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Remiss: Översyn av Riksrevisionen – slutbetänkande  
673-2016/17 

 

Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet, som beretts tillfälle att yttra sig 

över betänkandet Översyn av Riksrevisionen – slutbetänkande, får härmed avge 

följande yttrande, som utarbetats av docenterna Bengt Lundell och Vilhelm 

Persson samt professor Henrik Wenander. 

 

Fakultetsstyrelsen instämmer i huvudsak i utredningens förslag och överväganden. 

 

Betänkandet behandlar dels organisatoriska frågor rörande riksrevisorerna, dels 

vissa frågor som rör revisorernas uppgifter. 

 

Enligt fakultetsstyrelsens uppfattning bör riksrevisorernas organisation och 

ställning så långt möjligt ansluta till den reglering som finns av riksdagens 

ombudsmän. 

 

Revisorernas granskning av regeringen har ibland lett till kritik eftersom 

granskningen inte endast avsett regeringens roll i förhållande till förvaltningen utan 

även dess mera politiska roll som förslagsställare till riksdagen. Fakultetsstyrelsen 

instämmer i denna kritik. Granskningen av den politiska delen bör ankomma på 

riksdagen och dess utskott. Utredningen föreslår emellertid inte några 

författningsändringar på denna punkt utan nöjer sig med att uttala att det saknas 

skäl att genom lag avgränsa effektivitetsgranskningen av regeringens verksamhet. 

Den uttalar dock att tyngdpunkten i granskningen bör vara förvaltningsstyrningen 

och förvaltningen under regeringen. Enligt fakultetsstyrelsens uppfattning är denna 

fråga viktig. Den bör därför författningsregleras för att undvika styrning genom 

förarbetsuttalanden. 

 

Utredningen behandlar effektivitetsgranskningen utförligt, men borde också sett 

över övriga delar av revisorernas verksamhet.  
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