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REMISSVAR (2008/09:URF1) 

Uppföljning av Riksrevisionsreformen 

 

Sveriges Akademikers Centralorganisation har beretts tillfälle att yttra sig över 
betänkandet ”Uppföljning av Riksrevisionsreformen” (2008/09:URF1)). Svaret 
har behandlats i Saco:s styrelse den 17 februari 2009. 

 

I Saco:s ögon är Riksrevisionen en institution av stor vikt både för effektiviteten 
i den skattefinansierade verksamheten och för den granskning, kontroll och 
insyn som är nödvändig för att demokratin ska fungera. Vid Riksrevisionens 
tillkomst fanns det delade meningar om hur verksamheten borde utformas. I 
några avseenden valde man kompromissbetonade lösningar. När nu erfarenhet 
vunnits är det naturligt att återkomma till sådana frågor. 

 

Saco välkomnar den ökade tydlighet som Riksrevisionsutredningen 
eftersträvat. Saco tillstyrker således en tydlig boskillnad mellan en sakkunnigt 
bedriven granskning och statsmakternas behandling av granskningens resultat 
och förslag. Att omvandla styrelsen till ett parlamentariskt råd och att 
riksrevisorerna överlämnar sina granskningar direkt till riksdagen är en klok 
renodling. 

 

När det gäller den kollegiala ledningen av Riksrevisionen beklagar Saco att 
utredningen ännu inte varit beredd att ta steget fullt ut. Konstruktionen med 
tre riksrevisorer har inte bidragit till att ge verksamheten den tydliga ledning 
som är nödvändig både för verksamhetens inre styrsel och för att förmedla 
synpunkter och förslag till uppdragsgivarna, till dem som granskningen avser 
och till en vidare allmänhet. 

 

Det enda tunga sakskälet för konstruktionen med tre revisorer och 
överlappande mandatperioder var att detta skulle öka kontinuiteten i 
verksamheten. Enligt Saco:s uppfattning underskattar detta den kontinuitet 
som ligger i hela den övriga organisationen. I takt med att den nya 
Riksrevisionen finner sin form minskar detta argument rimligen i betydelse. 
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Tvärtom kan det ifrågasättas om inte konstruktionen äventyrar stabiliteten i 
ledningen av verksamheten. När tre ska besluta tillsammans och en ny revisor 
vartannat år måste skolas in i de andra tvås bedömningar och arbetsformer ska 
det mycket till för att ledning och styrning ska vinna fasthet och stadga.  
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Förslaget att ge en riksrevisor det fulla administrativa ansvaret är ett litet steg i 
rätt riktning, men ändå en halvmesyr. Att ha tre olika beslutsfattare när det 
gäller verksamhetens inriktning är rimligen minst lika besvärande som om det 
hade gällt adminstrationen. Det är inte mindre angeläget att den intellektuella 
ledningen är sammanhållen, tydlig och långsiktig. Saco hoppas därför att 
riksdagen i sin behandling av utredningens förslag tar steget fullt ut och 
beslutar att ledningen framgent ska åligga en riksrevisor. 

 

Utredningen påpekar att det med den föreslagna renodlingen av samspelet 
mellan Riksrevisionen och riksdagen ”ankommer på varje utskott att bedöma 
vilken uppmärksamhet man vill ägna effektivitetsgranskningarna när de 
publiceras”. Detta borde vara utredningens huvudfråga, när den i sitt 
huvudbetänkande ska ta upp frågan om verksamhetens inriktning.  

 

Saco ser två viktiga frågor att behandla i detta sammanhang. 

 

Den ena huvudförutsättningen för att granskningarna ska få genomslag är att 
de håller god kvalitet. Utredningen redovisar i sitt betänkande att kvaliteten 
ibland ifrågasatts. På samma sätt som finansutskottet häromåret lät ett par 
experter på penningpolitik granska Riksbankens verksamhet vore det naturligt 
att utredningen föranstaltade om en liknande utvärdering av Riksrevisionens 
arbete. 

 

Den andra huvudförutsättningen är att någon bryr sig om att utkräva ansvar för 
statens verksamhet och hur den bedrivs. Det är påfallande hur utredningen 
bara behandlar olika kollektiv i sina resonemang: regeringen, myndigheterna, 
bolag, stiftelser och riksdagens utskott. Men ansvar måste utkrävas av 
ansvariga, och någon måste ta initiativet till att utkräva ansvaret. Det är 
påfallande hur liten roll sådant ansvarsutkrävande spelar i den svenska 
politiska traditionen – utredningen noterar att ingen motion väckts med 
anledning av regeringens redovisning av hur granskningsresultaten hanterats. 
Problemet med Riksrevisionens bristande genomslag kanske är att det inte 
finns någon granskande tradition inom riksdagen att knyta an till. Att någon 
sådan kultur inte vuxit fram kanske i sin tur har att göra med att få 
riksdagsledamöter har något reellt ansvar gentemot sina väljare – i praktiken 
är det partierna som i det övervägande flertalet fall förmedlat mandaten till 
innehavarna. I detta avseende borde frågan om Riksrevisionens förutsättningar 
komma in i diskussionen om grundlagsutredningens förslag. 

 

Remissyttrande från Sacoförbundet Jusek bilägges. 
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