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Yttrande över SOU 2019:33 Ökad statlig närvaro i
Härnösand
Riksrevisionen har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet Ökad statlig närvaro i
Härnösand. Riksrevisionen tar inte ställning till förslaget som sådant eller till enskilda
delar i det men vill framhålla ett antal viktiga slutsatser från en granskning som
Riksrevisionen gjorde 2009.

Riksrevisionens kommentarer
År 2009 granskade Riksrevisionen omlokalisering av myndigheter (RiR 2009:30).
Förutsättningarna för den granskningen var emellertid annorlunda än de som gäller för
ovanstående utredning. Riksrevisionen granskade nämligen om ett antal regioner
kompenserats för förbandsnedläggningar genom omlokalisering av myndigheter från
Stockholm, i de här fallen Folkhälsoinstitutet (till Östersund) och Konsumentverket (till
Karlstad). Det finns dock ett antal slutsatser av granskningen som är värda att lyftas.
Myndigheternas verksamhetsvolymer påverkades väsentligt, att omlokalisera en hel
myndighet tar åtminstone fem år, enligt Riksrevisionens granskning. Några av
förklaringarna till den negativa påverkan på verksamheterna var:
•
•
•
•

Det ställdes krav på egenfinansiering av flyttkostnader
Medflyttningsfrekvensen var extremt låg (1 procent).
Villkor för arbetsplikt och uppsägningstider var generösa.
Det har tagit flera år att bygga upp ny kompetens i verksamheterna.

RIKSREVISIONEN
114 90 STOCKHOLM
08-5171 4000 | WWW.RIKSREVISIONEN.SE
1(2)

DNR: 5.1.1-2019-1336
DATUM: 2020-02-03

•

Den personal som fanns på plats behövde arbeta med andra uppgifter än den
ordinarie verksamheten.

Riksrevisionen menade att myndigheterna, förutom att redovisa de faktiska
merkostnaderna, borde fått regeringens uppdrag att redovisa verksamheternas
produktionsbortfall. Med produktionsbortfall menade Riksrevisionen den tid som skulle
kunna användas till arbete som följer av myndighetens instruktion och regleringsbrev
men användes för flyttrelaterad arbete.
Vidare konstaterades att omlokalisering tar tid, längre tid än vad som planerats. Det var
de omlokaliserade myndigheterna själva som fick bära den största delen av kostnaden för
omlokaliseringen. Om staten önskar en snabbare återhämtning kan det finnas anledning
att undersöka vilket ytterligare stöd som kan ges till berörda myndigheter, menade
Riksrevisionen. Myndighetsledningarna saknade också ett samlat stöd från berörda
departement för att underlätta omlokaliseringsarbetet.
Riksrevisor Helena Lindberg har beslutat i detta ärende. Revisionsdirektör Gunilla
Lundquist har varit föredragande. Enhetschef Jörgen Lindström har medverkat i den
slutliga handläggningen.
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