Finansutskottets yttrande
2007/08:FiU1y

Regeringens behandling av riksdagens
skrivelser
Till konstitutionsutskottet
Konstitutionsutskottet uppmanade den 27 mars 2008 samtliga utskott att
senast den 24 april yttra sig över regeringens skrivelse 2007/08:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen och motioner.
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Utskottets överväganden
I skrivelsen redogör regeringen för behandlingen av riksdagens skrivelser
till regeringen. Utskottet har granskat regeringens redovisning av de 40
skrivelser som tillkommit efter att ärendena beretts i finansutskottet. Granskningen visar att riksdagens beslut till övervägande delen har fullföljts på
det sätt som riksdagen avsåg vid beslutstillfället och genomförts inom rimlig tid.
I likhet med föregående år vill emellertid utskottet framföra kritik när
det gäller punkten Ju7 från riksmötet 2000/01 (yttr. 2006/07:FiU2y). På
förslag från finansutskottet i betänkande 2000/01: FiU21 gjorde riksdagen
ett tillkännagivande angående kreditupplysningar om mindre belopp. Innebörden var att om den lag som utskottet behandlade inte skulle visa sig ge
ett tillräckligt skydd för individen så skulle regeringen överväga andra
metoder för att förhindra kreditupplysningsföretagen att i kreditupplysningar lämna uppgifter om enstaka mindre betalningsförsummelser och
överväga att förkorta gallringstiden för uppgifter om sådana försummelser.
Saken har sedan beretts inom Regeringskansliet, och regeringen har upprepade gånger angivit för riksdagen att en departementspromemoria med en
redovisning av en översyn av kreditupplysningslagen kommer att slutföras
innevarande år och skickas på remiss. Så även i årets skrivelse där regeringen anger att arbetet är inriktat på att en departementspromemoria ska
kunna remitteras under våren 2008. Enligt muntliga uppgifter från Regeringskansliet kan en remittering förväntas i maj 2008.
Mot bakgrund av att regeringen upprepade gånger i sin redovisning för
riksdagen ställt i utsikt att en promemoria inom kort ska kunna remitteras
utan att detta har genomförts har utskottet övervägt om det finns skäl att
ta ytterligare initiativ. Utskottet har emellertid valt att återigen avvakta och
se om regeringen denna gång kommer att remittera den utlovade promemorian.
Stockholm den 24 april 2008
På finansutskottets vägnar

Stefan Attefall
Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Stefan Attefall (kd), Anna Lilliehöök (m), Sonia Karlsson (s), Lars Elinderson (m), Monica Green (s),
Hans Hoff (s), Peder Wachtmeister (m), Göran Pettersson (m), Tommy
Ternemar (s), Emma Henriksson (kd), Ann-Charlotte Hammar Johnsson
(m), Jörgen Hellman (s) och Per Åsling (c).
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