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Förbundsordföranden och undertecknad var inbjudna att närvara och för att kunna svara på
frågor från riksdagspartierna vid rapportering / utfrågningen rörande Riksrevisionens
granskningsrapport av Godmans verksamheten.
Medverkande förutom RGMF var bland annat biträdande justitieminister Helen Fritzon,
riksrevisor Helena Lindberg, FSÖ, SKL, Justitieombudsmannen m.fl.
Vi fick inledningsvis en dragning av Helen Lindberg som gick igenom Riksrevisionens
rapport (se denna i annan länk)
JO höll vidare ett anförande om deras uppgifter kring Gode män som blir anmälda i sitt arbete
med huvudmännen.
Det som framkom under förmiddagen var ganska samstämmigt och är i stora drag i samklang
med var RGMF står i dessa frågor.
(finns att läsa i annan länk)
Man ville bl.a. ha ett nationellt register, gemensam utbildningsplattform en fortsatt betoning
på ett ideellt engagemang, så som vi i stora drag har det idag.
Vidare en gemensam plattform för redovisning av ekonomi. Ett likartat arvodessystem, ett
arvode som också behöver höjas för att locka fler till uppgiften.
Detta sammantaget för att höja statusen rörande Gode männens uppdrag.
De politiska partierna var i stort sett eniga med utredningen.
Och de hade lite frågor av mer formell karaktär till de berörda inbjudna.
Jag passade på att ställa frågan till Helen Fritzon om när eventuellt nya lagar, och riktlinjer,
som skall styra vår verksamhet i framtiden kan tänkas vara klart, och svaret kan kanske tyckas
något lite nedslående i en första anblick:
”Det kommer nog att dröja ett tag.
Men vissa justeringar kan vi göra under tiden”
Detta ska förstås ses i skenet av att detta nu behöver diskuteras och remitteras kring.
Dock har RGMF väntat länge på att arbetet ska påbörjas men viktigast nu är att vi bygger
detta klokt.
Och det ska nu bli väldigt spännande och intressant att i det fortsatta arbetet ta del av och
förhoppningsvis påverka vår framtid.
Avslutningsvis:
Känslan efter dagen var väldigt positiv.
Alla berörda parter synes helt överens om att tillsammans bygga nytt inför framtiden, och med
den samsyn som tycks finnas från alla berörda parter inkl. RGMF så ser jag framtiden an med
tillförsikt.
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