
Socialförsäkringsutskottets betänkande 

1982/83: 24 

om vissa administrativa frågor inom den allmänna försäkringen, 
m. m. (prop. 1982/83: 127) samt anslag till riksförsäkringsverket och 
de allmänna försäkringskassorna (prop. 1982/83: IOO) 

Propositionerna 

Proposition 1982/83: 127 

I proposition 1982/83: 127 har regeringen (socialdepartementet) föreslagit 

riksdagen 

dels att 

1. godkiinna de riktlinjer för riksförsiikringsvcrkcts uppgifter samt för 

arbetsfördelningen mellan verket och försiikringskassoma som föreslagits, 

2. godkiinna de riktlinjer för reYisionskontorcts uppgifter som har 

angivits. 

dels att anta inom socialdepartementet uppriittade förslag till 

3. lag om ändring i lagen ( 1962:381) om allmiin försiikring. 

4. lag om ändring i lagen ( 1962:382) angående införande av lagen om 

allmän försiikring. 

5. lag om iindring i lagen ( 1979:84) om ddpcnsionsfiirsäkring. 

6. lag om ändring i föriildrabalken. 

I propositionen behandlas riksförsäkringsverkets roll och uppgifter som 

central förvaltnings- och tillsynsmyndighet inom socialförsiikringsomnidct 

samt arbetsförddningen mellan verket och de allmiinna försiikringskassor

na. 

I propositionen framh:'tlls att lednings- nch tillsynsfunktionerna bör ges en 

ökad tyngd i riksförsäkringsverkcts verksamhet i syfte att siikerställa en 

likformig och riittvis lagtilliimpning över hela landet. Vidare bör de 

utvärderande inslagen i riksförsiikringsverkets verksamhet fii en högre 

prioritet jämfört med nuliiget. Den centrala tillsynen och kontrollen bör 

inriktas på vad som pi1kallas av behovet av samordning och kraven pä 

enhetlig tilliimpning av försiikringen. Riksförsiikringsverkets administrativa 

anvisningar till försiikringskassorna bör i ökad utstriickning ges formen av 

riktlinjer och ramar i syfte att uppna en högre grad av m{1lstyrning och 

minskad detaljstyrning. 

I fråga om arbetsfördelningen mellan verket och försäkringskassorna bör 

alla möjligheter till decentralisering tas till vara. I propositionen föreslås att 

vissa arbetsuppgifter som f. n. handliiggs av riksförsäkringsverket skall 

decentraliseras till försäkringskassorna. I övrigt görs i klarläggande syfte 
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vissa uttalanden hetriiffamk ans\'arsfiirdelningen mellan verket och kassor

na. 

En samordning av revisionsverksamheten inom ckn allmiinna försiikring

en m. m. före~lås genom att det revisionsko.ntor som granskar riksförsiik

ringsvcrkets verksamhet ocks:i skall delta i revisionen av försiikringskassor

nas förvaltning. 

Förslag läggs ocks{1 fram om inriittandc av _en rädgivande socialförsiik

ringsdelegation vid riksförsiikrings\·erket. varvid centrala pensionsdelegatio

nen och arbetsskadedelegationen kan avvecklas. 

Författningsändringarna avses träda i kraft den I juli 1983. 

De i propositionen framlagda förfottningsförslagen finns intagna i bil. I till 

hctiinkandet. 

Proposition 1982/83: 100 

Regeringen har i proposition .1982/83: 100, bil. 7 (socialdepartementet) 

under lit! B. Administration av sncialförsiikring ni. m .. anslagen B 3-4, 

föreslagit riksdagen att 

1. till Rik.1jörsiikri11g.1Tcrkct för budgctiiret I 98:V8-I anvisa ett förslagsan

slag av 237 323 000 kr.. 

2. till Allmänna fiJrsiikringskassor' för budgetaret 1983/84 anvisa ett 

förslagsanslag av 36-1850 000 kr. 

Motioner 

Motioner väckta med anledning a,· proposition 1982/83:127 

I motion 1982/83:2307 av Göre! Rohlin m. fl. (m) hemställs 

1. att riksdagen vid behandlingen av proposition 1982/83: 127 med 

anledning av det i motionen anförda genom uttalande tydligare klargör 

funktions- och ansvarsfördelningen mellan riksförsiikringsverket och kassor

na. 

2. att riksdagen vid behandlingen aY proposition 1982/83: 127 bifaller 

förslaget om att engagera revisionskontoret vid riksförsiikringsverket i 

revisionen inom försiikringskassorna i den del som gäller samordnad revision 

av ADB-mässiga och mani1ella handliiggningsrutiner. men avsl{1r ihTiga 

föreslagna förändringar i fri1gan om revisionen. 

r motion 198~/83:2308 a\· Rune Gusta\'ssnn 111. n. (c) hemstiills 

I. att riksdagen hos regeringen begiir förslag till decentralisering av 

arbetsuppgifter till försiikringskassornas centralkontor och lokalkontor. 

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som anförts i 

motionen beträffande en fortsatt internrevision vid kassorna. 

3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som anförts i 

motionen beträffande decentralisering av uppgifter inom utbildnings- och 

informationsvcrksamheten. 
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4. att riksdagen begär att regeringen låter utarbeta en generalplan för 

decentralisering av socialförsäkringens A DR-system. 

I motion 1982/83:2309 ay Lars Werner m. fl. (vpk) hemställs 

1. att riksdagen uttalar sig för och hos regeringen hemstiillcr om åtgärder 

som tydligare klargör ansvarsfördelningen mellan riksförsiikringsverkl't och 

försäkringskassorna, 

2. att riksdagen uttalar att utbildnings- och informationsverksamhet inom 

socialförsäkringen till de delar som tidigare visat sig ändamålsenligt och 

rationellt kunnat genomföras ligger kvar på försäkringskassorna, 

3. att riksdagen beslutar att till Allmiinna försiikringskassornas förvalt

ningskostnader an\'isa ett i förh{11lande till regeringens budgetförslag med 

50 295 000 kr. förhöjt belopp. 

I motion l982/83:2310 av Rune Ångström (fp) hemstiills att riksdagen 

beslutar som sin mening ge regeringen till känna vad i motionen anförts om 

decentraliserad handliiggning inom den allmänna försäkringen. 

Motioner väckta under den allmänna motionstiden 1982/83 

I motion 1982/83: 196 av Ann-Cathrine Haglund (m) hemställs att 

riksdagen hos regeringen begär förslag om sådan ändring av 20 kap. 4 *lagen 

om allmän försäkring som i1syftas i motionen. 

I motion 1982/83:564 av Bengt Kind bom m. fl. ( c) hemställs 

1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som anförts i 

motionen om decentralisering av uppgifter fran riksförsiikringsverket till 

försäkringskassorna. 

2. att riksdagen som sin mening ger n.:geringcn till känna vad som i 

motionen anförts om decentralisering av arbetsuppgifter frirn försäkrings

kassornas centralkontor till lokalkontoren. 

I motion 1982/83:731 av Gustav Persson m. fl. (s) hemstiills att riksdagen 

beslutar att hos regeringen begiira en utredning om förtroendemannadelta

gande i beslut om sjukpenning i enlighet med vad som anförts i 

motionen. 

I motion 1982/83: 1091 (motivering i motion I089) av Lars Werner m. f1. 

(vpk) föreslås att riksdagen hos regeringen hemställer om förslag som 

innebär att försiikringsinstanscrna ges resurser och direktiv att skyndsamt 

behandla arbetsskadeanmälningarna si1 att beslut normalt kan fattas inom 3 

månader från anmälningsdagcn. 

I motion 1982/83:1270 (yrk. I. 3 och 4) av Eric Hägelmark (fp) 

hemställs 

I. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att försäkrings

kassornas resurser bör omprioriteras till aktivare rehabilitering och uppfölj

ning av sjukfall. 
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3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna att centralise

ringen till byggnadsstyrelsen av försäkringskassornas lokalförsörjning sna

rast bör upphöra, 

4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till k:inna att ingen skall 

behöva avskedas på grund av det minskade anslaget till försäkringskassorna 

1983/84. 

Yrkande 2 i motionen har behandlats i utskottets betiinkande SflJ 

1982/83: 14. 

I motion 1982/83:1285 av Lars Werner m. fl. (vpk) föresl:'is att riksdagen 

med ändring i proposition 191'2/83: 100 anslaget under socialdepartementet, 

bilaga 7, B 4. Allmänna försäkringskassornas förvaltningskostnader 

beslutar anvisa ett i förhållande till regeringens förslag med 50 245 nnn kr. 

förhöjt anslag. 

I motion 1982/83:1802 av Lennart Bladh m. fl. (s) hemställs att riksdagen 

hos regeringen begär förslag till :Hgärder som förkortar viintetidcn inför 

beslut om huruvida bullerskada föreligger. 

Utskottet 

Utskottet behandlar i bctiinkandet först proposition 1982/83: 127 om vissa 

administrativa frågor inom den allmänna försiikringen och motioner i 

anslutning härtill. Diircfter behandlar utskottet förslagen i proposition 

1982/83: 100 om medelsanvisning till riksförsiikrings\-crket och de allmänna 

försäkringskassorna samt motionsförslag som anknyter till medclsanvisning

en till försäkringskassorna. Slutligen behandlar utskottet tre motioner fri.i.n 

den allmiinna motionstiden under rubriken Övriga nwtionsyrkanden. 

Proposition 1982/83:127 

Inledning 

Enligt I kap. 2* lagen (1962:381) om allmiin fiirsiikring (AFL) har 

riksförsiikringsverket, försäkringskassorna samt de lokala organ som rege

ringen bestämmer hand om dt:n allmiinna fiirsiikringen. Försäkringskassor

na, 26 till antalet, finns för varje landstingskommun och för de kommuner 

som inte tillhör landstingskommuner. Lokala organ i övrigt som har 

befattning med den allmiinna försäkringen iir lokala skattemyndigheter. 

Grunddragen för den nuvarande administrationen av den allmänna 

försäkringen tillkom år 1961 då riksförsäkringsvcrket inrättades som central 

myndighet och centralsjukkassorna blev regionalt organiserade organ för 

sjukförsäkring och pensionering. Samtidigt inrättades försiikringsdomstolen 

som sista instans för besvär i sjukförsiikrings-, pensions- oeh yrkesskadeför

säkringsmål. I takt med att socialförsäkringen och det sociala trygghetssys

temet hiirefter byggts ut har försäkringskassorna anförtrotts nya arbctsupp-
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gifter. De iir nu första beslutsinstans i fråga om det övervägande antalet 

iirenden inom den allmiinna försäkringen och i ärenden om allmiinna 

barnbidrag och bidragsförskott. Försiikringskassorna handlägger ockst1 

ärenden som rör utbetalning av studiestöd vid vuxenutbildning. utbildnings

bidrag vid arbetsmarknadsutbildning och dagpenning till vissa värnpliktiga. 

P~I riksförsäkringsverket ankommer att handliigga iircnden om arbetsgivar

avgifter. ärenden som avser iildre försiikringsformer och vissa iircnden av 

speciell karaktiir. medan de lokala skattemyndigheterna faststiiller pt:nsions

grundande inkomst och egenavgifter till socialförsäkringen. 

Försiikringskassorna iir självständiga offentligriittsliga organ som leds av 

en styrelse. Närmare bestämmelser härom finns intagna i l~ kap. AFL. 

Den allmänna försäkringen finansieras till övervägande delen av social

försiikringsavgifter som erliiggs till staten av arbetsgivare och egenföretaga

re. Den del av kostnaderna som inte täcks av avgiftsmedel täcks av andra 

medel över statsbudgeten. Verksamheten med försiikringen iir som framgår 

av det följande i sin helhet statligt reglerad. 

Sedan är 1979 gäller en ny besvärsordning inom socialförsäkringen. Besviir 

över försäkringskassornas beslut i försiikringsärenden prövas av tre regionala 

försiikringsriitter och i sista instans av försiikringsöverdomstolen. Riksför

säkringsverkets tidigare riitt att efter besvär eller ex offo:io öwrpröva 

försäkringskassornas beslut har samtidigt ersatts av rollen som part i 

socialfiirsäkringsm{ilen. Riksförsäkringsverkets uppgifter med den allmänna 

fiirsiikringen har härmed fött en mer renodlad inriktning pä centrala 

lednings- och tillsynsfunktioncr. 

Som central förvaltningsmyndighet har riksförsiikringsverkct det övergri

pande ansvaret för socialförsäkringen. Verket skall enligt föreskrifterna i 

allmiinna vcrkstadgan (! lJ6.'i:601l) noggrant följa utvecklingen inom sitt 

vnksamhL'ts<>mr<lde och ta initiativ till i1tgiirdt:r som behövs eller som i övrigt 

iir liimpliga. Verkets skyldighet att utöva tillsyn över försiikringskassorna och 

försäkringskassornas skyldighet att rätta sig dter verkets anvisningar finns 

inskrivna i I 8 kap. 2 s AFL. Verkets roll i besviirsprocessen regleras i 20 kap. 

12 ~ samma lag. Enligt denna har riksförsiikringsverket att wrka för att 

bestämmelserna om den allmiinna försäkringen tilliimpas likformigt och 

riittvist och verket får föra talan bäde för det allmänna och för enskild part 

mot försäkringskassas och försäkringsriitts beslut. 

Förslagen i propositionen syftar till att närmare klarlägga giillande 

bcstiimmclser om riksförsiikringsvcrkcts roll rn:h uppgifter och arbetsfördel

ningen mellan verket och försiikringskassorna. Fragorna har behandlats i 

RFV-översym:ns slutbetänkande Ds S 1981: 13. Riksförsiikringsverkets roll. 

uppgifter och organisation. I ett tidigare delbetänkande år I 980 har 

RFV-iiversym:n lagt fram förslag 0111 nytt hudgeteringssystem för försäk

ringskassorna. Förslaget i detta hiinseende har resulterat i att fr. o. 111. 

innevarande hudget{1r har ett system för anslagsstyrning av försiikringskas

sornas förvaltningsutgiftcr införts som innebiir att anslaget för förvaltnings-
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utgifterna behandlas enligt samma teknik som giiller för övriga anslag pi1 

statsbudgeten. Anslaget har formen av en totalram för kassornas samman

lagda förvaltningsutgifter. Genom det nya budgetcringssystemet minskar 

behovet av en dctaljstyrning av kassornas administration. 

Departementschefen understryker inledningsvis i propositionen att e11 

viktig utgfmgspunkt för hans ställningstaganden är att försäkringsadministra

tionen skall betjäna de försäkrade och att de olika frågorna därför skall lösas 

utifr[m vad som ger det bästa totala resultatet för de försäkrade och 

samhället. I detta ligger bl. a. att försäkringslagstiftningen skall gälla lika 

över hela landet samtidigt som det är angeliiget att besluten om den enskilde 

försäkrades förmåner kan fattas så nära den försiikrade som möjligt och att 

alla ansträngningar tas till vara för att ytterligare utveckla kontakten mellan 

allmänheten och myndigheten. Dessa utgångspunkter leder, anför departe

mentschefcn, sammanfattningsvis fram till en markering av försiikringskas

sornas betydelsefulla roll som beslutande organ i det absoluta flertalet 

individuella försäkringsärenden. 

Det finns enligt utskottets mening anledning att något niirmare utveckla 

denna markering. Socialförsäkringslagstiftningen har en generell giltighet 

för alla medborgare och riitten till förmåner är ing{1ende reglerad genom 

lagstiftning. Utrymmet för skiilighetsbcdömningar är därför starkt begrän

sat. Lagstiftningen skiljer sig i detta avseende· friln den lagstiftning av 

ramkaraktär som styr verksamhL'ten inom stora delar av det kommunala och 

landstingskommunala området och som inom de givna ramarna lämnar ett 

stort utrymme för handlingsfrihet för de beslutande organen pt1 detta 

område. 

Den starka detaljstyrningen inom socialförsäkringsomrödet sker sitlunda 

genom de lagar som stiftas av riksdagen och som, med ledning av 

lagstiftningens förarbeten, kompletteras av förordningar av regeringen. 

kungörelser eller anvisningar från den centrala myndigheten i enlighet med 

18 kap. 2 ~ AFL och genom rättspraxis som utformas av försäkringsdom

stolarna. Handläggningsansvaret för den i.iverviigande delen av fiirsiikrings

ärendena ligger som nämnts på försäkringskassorna. Deras beslut kan endast 

ändras av dem själva eller av de från socialförsiikringsadministrationen 

fristående domstolarna och riksförsäkringsverket kan inte föreskriva hur en 

försäkringskassa skall avgöra ett enskilt försäkringsiircndc. 

Ans1'arsfördel11i11gen 

På samma sätt som giiller för statsförvaltningen i övrigt har riksförsäk

ringsverkct som c1.:ntral myndighet att se till att arbetet inom dess 

verksamhetsområde bedrivs enligt riksdagens och regeringens intentioner. 

Riksförsäkringsverket skall i enlighet med den allmiinna verksstadgan med 

uppmärksamhet följa förhållandena och vidta eller föreslå de författnings

ändringar eller andra i1tgärder som iir p[1kallade eller i övrigt liimpliga. Av 

/ 
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verksstadgan framgär också att riksförsäkringsverket skall främja decentra

liseringen av verksamheten till de regionala och lokala organen. 

Enligt RFV-översynen bör riksförS:ikringsverkcts. verksamhet i sii stor 

omfattning som möjligt inriktas p<'t tillsyn och andra centrala uppgifter och de 

utviirderandc inslagen i verksamheten bör förstiirkas. Översynen har även 

pekat på vissa enskilda ärendeomrädcn inom vilka handliiggningsansvaret 

skulle kunna flyttas fr{m riksförsiikringsverket till försäkringskassorna. 

Utskottet återkommer senare i hctiinkandet till denna fråga. Tillsynsverk

samhetens inriktning bör enligt RFV-översynen iindras p{1 siidant siitt att 

riksförsäkringsverkets anvisningar i högre grad ges formen av riktlinjer och 

ramar för kassornas agerande. Bindande anvisningar bör förekomma niir det 

motiveras av kravet p{1 enhetlig handläggning i försäkringstilliimpningsfrii

gor. Även arbetsinstruktioner som berör ADB-syster11ct bör som regel ha 

karaktiir av föreskrifter. Med hänsyn till att det nya rambudgctcringssyste

met minskat behovet av en administrativ styrning kan enligt RFV-översynen 

tillsynen inom detta omradc i hiig grad inriktas p{t utfärdande av allmänna 

riktlinjer i stället för detaljerade föreskrifter. 

Fiirsäkr.ingsorganens handliiggningsansvar för de olika delarna av försäk

ringen finns i n:gcl angivna i författning. 1 den män författningsreglering 

saknas har RFV-översynen framhMlit att riksförsäkringsvcrket i sin egen

skap av central förvaltningsmyndighet iir behörigt att bestiimma arbetsför

delningen mellan verket och kassorna. 

RFV-översynen finner det givet att de allmänna strävandena till decen

tralisering inom den offentliga förvaltningen skall giilla iivcn vid bestiimning

en- av arbetsfördelningen och att de uppgifter som lika väl kan utföras av 

kassorna som av verket hör utföras på kassorna. RFV-översynen erinrar i 

detta sammanhang om att socialförsiikringsomddet under 1960- och 

1970-talen varit förem{1l för omfattande dcccntraliseringsätgiirder och att 

ocksa det nya budgctcringssystemct för försäkringskassorna medför en 

decentralisering av en rad bcslutsbefogenheter varmed försäkringskassornas 

sjlilvständiga ansvar för förvaltningen inom givna regler och anslagsramar 

markerats. 

I likhet med RFV-översynen anser departementschefen att riksförsäk

ringsverkets verksamhet bör inriktas pa en ytterligare markering av dess 

centrala lednings- och tillsynsfunktion för bevakning av att statsmakternas 

beslut och intentioner uppfylls. Särskilt betydelsefulla iir insatser för att tillse 

att ersättningsregler m. m. tilliimpas likformigt och rättvist över hela landet. 

att allmänheten for en så långt möjligt likvärdig service och information och 

att en rationell och effektiv resursanvändning säkerställs. Verket bör sitlunda 

när det giillcr 1illä111pning.1föreskrijicr fil/ lagar och förordningar på social

försiikringsområdet aktivt verka för en enhetlig tilliiinpning av lagstiftningen· 

pi1 omddet s:h-iil niir det gäller iildre som ny lagstiftning. Verket bör ocksii 

snabbt utarbeta nödvändiga tilliimpningsföreskrifter till nya författningshe

stämmelser och genom ombudscnheten verka för att praxis snarast möjligt 
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utbildas. Verket bör vidare fortlöpande bevaka nya riittsfall för att 

säkerställa att tillämpningsföreskrifterna i förekommande fall anpassas till 

den praxis som utbildas och också se till att information om riittspraxis på 

lämpligt sätt snabbt når ut till försäkringskassorna och andra som har behov 

av sådan information. Mot bakgrunden av att försiikringskassorna redan nu i 

allt väsentligt svarar för de individuella avgörandena betriilfande de sociala 

trygghetsförm(merna pekar dcpartcmentschcfcn i detta sammanhang pil 

vissa områden där en vidgad förtroendemannamedverkan vid iirendcnas 

handläggning kan övervägas. Si\ t. ex. hör enligt hans mening övervägas om 

förtroendemän kan medverka vid försäkringskassas omprövning av sitt 

tidigare beslut när det giiller iirenden inom sjukförsiikringsomriidet och vid 

beslut om vissa åtgärder när det giiller långa sjukfall m. m. 

'.'lär det gäller riksförsäkringsverkets anl"isninKar i adnzi11is1ra1il·a frågor 

delar departemcntschcfen RFV-översynens uppfattning att dessa i iikad 

omfattning skall ges formen av riktlinjer och ramar och att detaljerade 

administrativa föreskrifter bör kunna begränsas. 

Departemcntschcfen anför att det inte iir möjligt att i författning eller i 

annan ordning i detalj ange ansvars- och befogenhetsfördclningen mellan 

riksförsäkringsverket och försiikringskassorna. I verkets uppgifter ligger 

också enligt hans mening en generell befogenhet att inom ramen för giillande 

författningsrcglcr niirmare bestiimma vilka uppgifter som skall ankomma pf1 

riksförsäkringsverket resp. försäkringskassorna. Därvid bör alla möjligheter 

till decentralisering tas till vara och de centrala föreskrifterna begriinsas till 

vad som påkallas av behovet av samordning och kraven pt1 riittssiikerhet. 

Ett flertal motiL>ner tar upp frt1gan 0111 anS\'arsförcklningen mellan 

riksfiirsäkringsverket och försiikringskassorna. 

Görel Bohlin anför i motion 2307 att försäkringskassorna inte iir statliga 

myndigheter utan självstiindiga offentligrättsliga organ. N{1gon föriinclring av 

denna status ifr{1gasiitts inte i propositionen som emellertid jiimstiiller dc:m 

med statliga organ. I liirav skulle da. anför motioniiren. följa en generell 

befogenhet för riksförsiikringsvcrket att - inom ramen för giillande 

författningsregler - bestämma vilka uppgifter som skall ankomma pii 

riksfiirsäkringsverket resp. försiikringskassorna. Detta kan. menar hon. 

tolkas s{1 att försiikringskassorna tilldelas en mera underordnad roll i 

försiikringsadministrationen än tidigare och skall lyda direkt under verket 

som del av verket. A andra sidan noterar motionären att i propositionen 

frarnhflllits att den ökade tyngd som ges ät verkets lednings- och tillsyns

funktion har till syfte att säkerstiilla en riittvis och likformig lagtilliirnpning. 

att behovet av administrativ styrning minskat med det nya budgetcringssys

tcmct varför administrativa anvisningar kan ges form av riktlinjer och ramar 

och att alla möjligheter till decentralisering skall tas till vara. Motioniircn 

menar att propositionen inte ger klarhet om förhållandet mellan försiikrings

kassorna och riksförsiikringsverket betriiffande .. kontroll och styrfunktion .. i 

fråga om administrationen och hon begiir ett klargörande uttalande frim 
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riksdagen i frtiga om "funktions- och ansvarsfördelningen". 

l motion 2309 av Lars Werner m. fl. anförs att vpk inte har några 

principiellt skilda meningar mot propositionens konkreta förslag i fråga om 

arbetsfördelningen mellan riksförsäkringsverket och försäkringskassorna 

eller mot att alla möjligheter till decentralisering tas till vara. Även i denna 

motion framhålls emellertid angelägenheten av att klarliigga vad som i 

fortsättningen skall ingå i riksförsäkringsverkcts uppgifter och att fastliigga 

ansvarsfördelningen mellan riksförsäkringsvcrket och försäkringskassorna. 

Riksdagen hiir enligt motionärerna begiira åtgärder frän regeringen i detta 

hänseende. 

Rune Gustavsson m. fl. understryker i motion 2:108 den betydelsefulla roll 

som kassorna har i det absoluta flertalet individuella försäkringsärcnden och 

att lokal förankring och en spridd kontorsorganisation är av avgörande 

betydelse niir det gäller förbiittrade kontakter mellan allmänhet och 

myndighet. Motioniirerna framhäller särskilt de möjligheter som kan finnas 

till samordning av olika uppgifter och samverkan över omri\desgränserna. 

De delar uppfattningen att riksförsiikringsverket har befogenhet att bestäm

ma fördelningen mellan verket och kassorna. men anser att verket bör 

begränsa sitt deltagande i socialförsäkringens direkta drifts- och verkstiillig

hetsfrågor och att verkets anvisningar bör _begränsas och ersättas av 

rekommendationer. De anser det också angeläget att förtroendevalda får 

ökade möjligheter att delta i beslutsproccssen. Enligt motionärerna är det 

. nödviindigt med en fortlöpande prövning av arbetsfördelningen och rege-

ringen bör lttta utreda och lägga fram förslag om decentralisering av 

arbetsuppgifter frt111 riksförsiikringsverket till försiikringskassornas central

kontor ävensom fri\n centralkontoren till lokalkontoren. Samma yrkande 

itterfinns i motion 564 av Bengt Kind bom m. fl., vilken väckts under den 

allmänna motionstidcn. 

Också i motion 2310 av Rune Ångström framhålls försäkringskassornas 

betydelse som beslutande organ och värdet av en lokal förankring och en 

stärkt förtroenckmannamedvcrkan i heslutsproccsscn. Motionären under

stryker vikten av att organisationen säkerställer en likformig och rättvis 

lagtilliimpning. Han anser att inom ramen för ett si\clant system skall 

försäkringskassorna och deras lokalkontor ges en så vid kompetens som 

möjligt och hegär ett tillkännagivande i enlighet med det anförda. 

I detta sammanhang behandlar utskottet ocks["\ den under den allmänna 

motionstiden väckta motionen 731 av Gustav Persson m. fl. vari hcgiirs en 

utredning om en ökad förtroendemannamedvcrkan vid beslut i frågor som 

berör långa sjukfall och avstängning av rätten till sjukpenning. 

De farhågor som uttryckts i motion 2307 för att propositionen skulle 

innebära att försäkringskassorna tilldelas en mera underordnad roll i 

försäkringsadministrationcn iin tidigare och skall lyda direkt under verket 

som del av detta bygger enligt utskottets mening på en missuppfattning av 

propositionens syfte. Utskottet finner anledning erinra om att några 

I' Riksdaxen 1982/83. 11 sam!. Nr:!../ 
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ändringar i AFL:s grundläggande bestämmelser i fråga om kompdcnsför

delning och försäkringskassornas verksamhet inte föreslagits i propositionen 

med undantag för vissa inskriinkningar i riksförsiikrings\'erkets befogenheter 

när det gäller revisionen. Sasom utskottet niirmare utYecklat på s. h medför 

de.detaljerade bestämmelserna inom socialförsäkringsornnidet i sig en stark 

styrning av verksamheten och då främst ärendenas handliiggning. Samtidigt 

med att en fortlöpande decentralisering av ärenden frän riksförsiikringsver

ket till försäkringskassorna skett och försäkringskassorna dessutom fatt 

ansvar för ärenden som följt av nya reformer eller av överflyttning från andra 

organ har också behovet ökat av ätgiirder för att siikerstiilla kraven pft en 

enhetlig tillämpning och en rationell och effektiv resursanviindning. Propo

sitionens uttalanden om att riksförsiikringsverkets verksamhet bör inriktas 

på en ytterligare markering av dess centrala lednings- och tillsynsfunktion 

måste ses mot denna bakgrund och utskottet kan inte finna att det behöver 

ligga någon motsättning mellan striivandena mot en decentralisering och 

samtidiga strävanden mot en enhetlighet och samordning. Propositionen ger 

enligt utskottets mening klart uttryek för att det är i arbetet med att 

säkerställa en enhetlig riittstillämpning genom tilliimpningsföreskrifter till 

lagar och förordningar. information om rättsområdet och uppföljning och 

bevakning av rättsutvecklingcn som riksförsiikringsverket skall intensifiera 

sin tillsynsverksamhet. I samma syfte skall riksförsäkringswrket ha ansvaret 

för de centrala utbildnings- och informationsinsatserna. en fri1ga som 

utskottet senare återkommer till. Inom de omriidcn av verksamheten diir 

rättssäkerhetsaspekterna inte sti1r i förgrunden innebiir diiremot propositio

nen en markering siiviil av försiikringskassornas sjiilvstiindiga ekonomiska 

ansvar inom de gi\'na budgetramarna som a\' att detaljregleringen hiir 

minskas genom att riksfi.irsiikringsverkct ufiirdar rckommendatillner oeh 

riktlinjer i stället för anvisningar. Propositillncn betonar också att alla 

möjligheter till decentralisering skall tas till vara. 

Med det anförda anser utskottet att det inte fördigger n<igra skilda 

uppfattningar mellan motinniirerna och utskottet om den principiella 

ansvars- och hcfogenhetsfördclningen mellan riksförsiikringsverket lll'h 

försäkringskassorna. Vad giiller fördelningen i detalj delar utskottL'I 

departementschcfcns uppfattning att det inte iir möjligt att i författning eller i 

annan ordning ange denna med hiinsyn till verksamhetens omfattning och 

fiiriinderlighet. I de - savitr utskottet kan bedöma - relativt begriinsadL' antal 

situationer diir handliiggningsansvaret inte iir författningsreglerat ankommer 

det pä riksförsäkringsverket att avgöra ansvarsfördelningen. Denna bdn

genhet för verket iir ingen nyhet utan en precisering av nu\'arande 

bestämmelser om verkets ansvar som central myndighet. '.\lt1gon ny utredning 

för att klarlägga vilka ytterligare uppgifter som kan handliiggas av 

försiikringskassorna anser utskottet inte erforderlig. Utskottet ff)rutsiitter 

härvidlag att riksförsäkringsverkct. som enligt allmiinna wrksstadgan har en 

skyldighet att främja decentraliseringen av verksamheten till såviil de 
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regionala som de lokala organen. fortliipande verkar för att en decentrali

sering sker så lf111gt detta ~ir möjligt. Utskottet anser att motionerna 2307. 

2308. 2309. 2310 och 564 i nu behandlade delar får i allt dsentligt anses 

tillgodosedda med ,·ad utskl1ttet O\Wl anfört. 

Utskottet ddar ckpartementschefens uppfattning att rn väl fungerande 

förtroendemannamedverkan iir viktig i försäkringskassornas verksamhet och 

att det kan finnas skiil att utvidga de ärendeomri\ckn diir förtrocndemiin 

medverkar i besluten. Si1S11111 framh[1Jlits i propositionen p{1gär inom en 

siirskild arbetsgrupp som är gemensam för riksförsäkringsvcrket och 

Fiirsäkringskasseförbundet en översyn i detta hiinsecnde och departemcnts

chden har för avsikt att senare {1terkomma till regeringen i fn1gan. Vad som 

anförts i propositionen tillgodoser enligt utskottets mening syftet med 

motion 731 och utskottet finner därför att denna inte påkallar nf1gon 

riksdagens åtgiird. 

Utbildnings- 11t·h infi.>r111atiom·1 ·erksa1nheten 

För att säkerställa en likformig och riittvis tilliimpning av socialförsiik

ringsförfattningarna iir utbildnings- och informationsverksamheten inom 

socialfiirsäkringsadministratiOilL'n av stor hetydelsc. RFV-översynen har 

framh:'tllit att personalen i alla försiikringskassor mi1ste ha en likviirdig 

uthildning såväl för prövning av försiikringsfrågor som för arbetet med 

administrativa frägor. Riksförsiikringsverkct bör diirför. liksom f. n .. ha . 

·ansvaret för de eentrala utbildningsii1satserna medan försiikringskassorna 

bör ha ansvaret för genomförande av utbildningen. 

RFV-översynen anser vidare att riksförsiikringsverket bör ha ansvaret för 

siidana informationsinsatser som pä ett enhetligt siitt och med enhetligt 

innehitll bör ni! ut över hela landet. För regional och lokal information skall 

däremot försäkringskassorna svara självstiindigt. Vidare skall försiikrings

kassorna ha ett reellt inflytande iiven pi\ den centrala informationsverksam

hetcn si1 att deras kunskaper om allmänhetens informationsbehov tas till vara 

på ett ändamitlscnligt siitt. 

Även departementschefen anser att riksförsäkringsvcrket i egenskap av 

central förvaltningsmyndighct hör ha det centrala och övergripande ansvaret 

för utbildnings- och informationsverksamhcten. I Ian framhi1ller att detta är 

väsentligt för att säkerställa att lagstiftningen tillämpas pil ett enhetligt sätt · 

och att allmänheten för en enhetlig information över hela landet. Av 

ekonomiska och rationella skäl skulk det. anför han. inte vara försvarbart att 

varje försäkringskassa utarbetade sitt eget utbildnings- och informations

material. Däremot understryker han vikten av att försiikringskassornas 

kunskaper och erfarenheter tas till vara pf1 lämpligt siitt i den centrala 

verksamheten och att det nuvarande samarbetet fortsätter. 

De tidigare redovisade yrkandena i de med anledning av propositionen 

viickta motionerna berör ocks~I utbildnings- och informationsinsatserna. I 
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motion 2307 framhålls att det hör vara hiide möjligt och iindamillsenligt att -

utan någon inskränkning i riksförsiikringsverkcts ii\ugripande ansvar - liita 

sådana tidigare ti!Himpade samvcrkansformcr hest!i, som ger kassorna 

möjlighet att genom egna beslut samordna utbildnings- och informations

verksamheten. Motionärerna i motion 2308 anser att det finns uppgifter som 

med fördel skulle kunna läggas pii försiikringskassorna utan att kravet pfl 
0 enhetlighet i informationen och personalutbildningen för den skull behöver 

åsidosättas. Enligt motion 2309 bör utbildnings- och informationsvcrksam

heten ligga kvar på försäkringskassorna i den omfattning som hittills visat sig 

ändamfllsenlig och rationell. I motion 23 IO slutligen fra1i1hiills siirskilt Yiktcn 

av att anstiillda vid försiikringskassorna ffir tillriicklig uthildning i h;111dh<1-

vandct av ADB-frågor. Motionären anser att en stor del av planeringen a\' de 

anställdas utbildning och viss del av utbildningens genomförande bör kunna 

. läggas på de lokala kassorna. 

Utskottet delar uppfattningen att riksförsäkringsvcrket i egenskap av 

central förvaltningsmyndighet bör ha det centrala ansvaret för utbildnings

och informationsverksamheten. Diirigcnom siikerstiills de försiikradcs bcriit

tigade krav på enhetlig Iagtilliimpning och enhetlig information. Riksförsiik

ringsverkets centrala ansvar inskriinkcr. som framh:illits i propositionen. 

emellertid inte den enskilda försiikringskassans uppgift att svara för 

genomförandet av den egna personalutbildningen och för den lokala 

informationsverksamhcten. 

Även om det centrala ansvaret för utbildnings- och informationsverksam

heten ligger pä riksförsiikringsvcrket vill utskottet undersiryka vikten av att 

den samverkan som hittills funnits mel!an riksförs{ikringsverket och försiik

ringskassorna fortlöpande ut\'ecklas. Det iir d{ir\'id vascntligt att ek 
erfarenheter och kunskaper som finns ute i1{1 försiikringskassnrna med deras 

niira kontakt med de försäkrade tas till \'ara nch att liimpliga sarnarbctsfpr

mer med Försiikringskasscförbundet utvecklas. Vidare bör möjligheterna till 

decentralisering fortlöpande pn'ivas iiven p;i detta nmråde. 

Med det anförda anser utskottet att motionerna 2307. 2308. 2309 och 23 JO i 

nu behandlade delar i allt väsentligt blivit tillgodosedda. 

· Vtl'iirdering m· bi dragssystemen 

I propositionen framhålls att med hiinsyn till socialfiirsiikringsomri1clets 

stora samhällsekonomiska vikt och dess Cl'ntrala betydelse för den enskildes 

ekonomiska trygghet är en av riksförsiikringsvcrkcts viktigaste uppgifter att 

aktivt bevaka bidragsreglcrnas effekter. I likhet med Rf-V-översynen finner 

dcpartementschcfen det angeliigct att systemets effekter studeras och 

redovisas. Särskilt angeläget är att följa upp och utvärdera nya regelsystcm 

och analysera sambandet mellan olika bidragssystem och mellan bidrags-. 

avgifts- och skattesystemen liksom den samlade effekten av systemen. 

Dcpartementschefen anser att det bör vara en central uppgift för riksförsäk-
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ringsverkct att prioritera resurser för uppföljning och utviirdcring. Utöver 

egna analyser är det viktigt att riksförsäkringsverkct även tar initiativ för att -

fä till ständ externa forsknings- och utvecklingsprojckt som belyser hur olika 

delar av trygghctssystemct fungerar. 

Utskottet har nyligen i samband med behandlingen av proposition 

1982/83:3 om samordningsfr{1gor inom det socialpolitiska bidragssystcmet 

understrukit vikten av att en helhetssyn priiglar det fortsatta arbetet inom 

socialförsäkringen. Riksförsäkringsverket har enligt utskottets mening en 

viktig funktion niir det gäller uppföljning och utvärdering av socialförsiik

ringsfönnånerna och deras samband med bidrag inom andra syskm och med 

skatte- och avgiftssystemen. Utskottet ansluter sig s[1lunda till vad departe

mentschefcn anfört i det nu behandlade avsnittet av propositionen. 

Rc1 ·isionen 

Bestämmelser om granskning av försiikringskassornas räkenskaper och 

styrelsens förvaltning Merfinns i 18 kap. 16 och 17 ** AFL. Av bestiimmel

serna framgär att för varje budgctär skall utses en revisor av riksförsiikrings

verket och tvf1 revisorer av landsting eller. 1>m verksamhctsomddet utgörs av 

en kommun. av kommunfullmiiktige. Revisor skall ha den erfarenhet av 

bokföring och den insikt i förhållandena som med hiinsyn till kassans 

verksamhet fordras för uppdraget. Ri:visorerna iir skyldiga att följa de 

föreskrifter som riksförsäkringsverkct meddelar. Förutom dessa externa 

revisorer finns vid försäkringskassorna särskilda internrcvisi;Jnsenheter som 

en dd av deras interna kontrollsystem. 

För riksförsäkringsverkets- och även ett antal andra statliga myndigheters 

- revision finns ett frist;knde revisionskontor inom verket. 

RFV-iiversynL'll har rekat ptt att r.:visioncn av lkn allmiinna fi.lrsiikring.:n 

kompliceras av att försiikringskassorna beslutar om rätten till förmf1ner och 

levererar in uppg,ifter till riksförsiikrings\·erkcts ADB-system varefter 

ADB-enheten bearbetar uppgifterna lH:h framstiiller utbetalningshandling

ar. RFV-översynen har ansett att en samordnad revision av de manuella och 

maskinella rutinerna biir komma till ständ eftersom det är fr~1ga om ett 

sammanhiingande system. Den har ocks[1 ansett att en samordning behiivs av 

internrevisionsenheternas vi:rksamhet vid de olika försiikringskassorna. 

RFV-översynen har därför föreslagit att revisionskontoret hos riksförsiik

ringsverket skall ersätta den revisor som riksförsiikringsverkct utser i varje 

försiikringskassa. Samtidigt bör bestämmelsen om riksförsiikringsvcrkets 

riitt att meddela föreskrifter för försiikringskassornas externrevision slopas 

eftersom rcvisionskontori:t står under riksrevisionsverkets tillsyn och har att 

rätta sig efter detta verks direktiv i friiga om revisionsverksamheten. 

Departementschdcn finner det b{1de naturligt och angeläget att redovis

ningsrcvisionen av riksförsiikringsvi:rkcts och försiikringskassnrnas verk

samhet samordnas sii att revisionen av maskinella och manuella rutiner kan 
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ske i ett sammanhang. I Ian anser ocks[t att det behövs en samordning mellan 

försäkringskassorna av internrevisionsverksamheten. RFV-översynens för

slag om att revisionskontoret skall ersätta den av riksförsiikringsverket 

utsedde revisorn i varje kassa och att riksförsiikringsverkets riitt att mcddda 

föreskrifter för den externa revisionen skall slopas förcslits diirför i 

propositionen bli genomförda. Departemcntschefen framhi"1llcr i anslutning 

härtill att revisionskontoret är den enda enhet inom socialförsiikringsad1i1i

nistrationen som har kompetens att utföra kvalificerade ADB-revisi11ncr. 

Eftersom riksrevisionsverket i fortsättningen utfärdar anvisningar för 

externrevisionsverksamhetl'n medan riksförsäkringsverket enligt 18 kap. 2 ~ 

AFL utfärdar anvisningar för intcrnrevisions\'L'rksamheten vid försiikrings

kassorna förutsätter departementschcfcn att de båda ämbetsverken gemen

samt utfärdar de anvisningar som erfordras för en samordning av revisions

kontorets och internrevisionens insatser. 

Förslagen om ändrad revisionsverksamhet har mött vissa erinringar i 

motionerna 2307 och 2308. I den förstnämna m'otionen framhålls att den av 

riksförsäkringsverket utsedde yrkcsrevisorn vanligen får betraktas som den 

ledande och den av revisorerna som genom sin övriga verksamhet äger-sådan 

allmän erfarenhet. kompetens och överblick som behövs för jämförelser 

mellan förhållandena i försäkringskassorna och andra jämförbara verksam

heter. De övriga revisorerna kan anses företräda mera allmiinna kontroll

och insynsintresscn. Enligt motionärerna finns det inget som talar för att den 

nuvarande revisionsverksamheten vare sig i sak eller omfattning "kan 

ersättas av förvaltningsrevision utfi\rd av riksrcvisionsverkef'. De begiir 

därför att. utan hinder av att revisionskonton:t engageras i redovisningsrc

visionen. liksom hittills skall utses en tredje externrevisor som är auktorise

rad yrkesrevisor. Motioniirerna vänder sig också mot att rcvisionskontoret 

skall fä ansvaret för samordningen av internrevisionen vid de olika 

försäkringskassorna. som därigenom skulle bli underställda såv~il riksrevi

sionsvcrket som riksförsäkringsverket. De menar att detta försvagar 

revisorns roll och anser att internrevisionen oförändrat hiir ha status av en 

inom varje försäkringskassa fri kontroll- och revisionsinstans till kassastyrel

sens och kassaledningens tjänst. Motionärerna i motion 2308 framhåller att 

förslaget att ersätta den av riksförsäkringsverket utsedda externrcvisorn i 

varje kassa med revisionskontoret inte får leda till att den internrevision som 

i dag utförs av de lokala kassorna upphiir. Motionärerna förutsätter att detta 

klart regleras i de anvisningar som utfärdas betriiffande samordning av 

revisionskontorets och internrevisionens insatser. 

Enligt utskottets mening föreligger det ett klart behov av en samordning 

såväl av revisionen av de manuella rutinerna hos försäkringskassorna och de 

maskinella rutinerna hos riksförsäkringsverket som av internrevisionen vid 

de olika försäkringskassorna. 

Propositionens förslag om förändringar av revisionsvcrksamhcten tillgo

doser detta samordningsbchov. Revisionskontoret hl·sitter sakkunskap nm 
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si1\'iil rednvisningqevision som förvaltningsrevision inom sncialförsiikringen 

och biir p;·1 samma siitt som den hittillsvarande ,,,. riksförsiikrings\'erkct 

utsedde externrevisorn kunna bistf1 försäkringskassorna med r[1d och hjälp i 

revisionsfr{1gor. Genom att de av landstinget eller kommunstyrelsen utsedda 

revisorerna kvarst{1r tillgodoses behovet av lokal anknytning. I anslutning till 

vad som framförts i motion 2307 om att internrevisionen genom förslaget 

skulle förlora sin status av en inom varje kassa fri kontroll- och revisionsin

stans vill utskottet erinra om att riksförsiikringsverkets tillsynsskyldighet 

enligt 18 kap. 2 * AFI. innefattar även internrevisionen vid försiikringskas

sorna. Den samordning a\' internrevisions\'erksamheterna vid de olika 

försiikringskassorna som förordas i propositionen iir enligt utskotteb mening 

enbart positiv för försäkringskassorna genom att de samlade resurserna och 

erfarenheterna kan utnyttjas på ett biittre siitt. Ni1gra titgiirder med 

anledning av motionerna 2307 och 2308 i nu behandlade delar anser utskottet 

inte p<ikalladc. 

Socialförsiikringens 11D11-l'erksamhcr 

Försäkringskassorna iir genom ett terminalnät anslutna till riksförsiikrings

verkets centrala clatoranliiggning i Sundsvall. diir som tidigare nämnts en 

bearbetning av kassornas uppgifter om beslut i försäkringsiirenden sker och 

varifrån utbetalningar verkstiills. 

Socialförsiikringens ADB-verksamhet har varit föremål för utredning 

inom den s. k. ALLFA-kommitt~n som bl. a. föreslagit en clceentralisering 

till försäkringskassorna av driften av vissa delar av det nuvarande syste

met. 

I propositionen erinras om att nuvarande ADB-utrustning miiste förnyas 

och kompletteras och att ett förhercddscarbete härmed p{1gär. Nyanskaff

ningen kommer inte att i nämnvärd grad föriindra den nuvarande strukturen 

pf1 ADB-systemet som därmed kan förväntas bestå under 1980-talet. Frågan 

om en eventuellt mera genomgripande förändring av ADB-verksamheten 

med ökad decentralisering till försiikringskassorna far därför. anför clepar

tementschcfcn. aktualitet först när det giiller planeringen för 1990-talet. I Ian 

betonar att det är angl'liiget att denna planering kommer i gimg tidigt. men 

anser att det varken är möjligt eller nödvändigt att nu binda sig för en viss 

utformning av ADB-verksamheten p{1 1990-talet pa det sätt A LLF A

kommitten föreslagit. 

Denna uppfattning delas inte av motioniirerna i motion 2308. De menar att 

det redan nu finns tillfredsställande underlag för att inleda en föriindring av 

nuvarande ADR-system i riktning mot en decentraliserad driftsstruktur. 

Motioniirerna hänvisar till att en arbetsgrupp tillsattes i augusti l 982 p<'1 

di1varande regeringens uppdrag för att utarbeta en generalplan för social

försäkringens ADB-verksamhet. Meningen var att generalplanen. som 

skulle antas av regeringen·. skulle gälla under en tioärsperiod och vara 
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vägle~_ande för beslut om investering under de kommande i\ren. Arbetsgrup

pen överlämnade i samband med regeringsskiftet sitt material och en 

skrivelse till chcfrn för socialdepartementet. 1 skrivelsen hcms.tiilldcs att en 

ny arbetsgrupp skulle tillsiittas för att fullfölja arbetet med generalplanen. 

Enligt motionärerna iir det av avgörande betydelse att en plan uppriittas med 

inriktning på en decentraliserad ADB-utveckling och de begiir att en s{tdan 

plan skall upprättas av_ regeringen. Även i motion 2310 understryks vikten av 

att man redan nu inriktar ADB-verksamheten p~t en decentralisering. 

Motionären menar att det i dag finns ett tillfrcdsstiillandc underlag för att 

påbörja en utveckling med detta syfte. vilket bör ges regeringen till 

känna. 

Utskottet har i det av riksdagen nyligen godkända betänkandet SfU 

1982/83: 15 avstyrkt bifall till en motion med samma syfte som det nu aktuella 

yrkandet i motion 2308. Utskottet har diirvid hänvisat till pägaendc 

överväganden inom regeringen niir det gäller upphandling av ADB

utrustning för 1980-talet och planeringen av verksamheten för 1990-talet. I 

den senare frågan har departcmcntschefen anfört att remissbchandlingen av 

ALLFA-kommittens förslag visat att bcslutsunderlagct behöver komplette

ras och att han har för avsikt att inom kort ittcrkomma till regeringen med 

förslag om att riksförsäkringsverket far i uppdrag att i samr;ld med 

statskontoret och i nära samarbete med försiikringskassorna genomföra ett 

utrednings- och utvecklingsarbetc och en försöksverksamhet. Syftet hiirmed 

skulle vara att bl. a. belysa möjligheterna att på längre sikt Higga en ökad del 

av ADB-verksamheten närmare användarna ute i försäkringsk_assorna. 

Med hänsyn till det anförda anser utskottet att det finns skiil avvakta det 

fortsatta utrednings- och utvccklingsarbetet innan statsmakterna binder sig 

för en decentraliserad ADB-struktur. Utskottet avstyrker följaktligen bifall 

till motionerna 2308 och 2310 i nu behandlade delar. 

Hundliiggningen av enskilda ärenden 

Som tidigare understrukits har handläggningen av det stora flertalet 

enskilda försäkringsärenden successivt anförtrotts försäkringskassorna. 

RFV-översynen har gått igenom de aterstående iircnden som det ankommer 

på riksförsäkringsverket att handliigga för att pröva möjligheterna till en 

ytterligare decentralisering och även lagt fram vissa förslag i detta 

hänseende. De ärenden som numera handliiggs av riksförsiikringsverket iir 

förutom ärenden om arbetsgivaravgifter ärenden som avser äldre försiik

ringsformer och ärenden som har en speciell karaktär. 

I propositionen föreslås att handliiggningen av de ärenden enligt lagen 

(1913: 120) om allmän pensionsförsäkring som ankommer på riksförsiikrings

verket skall överföras till Stockholms liins allmänna försiikringskassa och att 

riksförsäkringsverket bör pröva i vilken omfattning utfärdandet av s. k. 

konventionsintyg kan decentraliseras. En prövning av liimpligheten att 
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decentralisera handliiggningen föreslås också beträffande ärenden om 

äterkrav och regress riirande försäkringsförmåner m. m. Såvitt gäller 

handläggningen av yrkesskadeärenclen lämnar propositionen tills vidare 

öppet' om denna senare kan iivertlyttas på försäkringskassorna. Däremot 

föresl{1s att handläggningen av ärenden om avförande av vårdgivare från 

försäkringskassas förteckning skall överföras till försäkringskassorna. 

Utskottet anser det positivt att förslagen i nu nämnda hänseenden främjar 

en decentralisering och har således ingen erinran mot dem. 

Organisationsförändringar 

I propositionen föreslt1s även vissa organisatoriska förändringar inom 

riksförsiikringsverket. Siilunda skall den tekniska byrån bilda en fristående 

enhet vid sidan av avdelningsindelningen. Någon förändring i elen principiel

la ansvarsfördelningen och i arbetsformerna mellan Stockholms- och 

Sundsvallsorganisationen i vad avser den kassainriktade verksamheten är 

inte avsedd och enheten förutsätts också samverka med verkets tillsynsav

delning i samma omfattning som f. n. Även avgiftsbyrån föreslås bilda en 

fristående enhet. 

En omorganisation föreslås även av de rådgivande delegationerna. 

Pensionsdelegationcn och arbetsskadedelegationen föresliis sammanförda 

till en socialförsäkringsclelegation som skall ge möjlighet till samri'1d inom 

hela socialförsäkringsområdet. 

Utskottet biträder förslagen. 

Mot de delar av propositionen som inte särskilt berörts ovan har utskottet 

ingen erinran. 

Proposilion J 982/83: J 00 

Regeringen har i <lrets budgetproposition bil. 7 (socialdepartementet) 

under litt B. Administration av socialförsäkring m. m. föreslagit att till 

anslaget B 3. Riksförsäkringsverket skall anvisas ett förslagsanslag av 

237 323 000 kr. för budgeti1ret 1983/84. Utskottet har ingen erinran mot 

anslagsbcriikningen som skett med utgångspunkt i huvudförslaget. 

Vidare har föreslagits att till anslaget 8 4. Allmänna försäkringskassor 

skall anvisas ett förslagsanslag av 364 850 000 kr. Även i detta fall har medel 

beräknats med utgångspunkt i huvudförslaget, vilket efter pris- och 

löneomräkning innebär en minskning i förhållande till innevarande budgetår 

med 52 milj. kr. Vidare har avräknats I .'i milj. kr., motsvarande en del av det 

belopp, 35 milj. kr.. som riksaagen anvisat utöver regeringens förslag för 

innevarande budget{1r. Av det totala medelsbehovet finansieras 15 ',1 över 

anslaget. 
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Lars \Vernl'r m. fl. har i nwtion 1285 som viickts under den allmiinna 

motionstiden och motion 2309 som viickts med anll'dning av proposition 

1982/83; 127 bl'giirt att forsiikringskassornas förvaltningsk11stnadn skall 

beriiknas till ett belopp som med 511 2<)5 nou kr. iiverstiger det som beriiknats i 

propositionen. ~vfotil111iirerna framh[tller i motion 12X5 att den iikacle 

iirencll'miingden inom fiirsiikringskassl1rna ml'clfört ett ökat personalbehov 

trots fortlöpande rationalisl'ringst1tgiirder. Tidigare besparingsfiirslag har 

lett till en minskning av ca 450 ;'trsanstiillda vid fiirsiikringskassorna. Den nu 

föreslagna nedskiirningen av anslagl't leder. menar motioniirerna. till 

ytterligare kraftiga personalminskningar och betyder iinnu siimre service för 

fiirsi·ikringstagarna samtidigt som den inte gL'r garantier för verkliga 

besparingar innm soeialförsiikringsomr{tdet. I motion 2309 framh~ills att 

förslagen i proposition 1982/83: 127 kriiver ökade personalinsatser utan att 

motsvarande ekonomiska resurser stiills till förfogande. 

I motion 1270 av Eric Hiigelmark anförs att budgetpropositionens förslag 

om medt'lsanvisning leder till att försiikringskassorna fiir giira större 

necbkärningar iin statsförvaltningen i övrigt. l\lotioniiren pekar pft att 

besparingar innm 0111r:'1dct bl. a. kan göras genom att iika försiikringskas

sornas rl'surser fiir akti\·are rehabilitering och uppföljning av sjukfall i syfte 

att förkorta sjukdomstidnna. I Ian begiir ett tillkiinnagivande hiirom till 

regeringen. Vidare biir riksdagen uttala att inga a\·skedanden biir ske p~t 

grund :1\· dL't minskade anslaget till fiirsiikringskassurna l'i.ir niista budget

{tr. 

Utskottet\ ill i anslutning till anslagsheriikningen erinra om att riksdagen 

p<"i förslag av utskllttL't (SfU llJXliX2: 12) för innL'varande budgL'titr bL'riiknat 

försiikringskassmnas förvaltningsknstnader till ett _,5 milj. kr. hii_l!re belopp 

iin dL'n clf1varande regeringen. Medel tillförde~ anslagt't s11111 en inknmstpnst 

Vissa fondmedel. eng~1ngsanvisning. Vid pris- och liinenmriikningen uch vid 

bcriikning <l\' huntdförslaget för niista budget{1r har regL'ringen utg;ltt fri1n 

dl'n av riksdagen hiijda anslagspnsten till fiin altningskostnadL'r. Även nm L'n 

avriikning p:'t 15 milj. kr. gjorts ligger ca 211 milj. kr. av ökningl'n fiir 

innL'\·aranlk budget;"1r kvar iiven för kommantk budgL'ttir. Detta forh;'tllande 

m;istc beaktas niir man gi\r L'n jiimförelse med hL'sparingarna innm andra 

delar av statsförvaltningen. 

Departl'mentsehefrn framh:"1ller i budgetprnpositionen att han inte riiknar 

,med att lk förslag som sedermera lagts fram i proposition l'JX2/liJ: 127 skall 

p;'1,·erka medelsberiikningen för budgeti1ret l 91i3!X4 och detta bekriiftas 

ytterligare i proposition 191i2/li3: 127. Utskottet har ingen anledning att 

ifragasiitta denna bedömning. 

Utskot tt't iir mc·dve!L't om att hesparingama inom administrationen v;.1llar 
. . 

problem fiir fiirsiikringskassnrna. Det hiir dock inte' vara omiijligt att finna 

liisn i ng<t r snm t i llgod11scr sil\·iil L' 11 fu ngL' r;111de försii k ri ngsad min is t ra t i 11n som 

personall'ns anst:illningstngghct. Utskottet fiirut~iitter hiin·id att l"L'gcringen 

nnga bevakar dfcktL·rna a\· Il1L'dclsberiikningen i de olika frirsiikringskassor-
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na. Nt1got behov av ytterligare medel· anser utskottt'l f. n. inte föreligga. 

Utskottet avstyrker siilunda bifall till.mntionerna 121\5 tich 2309. sistniimnda 

motion i nu behandlad del. ~fotion 1270 i mntsrnrande del fttr anses 

tillgodosedd /!L'nom vad utsknttet O\'an anfört. 

St1vitt avser den i motion 1270 dckta friigan om en. omprioritering a\' 

försiikringskassornas resurser till aktivart' rehabilitering och uppföljning av 

sjukfall har utskottet vid ett flertal tillfällen understrukit betydelsen för s{1viil 

den enskilde som för samhiillseknnomin a\ en viil fungerande reh;1bilite

ringsverksamhet. Utskottet fiirutsiitter att .t'örsiikring:skassorna. vilka som 

nämnts har stor frihet att inom de givna ekonomiska ramarna fördela si1ia 

resurser. anviinder dem cHir de biist behii\'s, och motion 12711 behiiver inte 

föranleda n[1gon <itgärd fr~111 riksdagens sida i nu behandlad del. 

1 motion 1270 begiirs ncksi1 ett tillkiinnagivande till regeringen om att den 

pi1g{1ende centraliseringen till byggnaclsstyrelsen av fiirsiikringskassornas 

lokalförsörjningsfr:1gor skall upphöra. 

Fr. o. m. innevarande budgetiir har i statsliggaren intagits siirskilda villkllr 

för användning av utgiftspnstcn Lokalkostnader inom anslaget till försiik

ringskassorna. Enligt dessa skall riksförsi'ikringsverket i samr{1d med 

hyggnadsstyrelsen uppriitta generella riktlinjer m. m. fiir den förhyrning som 

sker efter den I juli 1982. Riksförsiikringsverket eller försiikringskassorna 

111{1ste ocks<~t i viss utstriickning samr<~tda med hyggnadsstyrelsen vid 

förhyrning av och investering i lokaler. De särskilda villkoren har samband 

med att försiikringskassornas budget fr. n. m. innevarande budget{1r beriik

nas enligt samma teknik som gäller inom statsfiirvaltningen i övrigt och de 

utgör en del av den kontroll fr{111 stahmakternas sida som giiller för 

anviindningen av statliga medel. Utskottet anser inte att försiikringskassorna 

bör inta niigon siirstiillning i detta hiinseende och avstyrker följaktligen bifall 
till motitlll 1270 iiven i sistnämnda del. 

Övriga 111otio11srrka11den 

Tv{i motioner fr<in den allmiinna motionstiden kritiserar de lttnga 

handliiggningstiderna vid beslut oin ersiittning till personer som skadats i 

arbetet. J motinn 1091 a\' Lars \Verner tas fr[tgan upp om liandliiggningen i 

försiikringskassorna av iirenden enligt lagen ( 1976:380) om arbetsskadeför

säkring. Motioniirerna erinrar om att denna lag som ersatte lagen ( 195..\:2-D) 

om yrkesskadeförsiikring inneburit viisentliga förbiittringar nch utvidgningar 

i förhttllande till tidigare lagstiftning men att ersiittningsbeslutcn försenas av 

en stor iirendebelastning och av att prejudicerande utslag mt1ste avvaktas. 

Motioniirerna begiir förslag om <'1tgiirder i form av iikade resurser och 

direktiv om skyndsam iirL'ndebehandling. sit att försiikringskassornas beslut 

normalt kan föreligga im1111 tre mi1nader fritn det skadan anmiilh. 

Utskottet ha~ senast i betiinkamkt SfU I 9X2!83: I..\ uppmiirk,ammat de 

problem som tas upp i motionen och utskottet har ansett att prnblemen ger 
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anledning till en översyn av försäkringen. Utskottet har ert'arit att regeringen 

inom kort kommer att tillsätta en utredning med uppgift att göra en s{tdan 

översyn. Motion 109 I behöver diirför inte föranleda nitgon åtgiird. 

Motion 1~02 av Lennart Bladh m. fl. behandlar handläggningstiderna i 

ärenden om ersättning för bullerskada enligt den tidigare yrkesskadcförsiik

ringslagen. Dessa ärenden handläggs som tidigare niirnnts av riksförsäkrings

verket. Motionärerna anför att en utredning för att fastställa bullerskador 

kan ta upp till fem år eller mera. Motionärerna anser att .så lilnga 

utredningstider inte kan accepteras och att åtgärder omedelbart måste vidtas 

för att förkorta dem. De anser att riksdagen bör begära förslag från 

regeringen till iltgiirder i frägan. 

Under åren 1975-1979 kom det in sammanlagt niira 5N 000 yrkessjukdoms

ärenden till riksförsiikringsverket varav 31 500 avs{tg bullerskada. Antalet 

anmälningar har diirdtcr minskat kraftigt och sjiilva handläggningstiden i 

riksförsiikringsverket iir nu inte särskilt omfattande. Diiremot fördröjs 

ärendenas handläggning av att väntetiden för audiologiska undersökningar 

vid vissa sjukhus är mycket lång. Enligt vad utskottet inhämtat har 

riksförsäkringsverkct vidtagit olika åtgärder, bl. a. genom kontakter med 

sjukvårdshuvudmiinnen, fiir att nedbringa undersiikningstiderna. Utskottet, 

som förutsiitter att riksförsäkringsverket fortlöpande verkar för att hand

liiggningstiderna i iirenden om bullerskador kan förkortas. anser med hiinsyn 

till det anförda, att n{tgon siirskild Mgärd med anledning av motion 1802 inte 

är påkallad. 

Utskottet behandlar slutligen motion 196 av Ann-Cathrine !·laglund. 

Motionen berör försiikringskassas möjlighet att kvitta en sjukv;hdsersättning 

till en privat v{mlgivarc när vederbörande tidigare felaktigt uppburit en 

ersättning fr<ln kassan. l\fotioniiren erinrar om att försiikringsöverdomstolcn 

funnit att en försiikringskassa inte kan ålägga en tandliikare aterbetalnings

skyldighet vid felaktig utbetalning och d{t inte heller verkställa kvittning. En 

sftdan riitt hiir enligt motioniiren införas i AFL och hon begär förslag hiirom 

frtm regeringen. 

Den fråga som tagits upp av motionären har behandlats i tandvärdsutred

ningens sluthetiinkande SOU 1982:50 Reviderad tandvårdstaxa. Utredning

en har föreslagit att en kvittningsriitt införs för försiikringskassorna vid 

felaktiga utbetalningar till tandWkare. Betiinkandet bereds i socialdeparte

mentet och utskottet anser att denna beredning bör avvaktas. Utskottet 

avstvrker diirför bifall till motion 196. 
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Hemställan 

Utskottet hemställer 

Proposition 1982183:127 

1. beträffande riklförsäkringsverkets uppgifter och arbet.1fördel

ningen mellan 1·erket och Jörsiikringskassoma 

att riksdagen med bifall till proposition 1982/83: 127 i motsva

rande del och med avslag p{1 motionerna 1982/83:2307 yrkande 

l. 1982/83:2308 yrkande 3. 1982/83:2309yrkandena 1och2 och 

mo_tion 1982/83:231 O i motsvarande del godkiinner de riktlinjer 

för riksförsäkringsverkcts uppgifter samt för arbetsfördelning

en mellan verket och försäkringskassorna som föreslagits i 

propositionen. 

2. beträffande utredning om decellfralisering m· arbet.rnppgUier 

att riksdagen avsE1r motionerna 1982/83:2308 yrkande I och 

1982/83:564. 

3. beträffande Jörtroenclc1m11111mned1-erka11 i Jörsiikri11gsäre11drn 

att riksdagen avslar motion 1982/83: 731. 

4. beträffande rerision 

att riksdagen med bifall till propositionen och med avslag p<"t 

motionerna 1982/83:2307 yrkande 2 och 1982/83:2308 yrkande 2 

dels godkänner de riktlinjer för revisionskontorets uppgifter 

som angivits i propositionen. dels antar det i propositionen 

framlagda förslaget till lag om iindring i lagen ( l LJb2:38 I) om 

allmän försäkring. 

5. hetriiffande ge11eralpla11 får dC'Centraliseri11g m· 1\DB-1·erksa111-
heren 

att riksdagen avslar motion 1982/83:2308 yrkande 4. 

6. beträffande dece111ra/iseri11g m· 1\ Dll-1·erksa111hete11 

att riksdagen avsbr motion 1982/83:2310 i motsvarande del. 

7. beträffande decentraliserad handläggning 111· enskilda försiik

ringsiircnden, 111. m. 

att riksdagen antar de i propositionen framlagda förslagen 

till 

a) Lag om ändring i lagen (I %2:382) angående införande av 

lagen om allmän försäkring. 

h) Lag om iindring i lagen ( 1979:84) om delpensionsförsiik

ring. 

c) Lag om ändring i föriildrabalken, 
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Proposirion 1982!83: /00 (/Jil. 7. cmslagrn lJ 3 oclr B .f) 

8. betrMfamk anslag till riksfi"irsiikri11g.1Tcrkc1 

att riksdagen till Rik.1ji'irsiikri11g.1Take1 för hudgct;irct I 11S3/S-I 

anvisar ett förslagsanslag a\' 237 323 000 kr.. 

9. beträffande anslag 1ill alb11ci111w försiikri11g.1kassor 

att riksdagen med bifall till proposition I LJS2/83: ]()()i motsva~ 

randc del och med avslag pii motionerna 1982/83: 1285. 

1982/83:2309 yrkande 3 och I 982.'X3: 1270 yrkande -I till 

1ll/111ii1111a fiirsiikri11gskassor för budgctfird 1983/S-I an\'isar ett 

förslagsanslag av 36-1 850 fil JO kr.. 

I 0. bctriiffandc mnpriori1eri11g a1· .fi'ir.1äkri11gskassomas resurser 

att riksdagen avslår motion 1lJS21t-:3: 1270 yrkande L 

11. bt'lriiffande fiirsiikringskas.rnmas lokalff'irsii1j11ing 

att riksdagen avsltir 111(1tion JIJS2/X3: 1270 yrkande 3. 

Ö1·riga 11101io11syrk1111d1'11 

12. hdriiffande ha11dliigg11i11g a1· arhe1sskadefi:irsiikri11gsiire11de11 

att riksdagen avslttr motion 1982!83: 1091. 

13. betri!ffande lu111dliigg11i11g m· rrkcsskadcfiirsäkri11gsiirc11dc11 

att riksd;1gen avsli1r motion llJ:OC.'83: 1Sll2. 

1-1. betrilffandc k1·i1mi11g m: asii11ni11g 1ill 1·1/rdgil'arc 

att riksdagen avsli\r moti1rn 1982!83: 196. 

Stuckholm den 5 maj 1983 

P:i s!lcialförsiikringsutsknttt'ts viignar 

SVEN ASPLIN<i 

Närl'(1ra11dc: Sven Aspling (s). :\!ils Carlshamre (111). Doris H:'tvik (s). Gösta 
Andersson (c). Börje :\lilsson (s). Allan Äkerlind (111). Ralf Lindstri.im (s). 
Lars-Åke Larsson (s). Gullan Lindblad (m). Elis Andersson (c). Ulla 
.Johansson (s). Lena Öhrsvik (s). Siri I liiggmark (ml. Karin Israelsson (c) och 
Tnmmy Franzen (vpk). 
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Reservationer 

I. U1red11i11g 0111 dece111m/iscri11g ar arbcts111111gifia ( 1110111. .2 i 

Gösta Andersson. Elis .Andersson orh K;irin lsraebsnn (;illa c) anser 

dels att den del a\· utsk11ttets yttrande som biirjar nL'tkrst p;1 s. f(I med 

.. N[1gon ny .. och slutar pi1 s. 11 med "'ovan anförr·· bort ha fiil_jande 

lydelse: 

Enligt utskottds mening iir det niidviindigt att dL't sker en fortliipande 

prörning av arbl'tsfiirdl'iningen mell;ln riksfiirsiikringsvnket och frirsiik

ringskassorna för att ta till vara alla miijligheter till decentralisc:ring. 

Utskottet anser diirfi\r att regeringen biir utreda \·ilb ytterligare .uppgifter 

som kan decentraliseras fr<"1n riksförS:ikringsvcrkct till fiirsiikringskassnrna · 

orh i sammanhanget ncksa priiva 11m arbetsuppgifter kan flyttas fr<'111 

försiikringskassornas centralkont1n till lokalkontoren. Utsk11ttet förutsiitter 

ocks<t att riksförsiikringsverket. som enligt allmänna verksstadgan har en 

skyldighet att friimja decentraliseringen a\· verksamheten· till s;iviil de:· 

regionala som de lokala organen. fortlöpande verkar för att en decentrali

sering sker s(1 1;~111gt detta iir miijligt. 

Vad utsknttet anfört med anil'dning a\· mtltion 2308 yrbnde I nch motion 

56.f hiir riksdagen snm sin IllL'ning ge regningen till Unna. l\·lnti1 inerna 23117. 

2309 llch 231 ()i nu behandlade delar \)Ch motion 2301\ vrkande 3 far aföö i allt 

väsentligt tillgodosedda med vad utskllttet ovan anfört. 

dels att utskottl't under llltJment 2 htirt hL·mstiilla 

hetriiffande 11/rl'd11i11g 0111 decc111ralisai11g 111· 11rhct.1111'1igifia 

att riksdagen med hifall till motionerna 19l\2.'l{L'.31lS yrblllk I 

och I 9:-:2.1S3:5<1.f som sin mening ger rt•geringL'n till kiinna ,·ad 

utskuttl't ;mfiirt. 

-i Gcncralp/a11 får dt'cl'11tralisai11g 111" .·\DR-1·1·rksw11hctm <111,,111. 5) 

Gösta Andersson. Elis Andersslln 1ich Karin lsraelssnn (alla c) anser 

dels att den dela\· utskllttets yttrande pii s. lh som börjar med .. Utskultet 

har .. och slutar med .. behandlade dcl:ir .. bort ha följande lydelse: 

Utskottet delar den i motion 2308 framförda uppfattningen alt· en 

limgsiktig generalplan blir utarbetas for sncialförs:ik.ringens :\DH-system. 

Säsom framh<'tllits i motionen iir sy:ftet mt•d en s:'1dan gt'nL'ralplan att angl' 

viigen till en decentraliserad struktur av ADB-verksamheten nch diirigenom 

ockstl vara vägledande för de in,·L-steringsbeslut s1.H11 mi1stc fattas under de 

niirmaste i1ren. Regeringen bör s:'1lcdes lata utarbeta en generalplan fiir 

decentralisering av socialförsiikringens ADB-system i enlighl't med vad som 

föreslagits i motion 2301\. Hiirigenom tillglldme~ ockst1 syftet med motion 

2310 i motsvarande del. 
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dels att utskottet under moment 5 bort hemställa 

5. beträffande ;:e11eralpla11 för decentralisering av ADR-1·erksa111-

!iete11 
att riksdagen med bifall till motion 1982/83: 2308 yrkande 4 som 

sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört. 

3. Amla;: till allmänna försäkringskassor (mom. 9) 

Tommy Franzen (vpk) anser 

dels att den del av utskottets vttrande som börjar p;'t s. I~ med 

"'Departementschefen framhåller'" och slutar pf1 s. 19 med "ovan anfört" 

bort ha följande lydelse. 

Propositionens förslag med nya arbetsuppgifter och större personligt 

engagemang för de bidragsberättigade kräver ökade personalinsatser vid 

försäkringskassorna. Nägra ekonomiska resurser ställs dock inte till deras 

förfogande för att fullfölja ställda ambitioner. Försäkringskassornas perso

nal har redan under föregaende är måst minskas med 450 personer trob att 

rationaliseringsi'ttgärder pågl1tt under en följd av år. Förslaget i hudgctpro

positionen om en minskning av 15 milj. kr. av det belopp om 35 milj. kr. som 

riksdagen beviljade föregaende år måste därför avvisas liksom den ytterli

gare nedskärning som skett i förhållande till riksförsäkringsvcrkets beriik

ning av förvaltningskostnaderna. Utskottet anser därför. sedan hLinsyn tagits 

till att under en ny anslagspost Ersiittning till postverket beräknats medel 

med :q 040 000 kr.. att riksförsäkringsvcrkets b1.:riikning av förvaltningskost

nader bör följas. Dessa hör s{ilunda beräknas till 2 065 I 00 000 kr. eller till ett 

16 255 000 kr. högre belopp Lin vad regeringen föreslagit och anslaget biir 

rped anledning av motiont~rna 1285 och 2309 iindras i förhiillande hiirtill. 

Motion 1270 i motsrnrande del för härigenom anses tillgodosedd. 

dels att utskottet under moment 9 bort hemstiilla 

9. betriiffande anslag till allmii1111a försiikri11gskassor 

att riksdagen med anledning av proposition 1982/83: 100 

motsvarande del llCh motionerna 1982/8.3: 1285. 1982/8.3:2309 

yrkande 3 och 1982/8.3: 1270 yrkande 4, dels som sin mening ger 

regeringen till känna vad utskottet anfört om beriikningen av 

anslagsposten Förvaltningskostnader. dels till Al/111ii1111aför.1iik

ringskas.rnr för budgetåret 1983/84 anvisar ett förslagsanslag av 

367 290 000 kr. 
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4. betrtlff ande lwndliiggning {I\' arbetsskadejörsiikringsiircmlen I 1110111. 12) 

Tommy Franzen (vpk) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som börjar pt1 s. 19 med "Utskottet 

har" och slutar pa s. 20 med ··ni1gon i1tgiird" bort ha följande lydelse: 

Utskottet har senast i betänkande SfU 1982/83: 1-l uppmiirksammat de 

problem som tas upp i motionen och utskottet har ansett att problemen gl'r 

anledning till en översyn av försäkringen. Som framh;ills i motion 11191 har 

ärendebelastningen inom försiikringskassorna och riksförs;ikringsverkct 

medfört att handliiggningstiderna ökat sedan arbetsskadeförsiikringslagen 

trädde i kraft under 1977. Dessa förseningar har inneburit att personer med 

cancersjukdomar och andra dödliga sjukdomar inte erhållit ersiittning under 

livstiden. Oklarhet i ersiittningsfr<'tgor försenar iiven rehabiliterande i1tgiir

der. l normalfallen måste de ersiittningsberiittigade kunna kriiva besked 

inom tre månader. 

När det gäller titgärder för att komma till rätta med de långa handliigg

ningstiderna bör denna översyn ske skyndsamt och förslag föreHiggas 

riksdagen under början av nästa riksmöte. Detta bör riksdagen som sin 

mening ge regeringen till kiinna med anledning av motion 1091. 

dels att utskottet under moment 12 bort hemstiilla 

12. beträffande lwndliiggning m· arf1etsskadeförsiikri11gsiirend<'n 

att riksdagen med bifall till motion 1982/83: I 091 som sin mening 

ger regeringen till känna vad utskottet anfört. 
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I Förslag till 
Rilaga I 

Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring 

lliirigenorn föreskrivs att 18 kap. 16 och 17 **lagen ( 1962:381) om allmiin 

försäkring 1 skall ha nedan angivna lydelse. 

Numrande lvdel.1·e Föreslagen lydelse 

18 kap. 

16 * 
För granskning av styrelsens för- För granskning av styrelsens för-

valtning och den allmiinna försiik- valtning och den allmiinna försäk-
ringskassans riikenskaper skall för ringskassans riikenskaper skall för 
varje hudgetår utses en rn·isur a1· varje budgetfir utses tv:1 revisorer av 
riksförsäkringsverket och tvä reviso- landstinget eller. där fräga iir om en 
rer av landstinget eller. där fri1ga iir kassa. vars verksamhetsomrade ut-
om en kassa. vars verksamhetsområ- ·görs av en kommun. av kommunfull-
de utgörs av en kommun. av kom- mäktige. 
munfullmiiktigc. 

För varje revisor utses en suppleant. 
En revisor kan skiljas fril.n uppdraget av den som utsett honom. 
En revisor skall ha den erfarenhet av bokföring och den insikt i 

ekonomiska förhållanden som med hänsyn till kassans verksamhet fordras 
för uppdraget. Till revisor får inte utses den som iir i kassans eller en 
styrelseledamots tjiinst eller den som är nära anhörig till en styrelseleda-
mot. 

Utöver dessa revisorer skall det 
revisionskontor som granskar riks
försäkringsverkets l'erksamhet utföra 
sadan granskning som avses i första 
stycket. Bestämmelserna i 17 .~ om 
revisor gäller för de tjänstemän vid 
revisionskomoret som utför gransk
ningen. 

17 § 
Re1·isor äger när som helst inven

tera den allmiinna försiikringskas
sans medel och övriga tillgångar 
samt granska dess höeker. räkenska
per och andra handlingar. Styrelsen 
och direktören må ej vägra att lämna 
av re1·isor begiird upplrsning angåen
de förvaltningen. 

RC1·isorcrna ha\'a alt ställa sig till 
ejterriittelse de ~ärskilda föreskrifter, 
som rik.1försiikrings1·erke1 medde
lar. 

1 Lagen omtryckt 19~2: 120. 

Rel'isorema lzar rät/ all när som 
helst inventera den allmänna försiik
ringskassans medel och övriga till
gångar samt granska dess böcker. 
räkenskaper och andra handlingar. 
Styrelsen och direktören iir skyldiga 
att lämna de upplrsningar om för
valtningen som begärs rid revisio
ne11. 
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Nul'(lrandc lydelse 

Revisorerna skola inom fyra veck
or från den dag de mottagit styrel
sens förvaltningsberättelse till styrel
sen överlämna en av dem underskri
ven revisionsberättelse. Styrkt a1·
skrift av revisionsberiittelsen skall 
samtidigt tillställas riksförsiikrings
verket samt rederbörande landsting 
eller kommunfullmäktige. 

27 

Föreslagen lydelse 

Revisorctria skall inom fyra veck
or från den dag de mottagit styrel
sens förvaltningsberättelse till styrel
sen iiverliimna en av dem undcrskri
ven revisionsberättelse. Styrkta a1·
skrifter av revisionsberättelsen skall 
samtidigt tillstiillas riksförsiikrings
verket och det landsting eller kom
munfullmiiktige som wsett reviso
rer. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983. 
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2 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1962:382) angående införande av lagen 
om allmän försäkring 

28 

Härigenom föreskrivs att 14 * lagen ( 1%2:3~2) ang<'tende införande av 

lagen om allmiin försiikring skall ha nedan angivna lydelse. 

Nul"llrantfe lydelse Föl"l.'slagen lydelse 

14 * 
Giires sannolikt att avgifter enligt Giires sannolikt att avgifter enligt · 

4 Slagen elen 30 juni 1913 (nr 120) 4 *lagen den 30 juni 1913 (nr 120) 
om allmän pensionsförsäkring er- om allmän pcnsionsförsiikring: er-
lagts <1'" niigon, som icke är berätti- lagts av nägon, som icke iir berätti-
gad till folkpension enligt lagen om gacl till folkpension enligt lagen om 
allmän försiikring. skall efter riksfiir- allmiin försäkring. skall efter pröv-
siikring.1Terket.1· prövning: folkpcn- ning ar Swckholms /iins allmänna 
sion beviljas honom med liigst vad ji)rsiikringskassa folkpension bevil-
som svarar mot pension p~t grund av jas honom med lägst vad som svarar 
de avgifter. vilka kunna antagas mot pension p[t grund av de avgifter. 
hava erlagts. vilka kunna antagas hava erlagts. 

Beträffande avgifts- eller grund pension enligt iildre bcstiimmelser, vilken 
vid utgiingen av t1r 1962 åtnjutes av den. som ej iir heriittigad till folkpension 
t:nligt lagen elen 29 juni 1946 om folkpensionering. skola de äldre 
besli"irnmelsi:rna fortfarande gälla. 

Denna lag triider i kraft den 1 juli I 9fG. 
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3 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring 

I liirigcnom föreskrivs att 24 * lagen ( 1979:84) om dclpcnsionsförsiikring 

skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse 

Regeringen eller. efter regering
ens bestämmande. riksförsäkrings
verket för meddela föreskrifter för 
verkställighet av denna lag. Aledde
la.1· st/dana föreskrifter m· rik.1försäk
ring.1Terkl'f. skall rerket samrtlda 
med en central pemionsde/egation, 
1·ars ledamöter wses m· regeringen. 

Fiircslagen lydelse 

Regeringen eller. efter regering
ens bestämmande. riksförsiikrings
vcrket får meddela föreskrifter för 
verkstiillighet av denna lag. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983. 
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4 Förslag till 
Lag om ändring i föräldrabalken 

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 6 §och 7 kap. 7 § föriildrabalken I skall ha 

nedan angivn.a lydelse. 

Nuwmmde lydd1·e föreslagen lydelse 

4 kap. 
6 §~ 

Riittcn skall pröva om det iir lämpligt att adoptionen iigerrum. Tillstånd 
för ges endast om adoptionen iir till fördel för barnet samt sökanden har 
uppfostrat barnet eller vill uppfostra det eller det annars med hänsyn till det 
persoi1liga förhallandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning 
till adoptionen. 

Ansökningen för inte bifallas. om 
det fran n~tgon sida har getts eller 
utlovats ersättning dlcr om det har 
avtalats om bidrag till barnets under
håll. Underhållsbidrag i form av 
engångsbelopp iir dock inte hinder 
för tillständ till adoptionen. om 
beloppet har inbetalts till social
nämni.len i den församling där adop
tanten iir kyrkobokförd eller om det 
till nämnden har utfärdats en förbin
delse på beloppet. vilken har god
känts av sökanden och niimndcn. 
För det belopp som har inbetalts till 
nämnden skall genom dess försorg 
hos rihförsiikringsTerket eller ett· 
svenskt försäkringsbolag inköpas en 
efter underhMlsskyldigheten anpas
sad livränta åt barnet. om inte avta
let hindrar det eller nämnden finner 
att beloppet kan anviindas pi1 niigot 
annat liimpligt sätt för barnets 
underhitll. 

Ansökningen får inte bifallas. om 
det från n{1gon sida har getts eller 
utlovats ersättning eller om det har 
avtalats om bidrag till barnets under
hall. Underhållsbidrag i form av 
engfmgsbelopp är dock inte hinder 
för tillstand till adoptionen. om 

·beloppet har inbetalts till soeial-
niimnden i den församling diir adop
tanten är kyrkobokförd eller om det 
till nämnden har utfärdats en förbin
delse på beloppet. vilken har god
kiints av sökanden och nämnden. 
För det belopp som har inbetalts till 
nämnden skall genom dess försorg 
hos ett svenskt försiikringsholag 
inköpas en efter undcrhällsskyldig
heten anpassad livränta at barnet. 
om inte avtalet hindrar det eller 
niimnden finner att beloppet kan 
användas pi1 niigot annat lämpligt 
siitt för barnets underhåll. 

Ett avtal om crsiittning eller underhtill. siim borde ha medfört att 
ansökningen avslogs om rätten hade känt till avtalet. iir utan verkan iiven om 
ansökningen bifalls. 

7 kap. 

7 *' Underhi1llsbidrag betalas i förskott för kalcnderm{mad. 
Avtal om att underh<lllsbidrag för framtiden skall betalas med ett 

engtmgsbelopp eller för längre perioder ;in tre mtmader är giltigt endast om 

1 Balken omtryckt 1'178:853. 
2 Senaste lyddse 1'181:363 . 
.1 Senaste lydelse 1981 :26. 
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Nuvarande lydelse Föreslagm lydelse 

avtalet är skriftligt och bevittnat av två personer. Är barnet unda arton år 
skall avtalet dessutom vara godbnt av socialniimndcn i kommun där barnet 
eller dess v[mlnadshavare iir varaktigt bosatt eller. om ingen av dem iir 
varaktigt bosatt i riket. av socialnämnden i Stockholm. 

Rätten får bestämma annat hctalningssiitt än som anges i första stycket. om 
det finns särskilda skiil. 

Underhållsbidrag i form av ett Underhållsbidrag i form av ett 
engångsbelopp skall betalas till so- engångsbelopp skall betalas till so-
cialnämnden om barnet är under cialnämnden om barnet är under 
arton år. I fråga om sådan betalning arton år. I fråga om sådan betalning 
tillämpas 4 kap. 6 § andra stycket tillämpas 4 kap. 6 § andra stycket 
andra meningen. tredje meningen. 

Betalning i strid mot denna paragraf medför inte befrielse från skyldighe
ten att betala underhållsbidrag på föreskrivet sätt. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983. 
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