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Ändrad fördelning av ändamål
och verksamheter på
utgiftsområden

Enligt
tilläggsbestämmelse
5.12.1
till
riksdagsordningen ska beslut om vilka ändamål
och verksamheter som ska innefattas i ett
utgiftsområde fattas i samband med beslut med
anledning av den ekonomiska vårpropositionen.
I detta avsnitt lämnar regeringen förslag till
sådana beslut.
Ändringarna bör tillämpas fr.o.m. 2015. De
föreslagna ändringarna beaktas dock inte i de
beräkningar för utgiftsområdena som görs i
denna proposition.
12.1.1 Ansvaret för vissa säkerhetsfrågor
vid statsministerns tjänstebostäder
De
ändamål
och
verksamheter som avser vissa säkerhetsfrågor vid
statsministerns tjänstebostäder och som
finansieras från anslaget 4:1 Regeringskansliet
m.m. under utgiftsområde 1 Rikets styrelse
flyttas till utgiftsområde 4 Rättsväsendet.
Regeringens

förslag:

Skälen för regeringens förslag: Regeringen
har i propositionen Ansvaret för vissa
säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder
(prop.
2013/14:203)
föreslagit
ändringar av lagstiftningen avseende vissa
säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder Harpsund och Sagerska huset.

Förändringarna innebär att Säkerhetspolisen ges
ansvaret för vissa säkerhetsfrågor vid egendom
som
används
som
tjänstebostad
för
statsministern. Mot denna bakgrund föreslår
regeringen att de ändamål och verksamheter som
avser vissa säkerhetsfrågor vid Harpsund och
Sagerska huset och som finansieras från anslaget
4:1 Regeringskansliet m.m. under utgiftsområde
1 Rikets styrelse flyttas till utgiftsområde
4 Rättsväsendet.
För de beräknade utgiftsramarna för 2015
innebär förslaget att utgiftsområde 1 Rikets
styrelse minskar med 10 700 000 kronor och att
utgiftsområde 4 Rättsväsendet ökar med
motsvarande belopp.
12.1.2 Ett samordnat upphandlingsstöd
Regeringens
förslag:
De
ändamål
och
verksamheter som avser upphandlingsstöd och
som
finansieras
från
anslaget
1:2
Kammarkollegiet
under
utgiftsområde
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning och
anslaget 1:2 Miljöövervakning m.m. under
utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
flyttas till utgiftsområde 24 Näringsliv.

Skälen för regeringens förslag: Stöd,
information och vägledning om offentlig
upphandling behöver koncentreras, förbättras
och förstärkas. Detta inkluderar innovationsupphandling liksom miljö- och sociala hänsyn.
Uppgiften
att
tillhandahålla
stöd
för
287
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innovationsupphandling överfördes därför från
Verket för innovationssystem (Vinnova) till
Konkurrensverket den 1 januari 2014. Vidare
överfördes den 1 mars 2014 Kammarkollegiets
uppgift att tillhandahålla upphandlingsstöd till
Konkurrensverket. Senast den 1 juli 2014 avses
också upphandlingsstödet vid AB Svenska
Miljöstyrningsrådet
överföras
till
Konkurrensverket (prop. 2013/14:99).
Mot denna bakgrund föreslår regeringen att
de ändamål och verksamheter som avser
tillhandahållande av upphandlingsstöd och som
finansieras från anslaget 1:2 Kammarkollegiet
under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och
finansförvaltning
och
anslaget
1:2
Miljöövervakning m.m. under utgiftsområde
20 Allmän miljö- och naturvård flyttas till
utgiftsområde 24 Näringsliv.
För de beräknade utgiftsramarna för 2015
innebär förslaget att utgiftsområde 24 Näringsliv
ökar med 32 500 000 kronor och att
utgiftsområde
2
Samhällsekonomi
och
finansförvaltning minskar med 21 000 000
kronor och utgiftsområde 20 Allmän miljö- och
naturvård minskar med 11 500 000 kronor.
12.1.3 Patent- och marknadsdomstol
Regeringens förslag: De ändamål och verksam-

heter
som
avser
handläggning
av
immaterialrättsliga, marknadsföringsrättsliga och
konkurrensrättsliga mål och ärenden och som
finansieras från anslaget 2:1 Marknadsdomstolen
under utgiftsområde 18 Samhällsplanering,
bostadsförsörjning
och
byggande
samt
konsumentpolitik
respektive
anslaget
1:11 Patentbesvärsrätten under utgiftsområde
24 Näringsliv
flyttas
till
utgiftsområde
4 Rättsväsendet.
Skälen för regeringens förslag: I syfte att
säkerställa en långsiktigt hållbar organisation och
en effektiv domstolsprövning av hög kvalitet
avser regeringen föreslå att domstolsprövningen
av
de
immaterialrättsliga,
marknadsföringsrättsliga och konkurrensrättsliga målen
och ärendena som enligt nuvarande ordning
handläggs
i
Patentbesvärsrätten
och
Marknadsdomstolen ska samlas i en särskild
domstol inom ramen för de allmänna domstolar288

na samt att Marknadsdomstolen och Patentbesvärsrätten avvecklas. Den nya domstolsordningen avses träda i kraft den 1 juli 2015.
Mot denna bakgrund föreslår regeringen att
de ändamål och verksamheter som avser
handläggning av immaterialrättsliga, marknadsföringsrättsliga och konkurrensrättsliga mål
och ärenden och som finansieras från anslaget
2:1 Marknadsdomstolen under utgiftsområde
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och
byggande samt konsumentpolitik respektive
anslaget 1:11 Patentbesvärsrätten under utgiftsområde 24 Näringsliv flyttas till utgiftsområde
4 Rättsväsendet fr.o.m. den 1 juli 2015.
För de beräknade utgiftsramarna för 2015
innebär
förslaget
att
utgiftsområde
4 Rättsväsendet ökar med 15 225 000 kronor
samt att utgiftsområde 24 Näringsliv minskar
med 9 697 500 kronor och utgiftsområde
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och
byggande samt konsumentpolitik minskar med
5 527 500 kronor.

