Konstitutionsutskottets betänkande
2008/09:KU19

Kommittéberättelse 2009
Sammanfattning
I detta betänkande behandlas regeringens skrivelse 2008/09:103 Kommittéberättelsen 2009.
Utskottet föreslår att skrivelsen läggs till handlingarna.
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Utskottets förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen lägger skrivelse 2008/09:103 till handlingarna.

Stockholm den 26 mars 2009
På konstitutionsutskottets vägnar

Berit Andnor

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Berit Andnor (s), Per Bill (m),
Morgan Johansson (s), Andreas Norlén (m), Stefan Tornberg (c), Yilmaz
Kerimo (s), Cecilia Wigström i Göteborg (fp), Helene Petersson i
Stockaryd (s), Björn Leivik (m), Billy Gustafsson (s), Ingvar Svensson
(kd), Marianne Berg (v), Phia Andersson (s), Annie Johansson (c), Mikael
Johansson (mp), Karl Sigfrid (m) och Willemo Carlsson (m).
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Redogörelse för ärendet
Enligt riksdagsordningens tilläggsbestämmelse 3.6.3 ska regeringen årligen
senast den 1 mars lämna riksdagen en redogörelse för verksamheten inom
de kommittéer som tillsatts på grund av regeringens beslut. Uppgifterna
om kommittéerna som lämnats i den nu aktuella Kommittéberättelsen 2009
(skr. 2008/09:103) avser 2008.
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Utskottets överväganden
Skrivelsen
Regeringen lämnar i skrivelse 2008/09:103 Kommittéberättelsen 2009 en
redogörelse för verksamheten i de kommittéer som har tillsatts efter beslut
av regeringen. Kommittéberättelsen innehåller uppgifter om kommittéernas
sammansättning, adresser och telefonnummer, redogörelser för kommittéernas arbete under den tid berättelsen avser samt uppgifter om kostnaderna
för kommittéarbetet, fördelningen mellan män och kvinnor och ålderssammansättningen i kommittéerna.
Under 2008 tillsattes 93 kommittéer och avslutades 108. De totala utgifterna för kommittéerna har sjunkit från över 550 miljoner kronor 2005 till
omkring 410 miljoner kronor 2008.
När det gäller fördelningen mellan kvinnor och män i de statliga kommittéerna gäller att andelen kvinnor bland ordförandena m.m. har fortsatt att
minska. Andelen kvinnor i denna grupp har sålunda sjunkit från 41 % år
2007 till 35 % år 2008. Andelen kvinnliga ledamöter har ökat med 1 procentenhet till 45 % medan andelen kvinnliga sakkunniga m.m. har sjunkit
med 2 procentenheter till 47 %.
Det har inte skett några påfallande förändringar i kommittéernas ålderssammansättning. De största förändringarna gäller åldersgruppen 55–59 år
vars andel sjunkit med 13 procentenheter sedan 2001, till 16 % vid årsskiftet 2007/2008. En jämförelse mellan befolkningsandel och fördelning av
ledamöter visar liksom vid tidigare mätningar att åldersgruppen 45–64 år
är kraftigt överrepresenterad.

Utskottets ställningstagande
Utskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse 2007/08:103
till handlingarna.
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BILAGA

Förteckning över behandlade förslag
Skrivelsen
Regeringens skrivelse 2008/09:103 Kommittéberättelse 2009.
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Tryck: Elanders, Vällingby 2009

