Justitieutskottets betänkande
2005/06:JuU42

Uppskov med behandlingen av visst
ärende
Sammanfattning
I betänkandet föreslår justitieutskottet att riksdagen medger att behandlingen av regeringens förslag till ändringar i sekretesslagen (1980:100) i
proposition 2005/06:178 Hemlig rumsavlyssning skjuts upp till 2006/07
års riksmöte. Lagförslagen föreslås få avgöras tillsammans med de övriga
lagförslagen i propositionen, vilka riksdagen den 31 maj 2006 beslutade
skall vila i minst tolv månader med stöd av bestämmelserna i 2 kap. 12 §
tredje stycket regeringsformen.
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Utskottets förslag till riksdagsbeslut
Uppskov med behandlingen av visst ärende
Riksdagen medger att behandlingen av proposition 2005/06:178 Hemlig
rumsavlyssning, såvitt avser lagförslagen om ändring i sekretesslagen
(punkterna 3 och 4), skjuts upp till 2006/07 års riksmöte samt beslutar att
lagförslagen skall avgöras inom den tid som gäller för prövning av övriga
lagförslag i propositionen, vilka vilar enligt 2 kap. 12 § tredje stycket regeringsformen.

Stockholm den 2 juni 2006
På justitieutskottets vägnar

Johan Pehrson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Johan Pehrson (fp), Britta Lejon
(s), Margareta Persson (s), Helena Frisk (s), Elisebeht Markström (s),
Jeppe Johnsson (m), Göran Norlander (s), Torkild Strandberg (fp), Johan
Linander (c), Joe Frans (s), Cecilia Magnusson (m), Kerstin Andersson (s),
Leif Björnlod (mp), Christer Erlandsson (s), Hillevi Engström (m), Olle
Sandahl (kd) och Alice Åström (v).
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Utskottets överväganden
Justitieutskottet beslutade den 4 maj 2006 att till konstitutionsutskottet överlämna de delar av proposition 2005/06:178 Hemlig rumsavlyssning som
avser förslag till ändringar i 16 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100). Syftet
med överlämnandet var att möjliggöra en lagteknisk samordning av förslag
i olika propositioner om ändringar i nämnda lagrum.
Justitieutskottet tillstyrkte den 18 maj 2006 regeringens lagförslag i
övrigt (bet. 2005/06:JuU26).
Riksdagen beslutade den 31 maj 2006 att lagförslagen i justitieutskottets
betänkande skall vila med stöd av bestämmelserna i 2 kap. 12 § tredje
stycket regeringsformen, och hänvisade ärendet till justitieutskottet för att
där vila i minst tolv månader från den 29 maj 2006.
Med anledning av att riksdagen inte antog lagförslagen i justitieutskottets betänkande utan beslutade att dessa skall vila beslutade konstitutionsutskottet den 1 juni 2006 att till justitieutskottet återlämna propositionen i de
mottagna delarna.
Fråga har nu uppkommit hur riksdagen bör förfara med de lagförslag i
propositionen som avser ändringar i sekretesslagen, vilka alltså inte omfattas av riksdagens beslut om vilande enligt 2 kap. 12 § tredje stycket
regeringsformen. Enligt utskottets mening bör förslagen till ändringar i sekretesslagen behandlas gemensamt med de lagförslag som riksdagen beslutat skall vila, eftersom förslagen till ändringar i sekretesslagen har ett nära
samband med de vilande lagförslagen.
Justitieutskottet föreslår därför att riksdagen med stöd av 5 kap. 10 §
första stycket andra meningen riksdagsordningen medger att behandlingen
av proposition 2005/06:178 Hemlig rumsavlyssning, såvitt avser förslagen
till ändring i 16 kap. 1 § sekretesslagen (punkterna 3 och 4 i propositionen), skjuts upp till 2006/07 års riksmöte. Vidare föreslår utskottet att
riksdagen med stöd av 5 kap. 10 § tredje stycket andra meningen riksdagsordningen beslutar att lagförslagen skall avgöras inom den tid som gäller
för prövningen av de vilande lagförslagen i propositionen.

Elanders Gotab, Stockholm 2006
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