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Riskkollegiet inledde i december 2011 en serie om fem lunchseminarier hos olika svenska myndigheter om
granskningens oberoende. Serien fortsatte under våren 2012. Som avslutning på seminarieserien bjuds samtliga
inblandade myndigheter till ett uppföljande och publikt heldagsseminarium, där lärdomar från seminarieserien
diskuteras och erfarenheter byts. Seminariet arrangeras i samarbete med Expertgruppen för Studier i Offentlig
ekonomi (ESO) och äger rum i Stockholm vintern/våren 2013 (datum ej fastställt).
Seminarierna leds av docent Urban Strandberg, ordförande i Riskkollegiets vetenskapliga råd.
Vid de fem lunchseminarierna fördes en diskussion om frågor som: vilket genomslag har trenden om oberoende
granskning fått inom organisationer och myndigheter som arbetar med risk- och säkerhetsfrågor? Hur uppfattas och
tillämpas värdet av att renodla och särskilja granskning från utförande? Hur säkerställer myndigheter med uppgift att
hantera risk- och säkerhetsproblem att granskning utförs oberoende av tillsynsobjektens riskbedömningar? Vad finns
att vinna och vad riskerar att gå förlorat av att granskningen renodlas och särskiljs?
Riskkollegiet har genom de fem lunchseminarierna initierat en diskussion om utmaningar i gränslandet mellan
utförande och granskande myndighetsutövning. Myndigheterna var värdar för ett seminarium vardera till vilket
myndighetens egen personal, samt medlemmar ur Riskkollegiet bjöds in att närvara och delta i diskussionen under
en förlängd lunch. Förhandsanmälan krävdes, men deltagandet var gratis; lunchkostnaden (smörgås eller liknande)
betalades som regel av Riskkollegiet.
Sammanlagt uppgick antalet anmälda deltagare vid de fem arrangemangen till cirka 125 personer, av vilka ett 70-tal
var anställda vid de fem myndigheterna. Se följande uppställning:
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