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Medlingsinstitutets Expertråd 

Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Medlings-
institutet genomfört löpande granskning. Riksrevisionen önskar svar 
senast 2004-01-12 om vilka åtgärder Medlingsinstitutet vidtagit eller 
kommer att vidta med anledning av denna rapport. 

Expertråd  

Vid Medlingsinstitutet skall det enligt Förordning (2000:258) med 
instruktion för Medlingsinstitutet finnas ett expertråd för samhälls-
ekonomi, ett expertråd för lönestatistik och ett expertråd för avtals-
förhandlingar. Generaldirektören skall ingå i råden och vara rådens 
ordförande.  

”Expertrådet för samhällsekonomi skall utifrån de rapporter om 
samhällsekonomi som Konjunkturinstitutet upprättar uppmärksamma 
lönebildningsproblem kopplade till bland annat rekryteringsproblem, 
kompetensbrister och höga övertidsuttag.1”   

”Expertrådet för lönestatistik skall bedöma det ekonomiska utfallet av 
föregående avtalsrörelse och av löneutvecklingen på arbetsmarknaden 
samt tillvarata andra intressenters behov i utformningen av 
lönestatistiken.2”  

”Expertrådet för avtalsförhandlingar skall utvärdera hur föregående 
avtalsrörelse genomförts och diskutera vilka slutsatser som bör dras för 
kommande förhandlingar mot bakgrund av samhällsekonomin, 
utvecklingen på arbetsmarknaden i Sverige och omvärlden och av annat, 
som kan vara av betydelse för förhandlingarna.3” 

                                                      
1 Förordning (2000:258) med instruktion för Medlingsinstitutet § 11  

2 Förordning (2000:258) med instruktion för Medlingsinstitutet § 12 

3 Förordning (2000:258) med instruktion för Medlingsinstitutet § 13 
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Riksrevisionen konstaterar att Medlingsinstitutet inte har inrättat dessa 
expertråd. Medlingsinstitutet har dock i skrivelse till Näringsdepar-
tementet (Medlingsinstitutets expertråd 2002-04-25, dnr 90/02) 
föreslagit att instruktionen ska ändras så att skyldighet att inrätta de tre 
råden upphävs. Näringsdepartementet har inte vidtagit några åtgärder 
med anledning av Medlingsinstitutets begäran.  

Riksrevisionen uppmanar Medlingsinstitutet att uppfylla instruktionens 
krav på att det skall finnas tre expertråd.  

 

Avdelningsdirektör Per Flodman har beslutat i detta ärende. Avdelnings-
direktör Louise Münt har varit föredragande. Revisionschef Anders 
Hjertstrand har deltagit i den slutliga handläggningen. 

 

 

 

Per Flodman    Louise Münt 

 

 
Kopia för kännedom: 

Näringsdepartementet  

 


