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Svar på remiss Ökad trygghet för visselblåsare (SOU 2020:38)
Region Värmland har fått tillfälle att lämna svar på rubricerad remiss och
vill lämna följande synpunkter.
Region Värmland välkomnar lagförslaget om genomförandet av
visselblåsardirektivet och delar utredarnas bild av att lagförslaget
kompletterar det skydd av uppgiftslämnare som finns i dag.
Region Värmland ser särskilt positivt på den föreslagna möjligheten för
kommuner och regioner att dela interna rapporteringskanaler och
förfaranden med andra kommuner och regioner.
Region Värmland anser dock att utredningens bedömning av
minimikostnader för att införa visselblåsarfunktion och dess önskan om
funktionens oberoende inte är fullt ut förenliga.
I lagförslaget och i betänkandet lyfts särskilt att mottagarna av rapporterna
ska vara ”oberoende och självständiga personer eller enheter” (sid 48 etc).
I den del av betänkandet som rör uppskattade minimikostnader för landets
kommuner och regioner landar den årliga genomsnittliga kostnaden för en
visselblåsarfunktion på 29 000 kronor. (sid 655).
Om visselblåsarfunktionen hanteras inom organisationen innebär det att
anställd med detta ansvar också måste ha andra arbetsuppgifter, som kan
komma att bli föremål för rapporter från visselblåsare. Om
organisationen däremot viker en heltidstjänst ut denna funktion blir
kostnaden avsevärt högre.
Därför ser Region Värmland särskilt positivt på den föreslagna
möjligheten för regioner och kommuner att få dela interna
rapporteringskanaler och förfaranden med andra kommuner och regioner (4
kap. §7). Bedömningen är att det är den mest framkomliga vägen, både
funktionellt och ekonomiskt.
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Dock innebär detta att tidsfristen till dess lagen ska vara implementerad
bedöms vara för kort. Regioner och kommuner torde behöva mer tid att
bygga upp detta samarbete, sätta upp de tekniska lösningar och tillsätta de
resurser som krävs.
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Fredrik Larsson (M)
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