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Uppskov med behandlingen av vissa
ärenden
Utskottets förslag till riksdagsbeslut
Uppskov med behandlingen av vissa ärenden
Riksdagen medger att till riksmötet 2006/07 uppskjuta behandlingen av
dels Riksrevisionens styrelses framställning 2005/06:RRS19 angående statliga bolags årsredovisningar samt den följdmotion som väckts med anledning av framställningen,
dels Riksrevisionens styrelses framställning 2005/06:RRS24 angående kvaliteten i elöverföringen,
dels skrivelse 2005/06:120 med 2006 års redogörelse för företag med statligt ägande samt den följdmotion som väckts med anledning av skrivelsen,
dels nya ärenden som kan komma att hänvisas till utskottet under återstoden av innevarande riksmöte.

Stockholm den 1 juni 2006
På näringsutskottets vägnar

Marie Granlund

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Marie Granlund (s), Per Bill
(m), Ingegerd Saarinen (mp), Nils-Göran Holmqvist (s), Eva Flyborg (fp),
Sylvia Lindgren (s), Berit Högman (s), Lennart Beijer (v), Karl Gustav
Abramsson (s), Ulla Löfgren (m), Carina Adolfsson Elgestam (s), Yvonne
Ångström (fp), Anne Ludvigsson (s), Anne-Marie Pålsson (m), Lars
Johansson (s), Mikael Oscarsson (kd) och Håkan Larsson (c).
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Utskottets överväganden
Enligt riksdagsordningen skall ärende avgöras under den valperiod då det
väckts. Genom särskilt beslut kan emellertid riksdagen medge att behandlingen av ärende får uppskjutas till första riksmötet i nästa valperiod
(5 kap. 10 § riksdagsordningen).
Regeringen har i maj till riksdagen överlämnat skrivelse 2005/06:120
med 2006 års redogörelse för företag med statligt ägande. En motion,
2005/06:N31 (kd), har väckts med anledning av skrivelsen. Vidare har Riksrevisionens styrelse under våren överlämnat två framställningar som berör
näringsutskottet, nämligen dels 2005/06:RRS19 angående statliga bolags
årsredovisningar, dels 2005/06:RRS24 angående kvaliteten i elöverföringen. Med anledning av den förstnämnda framställningen har en motion,
2005/06:N26 (kd), väckts.
Skrivelsen, framställningarna och motionerna skall beredas av näringsutskottet. Enligt utskottet bör behandlingen av dessa ärenden samt de ytterligare ärenden som kan komma att hänvisas till utskottet under återstoden
av innevarande riksmöte uppskjutas till 2006/07 års riksmöte. Riksdagen
bör genom ett beslut medge detta.
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Elanders Gotab, Stockholm 2006

