrkanden punkt remissomgången.någon i

Remisstidens kommenterades fyralängd kommuner och ettav
landsting. anförde remisstiden alltförremissinstanserDessa att var
kort för de utförligtskulle kunna genomarbetat ochatt ettavge

och kommun avstod med hänvisning till remis-sigatt yttrasvar en
stiden.

Effekter

Lokal DemokratiöverlämnadeRegeringen proposition 1993/941188
förslag följandetill riksdagen innehöll tilli Propositionen1994.mars

lagtexter granskade lagrådet:av
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Förslag till ändring kommunallagenLag i0 om
denna till lösning de frågor kommunal självför-I äventas upp om

för lagförslagvaltning vilka utredningen utarbetat särskilt
Förslag till kommunala folkomröstningarLag0 om
Förslag till ändringar skollageniLag0 om
Förslag till ändring ändring lagen sekretessiLag0 om om

kommenterades kommitténs övervägandenolikapropositionenI
och rekommendationer beträffande den kommunala verksamheten
och den lokala demokratin med hänsyn till pågående utveckling i
samhället. förslag remissyttrandenarespektive redovisadesFör
tydligt både de stödde förslaget och tveksammadesom som var-

förslag frameller frågor ladesnegativa. ii inteMen många några
propositionen.

förslag vidgat grundlagsskydd för den kom-Kommitténs om
munala självstyrelsen avskrevs avvaktan ytterligare utredning.i

skulle kunna tolkas påverkat ställnings-remissvarenDetta attsom
tagandet. aviserades vad gäller försla-utredningar ocksåFortsatta

det möjligt nyval samband med kommun-utlysa igöraget att att
beträffande förändringar fördelningar liksom reglerna kommunali

det fallet kan remissutfallet ha haft betydelse.vissrevision. I senare
frågan för förloradeställning tillRegeringen inte ersättningtog om

förmåner för förtroendevalda för tillfälletoch önskade ändrainte
dessa bestämmelser kommunallagen.i

fortsättaVidare önskade den kommunalaregeringen överatt se
tänkbar remisseffekt. behandling frä-revisionen Kommitténs av

kommunal uppdragsverksamhet och det kommunala med-gan om
lemskapet föranledde heller förslag till omedelbara be-inte några

remissutfalletslut. Bl.a. med "hänsyn till önskade be-regeringen
fråganreda ytterligare. gällde frågan sekretessen iDetsamma om

fri kommunal nämndorganisation.
följde förslag frågautredningensRegeringen i entreprena-om

der avvisadeskommunal verksamhet dock tankeni en gene--
företag.ralklausul och kontroll omfattande privatägdainsynom

förtroendeuppdrag underVad gällde återkallande nämndiav man-
datperioden föreslog fullmäktige skulle ha tillregeringen rättatt
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detta, den politiska majoriteten längre densammainte inär var
nämnden fullmäktige. Utredningen hade föreslagit "tills-isom
vidareval tänkbar remisseffekt.

förslag kommunala folkomröstningarRegeringens överens-om
stämde med utredningens, med det undantaget gränsenattmen

de röstberättigade för initiativeffekt sänktes till°/o °/o10 5av
tänkbar remisspåverkan.

följde förslagockså kommitténs vad gällde of-Propositionen
fentliga nämndsammanträden och vid dubblajäv iengagemang
nämnd och företag.kommunalt

fråga personalföreträdares nämnder avvekiI närvarorättom re-
förslag frångeringens utredningens. skulle bibehål-Närvarorätten

las nämnder med underställdi personal, bara ärendeniegen men
beställning.inte avsågsom

Utredningens förslag särskild lag självförvaltningsorganom om
användarstyrda hade endast delvis och tillgodosågsaccepterats

bestämmelser kommunallagen. skullei krävasDet attgenom nya
företräderbland dem tänk-nyttjarna i majoritet organetvar som

bar remisspåverkan. överensstämmelse med utredningensI syn
och förslag frångrundval särskild arbetsgrupp Ds Cav en

grundregel kommunallagen kommu-in i1993:16 togs en ny om
föravgifter och för-nyttigheter undertjänsterrätt att ta utnernas

utsättning självkostnadsprincipen tillåmpades.att
lade vidare fram förslagRegeringen regler innebörden attom av

sekretess skulle gälla vid kommunal upphandling försåvälsamma
Ävenför förslagetinterna anbud. det följde utred-externasom

ningen.
Med anledning fyraväcktespropositionen motionerav

från ochvänsterpartiet,1993/94:K57 l993/94zK58 1993/94:K6O
båda från socialdemokraterna från centerpartiet.l993/94zK59samt

och anknöt kritik förslagMotionerna i sin regeringensK57 K6O av
till synpunkter förts fram remissinstanserna. inte iMensom av

åberopades eller hänvisadesmotion tillnågon remissvaren.
konstitutionsutskottets betänkande till-I 1993/94 KU 40

styrktes genomgående förslag med ändradregeringens viss ut-
formning lagrum. betänkandet behandlade utskottetnågra Iav
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motionstiden. Medantal väckta under allmännamotioneräven ett
föreslog riksdagen tillanledning härav utskottet regeringenatt

uppföljning ochskulle till känna behovet samlad utvärde-av enge
reformer omfattande förändringar hade skettde ochring somav

den verksamheten. Liksomkommunala i propositioneninom re-
frågordovisades fall hållning olikaremissinstansernas i ii många

Sålunda återspeglades utsträckning denbetänkandet. i viss
splittrade del dess stånd-punkter remissopinionen.många En av

åberopandeuttrycktes dock direktpunkter iäven, utan att envara
del motioner.

ochledde till tillkännagivanden avslogsmotioner inteDe som
förslag.riksdagen beslöt enlighet med utskottetsi
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Remissvaren översikten-
Tabell Lokal demokrati utvecklingi översikt5.4. över-
remissvaren

Antal sidor- genomsnitt 3,6
sidor- variation 1 15

Kvalitetskritik fallantal 15-
alternativa förslag 13
konsekvensanalyser 8
nämnd i proposition 17
nämnd i motion 0

Svarsambition uttryckt som
a inget yttrande 16
b bara avslag eller tillstyrkande utan 34

motiveringar
c yttrande med motiveringar 23
d yttrande med utförliga motiveringar 10
e yttrande med mycket utförliga
motiveringar 5

Avstyrkande i viss del 33
Avstyrkande helt 3
Underremisser 3
Spontanyttranden 5

Remissinstanserna och svarsambitionen relativt god.många Ettvar
betydande antal uttryckte "avslag till del.remissvar viss Men re-
missopinionen splittrad. invändningarna kring delförslagOmvar

fokuseratshade kring förslag skulle de betydan-utgjortsamma en
de opinion, skulle kunnat inför ochregeringensväga tyngresom

riksdagens ställningstaganden. de stället spriddaiNusenare var
frågor.mycket antal belyste konsekvensernaSvarenöver ett stort

förslagen, informerade avvikande och kunde där-meningarav om
för enligt bedömning bredda beslutsunderlagvår regeringens ut-

vad utredningen tillhandahållit. tillförde ocksåDen i vissöver ut-
sträckning synpunkter och perspektiv. det gäller övrigaNärnya
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för kvalitetbör frågetecken utredningenspunkter sättasett om
berör baraegentligen granskats alls. Flera kommentarer ges men

frågor behandlades utredningen.denågra många som avav
från och från olikaBåde motståndet kommunerna intresse-

förslagöverväganden och tycks hautredningens varitmotgrupper
säkerhetDärför det tveksamt det medobetydligt. någon gårär om

kritiska synpunkterfinna direkta samband mellan i remissytt-att
frånförslag avvek utredning-randena och de i propositionen som

åberopadesförslag.ursprungliga remissopinionDetta trots attens
tillfällen.vid mindrei propositionen inte sjuttonän

fick betänkandetaldrig remiss.RRV
främst inriktatremissyttrande sidorStatskontorets 6 var
relationenfrågeställningar nationellt rördeintresse stat-av som

framförde kritik utred-kommun. Statskontoret inte någen mot
metoder eller kvalitet.ningens

medborgarnas tjänst SOU 1997:57Fallstudie I

direktivUtredningens uppdrag och

förvaltningspolitiska kommissionen tillsattes den juniDen 21 1995
förför nuvarande formeranalys organisationgöraatt omen av

ändamålsenli-och statlig förvaltning och verksamhetstyrning ärav
förhållande uppgifter fastlagtstill de och mål regeringi som avga

Utredningen förutsattes vidare lämna synpunkteroch riksdag.
strukturförändring-förslag arbetet medoch hur det långsiktigaom

framtiden.statliga förvaltningen borde bedrivasden iiar
ordförande förordnades denTill kommissionen augustii 24

landshövding.Wickbom, tidigare ochjustitieminister SomSten
generaldirektö-förordnades professorn Barbro Anell,ledamöter

professornprofessorn Jacobsson,Bystedt,Britt-Marie Bengtren
fil. drgeneraldirektören Nilsson, SvanteLena Marcusson, Lennart

professorn Premfors och dåvarande docentenNycander, Rune
Sahlin-Andersson.Kerstin
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Slutbetänkandet överlämnades Till detta fogati 1997.mars var
underlagsrapporter. dessa publicerade;Av övri-22 11rapporter var

förvaras opublicerade kommissionen arkiv.i11ga
direktiven pekades behovet samlad utvärderingI av en mer

och analys de olika krav dagens och morgondagensav som sam-
hälle ställer statsförvaltningen. den statligaSättet organiseraatt
verksamheten kunde direktiven ifrågasättasenligt behöva i grun-
den.

direktiven erinrades hur olika krav förvaltnings-I även om
myndigheterna medförtunder rad ochår organisations-senare en
strukturförändringar, bl.a. införandet mål- och resultatstyrningav

långtgående delegering till myndigheterna. påpekadesDetsamt en
också hur den ökade internationaliseringen och EU-integrationen
delvis ändrat villkoren för förvaltningens arbete, ochorganisation
samverkan med regeringen.

förUtgångspunkten kommissionens arbete skulle devara
grundläggande kraven demokratisk styrning, och kontroll,insyn
rättssäkerhet, effektivitet, och tillgänglighet ställasmåstesom
och tillgodoses den statliga förvaltningen. Direktiven relativtav var
utförliga beskrivningen förutsättadet utredningsarbeteti ochav
avslutades med uttrycka förväntan rekommendationer elleratt om
förslag till riktlinjer förvaltningspolitiskaolika frågori deni ut-
sträckning kommissionen finner lämpligt.som

Utredningens förslag

kommissionens huvudbetänkande sammanfattades huvudsakI i
synpunkter framförts de underlagsrapporterna. fannsi Det22som
varken eller särskilda yttranden.några reservationer några

bedömning de förvaltningspolitiskaKommissionens attvar
problemen skulle komma bli alltmer centrala. gällde därförDetatt

förebygga den statliga förvaltningens ofrånkomliga speciali-att att
decentralisering och heterogenitet skulle leda bristsering, till

sammanhang verksamhet. förvalt-inre i Enstatens gemensam
ningskultur och etik borde eftersträvas dettalångt möjligt.så är
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för behovetFörvaltningen ocksåmåste öppen att sam-vara av
med olika aktörer alla led landet och denverka inom i internatio-i

nella miljön.
förordade uniformKommissionen inte organiseringnågon mer

förvaltningen och flexibilitet värden. Statligvariation ses somav -
områden där allmän-affärsverksamhet motiveradintesågs som

fri etableringsrätt och konkurrens.bäst tjänadesintresset av
Myndighetsformen självklar för delen detborde större avvara

offenlig-åtagandet. borde detstatliga inteDet övervägasäven om
omfattarättsliga regelsystemet skulle kunna utvidgas till delvisatt

förvaltningsuppgifter myndigheter.medvissa inte ärsomorgan
förvaltningsmyndigheternasVidare kommissionen möj-ansåg att

tydligare.ligheter avtal och bilda bolag borde klarläggasingåatt
samlatrekommenderadeKommissionen överett mer grepp

transfereringssystem för bidrag till hushållen. enligtDenstatens
myndigheterna,framgångsrika resultatstyrningenkommissionen av

flexibel för tillgodose hänsynen till dedock tillräckligtinte attvar
förskillnaderna fråga karaktär och förutsättningar deistora om

uppgifter.myndigheterna med olikamånga
förvalt-kontrollVidare kommissionen riksdagensansåg att av

obeverksamhet behövde stärkas inrättandeningens ettgenom av
huvudman.roende med riksdagenrevisionsorgan som

förvaltningsbeslut borde enligtGenerell överklagarätt att
frågakommissionen huvudregeln. ledningsorganisatio-Ivara om

förvaltningsmyndigheterna föreslogs lekmannastyrelseri attnen
avskaffas ochdelat och därmed oklart skullemed ersättasansvar

gällde chefermed rådgivande det utnämning ansågNär avorgan.
med lång-det arbete redan påbörjatskommissionen att mersom

chefsutveckling intensifieras kombination med ökadsiktig borde i
borde också enligt kommis-öppenhet rekryteringen. Regeringeni

fråga avdelningschefer vid deutnämningsmakten isionen återta om
statliga myndigheterna.

borde vidareförvaltningspolitikenRegeringskansliets ledning av
funktion, kommissionen ladeorganisatoriskiintegreras en men

fram förslag hur detta skulle ske. de-inte Inomnågot närmare om
erfarenhetborde finnas hög medtjänsteman attpartementen aven
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förarbeta departementsledningen säkerställa kontinuite-nära att
ten.

särskild reglering den offentliga vid sidantjänstenEn ny av av
förden borde enligt utredarnatjänsteansvaret, Rege-övervägas.

borde fastare frågor utbildningenröranderingen iäven ta ett grepp
för de statligt anställda. Därför föreslogs bl.a. förvaltnings-att en
akademi skulle inrättas.

Remissen

Utredningen blev föremål för mycket omfattande och breden re-
fyramissbehandling månader under perioden till oktoberi juni

Bland återfinnsde såvälremissinstanserna små1997. 144 stora som
förvaltningsmyndigheter, och högskolor, näringslivetsuniversitet
och arbetstagarnas länsstyrelser och kommu-organisationer samt
ner.

flertaletvisar remissinstanserVår genomgång att svarat, men
relativt kortfattat och med utgångspunkt från kompe-det egna
tensområdet. Kritiska ställningstaganden huvudsak begränsa-ivar

frågornade till verksstyrelsernas ochsammansättningom rege-
utnämningspraxis.ringens
detta avviker yttrandenremissinstanserFrån 17mönster vars

innehöll såväl utförligare och kritik.kommentarer analyser som
från Statskontoret, Socialstyrelsen, Riks-Det RRV,var svaren

skatteverket, Rikspolisstyrelsen, Kustbevakningen Central, RFV,
och Telestyrelsen, Kammarkollegiet, Högskolan Växjö,Post- i

Högskoleverket, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och Riksdagens
revisorer.

frånYttrandena Statskontoret och också generellaRRV tog upp
frågor, frågan kommittévåsendets fungera. Visssättt.ex. attom

Örebro,fanns frånkvalitetskritik yttranden högskolani i univer-
Göteborg och Riksdagens Högsko-siteten i revisorer.Umeå samt

Örebrolan påpekade kommissionen lyckats tydliggörai inteatt
förvaltningspoli-vad skulle känneteckna sammanhängandesom en

tik och hur olika förvaltningen och ba-krav skulle tillgodoses
lanseras. Göteborgs menade hela analysen utred-universitet iatt

haltade eftersom konsekvenserna den kommunala sektornningen i
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hade beaktats. fann kommissionensinte universitetUmeå övervä-
ifrågasatteganden "relativt traditionella och intetsägande samt

varför förvaltningspolitik omfattasamlad borde lands-inte ävenen
och kommuner. Riksdagens fannting kommissionensrevisorer

slutsatser och och beklagade denoprecisa inte tagitattvaga upp
frågan tillsyn och kontroll kommunala eller länsstyrel-om av organ

roll. hade den möjlighetKommissionen inte siganväntsernas av
direktiven diskutera alternativa utvecklingslinjer förgett attsom

förvaltningen.
kritiska bedömningarDessa inte i propositionen. Entogs upp

anledning till detta skulle kunna såväl propositionatt ut-vara som
redningsbetänkande fögainnehöll konkreta förslag.av

observera bland med låg svarsambi-Det remissvarenär värt att
återfinns från Radio-TV-verkettion Kulturrådet, uni-t.ex.svaren ,Stockholm och Lund, länsstyrelserna och Svenskaversiteten i i

Kommunförbundet från ochTCO, SACO, LO SAF.samt
uppenbart kapacitet och torde ha funnitsmöjlighetDet är att

flerahos dessa djupare frågorna.instanser i in iattav svaren
då dem har principiellt ochDetta intressemånga spännerstortav

fält. från arbetsmarknadens för hurmånga Intressetöver parter
förvaltas förefallerlandet och ringa.styrs

bidragande till detta faktumorsak kan det betänkan-En attvara
det enlighet med direktiv huvudsakligen hamnadei givna allmännai

bedömningar olika utvecklingsvägar och rekom-normativa iav
förutsättermendationer kompletterande utredningar innansom

konkreta förslag kan rekommendationernaDärpresenteras. sett ut
färdiga förslag ocksåhar de resulterat konkreta avstyrkandenisom

respektive tillstyrkanden.
kommissionens analyser, verklighetsbild och principiellaMot

bedömningar önskvärd utveckling invändningarna mycketav var
och skedde anslutning till allmänt inställningi tillpositivatt en
utredningen tillkännagavs. Huvudsakligen från universitetnågra
har besvikelse uttryckts otillräcklig problematisering. Denöver
påpekade förvaltningenbristen den kommunala och dess rela-att

till den statliga förbigåtts kommer fråntion inte Svenska Kom-
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munförbundet Landstingsförbundet, från Göteborgseller utan
universitet.

Effekter

förvaltningspolitikenregeringens propositionI 1997/98:136 om
behandlades för fortsatta arbete medriktlinjerna regeringensm.m.

förvaltningen.utveckla den statliga bör enligt meningDet våratt
ochunderstrykas innehåller rad redovisningarpropositionenatt en

bedömningar leder fram förslag till riksdagen. Liksomtillintesom
hos flertalet ansluter dessa bedömningar hu-remissinstanser sig i

framställning,vudsak och grundsyn till kommissionens docki sin
förslagen exempel-med rad och tillägg.nyanseringar Vissaen av -

det förvaltningsakademi behandlades huvudvis över tagetom en -
förslagVidare behandlas rad vidinte. i propositionen ien som me-

r förvaltningspolitiken denberörning inte tagitsmen som upp av
förvaltningspolitiska kommissionen.

Sammanfattningsvis följandekan propositionenssägas om
utredningens förslag:ställningstaganden till

frågordet gäller rad övergripande och principiellaNär ut-en mer
talar endast med instämmande och kompletteringarsig regeringen i
till kommissionens bedömningar ställning till fortsattautan att ta
åtgärder.

huvudsak regeringsförslagen med kommissio-I överensstämmer
rekommendationer. Härvid remissbilden korthetinens anges un-

der punkt. Med stöd inrättandetvarje i remisserna aviseras av en
kompetensför-särskild myndighet för kvalitetsutveckling ochny

förvaltningen.sörjning inom

utredning det rättsliga för offentligan-Viss aviseras ansvaretom
ställda. dock begränsad förhållande till kommissionensiDen avses
tankar dock remissinstanserna.stöttssom av

enlighet med förslag kommissionen remisserna avise-I stöttav av
kommittéväsendet.översynras av

förslagEndast delvis överensstämmelse med kommissionens villi
bibehålla valfrihet mellan olika verksstyrel-regeringen varianter av
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hade föreslagit avskaffande lekmanna-Kommissionenser. av
styrelser med begränsat invändningarmångamöttansvar men
bland remissinstanserna.

chefsutnämningar renodlas huvudsak endastRegeringens iatt avse
myndigheternas chefer. avvikelse från kommissionens för-Denna
slag tillmötesgår stark remissopinion.en

relativt fall lades förslag fram. förslagkonkretaI några De som
förs vidare från utredningen till sådanaocksåpropositionen är som

ifrågasattsegentligen hadeinte remissinstanserna. propositio-Iav
relativt kortfattat refererade. gällerremissvaren iDetär ävennen

fall omfattandede där remissopinion kom-två gått emoten
förslag. dessa punkter lekmannastyrelsermissionens På ut-resp.

modifierade för-verken kommissionensnämningar i regeringen
slag allt döma med hänsyn till remissopinionen. Enatt separatav

framremissammanställning Finansdepartementet.togs av
Vid förelågriksdagens behandling propositionen motio-13av

vilka endast tydligt återspeglade yrkande frånettner, av en en re-
Örebrogällde lokalisering till den myndighetmissinstans. Det av

kommissionen föreslagit för kvalitetsutveckling och kompe-som
tensförsörjning statsförvaltningeninom 1997/98:K 38.

konstitutionsutskottets betänkande behandladesI även rege-
skrivelse med kommittéberättelseringens 1997/982103 års1998

och förslagRiksdagens kommittéväsen-revisorers 97/98: RR3 om
det resultatstyrning verksamhet.statlig97/98:RR7samt om av

de väcktes med anledningmotioner proposi-Många 13av som av
behandlade olika delar problem helationen dettai inom intresse-

område.
föreslogUtskottet med anledning ochmotioner attav v

medborgarsynpunkter inklusive klagomål verksamheten borde
tillmätas betydelse vid utvärdering statliga myndigheter. Istor av

alla avslogs berördes principiellaövriga motioner vissasom- -
frågor aktualiserats remissyttrandena och anknöt till sådanaisom
kommissionens överväganden och synpunkter inte iutmynnatsom

förslag. flera fall föreslogkonkreta tillkännagivandenmotionernaI
från riksdagen förtill stöd kommissionen anvisad utveckling.en av
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andra föreslogs tillkännagivandenmotioner med innebördenI att
förhindra kommissionen aktualiserade direkt föreslag-inteav men

åtgärder. föranleddeMotionerna ändring förslageninte någonna av
i propositionen, riksdagen.antogssom av

Remissvaren översikten-
Tabell medborgarnas tjänst ÖversiktI remissvaren5.5. över-

Antal sidor- genomsnitt 3
sidor- variation 1 47

Kvalitetskritik antal fall 6-
alternativa förslag 1
konsekvensanaiyser 3
nämnd i proposition 4
nämnd i motion 1

Svarsambition uttryckt som
a inget yttrande 1
b bara avslag eller tillstyrkande 10
c yttrande med motiveringar 116
d yttrande med utförliga motiveringar 13
e yttrande med mycket utförliga motiveringar 4

Underremisser 2
Avstyrkanden i viss del 34
Avstyrkanden helt 3
Spontanyttranden 2

slutsats mycket litet frågaremissvarenEn i "nyaär att gett om
synpunkter och perspektiv" och de lämnat full frihetregeringenatt

vidare med olika förslag linje med kommissionensi rekom-att
mendationer. kanske följd bristande konkretionDetta isom av
betänkandet. Regeringen andra sidan mycket återhållsam medåvar
sådana förslag och sköt de flesta aktualiserade frågorna framti-
den. kan finnas flera skäl till detta,Det harinte närmaresom
analyserat. Kanske det tiden näraliggandei riksdagsvalet ettvar
skäl, kanske höll enligt bedömningregeringens inte analys eller
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kundeslutbetänkande. bristernaförslag kommissionens Trotsi
tyda viljaförvaltningspolitisk vissdock proposition att ageraen

fanns föga underlag. mindre idet Inte 3än utrymmettrots att av
endastbehandlade frågan iSPAR-registret,propositionen somom

förvaltningspolitik.hänger med landsviss mån ettsamman
och dentill utredningens karaktärMed hänsyn till direktiven,

förslag, det naturligtförekomsten konkreta kan varasparsamma av
samstämmighet mellan betänkandet,allmändet redovisas "enatt

beslut.och riksdagenspropositionregeringensremissinstanserna,
och verkssty-beträffande förslagen utnämningsmaktenEndast om

förekom tydliga och klara skil-och rollrelsernas sammansättning
beslutsked-fråga ställningstaganden mellan olika ledjelinjer ii om

jan.
fråga åsik-fall speglar överensstämmelsedessa ii vissaOm om

föranledda kan medhänsynstaganden remissopinionerellerter av
bl.a.sådan studie skulle kräva ingåen-säkerhet här.inte Enavgöras

för-med aktörerna. starka remissopinionende intervjuer Den mot
avdelnings-skulle maktenslaget regeringen återta utnämnaattatt

från myndigheternaschefer myndigheterna kornvid de statliga just
frågaverkscheferna, denna ocksåoch/ ellerstyrelser instanser isom

Valetbetraktas remissinstanser ikan särintressen. av re-som
förteckning prioriterarmisskrivelsens remissinstanseröver gene-

påverkavilket ibland kanstyrelser ochrellt topporganisationersett
påverkades dock troligen avvägningarbilden. i sinaRegeringen av

frågaförslaggick kommissionens iden breda opinion emotsom
föroch utökad utnämningsmakt regeringenlekmannastyrelserom

myndigheterna. Endasthögre de statligatillsätta tjänster ivissaatt
fanns det genomslagfråga dessa punkter i propositioneni tvåom

för remissopinionen.
det gälldedominerande negativa i remissvarenDen närsynen

förslag avveckla myndigheternas lekmannasty-kommissionens att
till högreoch utvidga utnärnningspraxisrelser regeringensatt

förklaras dekanskevid myndigheterna kan mångatjänster av
detinflytandeverksledningarnas remisserna. Trotsöver stora an-

stödde kommissionensdet ganskatalet remissinstanser somvar
lekmannastyrelserna stöddesförslag frågor. det gälldedessai När
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förslaget följande Folkhälsoinstitutet,nio remissinstanser:av
Riksskatteverket,SMHI, Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet,SPV,

Skogsstyrelsen, Konsumentverket och Landstingsförbundet.
påverkanRemissomgångens opinionen vidare bemärkelseiav

kan dock betydelselös.inte allmänt inställ-Den positivasägas vara
till betänkandetsningen innehåll kom till uttryck avspegladessom

i propositionen. Riksdagsskrivningarna legitimationvissäven gav
utredningens verklighetsbeskrivning och grundsynnormativa
förvaltningsproblemen.

rekommenderadeNågra remissinstanser betänkandet ocht.o.m.
dess bilagor läroboksmaterial för framtidamånga tjänstemänsom

den offentligainom sektorn. Både och facklitteraturi harpress
fortsatt hänvisa till analyserna dei mångaman rapporterna som

remissförfarandetfblev kända genom
granskar utifrån kravlistaNär remissvaren blir detvår inga

tydliga utslag frågasig i vidgad konsekvensanalys, till-vare attom
föra synpunkter och perspektiv, plats för oberoendenya att ge
synpunkter allmänintresset, kvalitetsgranskningrepresenterarsom
eller bidra till klarlägga politiska ochpositioner särintressen.att att

frågaDen inställer sig valregeringens remissin-ärsom nu om av
adekvat eller det allt för slentrianmässigt.stanser var trotsom var

det alternativet talarFör kanske den omständighetensenare att ett
flertjugotal eller förvaltningsenheterremissinstanserna småav var

och kundeinte eller inte ha tid och försig personalresursersåg att
betydelse.någonge svar av

fyraRemisstiden månader. ambitiösa granskning-De mestvar
Statskontorets och Riksrevisionsverkets korn från uni-utöverarna

versitetshåll.
Statskontoret förde i sitt sidor framremissvar synpunkter41

och förslag anslutningi till betänkandet. Statskontoret tog upp
behovet förnya och stimulera utredningsväsendetattav som en
särskild punkt och hänvisade därvid till Riksdagens revisorers ge-

problemen kommittéväsendet.nomgång i Myndigheten påpe-av

4 frånSe ESO:s Rosenbadseminariet i kringjuni 1998 Rege-t.ex. rapport
ringskansliet inför 2000-talet Ds 1998:27.
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iblandutredningstider blir beslutsunderlagetkade med kortaatt
bristfälligt.

sammanfattandeinnehöllremissyttrande sidorRRV:s 47 en
kapitlen be-detaljerad de olika ibedömning och genomgång aven

till-Sammanfattningsvis kommissionentänkandet. ansåg RRV att
slutbetänkandet punkterfört värdefull kunskap, mångaattmen

otillräckliga analyseroch byggde inte minst ibåde vagtvar -
Även sjunkandehänseende. uttryckteekonomiskt RRV överoro

försämrarutredningsväsendet, regeringenskvalitet i något som
föreslog därför bl.a. utredningsväsendetbeslutsunderlag. RRV att

aspekterför Bland deskulle bli föremål RRVöversyn. som an-en
vårdas.uppmärksammas remissinstitutetdärvid bordesåg attvar

innebära, realitetenfortsatt tillbakagång skulle enligt iRRVEn ett
hot demokratin".mot

Några slutsatser

företrädare föroch andrabland politiker, samhällsvetaretycksDet
uppfattningarfinnas etablerade hur remissinstitu-allmänheten om

kommittéväsendet harutformat fungerar. Kritikenochär mottet
utformningen uppdra-ochfrämst utredningarnas kvalitetgällt av

finns studier ellerdethar inledningsvisVi visat rapporterattgen.
remissväsendet. Riksdagensoch analyserar revisorerbeskriversom

remissammanställningar.fråga fullödigahar pekat brister i om
förvalt-denoch Statskontoret remissvari sinaRRV överanser

slutbetänkande det finnsningspolitiska kommissionens att pro-
remissväsendet.blem med

remissväsendet saknas,omfattande genomgångarMer somav
fem fallstudier harendastredan tidigare pekat gjortTrotspå. att

pekardessafunnit möjligt dra slutsatser,det vissa åtnäratt
håll.samma

Översikterbygger de remissvarenRedovisningen somav re-
kapitel. redo-tidigare detta Vitabellerna de avsnitten idovisats ii

och kvalitetensvarsambitionen i remissva-och kommenterarvisar
effek-sammanställningAvslutningsvis remissvarensavges enren.
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förslag, och riksdagens beslutmotionerregeringenster
utskottsbetänkanden.

svarsambitionOmfång och

faktisktomfånget har räknatjämföra ViDet svårtär att av svaren.
indikation ambitionsnivån.sidor, vilketantal Någrager en grov

kanberäkningar och slutsatseranalyser eller alternativanärmare
sida.knappast redovisas remissvari ett en

Tabell Ambitionsnivån remissvareni5.6

Kameraöver-
016 22 B2,3 1-15 10vakning

Ansvaretför
24 0 31-13 10 12,9valutapolitiken

38

medborgarnasI
13 410 1163,0 1-47 1tjänst

144
pá vidbetänkaspontanyttranden betänkandeAnm. Totaltantalremissvarexkl. anges n-resp.

detTotalaantalet remissvar elva.spontana var

omfångetsidor, varierargenomsnitt remissvarI 3är ett menca
förvaltningspolitiskafrågamellan och sidor, i15 utom omen

kommissionens betänkande där si-remissvarnågra 40änvar mer
sexuell läggningförslagen diskriminering grunddor och avom

relativt andelsidor. remissva-där remissvar En30 storett avvar
fem utgjordesför samtligamycket korta. Räknat närmareär enren

femtedel mycket korta%19 svar.av
analyser detgenerellt problem vid dennaEtt är ärtyp attav

därambitionsnivån mycket kortbedömasvårt ettatt svar re-
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harmissinstansen inte invändningar eller ställer bakomnågra sig
utredningens förslag. kortfattat kan resultatetEtt ettsvar vara av
omfattande analysarbete. kan också avslöjandeDet ettses som av

mycket lätt uppgiften.tagitatt man
Mycket långa förekommotiveringar sällsynta. endastDe i 21är

dvs. drygt drygt hälftenremissvar, i327 Iprocent.av sex av re-
Ävenförekom dockmissvaren harmotiveringar. mycketettom

litet underlag slutsatsen den det relativt sällsynt fylli-medär äratt
och analytiska remissvar.ga

Kvalitetskritik

vilken utsträckning innehåller kritik kvalitetenI remissvaren iav
betänkande redovisas tabelli 5.7.ett

Tabell Kvalitetskritik i remissvaren5.7.

v

vakning 4 22 5
§6

. .

Ansvaret
valutapolitiken 4 0 3

iI medborgarnas
tjänst 6 1 3

144
Anm.Se5.1.

Kvalitetskritik underlag, analys förslag fannsoch i %10närmareav
remissvaren. innehöll förslag.Drygt alternativa%13av av svaren

Konsekvensanalyser sällsynta.var
det förekommer bara kritikinte bristande kvalitet.Men Iav

fall kritiseras förutredarna de alltförnågra lydigt låtit sigatt styras
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finns detdirektiven.begränsningar angivits i Däremotde somav
direktiv. djup-frångåttkritik utredningar sina Meraingen mot att

förekomomfattande analyser sällsynta igående och är yttran-men
Arbets-Riksgäldskontoret,Riksbanken,frånden universiteten,

Naturvårdsverket ochTelestyrelsen ochochlivsinstitutet, Post- är
från myndigheternade granskande Statskontoretvanligast i svaren

och RRV.
medborgarnasyttrandenochStatskontorets "IRRV:s över

parallellutred-mindrerespektive sidormed sinatjänst 4741är
föroch justmed övergripande kompetensverkningar. Som ansvar

normaladet remiss-derasförvaltningspolitiken insatsgår utöver
fallliggerfrån och Statskontoret i vissayttrandet. Remissvar RRV

remissvar.nivå övrigaänannanen
kritisk ochmeddet önskvärtkan konstateraVi att meravore

förslag beräkningar.ochoch med alternativakonstruktiv analys

Effekter

effekter fortsattadenfallstudierna räknat iremissvarenshar iVi
oftahuroch beslutsprocessenberednings- noteraatt re-genom

förslag till riksdagen, dels iåberopas dels regeringensimissvar
framgår tabellResultatetmotionerna. 5.8.av
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Tabell effekterRemissvarens5.3.

Kameraover-
vakning 11 3

valutapolitiken 5 0
38

I medborgarnas
tjänst 4 1

144

åberopadesRemissvar de femi propositionerna totalt gånger, i63
genomsnitt i varje förslaggånger proposition. regeringens12,6 I

diskriminering hänvisades det till mindreremissvaren inte änmot
det sällsyntgånger. motioner med direkta hänvisningar26 I tillär

remissvar. indirekta påverkanDen kan dockmotionerna vara
betydligt vad enkel räkning hänvisningar vidstörre än en av ger
handen. belyses kapitelDetta i 7.

kanRemissvar redovisas helt korrekt form uppgifteri av som
stöder förslag,regeringens eller åberopas felaktigt eller, denår är
kritiska, ihjäl.tigas Tendenser till missbruk form fördomsfullti av
eller opportunistiskt tillrättaläggande valeti remissinstanser el-av
ler redovisningar remissbilden har inte uppmärksammats ochav
har hellerinte tagits problem Riksdagsrevisorernasiettupp som

kommittéväsendet. Finansdepartementetsrapport om samman-
ställning remissvaren utredning kommunernas eko-av en om

kritiserades docknomi professorvåren 1999 Ernst Jonssonav
förDN maj kommunal99 Institutet ekonomi vid10 Stock-

holms universitet. kritiska förtigitsHan ansåg yttranden ochatt att
sammanräknats med politisk bias.svaren
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tillba-HäggrothFinansdepartementet SörenStatssekreteraren i
be-omfattandehurgenmäleunderströk ikritiken ochkavisade ett

fannsdetövertygelseoch sinövrigt varitredningen i attom
hurförslagenaktuelladebakom"mbred förankring oavsett man

räknar.
bekräf-episodenvill.ouppklarat så MenochOavgjort om man

tillrättalagdalltför tydligtkraftigkan blireaktionen när enatttar
Därföroch propositionstexter.remissammanställningarbild iges

sker.regelundantag såallt dömadet änär attatt merav
och regeringensremissvarenhar dock genomgångiVi vår av

missbruk. Däremotfunnitfallstudierfem inte någotförslag i våra
propositions-funnit tendens ifallstudiernahar i några attenav

tillframförts remissvarenisynpunkterutnyttja pro-somtexterna
genomskåda ochlättdockfördel.positionsskrivarens Detta är att

kritik.utlösabrukar inte någon
mins-under remissprocessenöppenhetenochbreddenGenom

yttrandenmissförstånd. mångaför sakfel och Attrisken ärkar
haranalyskritisk inte någonfrågabegränsadeoch i avgö-korta om

frågatycks ambitionen iyttrandenEndastbetydelse. irande några
dessahögre.kvalitetsgranskning Mennågotanalys och varaom
färrefåtaliga yttrandenför helheten.roll Dessa änviktigspelar en

karaktär.betänkandenasbl.a.bero°/o10 synes
detycks ibeslutsprocessenEffekterna motsvarasettstort
femremissarbetet5 deför iriktlinjerregeringensikrav angessom

oli-brister iRemissinstitutetanalyseratfall närmare. trotssynes
be-för regeringendet gällerhärfungerathänseenden haka när att

kompletterandemedbidrautredningsförslag,effekternalysa ettav
försla-tillinställningenochkritiska opinionerspeglasynpunkter,

för kritiskmedia underlaghos olika särintressen samt gegen
belystshar ocksåsvårigheternaochbristerna närgranskning. Men

och slut-utredningsmetoderanalyserdjupgåendegäller bl.a.det av
satser.

Statsrådsberedningenvarför 1993:3,och5 hur PM"remissSvara rev.-
1998.
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ochRemissvaren6

kvaliteten

konstateradesbofinkenochKommittéernaESO-rapportenI sam-
slutbetän-tjugokvalitetsbrister i tiobetydandemanfattningsvis av

utred-kvalitetsbrister iochfrån Kankanden 1997. smärre1996 ett
ellermotverkasbeslutsprocessenfram iningsbetänkande längre

beslutsproces-ochberednings-ledandra ikompenseras attgenom
kvalitetenhöjersen

ochmyndigheterfårremissförfarandeomfattandeGenom ett
beslutsun-bredda regeringensmöjlighetstatligaandra attorgan

remissenhos demkompetensenochderlag svararsomgenom
problemdetSamtidigtförslag.ochunderlagkvaliteten i ärhöja ett

ochhar djupderoller;dubblaharmyndigheterdessamångaatt av
kan intres-sakområderespektivekunskapingående varamenom

bevaka.och ha särintressen attsenter
organisationssverigeföruppgiftknappastDet att ta ansvarär en

riksdag.ochregeringkvalitetsgranskningen åtför
ochmotionsskrivareuppgift fördetkanheller tuntInte envara

för dekompenserariksdagenutskottskanslier ibemannade att
pekatESO-studien på.tidigaredenkvalitetsbristerelementära som

under be-tillutredningsunderlaget måsteKvalitetsbrister i rättas
har givenremissbehandlingenochRegeringskanslietredningen i en

uppgift här.
ochföruppgift RRVprimärobestridligenDet t.ex.är en

förslagalternativaochanalyseringåendeStatskontoret att genom
beslutsunderlag. Förriksdagensochregeringenskvaliteten ihöja
Statskontoretochutsträckning RRVvilkenreda i samtatt ta

kvalitets-slagbehandlar dettamyndighetberördasärskiltandra av
följandetillhar gått sätt.aspekter remissvareni väga

ochKommittéemahar varit ESO-rapportenUtgångspunkten
varandralätoch tvåLemneFörfattarnabofin/een. Gunnarsson av

115



DEMOKRATIK PÅ REMISS

oberoende sakkunniga eller metodsakkunniga granska stratifie-ett
slumpmässigt urval slutbetänkanden från20 ochrat 1996 1997.om

Granskningsinstruktionen bl.a. följande punkter.upptog

Allmän bedömning
Dokumentationen data och metoder-
Slutsatser
Kostnadseffektivitet
Objektivitet
Generella direktiv
Sammanfattande bedömning och slutsatser

Granskarna yttrade skriftligtsig och bedömningarna kodades och
kontrollkodades efter följande skala se Ds 1998:57:även

-- mycket kritisk bristerstora
kritisk mindre bra, Vissa brister finns-
neutral0 varken eller, finns både bra och dåligt
positiv i bra,+ men..stort sett

+ + mycket positiv mycket bra, endast mindrenågon
brist

Av granskarnas sammanfattande bedömningar framgick 10att av
betänkanden20 endast tilldelades eller-- Endast-. betän-tre

kanden fick genomgående positiva omdömen, nämligen Offentlig
djurs/eyddstillsyn SOU Ekobrottsfors/ening1996:13, SOU

och1996:84 förAnsvaret valntapolitiken SOU 1997:10.
betänkandenTio fick genomgående kritiska omdömen. harVi

därför valt särskilt ingående granska remissvaren från RRV,att
Statskontoret och fackmyndighet,ansvarig förnärmast iutrönaatt
vilken utsträckning bristerna påtalats i Remissvaren harsvaren.
granskats särskilt för följande betänkanden:

Reform och förändring: organisation och verksamhet vid universi-
och högskolor efter års universitets-1993 och högskolereformtet

SOU 1996:21
Banverkets myndighetsroll SOU 1996:33m.m.

kommunalaDen självstyrelsen och grundlagen SOU 196:129
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förvaltningsform 1997:59SOUVoksenåsensSvenskhemmet
ochstöduppdrag,frivilligorganisationerna;ochTotalförsvaret er-

1997:70SOUsättning
framtidoch SOUresultatefterfem RioårSverige:Agenda i21 e

1997:105
1997:161föräldraskapet SOUStöd i

värdighetsjälvbestämmande,trygghet,äldreBemötandet av 4
1997:170SOU

sexuell lägg-grundarbetslivetidiskrimineringFörbud avmot
1997:175SOUning

1997:184.konstnärsstöd SOUGenerella10.

genomförtfallstudierde9dessa ingår nrAv nuavsom enen
betänkan-dessautsträckningvilkenitabell visaskapitel I 6.15.

sakmyndig-och ansvarigStatskontorettill RRV,remitteratsden
het.
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Tabell Remissvarens omfång6.1. m.m.

Reformochförändring Högskoleverket5
RUT-93 VH g

g p
kommunalaDen sjalvsty- Svenskakommun-

relsenochgrundlagen förbundet6
Landstingsför-

RäddningsverketTotalförsvaretoch 3
frivilIigorganisationerna ÖCB 5

F..

Stödi föräldraskapet

AMS1
arbetslivet sexuellp.g.a. Arbetarsskydds-
läggning styrelsen2

Arbetslivsinstitutet8
ILO-kommittén2

Anm.Siffrorinomparentes sidantaletför Jaanger betänkandetatt baderesp.svar. avser
remitteratsochatt remissvarskickatsin.Nej detatt interemitteratstill instansenavser i frága.

Betänkandet Svens/ebemmet Vo/esenåsens förvaltningsform remitte-
rades endast till just den berörda organisationen. Av övriga nio
betänkanden remitterades tillåtta RRV. Fem RRVzs remissvarav

ytterligt kortfattadeär och innehåller inte någon analys eller ingå-
ende, alternativ analys. Statskontoret fick endast fyra dessa be-av
tänkanden remiss samtliga remissvar dock längre änvar-
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ingåendeochlängstalämnade deSakmyndigheterna mestRRV:s.
sida.kortafallendast såi tvåremissvaren; som en

Regeringenslutsatser.följandedratentativtdetta kanAv man
vilket iStatskontoret,oftareutnyttjar RRVRegeringskansliet än

kapitelredovisat iuppgiftermed deöverensstämmerstort
ochremisskrivelserallamedfinns i °/ovilken 74enligt RRV av

lämnavaltofta hadocktycksRRV°/o.Statskontoret 61 att
motiveringar.korta närmareutansvar

yttrandenaigenombild har gåttbredare ävenFör att ge en
omdömen ipositivaellerfått tvåbetänkandende tio ettöver som

EkobrottsforskningenUtredningenESC-studien.tidigareden om
ficklivsmedelsprisernaUtredningenremissbehandlats.har inte om

bifogadesdenremissomgång, ut-någoninte annansenare enegen
remitteradesåterståendedeområde. åttaAvredning inom samma

alls; ierinringarinte någrahade RRVfrågatillfyra RRV. I om en
utanförlågfråganivalutapolitikenfråga svaret attangavsom

verksamhetsområde.RRV:s
Statskonto-tillremitteradesbetänkandenade tiofyraEndast av

lämnadesarbetstidenbetänkandetfrågaEndast i ettomomret.
valutapo-röranderemissvarStatskontoretskortfattatmycket svar.
särskiltfogatfannsyttrandettillkort,mycketlitiken ettmenvar

stödde deRichardchefsekonom Murray,verketsyttrande somav
sittlämnat iStaffan Viottisakkunnige sär-densynpunkter som

yttrande.skilda
avspeglas igranskningkritiken i ESO:sredaFör att ta om

dessaigenomhar gått sär-remissvarStatskontoretsochRRV:s
skilt.

StatskontoretochBåde RRVTförändring, RU -93,Reform och
sidor. Iomfattande remissvar 3 4relativtlämnathar svarenresp.

stöds alter-och dessaförslagutredningensgenomgånggörs aven
al-egentligamotivering. Någranågonavvisasnativt närmareutan

grundläggandedehellerinteochinteternativ upptarmanges
påtalat.tidigare ESC-rapportendenbrister som

remitte-harBetänkandet intemyndigbetsrollBanverkets mm.
omfattanderelativtremissvarStatskontoret. RRV:still är sexrats -

förslag. Denutredningenskritisktrelativtochsidor typ avmot
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brister ESC-granskningen pekat förekommer i någonsom ut-
sträckning.

kommunalaDen sjalvstyrelsen och grundlagen. meddelarRRV
kortfattat inte har framföranågot frågan.i Statskonto-att man att

remissvar sidor behandlar huvudsakligen ställningsta-rets tre
ganden till de framlagda förslagen. verket efterlyserMen också en
helhetsbild ekonomi och självstyrelse underlag för beslutetav som

något saknas betänkandet.isom-
Frivilligutredningens betänkande Total/försvaret oc/øfrivilligor-

ganisationerna har Varken remitterats till ellerRRV Statskontoret.
Agenda -femi Sverige21 efterår harRio remitterats både till

ochRRV Statskontoret. heltRRV:s kort: Riksrevisions-ärsvar
verket lämnar inga synpunkter Ävenrubricerat betänkande".
Statskontoret mycket kortfattat drygtär sida". Docksvar en pe--kas förslagen högi utsträckning inte underbyggda ochatt är att
betänkandet "mförefaller mindre användbart direktoss ettsom
beslutsunderlag för statsmakterna.

Stöd föraldras/eapet.i Statskontoret fick inte betänkandet re-
miss och har heltRRV kortfattat inte har någotsvarat att man att
erinra de bedömningar och förslag lämnas imot som rapporten.
Helt kort kompletteras detta med påpekande behovetett om av
uppföljning och utvärdering genomförda metoder i syfte nåav att
tillfredsställande effektivitet.

Bemötandet äldre. förmodligenDetta det betänkandeärav som
i ESO:s granskning fick den hårdaste kritiken efter i allastort sett
bedömningskriterier. RRVzs mycket kort och stöderär isvar stort

de synpunkter sakkunnig lämnat i särskiltsett yttrande.som en ett
Vidare påpekas de föreslagna åtgärderna innebär kostnadsök-att
ningar, baserade mycket osäkraär antaganden. RRV påpe-som
kar vidare det saknas förslag till hur dessa utgiftsökningar skallatt
finansieras.

Förbud diskriminering arbetsliveti grundpå sexuell lagg-mot av
ning. betänkandeDetta och dess behandling det fortsattai bered-
ningsarbetet finns med fallstudiernai kapitelse Statskontoret5.
har fåttinte betänkandet remiss; RRVzs remissvar kortär en-sida. har huvudsakRRV i inte några invändningar, framhållermen
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administrati-ske "bådabör kunnasamordningavslutningsvis att av
kompetens".och juridiskkansliresurser avva

med betän-tillsammanskonstnärsstöd har remitteratsGenerella
har läm-och StatskontoretBådekonstnärer.kandet Arbete åt RRV

allvarliga brister ipekarremissvarlängre remissvar. RRVzsnat
sammanfattar detoch svårtkonsekvensanalysbetänkandets äratt

förslag lagts.de konkretaändamålsenligheten ibedöma somatt
ifrågasätterinvändningarharStatskontoret inte några större men

reformutrymmet imeningsfulla splittra mångadet i nyaatt upp
stöd.

dramöjligtdetvilken utsträckningdiskuteraskan iDet är att
Bildenbetänkanden.dessafrån tioslutsatser remissvaren är

fallstudierfemden ibetydligt mörkare våraockså än som gavs
efterurvalen gjortsdärför viktigt erinrakap. Det5. är attatt om

betänkanden iFallstudierna byggerolikahelt principer. som
frågorbehandlareftersom desärskiltolika avseenden intressantaär

demokratiperspektiv.till Ihar anknytningskilda sätt ettsom
stratifierade, slumpmäs-första hand detbyggerdetta kapitel i

tidigareochfrånurvalet LemnesGunnarssonsiga 20 rapporter
remiss-här särskilthar igenomgåttstudie. deAv 20 rapporterna

för bristan-fick kritikstudiendenide 10 rapporter somsvaren
utsträck-vilkensyftet således ikapiteldettade kvalitet. I är att se

tidiga-denpåtalatsde brister iremissinstansernaning tar somupp
enkeltanledning detdenna inteexpertgranskningen. gårAv attre

föl-detSlutsatsernaoch detta. iförra kapitletjämföra resultaten i
utsträckning remissvarensåledes vilkenjande handlar i upp-om

de inne-de metodbristermärksammat 10 rapporternasomm.m.
höll.

kon-såvälkonstateras negativkanSammanfattningsvis att som
fakta. Remissin-metoder ochgällersaknas, detstruktiv kritik när

hög grad koncentrerat sinaharframför allt iRRV, ytt-stanserna,
avstyrkaeventuellttillstyrka ochkortfattatmycketranden till att

dessasaknas heltförslag ianalyser ellerolika förslag. Alternativa
från ansvarigaStatskontoret. Remissvarenfrån ochremissvar RRV
tämligenocksåfylligare.regelfackmyndigheter Det ärär van-som

påpekandeninnehållerfackmyndigheternafrånligt omatt svaren

121



DEMOKRATIK PÅ REMISS

felaktiga fakta slutsats blirMen vår remissbehand-tyvärrm.m. att
lingen endast i ringa utsträckning fyller rollen kvalitetsgrans-som
kare.
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ochkvaliteten
demokratin

intervjustudienUppläggningen av

remissväsendetsfakta bl.a.föregående har redovisatdetI om
utfråg-bildomfattning har vidarekap. Vi3. gett omen grov av

komple-alternativ, hot ellerhearingarningar utgör ettett ett
vil-redovisades bl.a.kapitel itill remissväsendet kap. 4. I 5ment

fem fallstudier.påverkat besluten iken utsträckning remissvaren
besluts-för kvalitetsgranskningenRemissväsendets betydelse av

har belysts kap.underlaget 6.
of-byggerredovisningen ochtidigare genomgångenDen

uppgifterremisskrivelser,fentligt skriftligt material remissvar,som
kunnaoch riksdagstryckRegeringskansliets diarier För attm.m.ur

framför allt förfullständig bild remissinstitutet, attavge en mera
bedömeroch hur olika aktörerbetydelsebelysa remissernas re-

behövde undersökningoch rollmissväsendets betydelse vår
möjligthar dock endastmed varitkompletteras intervjuer. Det att

genomföra intervjuer.några
möjligt valde intervjuatäckande bildsåFör attatt somen

sammanhangeterfarenhet från in-fem med iänmer enpersoner
från olikamed erfarenhetpolitiskaDentressant po-arenanarena.

sakkunnig,statsråd, statssekreterare,uppdraglitiska t.ex. po-som
elleroch riksdagsmanriksdagsgruppvidlitisk partistjänst något

Regeringskansliet.riksdagen ellerpolitisk Orga-tjänsteman ivarit
ombudsman ellererfarenhet tjänstemanmednisationsarenan som

arbetsmarknadens organisationervid näringslivsorganisationer,
offentliga sek-från andra delar organisationssverige.eller Denav

ytterligareoch landstingenkommunerna utgörstaten, entorn --
önskade belysa.somarena,
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genomfördesIntervjuerna under perioden juni-juli Föl-1999.
jande intervjuades, samtliga har omfattandeävenpersoner som en
erfarenhet det svenska kommittéväsendet olika och växlandeiav
rollen

Carling, tidigare verksam vid socialdemokratiskafan riksdags-
kansliet, f.d. statssekreterare vid dåvarande Industridepartementet,
f.d. vid och Statskontoret.GD SCB

Gustafsson,Stig chefsjurist, f.d.,TCO:s riksdagsledamotJK s,
jurist LO.1961-66

Isberg, statsvetenskapMagnus i och kanslichef riksdagensFD vid
konstitutionsutskott.

Daniel Tarschys, statsvetenskap, professor,FD i generalsekreterare
Europarådet,i tidigare statssekreterare i Statsrådsberedningen

f.d. riksdagsledamot fp ordförande Socialutskottet1978-79, i
och utrikesutskotteti1985-91 1991-94.

Wibble, ekon.lic, chefekonom vid Industriförbundet, f.d.Anne
riksdagsman fp finansminister och tidigare1985-97, 1991-94
också handläggare kanslichef vid folkpartiets riksdags-resp.
kansli.

Redovisningen detta kapitel följeri huvudsak intervjufrågornai se
bilaga och behandlar allmänna frågor kring remissinstitutet, re-
missammanställningarnas betydelse, användningen remissva-om av

behovet förändringar, kvaliteten i remissvaren,ren, om av om om
utfrågningar och andra alternativ till remisserna, remissväsen-om
det och demokratin remisserna och organisationerna. Av-samt om
slutningsvis drar slutsatsernågra intervjuerna.av

1Intervjuerna med Isberg och GustafssonMagnus Stig gjordes Ingerav
Pålsson och genomfördeMarja Lemne. Den också intervjuernasenare
med Carling, Daniel Tarschys och Wibble.Jan Anne
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remissväsendetAllmänt om

offentligt ochremissväsendet detdet svenskaStyrkan i är äratt
underoch intervjuerna.betonas igenDettatransparant. om om

mellankontakternasamtidigtbetonarmångaMen är tätaatt rege-
inofficiellaandraringskansli och viaorganisationerna även mera

intervjuadeframhöll de remissinstitutetdettakanaler. Trots äratt
detföråldrat,oersättligt, deteller mindre inte är attatt menmer

har brister.allt också vissatrots
hela beredningspro-ocksåunderFlera intervjuerna atttar upp
remissförfarandetochihop utredningsväsendethänger ärcessen -

ochbeslutberedningen i regeringintegrerade i nyaprocesser av
intervjuade gick långt remiss-deriksdag. såEn sägaatt attsomav

utredningsarbetet.del självaförfarandet egentligen en avvar
intervjuade underströk remissinstitutetdeEn ärattavannan

för utredningsväsendetsdistributionskanalenden viktigaste rap-
leder tillbetänkandeskicka remiss mångaAtt attettporter.

Sålunda kandet och remissinstitutetläsa igenommåste reagera.
för ochmarknadsföringsmekanismviktig rapporterses som en

förslag.
finns möjlighetdet remissernaunika ocksåDet är att genom

förslagen samtidigtgranskaför olika expertis att mantyper somav
synpunkter.inhämta olikaförfarande kan partersgenom samma

bildremissförfarande kan bådebrettGenom ett av ev.man en
motstånd.dettasamtidigtmotstånd och temperaturenta

remissammanställningarOm

för drygt sedanrapportzsin årRiksdagens revisorer i etttog upp
fö-mycket önskaremissammanställningarna lämnade samtattatt

handladefrågornaåtgärder. i intervjuerreslog rad våraEn aven
vilkenochutsträckning själva remissvaren idärför vilkeni ut-om

viktigtutnyttjades.remissammanställningarnasträckning Det är
sammanställningar,det finnsdet faktumpeka två typerattatt av

för respektiverefererat remissynpunkterdels de återgessomav

2 granskningspmRiksdagens revisorers 2997/98:RR3.
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fråga/förslag finns i delspropositionerna, desom separata sam-
manställningar fram det departementet.ansvariga Dettassom av
förekommer ibland det slaget publiceras i Ds-serien.att senare

och vilkeni utsträckningHur dåutnyttjas remissammanställ-
ningarna respektive själva remissvaren in linjerTvåextenso går att
särskilja i intervjusvaren. Statsråden och statssekreterarna har inte
tid omfattningi nämnvärd läsa själva remissvaren. ställetI äratt
det remissammanställningen, dvs. underlaget till den muntliga fö-
redragningen det viktigaste dokumentet. allmänna be-Denärsom
dömningen föredragande vältjänstemän och kaninsattaärattvar

frågor framgårvad remissammanställ-utöversvara som av en
ning.

riksdagen har politikerna sällan tid läsaI enstakaänatt mer
Utifrånremissvar. remissammanställningen i ochpropositionen

eventuellt remissammanställning beställer deseparaten man svar
intresserad från Riksdagens upplysningstjänst. deär Enman av av

intervjuade docksig missbrukaretung remissvar,uppgav vara av
dvs. läste mycketi utsträckning enskilda remissvar.ävenstor

skepsisViss uttrycktes från flera håll de korta, uppdelademot
sammanställningarna i förpropositionerna. de medvetetInte att
skulle missvisande för korta återgivanden kan-utan snarast attvara
ske också ryckta sammanhangsitt kaninte hela bilden.ur ge

Huvudintrycket hos de intervjuade dock det huvudsakiattvar
fannsinte särskilt mycket anmärka sammanställningarna.att

de intervjuade kundeInte någon konkretanågraav ge egna exem-
pel förfalskningar remissbilden de själva träffat på.av som
Flera dock den kritik vid Kommunal-Ernst Jonssontog upp som
ekonomiska vidinstitutet Stockholms riktatuniversitet mot re-
missammanställningarna artikeli DebattDNen sommaren

kap.se 5.1999
yttranden klipps ochNär sammanställs kan sammanhängan-en

de tanke eller analys i remissvaret emellertid förlorad. deEn av
intervjuade berättade han vid tillfällen igenom hur denågra gåttatt

remissvaren återgivits i remissammanställningar och proposi-egna
tioner och konstaterade det ofta rapsodisktså återgivetatt var att
själva kanske fanns med.intepoängen ens
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remissammanställningaräldre gångermångaDen typen varav
klippsammanställningar.omfattande och enkla Deinte någramera

både detdet skulledock mycket motiveraknappast så attmeragav
till dessaökade kostnader,merarbete och de återgångsom en

medföra.skulle
beredning-riksdagsutskottoch varför in remissvar iNär tar ett

då direktfinns vanliga remissvarDenDet någraen Vägar. ärena
knepighandlarandra då detåberopas i motioner. Det t.ex. om en

alltid vadlagstiftningsfråga. det SveaintresseDå är att t.ex.seav
fall det blir viktigtsådant kanhovrätt skrivit. Ett när attannat vara

anfört.eller myndighetreda vadriktigt" organisationnågonta
utsträckning itycks läsas partieriRemissvaren större oppo-av

intervjuade uttryckte skepsisde visssition. Några mot re-av
misssammanställningarna i propositionerna.

ofta mycketbetonade detde intervjuadeEn att varannan av
remissammanställningarna.ochsaknades både ii remissvarensom

bild vilkakan ändå remissvarsammanställningarnaMen en avge
vidaredet kan titta på. Någranärmarevärt atttogatt uppvara

tidigare.sammanställningarna tycktes änsämre nu
det bland deSammanfattningsvis kan konstatera intervju-att

kvalitet.remissammanställningarnasfinns skepsisade viss moten
"snuttifierade" återgivandetframför allt detKritiken av re-avser

regel behöversjälvamissynpunkter propositionstexten. Somi man
självatill remissvaret.

användningen remissvarenOm av

det svenska remissinstitutetde intervjuade ansågnågonInte attav
kunna betraktasframtiden skulleeller dendag inomi närmaste

huvuduppgift föreller omodernt. remissvaren,överspelat Ensom
logiskmed fakta ochbred förankring,säkra ärutöver attatt en

förslagen. Flerainvändningarrikta eventuellaargumentation mot
tyngd och betydelseunderströkintervjuade remissernasde attav
första olika frågorfrågor. det harkraftigt mellan olikavarierar För

mindretyngd eller hör ellerutreds varierande i större ut-som
finnsintressefrågor.centralasträckning till partis Detvisst ut-ett
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redningar där den politiska ledningen och departementet redan
ställning, det finns frågortagit politiska tillså sinär natursom

kanske också intryck lobbyaktioner olikaatt tarman mera av av
slag.

frågor där den politiska ledningenI osäkergenuintär vä-mera
remissynpunkter fortsattaden beredningen.ityngreger

Flera de framhöllintervjuade framför allt värderadeattav man
frånsynpunkter allmänna och oberoende" instansermera som

och Statskontoret. intervjuad betonadeRRV dessa myndig-En att
heter betyder genomarbetade.något remissvaren ärattom man ser

fårdäremotOm känslan kommer det gamla vanli-"nuattman av
föreslår ökad konkurrens, betyderga", RRV mind-närt.ex. svaren

stället kommenteratOm i hur in i ämnesområ-trängtre. man man
det eller levererat alternativa analyser läser särskiltman noga.

andra "oberoendeSom flerainstanser de inter-mera angav av
vjuade och högskolor,universitet särskilt den juridiska institutio-

vid Stockholms och hovrätt.universitet Sveanen
Andra viktiga frånremissvar de TCO ochLO, SACO. Dettaär

oberoende vilken politisk färg har ochregeringen oberoendeav av
vilket självparti tillhör. Ofta läses också från ochSAFman svaren
Industriförbundet.

ochOm förekommermotioner riksdagsmänremissvar. Det att
formuleringar direkt de skriverremissvar motioner. Detnärtar ur

kan förekommaockså kommer med fär-någon organisationatt en
digskriven falletmotion. dockDet tämligen sällsynt. Enärsenare

intervjuade framhöll ocksåvåra riksdagsman med viss"enattav
självbevarelsedrift undviker kopiera remiss.att en

pekadeEn motioner regel har källor,tvåattannan som om
bortser från partiprogrampolitiska frågor, delsrentman tunga

kommittéförslag eller förtsreservationer inte vidare, delssom re-
misserna. pekade också källa kundeEn deattannan en vara re-

ellerservationer särskilda yttranden utredningarnai skrivitssom av
departementstjänstemän deltagit utredningsarbetet.isom

Flera framhållerintervjuade ochremissvaren deras innehållatt
betyder mycket för arbetet riksdagen.i exempelEtt som gavs var

företagshemligheterproposition lex Brattt.ex. en om en pro--
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hög grad omarbetades under utskottsbehandlingenposition isom
och ändringarna byggde synpunkter i remisserna.

Om förändringarbehovet av

remissförfarandetSamtliga underströk hur viktigtintervjuatvisom
för berednings- och detbeslutsprocessen. Inte någon ansågär att

spelat roll.sinut
föreslog ökad utsträckning skulle tilli iNågra återgåatt attman

remisskrivelsen från departementet tydligtdvs.prioritering,gör en
vilka frågor särskilt vill ha Vidare det ocksåpå. ärange man svar

möjligt särskilt rikta frågor till ellervissa någon någraatt av re-
förslag bättre kretsenmissinstanserna. Ett avgränsaattannat var av

eller överbelastarremissinstanser inte vissa.så tröttar utman
Arbetet med drar betydande vid delremissvaren resurser en av

myndigheterna. de intervjuade hade medvaritInte någon attav om
omfattningen, kvaliteten ellerremissvaren resursåtgången nå-- -

hade eller kommit dialogen mellan departe-gonsin inämnts upp
och myndigheten.mentet

Om remisserna kvalitetenoch

handlar själva ochkvaliteten vilkenDet i remissvaren i ut-om
sträckning bedömer kvaliteten de utredningari iman svaren man

sig över.yttrar
fö-de intervjuade, likhet med dei övriga,En ärav som en varm

för följande.respråkare det svenska remissväsendet, uttryckte

upplever beslutskedja med utredning, departe-remiss,vårJag att
och riksdagsbehandling annorlunda andra länder.iär änments-

har väldigt departement och mindreDär äm-stora storaman av
betsverk svensk modell. de centrala ämbetsverken iGenom somav
relevanta frågor tänktdet rimligenremissinstanser, så ärär att er-

bred och djup departementsnivå. skagenomgång Mansätta en
behöva ha hund och skälla själv. vill också tillinte ....Det att myn-

digheterna och det ordentligt ochsig seriöst.göryttrar att man
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Även lagstiftningen regel blir riktig det viktigtär attom som un-
derlaget korrekt. Exempel de intervjuade låg kvalitetär gavs av

blandar ihop och procentenheter.när procentman
de intervjuade den vanligaste bristen iEn att ettav angav re-

oftadet normalt tydligt vadmissvar, i inte"ett svarär äratt man
Ävenvill och ofta oklar. Ganska slapptargumentationen ärmenar.

standardfraser uppfattningskrivs ibland Enligt verkettypenav
det eller vad motivet.så så så",är närmare ärutan att ange som

tydligare ökad utsträckningremissvaren iEtt sätt äratt att
följa dispositionen det betänkande blir deti sig såöver,yttrarman

följa.lättare att
exempel de intervjuadeEtt annat togsom en upp, somav

förslaghandlade indirekt kvaliteten remissvaren. Om ettom
berör kommunerna och alla kommuner tjänar 5 öre när-utansom

förslaget bra och förlorartycker demotivering 5år öremare som
tycker det dåligt, denna synpunkter särskiltintesåär väger typ av

fortsattaden beredningen kanslihuset eller riks-i sig i itungt vare
dagen.

de intervjuade också problemet medEn tog attannan av upp
bara också myndigheter kan ha olika rollerinte organisationer utan

specialistinstansdels yttrandesig. Mannär äryttrarman en vars
fallbör kan samtidigt ocksåi vissaväga tungt, ettmen man vara

och ställa frå-tala sak.särintresse i Varje siggång måsteegen man
vilken dessa roller myndigheterna uttalari sig.gan av som

indirekt kvalitetsbrist enligtiEn många gånger någraärsvaren
de intervjuade frågor eller problem behandlas alls ivissa inteattav

svaren.

utfrågningarOm och andra alternativ

lyftesoch samtligaRemissinstitutet remissvaren inter-av som
fram betydelsefulltvjuade mycket led berednings- ochiettsom

beslutsprocessen. radSamtidigt kom exempel andra sätt atten
formerpåverka besluten olika lobbyverksam-t.ex.upp, genom av

het.
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Uppvaktningar statsråd lång tradition. under dehar Menenav
decennierna har ökad utsträckning också börjati görasenaste man

hanterar dettauppvaktningar hos riksdagens utskott. Utskotten
frånuppvaktningarolika organisa-inteNågrasätt. tar t.ex. emot

utskottredan skrivit remissyttrande. uppvaktationer Attettsom
försöka påverka besluten mycket läge.i Inte någonär ett sentatt

tillfällekunde sådande intervjuade sigpåminna något när enav
förekommeruppvaktning ändrat beslut. ocksånågot Det att orga-

direkt till utskot-skickar skrivelser med synpunkternisationer in
förde intervjuade dock uttryck personligaFlera sinten. gavav

kraftfullare"synpunkt uppvaktningar.remissvar Påänatt re-var
innehålletmisstadiet har möjlighet påverka regeringensiattman

förslag propositionen.
frågafall de partipolitiska låsningarna starkai någonI när är är

förändringar till stånd,det enligt intervjupersoner svårtvåra att
uppvaktar.skriver ellerremissvaroavsett om man

förUzfrågningar kan både substitut eller komplementettvara
utfrågningarnatill remissbehandlingen. Problemet med är att man

förankra synpunkterhinnerinte organisationst.ex. sammaen
heller hinner Synpunkternaremissvar. Intesätt ettgenomsom -

ofta fall skall lämnas skriftlig form bli likadettai iävensom -
genomarbetade och välformulerade. blir brandkårsutryckning-Det

analys.änar snarare
regeringsformen delegerat till haenligt regeringenDet är att

remissförfaranden". ibland ad-olika kanDetmånga typer av vara
utfrågningar. samstämmighetlämpligt haministrativt Vissatt

fanns ibland behöver snab-bland de intervjuade att ageraom man
med remissformen.bare vad möjligtän ärsom

fanns förståelse för olikaBland de intervjuade i EU-att man
därförhearingar iblandfrågor arbeta snabbt och måstemåste att

det reguljära utrednings- och remissarbetet.ersätta
fö-remissförfarandetallmänna tycktesDen äratt attvarasynen

det ibland kan behöva eller kompletterasredra ersättasatt avmen
med hearingar.

föränd-intervjuade pekade det eventuelltdeEn att var enav
branschorganisa-till vida mycket specialiseradering gång så att

etablerade och centraladvs. de organisationernationer inte stora
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tycks arbeta med olika lobbyaktiviteter förstället skrivai attmer
remissvar.

Om remisserna och demokratin

Avslutningsvis bad de intervjuade remissvä-någotsägaatt om
försendets betydelse demokratin.

demokratisk diskussionsform medRemissinstitutet är öppenen
inbjudan till alla delta. Samtidigt kan det teknik föratt ses som en
myndigheter, och enskildaorganisationer deklarera sinöppetatt
synpunkter fattas.besluteninnan

drag med anknytning till det samtaletEtt öppna ärannat att
remissväsendet bra marknadsföra utredningarna ochär sättett att
förslagen breda flerakretsar och det enligt de intervjuadei är av

förunikt Sverige.
syfte återkommer samtaleniEtt ärannat attsom man genom

remissförfarandet får fram förunderlag bredare offentlig debatten
endast utredningsförslagen.än

de intervjuade underströk den viktigaste demokratiskaEn attav
funktionen inbjuder kommaorganisationerna in iatt attvar man
debatten och eventuellt också kunna beslutsfattandetpåverka iatt
bl.a. lagstiftningsarbetet. funktion också central bety-Denna är av

fördelse svensk demokrati med beslutsprocess. Dettaöppenen
kan också slutänden skapa bättre förståelse för de besluti sin itur

riksdag och fattar.regeringen viktigaste uppgiftRemissernassom
här de aktivt led demokratisk förankringsprocess.iär äratt ett en

de intervjuade formulerade det viktigaste demokratiskaEn av
värdet hos det får till ståndremissinstitutet visetattsom man

faktaunderlag förbättre sak- och besluten och riks-i regeringett
dag. god kvalitet beslutsunderlaget kan de politiska be-Genom i
sluten bli bättre.
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organisationernaOm remisserna och

hade erfarenheter från såväl riksdagen,Flera de intervjuade Re-av
geringskansliet från organisationssverige.som

färg har kontakter med och beva-oberoendeRegeringen av --
kommer från Flerakar vilka synpunkter organisationerna.som

kontakter ochunderströk hade olika slagockså mångaatt man av
fleradärför bara hämtaoch inremissvaren sättär ett attatt avvar

frånsynpunkter dessa.
fackligavittnade de centrala organisationerna iNågra attom
med tidigare.mindre arbetet remissvarendag lägger änresurser

nödvändigtkrympande medlemsantal detskäl gjortEtt är attatt
skälhar helt enkelt råd.slimma inteorganisationen, Ett annatman

frågormöjligasysslar med uttala allalängre sig iinteär attatt man
järnvägstrafik till aborter".från-

referens-intervjuade framhöll samverkarde iEn att manav
Regeringskansliet. finns såledesoch med Detsättannatgrupper

denför synpunkter, synpunkterandra kanaler lämnaatt t.eX.
lagförslag.utformningentekniska av

Industriför-framkom ochsåväl TCO,intervjuerna LOAv att
former arbetar mycket med underremisser.bundet olikai Inom

ungefär före styrelsebeslut tillskickar veckorTCO 3 ut samt-man
därifrån har möjlighet komma medliga förbund, inså syn-man

från förbunden,får regel underlagpunkter. inteMan ytt-som
förbundsnivåbifogas. har valtranden skall Men även mansom

längre arbetet med lika högt.prioritera remissernainte Manatt
andra ärenden och då kostar det myck-sysslar dagligdags med helt

koncentrerarläsa de frågor remitteras.in sig Numeraet att som
frågor direkt medlemmarna.till desig angårman som

förankringsförfarandeIndustriförbundet arbetar med brettett
formella underremisser, dels meddels medinom organisationen,

läg-referensgrupper. lobbyorganisationOrganisationen är somen
skriva Arbetet skerned mycket iremisser. tvåattresurserger

rollen opinionsbildare skatternaolika dimensioner. Den somena
remissarbetet detför höga, den andra här kommer in ärär att- -

för dåligt."tekniska" underlaget är
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Några slutsatser

de intervjuade betonade utredningssystemet ochEn remiss-attav
förfarandet ibland innebär den svenska berednings- och be-att
slutsprocessen långsam. den andra sidan dettanågot Menär av

det för det sakligt leder till ganska välärmynt att mesta genom-
tänkta regler lagstiftningen,i dvs. behöver ändra direktinteman

grund felaktigheterigen underlaget.iav
Riksdagens har tidigare påpekatrevisorer remissamman-att

ställningarna behöver förbättras. fåtthar egentligaVi inte några
belägg för detta under Paradoxalt tycks detVåra intervjuer. inog
stället de kortfattade remissammanställningarna leder tillattsom

själva läses ochremissvaren högre utsträckning.utnyttjas i Inteatt
de intervjuade kunde direkt peka exempel därnågon någotav

remissammanställningarna direkt missvisande.varit
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fri debatt kring demokratin demo-en -

kratitorget för alla.är öppet
antal krönikörer kommerEtt att

kommentera demokratiproblem och
andra demokratidebatter.

kan också infonneraHär Du dig
och föra dialog kring utredningen.om

Direktivi fulltext, arbetsplan och
utredningens protokoll dokumentär

Demokratiutredningen kommer kan hämta hem.man
fortlöpande under arbetets gång informerar också fortlöpan-Häratt
publicera skriftserie med de aktuella skrifter och seminarier.essäer,en om
debattartiklar, seminarieinlägg och kan dessutomMan del debatt-ta av
forskarantologier. inlägg vid beställaseminarier samt

omfattande demokratiforsk-Den utredningens skrifter.
bedrivs vidning våra universitet Länkar finns till andra delar nätetsom av

och högskolor ställs detta till för- där demokratifrågorvis dryftas olika
fogande för alla intresseradeär sätt.som av
demokratifrågor.

Infonnation titlar, utgivnings-om
dag, finnspriser utredningensm.m. frågor ochVi lämnargärnasvararwebbplats.

ytterligare information utredning-om
arbete. Adress och telefonnummerens

till utredningens kansli finns nästa
utredningensEn uppgifter sida.stj-är attav

mulera det offentliga samtalet.
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DemokratiutredningenparlamentarisktDen sammansatta
folkstyrelsens förutsättningaranalyserar den svenska

globaliseringen,bl.a.Det sker i ljusetinför 2000-talet. av
deni medielandskapet,förändringarnaEU-medlemskapet,

offentlig förvaltning,förnyelsearbetet inomlT-tekniken,nya
Valdeltagandet.det sjunkandeförändringar ochfolkrörelsernas
sammanvägdsekelskiftet utredningenVid ska presentera en

slutbetänkande.analys i ett
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