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Begäran om yttrande över remiss ”Med tillit växer handlingsutrymmet
– tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn” (SOU
2018:47) och ”En lärande tillsyn” (SOU 2018:48)
Er beteckning: Fi2018/02431/K
Länsstyrelsen i Norrbotten instämmer i stort i förslagen att gå mot ett större inslag av
tillit i styrning, ledning och tillsyn. Det är dock viktigt att med utgångspunkt i
verksamhet och uppdrag hitta en balans mellan behovet av relevant kontroll och
förtroendet för verksamhetsnära kunskap och kompetens.
Länsstyrelsen har inte några direkta uppdrag inom välfärdssektorn och har därför inte
funnit anledning att fördjupa analysen av de båda betänkandena. Vi ser i stället med
intresse fram mot delegationens slutrapport av tilläggsuppdraget kring den hela den
statliga förvaltningen.
”Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av
välfärdssektorn” (SOU 2018:47)
Styrningen och finansieringen av länsstyrelserna är idag komplex och fragmenterad.
Idag utgör förvaltningsanslaget endast ca 50 % av finansieringen, vilket medför
svårigheter att planera verksamheten långsiktigt. Ettåriga anslag, med hög andel av
uppdrag och bidrag från sektorsmyndigheter, bidrar till detta. En ökad grad av
tillitsstyrning skulle förbättra länsstyrelsernas möjligheter att bedriva en mer långsiktig
och hållbar verksamhet. I takt med att de integrerade hållbarhetsmålen och Agenda
2030 ska nås, kan denna fragmentering ytterligare försvåra möjligheterna att verka för
ett redan i grunden svårt uppdrag.
Förslagen att ge Statskontoret i uppdrag att komplettera värdegrunden för statligt
anställda ställer vi oss något avvaktande till. I förordet till den gemensamma
värdegrunden anges att varje myndighet ska, med utgångspunkt i värdegrunden,
utveckla sin service och sitt bemötande av allmänheten så att förtroendet för
verksamhetens stärks. De sju vägledande principerna är viktiga och mycket bra
utgångspunkter i myndigheternas ständigt pågående interna och externa
utvecklingsarbete, men vi ser för den skull inget behov av att komplettera värdegrunden.
De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsråd Johan Antti med Lilianne Viklund som föredragande.
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Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

