Konstitutionsutskottets betänkande
2007/08:KU19

Kommittéberättelse 2008
Sammanfattning
I betänkandet behandlas regeringens skrivelse 2007/98:103 Kommittéberättelse 2008.
Utskottet föreslår att skrivelsen läggs till handlingarna.
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Utskottets förslag till riksdagsbeslut
Kommittéberättelsen 2008
Riksdagen lägger skrivelse 2007/08:103 till handlingarna.
Stockholm den 1 april 2008
På konstitutionsutskottets vägnar

Berit Andnor
Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Berit Andnor (s), Per Bill (m),
Margareta Cederfelt (m), Morgan Johansson (s), Eva Bengtson Skogsberg
(m), Stefan Tornberg (c), Yilmaz Kerimo (s), Mauricio Rojas (fp), Helene
Petersson i Stockaryd (s), Björn Leivik (m), Billy Gustafsson (s), Ingvar
Svensson (kd), Anna Bergkvist (m), Marianne Berg (v), Phia Andersson
(s), Annie Johansson (c) och Mikael Johansson (mp).
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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.
Ärendet består av denna redogörelse. Uppgifterna om kommittéerna
avser 2007.
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Utskottets överväganden
Skrivelsen
Regeringen lämnar i skrivelse 2007/08:103 Kommittéberättelse 2008 en
redogörelse för verksamheten inom de kommittéer som tillsatts efter beslut
av regeringen. Kommittéberättelsen innehåller uppgifter om kommittéernas
sammansättning, adresser, telefonnummer, sak- och personregister samt en
redogörelse för arbetet under den tid berättelsen avser. Även uppgifter om
kommittéernas kostnader, ålderssammansättning och fördelningen mellan
män och kvinnor i kommittéarbetet redovisas.
Skrivelsen finns antecknad i bilaga.
I bilagor till skrivelsen redovisas kommittékostnaderna (bilaga 1), kostnadernas utveckling under senare år (bilaga 2), könsfördelningen i statliga
kommittéer (bilaga 3) och ålderssammansättningen i det statliga kommittéväsendet vid årsskiftet 2006/07.
Såvitt avser kommittéer under samtliga departement uppgick andelen
kvinnor respektive män i gruppen ordförande m.m. år 2007 till 41 % respektive 59 %. Det innebär att andelen kvinnor i den gruppen sedan föregående år minskat med en procentenhet. Bland ledamöter var andelen
kvinnor respektive män 44 % respektive 56 %, samma som föregående år.
Inom gruppen sakkunniga m.m. var könsfördelningen 49 % kvinnor och
51 % män, dvs. andelen kvinnor hade sedan föregående år ökat med två
procentenheter. I gruppen sekreterare och övriga var andelen kvinnor 53 %
och andelen män 47 %, mot 54 % respektive 46 % året innan. Totalt var
könsfördelningen en procentenhet jämnare 2007 än 2006.
Under Statsrådsberedningen fanns 2007 en kommitté bestående av en
särskild utredare (gruppen ordförande m.m.) som var man. Sekreteraren
var kvinna.
Åldersmässigt utgörs den dominerande gruppen i kommittéerna fortfarande av ledamöter i åldersgruppen 45–64 år. Utvecklingen av ålderssammansättningen följs sedan mitten av 1990-talet upp årligen. I skrivelsen
framhålls som angeläget att yngre människor skolas in i verksamheten
innan en betydande del av den samlade kompetensen inom statligt utredningsväsende försvinner av åldersskäl.

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 2007/08:103 Kommittéberättelse 2008.
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Tryck: Elanders, Vällingby 2008

