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Yttrande över betänkandet Ökad insyn i
välfärden (SOU 2016:62)
Riksrevisionen har beretts möjlighet att yttra sig över Utredningen om ökad insyn i
välfärdens betänkande Ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62). Riksrevisionen lämnar med
anledning av detta följande yttrande.
Under de senaste årtiondena har en allt större del av den offentligt finansierade
verksamheten inom vård, skola och omsorg kommit att utföras av privata aktörer. Som en
följd av detta har insynen i dessa verksamheter minskat, eftersom privata aktörer inte
omfattas av tryckfrihetsförordningens bestämmelser om handlingsoffentlighet m.m.
Såsom Riksrevisionens verksamhet är reglerad påverkar utvecklingen också
myndighetens möjlighet att genomföra granskningar inom dessa områden.
Enligt 6 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. (revisionslagen) är
statliga myndigheter och andra som granskas med stöd av den lagen skyldiga att ge
Riksrevisionen de uppgifter och upplysningar som behövs för granskningen. Vilka
verksamheter som får granskas av Riksrevisionen regleras i 2 § revisionslagen. Där
framgår att Riksrevisionens möjlighet att granska verksamhet som bedrivs av kommuner
eller privata aktörer är mycket begränsad och inte omfattar de i betänkandet aktuella
verksamheterna. I den mån uppgifter från sådan kommunal verksamhet behöver
inhämtas i en granskning är Riksrevisionen därför i stor utsträckning hänvisad till att ta
del av allmänna handlingar. Utvecklingen mot fler privata aktörer inom dessa områden
medför därför att Riksrevisionen, med gällande regelverk, i flera fall kan vara förhindrad
att ta del av uppgifter som skulle kunna vara betydelsefulla för myndighetens
granskning.
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Mot bakgrund av det beskrivna ställer sig Riksrevisionen principiellt positiv till
betänkandets förslag, som skulle ge en bättre insyn i de berörda verksamheterna och
förbättra Riksrevisionens möjlighet att genomföra angelägna granskningar. Förslaget
medför dock att ett omfattande och komplext regelverk blir tillämpligt för en mångfald
privata aktörer av skiftande storlek och slag. Att tillämpa detta kräver både resurser och
kompetens hos berörda aktörer och förutsätter därtill en effektiv tillsyn. Enligt
Riksrevisionens bedömning är analysen av om de praktiska förutsättningarna föreligger
för att den föreslagna lagstiftningen ska komma att ge avsett resultat otillräcklig i
betänkandet. Om förslaget ska läggas till grund för lagstiftning förutsätter
Riksrevisionen därför att denna fråga först ges en ordentlig belysning.

Avdelningschefen för effektivitetsrevisionen Robert Boije har beslutat i detta ärende efter
föredragning av ämnessakkunnige Jens Västberg.

Robert Boije
Jens Västberg
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