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verkan

ESV tillstyrker

av statlig verksamhet.
indelning.

Myndighetsgemensam

under regeringen.
behöver

helhet när myndigheter

samverka

regionalt.

För verksamheten

i övrigt an-

regleras med fo'rfatt—

till den del som avser att indelningen

förslaget

inte behöver

ning. ESV anser dock att regleringen

i övrigt. Bestämmelser

av

vara skild från regleringen

om myndighetemas

organisation

ingår till

i myndighetsförordningen.

ESV tillstyrker

till den del som avser vilka myndigheter

forslaget

den myndighetsgemensamma
kan förändras

dighets instruktion

ESV har forståelse

indelningen.

över tid. Detta är motivet till att regeringen

för att en myndighetsgemensam
innebär en betydande

regionalt

verksamheten.

Särskilt utmanande

tidigare eller utvecklat

ska omfattas

i berörd myn-

av en forordning

indelning.

som samverkar

vara de fördelar

som ska ingå i

ESV anser att behovet av en regional

bör besluta om att myndigheten

om myndighetsgemensam

Drottninggatan

av

är till fordel för staten som

själv ska besluta om sin organisation.

ser ESV att myndigheten

statlig forvaltning

indelning

ESV anser att begränsningen

rätt att besluta sin organisation

myndighetsledningens

indelning

till den del som avser en myndighetsgemensam

forslaget

för förvaltningsmyndigheter

ESV tillstyrker

på myndighetsgemensam

och förslag

3.3 överväganden

och för-

utifrån vår uppgift att utveckla

svarar på remissen

styrning

valta ekonomisk

samverkan

—sam-

på regional nivå (SOU 2018:10).

Ekonomistyrningsverket

exempel

indelning

på Myndighetsgemensam

indelning

omorganisering

är det för de myndigheter

en annan regional

indelning.

för alla myndigheter
av den statliga
som har avvecklat

Det är dock viktigare

en

att ta till—

som kan vinnas för staten som helhet av en myndighetsgemensam
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indelning

än de fördelar som finns för en enskild myndighet

av en verksamhetsan—

passad indelning.
3.5 F örslag till geografisk
ESV tillstyrker
mensam

förslaget

indelning

indelning
till den del som innebär att myndigheterna

i geografiska

områden

men för den myndighetsgemensamma
dighet att organisera

som omfattar

indelningen

bör det vara möj ligt för en myn-

två eller flera av de föreslagna

Det innebär att en myndighet

ska följa en ge-

län. ESV anser att inom ra-

indelningarna

kan välja en indelning

sammanhållet.

i farre regioner.

3. 8 Ikraftträdande
ESV stödjer förslaget till att ändringama
del det avser bestämmelsema
ändringen

av respektive

Regeringen

tråder i kraft den 1 januari

om myndighetsgemensam

myndighets

instruktion

kan börja med myndigheter

övriga

kan träda ikraft vid olika tillfallen.
samver—

eller samverkan mot brottslighet och se-

med ett annat område.

synpunkter.

1.3 F örslag till förordning
ESV tillstyrker

förslaget

om vissa förvaltningsmyndigheters

ordning, tillexempel

myndighetsförordningen.
och lag (till exempel

Myndighetens

s1uta reglering

med lag eftersom

en myndighetsgemensam

med kommunema

kan påverka

eller hos annan som på något sätt samverkar

En tillfallig

ökning av anslaget

utredningen

bedömer

ekonomiska

konsekvensema

regleras

ESV vill inte uteindelning

organiseringen

som har en

inom civilsamhället

lokalt med staten.

för att täcka övergångskostnadema
för staten som behöver

att vinsterna

för statsförvaltningen

för enskilda

ring av anslag mellan myndighetema.
att konsekvensema

myndigheter

derna finansieras

inom ram. Det kan också vara nödvåndigt
med anledning

är svåra att uppskatta.

bedömer

de

en omfö-

som utredningen

begränsade

av att utredningen

Eftersom

som helhet överväger

För de myndigheter

är förhållandevis

inom vissa myn—

fmansieras.

kan det motivera

kad anslagskredit
konsekvensema

forvaltning

för myndigheterna

innebär en kostnadsökning

dömningen

indelning

ska framgå av för-

förvaltningslagen).

nära koppling

8.1.2 Kostnaderna

regionala

till den del som avser att indelningen

med både förordning

digheter

2021 till den
ESV anser att

inom ett visst område för regional

kan till exempel samhällets krisberedskap
dan fortsätta

indelning.

gör be-

kan övergångskostnamed en tillfalligt

utö-

att de ekonomiska
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ESV har i övrigt inga synpunkter

på förslagen

I detta ärende har generaldirektör

Clas Olsson beslutat. Utredare

varit föredragande.

I den slutliga beredningen

eller materialet.

har Eva Lindblom

Tomas Kjerf har

,

deltagit.

Datum: 2018—08-17
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Underskrift

Föredragande

Clas Olsson

Tomas Kjerf

Namnförtydligande

Namnförtydligande
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