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Gamla kollegor
Gunilla släntrade in sent på förmiddagen på Statskontoret, hejade på några
kollegor i korridoren och gick in på sitt rum. Hon satte sig i stolen, kände
sig tung. Hon borde inte ha tagit den där sista ölen i går kväll. Men, men det
gjorde inte så mycket – de hade ju nyligen avslutat sitt uppdrag. Och hon
hade varit med förr. Det hade blivit många rapporter genom åren. Men det
här var något extra prestigefyllt för Statskontoret. En granskning av
regeringens stora satsning för invandrare. Det var Integrationsmyndigheten
som styrde verksamheten och de var hårt bevakade av media. Gunilla visste
tidigt vad slutsatserna skulle handla om och hon och Linus fick på kort tid
fram skarpa slutsatser som beskrev en massa problem på
Integrationsmyndigheten. De hade gjort en väldigt bra rapport, hon och
Linus. Och nu hade ett par intensiva veckor gått sedan de presenterade den
för uppdragsgivaren. På RK verkade man nöjda med att Statskontoret varit
så tydliga. Det hade också varit mycket uppmärksamhet i media.
Gunilla gungade i stolen och tänkte på samtalet häromdagen. Siv, en
gammal kollega från en annan myndighet hade hört av sig. Hon gjorde
också en granskning av Integrationsmyndigheten och höll på att slutföra sin
rapport. Gunilla passade på att tipsa henne om vad de sett. För att vara säker
på att Siv verkligen skulle reagera på hennes information tog hon kanske i
lite extra när hon beskrev problemen. Siv skulle säkert komma att ha nytta
av det. Och att hon hanterade informationen med försiktighet var Gunilla
säker på. Som myndighet ska man ju räcka varandra handen och dessutom
är det min plikt att sprida information, tänkte hon. Det stod ju i
Statskontorets policy och hennes insats borde därför uppskattas av chefen.
Hon hade också nämnt samtalet lite kort för Linus.
Men Linda hade inte riktigt gett henne den uppskattning hon borde få för sitt
arbete. Hon visste inte varför, men i och med det här prestigeuppdraget
tyckte hon att hon hade kunnat rätta till chefens bild av hennes kompetens.
Det hade ju också blivit tydligt när hon hade arbetat med den nya killen,
Linus. Han hade varit duktig, men han hade förstås inte alls samma koll. Ja,
egentligen kunde han aldrig sluta samla information. Linus ville ofta göra
några intervjuer till för att vara på den säkra sidan. Det hade hon stört sig en
del på under projekttiden. Samtidigt hade hon haft stor nytta av honom. Han
var ju så bra på att få fram texter.
Gunilla och Linus kom samtidigt till mötet på Lindas rum.
-
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Ja, jag bokade det här mötet så fort som möjligt för jag vill höra vad
ni vet. GD har blivit uppringd av Integrationsmyndighetens
stabschef. Information har spridits om deras verksamhet. Det handlar
om allvarlig kritik som inte alls står i vår rapport. Informationen ska
ha kommit från utredare på Statskontoret.
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Frågor att diskutera:
• Vad tycker du är problematiskt i den beskrivna situationen?
• Vad skulle du göra om du vore Gunilla?
• Vad skulle det kunna leda till?
• Vad skulle du kunna relatera det här till?
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