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Riksdagsförvaltningens hantering av
övernattningsbostäder
Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Riksdagsförvaltningen granskat
myndighetens hantering av övernattningsbostäder.
Granskningen har resulterat i iakttagelser som Riksrevisionen vill fästa Riksdagsförvaltningens
uppmärksamhet på i denna revisionsrapport.
Riksrevisionen önskar information senast 2015-04-22 med anledning av våra iakttagelser i denna
rapport.

Brister i regelefterlevnad och hantering av övernattningsbostäder
I Lag (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter, framgår att en
riksdagsledamot är berättigad till ekonomiska förmåner enligt denna lag. Enligt 1§ andra stycket,
samma lag, lämnas förmånerna inte för tid då en ledamot är statsråd eller statssekreterare. Enligt
RFS nr: 2005:9 Föreskrift om arbetsrum och övernattningsbostäder för riksdagens ledamöter,
framgår i 17§ att en ledamot som lämnar riksdagen under löpand e valperiod skall lämna bostaden
snarast, och senast en vecka efter avgångstillfället.
Vid Riksrevisionens löpande granskning av Riksdagsförvaltningens hantering av
övernattningsbostäder för perioden 1 januari – 31 oktober 2014 har det uppmärksammats att ett
dåvarande statsråd var boende i en av Riksdagsförvaltningens lägenheter. Dåvarande statsråd fick
en övernattningsbostad tilldelad när han var riksdagsledamot. Efter att han blivit statsråd behöll
han lägenheten. Således är detta inte förenligt med Lag 1994:1065 eller föreskrift RFS nr: 2005:9.
Riksrevisionen har även noterat att tre tidigare riksdagsledamöter vilka efter höstens riksdagsval
blev statsråd inte återlämnat sina lägenheter. Enligt uppgift skall detta vara korrigerat vid
årsskiftet.
Riksrevisionens bedömning är att praxis kring övernattningsbostäder förändrats utan att
regelverket enligt Lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter samt
Föreskriften RFS nr: 2005:9 om arbetsrum och övernattningsbostäder för riksdagens ledamöter
ändrats i enlighet med denna praxisförändring.
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Rekommendation
Riksrevisionen rekommenderar Riksdagsförvaltningen att ändra regelverket så att den
överensstämmer med nu gällande praxis.
Utifall det krävs en lagändring, rekommenderar vi Riksdagsförv altningen att påtala detta för
riksdagen.

Ansvarig revisor Anders Herjevik har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare Jesper Fagerberg har
varit föredragande

Anders Herjevik
Kopia för kännedom:
Riksdagen
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Jesper Fagerberg

