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bifogade utdrag av regeringsprotokoll. 

På regeringens vägnar 

OLOF PALME 
STEN ANDERSSON 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen behandlas riksförsäkringsvcrkets roll och uppgifter som 

central förvaltnings- och tillsynsmyndighet inom socialförsäkringsområdet 

samt arbetsfördelningen mellan verket och de allmänna försäkringskassor

na. 

I proposi.tionen framhälls att lednings- och tillsynsfunktionerna bör ges en 

ökad tyngd i riksförsäkringsverkets verksamhet i syfte att säkerställa en 

likformig och rättvis lagtillämpning över hela landet. Vidare bör de 

utvärderande inslagen i riksförsäkringsverkets verksamhet få en högre 

prioritet jiimfört med nuläget. Den centrala tillsynen och kontrollen bör 

inriktas pä vad som påkallas av behovet av -samordning och kraven på 

enhetlig tillämpning av försäkringen. Riksförsäkringsverkets administrativa 

anvisningar till försäkringskassorna hör i ökad utsträckning ges formen av 

riktlinjer och ramar i syfte att uppnå en högre grad av målstyrning och 

minskad detaljstyrning. 

I fräga om arbetsfördelningen mellan verket och försäkringskassorna bör 

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

vissa arbetsuppgifter som f. n. handläggs av riksförsäkringsverket skall 

decentraliseras till försäkringskassorna. I övrigt görs i klarläggande syfte 

vissa uttalanden beträffande ansvarsfördelningen mellan verket och kassor

na. 

En samordning av revisionsverksamheten inom den allmänna försäkring

en m. m. föreslås genom att det revisionskontor som granskar riksförsäk

ringsverkets verksamhet också skall delta i revisionen av försäkringskassor

nas förvaltning. 

I Riksdagen 191:!2!83. 1 sam/. Nr 127 
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Förslag läggs också fram om inrättande av en rådgivande socialförsäk

ringsdelegation vid riksförsäkringsverket. varvid centrala pensionsdelegatio

nen och arbetsskadedelegationen kan avve<.:klas. 

Författningsändringarna avses träda i kraft den I juli 1983. 
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1 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring 

lfarigenom föreskrivs att 18 kap. 16 och 17 §§ lagen ( 1962:381) om allmän 

försäkring 1 skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

18 kap. 
16 § 

För granskning av styrelsens för
valtning och den allmänna försäk
ringskassans riikenskaper skall för 
varje budgetår utses en revisor av 
riksförsäkring.1Tcrket och två reviso
rer av landstinget eller. där fråga är 
om en kassa. vars verksamhetsområ
de utgörs av en kommun, av kom
munfullmäktige. 

För granskning av styrelsens för
valtning och den allmänna försäk
ringskassans räkenskaper skall för 
varje budgetår utses två revisorer av 
landstinget eller. där fråga iir om en 
kassa. vars verksamhetsområde ut
görs av en kommun. av kommunfull
mäktige. 

För varje revisor utses en suppleant. 
En revisor kan skiljas från 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 är i kassans eller en 
styrelseledamots tjänst eller den som är nära anhörig till en styrelseleda-
mot. 

Utöver dessa revisorer skall det 
revisionskontor som granskar riks
försäkringsverkets verksamhet utföra 
sådan granskning som avses i första 
stycket. Bestämmelserna i 17 § om 
revisor gäller för de tjänstemän vid 
revisionskontoret som utför gransk
ningen. 

17 § 
Re1·isor äger när som helst inven

tera den allmänna försäkringskas
sans medel och övriga tillgångar 
samt granska dess böcker. räkenska
per och andra handlingar. Styrelsen 
och direktören må ej vägra att Himna 
m· rcl'isor begärd upplysning angåen
de förvaltningen. 

Rel'isorerna hava att ställa sig till 
efterrättelse de särskilda föreskrifter, 
som riksf örsäkrings1•erket medde
lar. 

I Lagen omtryckt 1982: 120. 

Rel'isorerna har rätt att när som 
helst inventera den allmänna försäk
ringskassans medel och övriga till
g<lngar samt granska dess böcker. 
riikenskaper och andra handlingar. 
Styrelsen och direktören är skyldiga 
att lämna de upplysningar om för
valtningen som begärs vid revisio
nen. 
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Nuvarande lydelse 

Revisorerna skola inom fyra veck
or från den dag de mottagit styrel
sens förvaltningsberättelse till styrel
sen överlämna en av dem undcrskri
ven revisionsberättelse. Styrkt ai'

skrift av revisionsberiittclsen skall 
samtidigt tillställas riksförsäkrings
vcrket samt rederbörande landsting 
eller kommunfullmäktige. 

4 

Föreslagen lydelse 

Revisorerna skall inom fyra veck
or från den dag de mottagit styrel
sens förvaltningsberättclsc till styrel
sen överlämna en av dem undcrskri
vcn revisionsberättelse. Styrkta av
skrifrer av revisionsberättelsen skall 
samtidigt tillställas riksförsäkrings-. 
verket och det landsting eller kom
munfullmäktige som utseu 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 

5 

Härigenom föreskrivs att 14 § lagen (1962:382) angående införande av 

lagen om allmän försäkring skall ha nedan angivna lydelse. 

N11rara11de lydelse Föreslagen lydelse 

14 § 
Göres sannolikt att avgifter enligt Göres sannolikt att avgifter enligt 

4 §lagen den 30 juni 1913 (nr 120) 4 §lagen den 30 juni 1913 (nr 120) 
om allmän pensionsförsäkring er- om allmän pensionsförsäkring er-
lagts av nagon, som icke är hl'riitti- lagts av någon, som icke är.berätti-
gad till folkpension enligt lagen om gad till folkpension enligt lagen om 
allmän försäkring, skall efter rik.iför- allmiin försäkring. skall efter pröv-
säkri11gsrcrkcts prövning folkpl'n- ning m· Stockholms lii11s allmä1111a 
sion beviljas honom med Higst vad försiikringskassa folkpension bevil-
som svarar mot pension på grund av jas honom med lägst vad som svarar 
de avgifter, vilka kunna antagas mot pension på grund av de avgifter, 
hava erlagts. vilka kunna antagas hava erlagts. 

Beträffande avgifts- eller grundpension enligt äldre bestämmelser, vilken 
vid utgången av tir 1962 åtnjutes av den, som ej iir berättigad till folkpension 
enligt lagen den 29 juni I 946 om folkpensionering, skola de äldre 
bestämmelserna fortfarande gälla. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983. 
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3 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring 

Härigenom föreskrivs att 24 *lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring 

skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

24 * 
Regeringen eller. efter regering

ens bestämmande. riksförsäkrings
verket får meddela föreskrifter för 
verkställighet av denna lag. Medde
las sådana föreskrifter av riksförsäk
ringsverket, skall 1·erket samråda 
med en central pensionsdelegation, 
1·ars ledamöter utses av regeringen. 

Regeringen eller, efter regering
ens bestämmande. riksförsäkrings
verket får meddela föreskrifter för 
verkstiillighct 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§föräldrabalken 1 skall ha 

nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

4 kap. 
6 §2 

Riittcn skall pröva om det är lämpligt att adoptionen iigcr rum. Tillstånd 
får ges endast om adoptionen är till fördel för barnet samt sökanden har 
uppfostrat barnet eller vill uppfostra det eller det annars med hänsyn till det 
personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning 
till adoptionen. 

Ansiikningen för inte bifallas. om 
det frän n[1gon sida har getts eller 
utlovats ersättning eller om det har 
avtalats om bidrag till barnets under
hMI. Underhallsbidrag i form av 
cngangsbclopp är dock inte hinder 
för tillstimd till adoptionen. om 
beloppet har inbctalts till social
niimnden i den församling diir adop
tanten är kyrkobokförd eller om det 
till nämnden har utfärdats en förbin
delse på beloppet. vilken har god
känts av sökanden och nämnden. 
För det belopp som har inbctalts till 
n~imnden skall genom dess försorg 
hos rik.1försäkringsverket eller ett 
svenskt försäkringsbolag inköpas en 
efter undcrh{lllsskyldighctcn anpas
sad livränta iit barnet, om inte avta
let hindrar det eller nämnden finner 
att beloppet kan användas på nägot 
anl)at lämpligt sätt för barnets 
underhäll. 

Ansökningen fär inte bifallas, om 
det från någon sida har getts eller 
utlovats ersättning eller om det har 
avtalats om bidrag till barnets under
håll. Underh<lllsbidrag i form av 
engangsbelopp är dock inte hinder 
för tillständ till adoptionen. om 
beloppet har inbetalts till social
nämnden i den församling där adop
tanten är kyrkobokförd eller om det 
till nämnden har utfärdats en förbin
delse på beloppet. vilken har god
känts av sökanden och nämnden. 
För det belopp som har inbetalts till 
nämnden skall genom dess försorg 
hos ett svenskt försäkringsbolag 
inköpas en efter underhållsskyldig
heten anpassad livriinta ät barnet. 
om inte avtalet hindrar det eller 
nämnden finner att beloppet kan 
användas på nagot annat liimpligt 
sätt för barnets underhåll. 

Ett avtal om ersiittning eller undcrhftll. som borde ha medfört att 
ansökningen avslogs om rätten hade känt till avtalet. är utan verkan även om 
ansökningen bifalls. 

7 kap. 
7 §-' 

Underhållsbidrag betalas i förskott för kakndermånad. 
Avtal om att underhållsbidrag för framtiden skall betalas med ett 

eng<'ingsbelnpp eller för längre perioder iin tre månader iir giltigt endast om 

1 13alkc:n omtryckt 1978:8:"3. 
: Senast<: lydelse 1981 :363. 
·'Senaste lydelse: 1981 :211. 
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Nuvarande lyde/.~e Föreslagen lydelse 

avtalet är skriftligt och bevittnat av tvä personer. Är barnet under arton itr 
skall avtalet dessutom vara godkänt av socialniimnden i kommun där barnet 
eller dess vårdnadshavare är varaktigt bosatt eller. om ingen av dem är 
varaktigt bosatt i riket, av socialnämnden i Stockholm. 

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

Underhållsbidrag i form av ett Underhällshidrag i form av ett 
engångsbelopp skall betalas till so- engångsbelopp skall betalas till so-
cialnämnden om barnet är under cialnämnden om barnet iir under 
arton år. I fråga om sådan betalning arton år. I fråga om sådan betalning 
tillämpas 4 kap. 6 § andra stycket tillLimpas 4 kap. 6 § andra sty.eket 
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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SOCIALDEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid regeringssammantriide 

1983-03-17 

9 

Nän·arande: statsministern Palme. ordfi_irande. statsråden I. Carlsson. 

Lundkvist. Feldt. Sigurdsen. Gustafsson. Leijon. I ljelm-Wal!Cn. Peterson. 

Andersson. Rainer. Boström. Bodstri_im. Göransson. Gradin. Dahl. 

R. Carlsson. Holmberg. Hellstriim 

t'örcdragande: statsd1det Andersson 

Proposition om vissa administrativa frågor inom den allmänna 
försäkringen, m. m. 

1 Inledi:iing 

Med stöd av regeringens bemyndigande tillkallade df1varande chefen för 

socialdepartementet den 14 juni I lJ79 en kommitte med uppdrag att se över 

riksförsäkringsverkets (RFV:s) organisation samt behandla frågor rörande 

de allmänna försäkringskassornas organisation och förvaltningskostnadcr. 1 

Kommitten antog namnet RFV-översynen. På grundval av kommittens 

delhetiinkande (Os S 1980:7) Former för styrning av försiikringskassornas 

organisation och förvaltningsutgifter. har ett nytt budgetsystem för fiirsiik

ringskassornas förvaltningsutgifter införts fr_ o. m. buclgctån.:t 1982/83 

(prop. 1980/81:135. SfU 25. rskr 262). 

RFV-översynen har härefter i augusti l9Xl avliimnat sitt sluthctiinkande 

( Ds S 1981: 13) Riksförsiikringsvcrkcts roll. uppgifter och organisation. En 

sammanfattning av hetiinkandct bör fogas till protokollet i detta iircnde som 

bilaga I. 

Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av RFV. riksrevi

sionsverket. statskontoret. riksskatteverket. försiikringsöverdomstolen. sta

tens arbetsgivarverk. socialavgiftsutredningen (S I 9X I :04 ). Försiikringskas

scförbundct. Landstingsförbundct. Svenska arbetsgivardöreningcn ( SAF). 

Landsorganisationen i Sverige (LO). Tjiinstemiinnens centralorganisation· 

(TCO ). Centralorganisationen SACO/SR. Försiikringsanstiilldas frirhund 

1 L.:damlilt:r: davarandc gcncraldircktiircn L.ar,-Ake Astriim. nrdfiiralllk. samt 
avcklningsd1dcn Jan Engman. rc\'isi1.1nsdircktlircn. n11111cr;1 chdrL'\·isorn \Vilhelm 
Engstriim. sekreteraren Cius\a\' l'nssnn nch civilcknnPmcn Jan Stq1ha11ss\ln. 
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och Lantbrukarnas riksförbund. Försiikringskasseförbundet har bifogat 

yttranden friin flertalet allmiinna försäkringskassor. 

En sammanstfölning av remissyttrandena bör fogas till protokollet i detta 

ärende som bilaga 2. 
Med huvudsaklig utgångspunkt i RFV-översynens betänkande och syn

punkter som kommit fram under remissbehandlingen kommer jag i det 

följande att behandla främst RFV:s roll och uppgifter som central 

förvaltnings- och tillsynsmyndighet inom socialförsäkringsområdet samt 

arbetsfördelningen mellan verket och de allmänna försäkringskassorna. 

2 Riksförsäkrings,•erkets nuvarande arbetsuppgifter och orga
nisation 

Riksförsäkringsverket inrättades år 1961 genom en sammanslagning av de 

två ämbetsverken riksförsäkringsanstaltcn och pensionsstyrelsen. Det nya 

verket skulle utgöra en gemensam ledning för administrationen av den 

obligatoriska socialförsäkringens olika grenar. Samtidigt ombildades de 

tidigare allmänna sjukkassorna till försäkringskassor som en regional och 

lokal organisation för hela den allmänna försäkringen. 

Sedan i1r 1961 har förutsättningarna för RFV:s och försäkringskassornas 

verksamhet i stor utsträckning flirändrats. En mycket omfattande utbyggnad 

av socialförsäkringssystemet har skett, vilket inneburit att såväl verket som 

försäkringskassorna har fött väsentligt utvidgade och förändrade arbetsupp

gifter. Nya uppgifter, helt eller delvis utanför det egentliga socialförsäkrings

omddet, har också lagts på verket och kassorna. Vidare har den successiva 

övergången från manuellt arbcte till användning av ADB i försäkringsadmi

nistrationen inneburit stora förändringar av verksamheten. 

RFV är nu central förvaltningsmyndighct främst för iircnden som rör den 

allmänna försäkringen - dvs. sjukförsäkring med förmdraförsäkring och 

tandv{1rdsförsäkring. folkpensionering. ti!Higgspensioncring - samt delpen

sionsförsäkring och arbetsskadcförsiikring, allmänna barnbidrag och 

bidragsförskott. Verket iir också central förvaltningsmyndighet för ärenden 

som rör utbetalning av studiestöd vid vuxenutbildning. utbildningsbidrag vid 

arbetsmarknadsutbildning och dagpenning till vissa värnpliktiga. 

Handläggningen av de enskilda försäkrings- och bidragsärcndena inom 

niimnda förmtmssystem ankommer på de allmänna försäkringskassorna. 

I verkets uppgifter ingår bl. a. att utöva tillsyn över försäkringskassorna. 

Vidare utbetalas förmånerna i huvudsak genom verkets försorg. RFV svarar 

dessutom för debitering och uppbörd av arbetsgivarnas sociala avgifter till 

den allmänna försiikringen m. m. samt handlägger ärenden enligt lagen om 

yrkcsskadeförsäkring, m. fl. äldre författningar inom motsvarande område. 

Vidare åligger det RFV att bevaka rättspraxis och inträda som part vid 

försäkringsdomstol. Verket är även redovisningscentral och har ett revisions

kontor för ett antal statsmyndigheter. 
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Vissa förändringar i RFV :s nuvarande uppgifter kan förutses bl. a. som en 

följd av redan fattade beslut av statsmåkterna. Den 1 juli 1977 ersattes den 

tidigare yrkesskadeförsäkringen av en ny arbetsskadeförsäkring där hand

läggningen i första instans ankommer på försäkringskassorna. Som tidigare 

nämnts handlägger dock RFV alltjämt ärenden enligt den äldre lagstiftning

en. Dessa arbetsuppgifter kommer successivt att minska. Vidare medför 

införandet av ett nytt budgetcringssystem för försäkringskassorna fr. o. m 

budgetåret 1982/83 en övergång från detaljstyrning av kassornas administra

tion till målstyrning med stöd av bl. a. ekonomiska ramar. Slutligen har 

socialavgiftsutredningen (S 1981 :04) i uppdrag att bl. a. utreda frågan om en 

decentralisering av debitering och uppbörd av arbetsgivaravgifter från RFV 

till de lokala skattemyndigheterna och länsstyrelserna. 

RFV leds av en styrelse. Ledamöter av denna är generaldirektören, som är 

styrelsens ordförande, överdirektören samt fem av regeringen förordnade 

ledamöter jämte två personalföreträdare. Verksamheten ärf. n. organiserad 

på fyra ;wdelningar, nämligen en administrativ avdelning, en tillsynsavdel

ning, en planeringsavdelning och en yrkesskadeavdelning samt därjämte en 

ombudsenhet. Avdelningarna är organiserade på sammanlagt 12 byråer och 

två fristående sektioner vartill kommer ett revisionskontor. Vidare finns fyra 

rådgivande delegationer - en tandvårdsdelegation, en läkarvårdsdelegation, 

en central pensionsdelegation och en arbetsskadedelegation - knutna till 

verket. 
Verkets enheter är placerade i Stockholm utom tekniska byr{m, som sedan 

i1r 1973 är lokaliserad till Sundsvall. 

1 samband med utvecklingen av trygghebförmånerna har också adminis

trationen byggts ut. I stort sett har dock hela den personella ökningen skett 

inom försäkringskasseorganisationen. RFV:s personalorganisation omfattar 

drygt 1 000 tjiinster, vilket i stort sett överensstämmer med antalet tjänster 
niir verket inriittades M 1961. Antalet anställda hos försiikringskassorna har 

diircmot nära nog trcduhhlats sedan 1960-talets början i samband med 

utbyggnaden av socialförsäkringssystemet och organisationen omfattar f. n. 

ca 16 UOO tjänster. 

Som tidigare nämnts kan vissa föriindringar förutses betriiffande RFV:s 

arbetsuppgifter. Detta kommer iiven att påverka organisationen. För verkets 

yrkesskadeavdelning, som är första bc~lutsinstans för ärenden enligt den 

iildrc yrkesskadclagstiftningen, kommer arbetsuppgifterna att successivt 

minska. En decentralisering av avgiftsadministrationcn kan komma att leda 

till att plancringsavdelningens avgiftshyr[1 kan a\'vecklas. F. n. finns inom 

yrkesskadeavdelningen och avgiftsbyrfo sammanlagt ca 350 tjiinster. 
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3 Föredragandens Ö\'ervägandcn 

3.1 Allmänt om förslagens innebörd 

Någon samlad och övergripande genomgäng av RFV:s organisation och 

arbetsfördelningen mellan kassorna och verket har inte gjorts sedan verket 

oeh försäkringskassorna inrättades i början av 1960-talet. Sedan dess har 

verkets och kassornas verksamhctsomradc byggts ut och förändrats mycket 

påtagligt. Det iir mot bakgrund härav angeliiget att klarliigga arbets- och 

rollfördelningen mellan RFV och försäkringskassorna. 

Försäkringskassornas administration finansieras numera helt med allmän

na medel. Som ett resultat av RFV-översynens första delbetiinkande har. 

som tidigare nämnts, ett nytt budgeteringssystem för de allmänna försäk

ringskassornas administration införts fr. o. m. budgetåret 1982/83. Avsikten 

har varit att genom en effektiv och ändamälscnlig styrning av de ekonomiska 

resurserna minska behovet av annan administrativ styrning. Som en 

konsekvens därav har det redan skett en decentralisering av administrativa 

beslutsbefogenheter från RFV till försiikringskassorna. 

1 det följande kommer jag att pä grundval av komrnitkns slutbetänkande 

göra en genomgfmg av RFV:s och kassornas roller inom socialförsiikrings

administrationen. Jag kommer därvid att lägga tyngdpunkten på friigor som 

gäller RFV:s roll och uppgifter som central förvaltnings- och tillsynsmyndig

het samt arbetsfördelningen mellan verket och försäkringskassorna. Jag har 

funnit det angeläget att i klarläggande syfte s1f1 fast vad som främst skall ingå i 

verkets uppgifter. Därmed klargörs också ansvarsfördelningen mi.:llan verket 

och kassorna. I fnlga om arbetsfördelningen mellan RFV och försäkrings

kassorna kommer jag att betona att alla möjligheter till decentralisering bör 

tas till vara. Jag kommer ockstl att föreslå att vissa arbetsuppgifter som f. n. 

handläggs av RFV skall decentraliseras till försäkringskassorna. 

En viktig utgångspunkt för mina ställningstaganden är att försäkringsad

ministrationen skall betjäna de försäkrade och att de olika frågorna därför 

skall lösas utifrån vad som ger det bästa totala resultatet för de försäkrade och 

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

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

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

alla ansträngningar tas till vara att ytterligare utveckla kontakten mellan 

allmänheten och myndigheten. 

Dessa utgångspunkter leder sammanfattningsvis fram till en markering av 

försäkringskassornas betydelsefulla roll som beslutande organ i det absoluta 

flertalet individuella försäkringsärenden. Ett väl fungerande förtroendc

rnannainflytande är här av stor betydelse. Samtidigt betonas att den centrala 

lednings- och tillsynsfunktionen skall bevaka att ersättningsreglerna tilläm

pas likformigt och rättvist över hela landet, att en så långt möjligt likvärdig 

service erbjuds medborgarna oavsett bostadsort samt att en rationell och 

effektiv resursanvändning uppnås. Utöver sådana insatser genom tillämp

ningsföreskrifter m. m. bör RFV i ökad utsträckning analysera och utvärdera 



Prop. 1982/83:127 13 

effekterna av de olika trygghetssystemen. I enlighet med tidigare ställnings

taganden kan verkets anvisningar i administrativa frågor däremot i huvudsak 

begränsas till riktlinjer och ramar. 

Jag vill också redan här hetona vikten av att försäkringskassornas 

kunskaper och erfarenheter tas till vara i den centrala verksamheten liksom 

angelägenheten av ett växelspel i socialförsäkringsadministrationen mellan 

RFV och försäkringskassorna. 

3.2 Riksförsäkringsverkets roll som central förvaltnings- och tillsynsmyndig

het 

RFV har som central förvaltningsmyndighet det övergripande ansvaret för 

socialförsäkringen m. fl. trygghetsförmåner. Enligt föreskrifterna i allmänna 

verksstadgan (I 965:600) har RFV att noggrant följa utvecklingen inom sitt 

verksamhetsområde och ta initiativ till åtgärder som behövs eller som i övrigt 

är lämpliga. 

Försäkringskassorna svarar för huvuddelen av verksamheten gentemot de 

försiikrade och avgör hl. a. fr[igor om socialförsäkringsfiirm{mer m. m. i de 

enskilda fallen. 

De grundläggande reglerna om rollfördelningen mellan RFV och försäk

ringskassorna finns i lagen ( 1962:381) om allmän försäkring (AFL). I I kap. 

2 § AFL stadgas att den allmänna försiikringen handhas av RFV, försäk

ringskassorna samt de lokala organ som regeringen hestiimmer. Av lagen 

framgår att försiikringskassan iir första instans i fråga om heslut i 

försäkringsärenden. I 18 kap. 2 § AfL stadgas att RFV utövar tillsyn över 

försäkringskassorna. vilka har att ställa sig verkets anvisningar till efterrät

telse. Vidare framgår av 20 kap. 12 § AFL att RFV har att verka för att 

hcstämmelserna om den allmänna försiikringen tillämpas likformigt och 

rättvist i hela landet. I vissa författningar finns direkta bestämmelser om att 

RFV har att utfärda kompletterande tillämpningsföreskrifter. 

RFV-översynen anser att RFV:s verksamhet i så stor omfattning som 

miijligt hör inriktas pil tillsyn och andra centrala uppgifter. De utvärderande 

inslagen i verksamheten bör enligt kommitten förstiirkas. Vidare föresl<'is att 

vissa enskilda ärenden som handläggs av RFV skall decentraliseras. främst 

till försiikringskassorna. 

Kommitten framhåller att det är verkets uppgift att verka för att 

statsmakternas heslut och intentioner verkställs. Verket skall utöva tillsvn 

över försiikringskassorna heträffande de delar av försäkringen som handhas 

av kassorna samt självt svara för hanteringen av iivriga delar av försäkringen. 

Försäkringskassornas ansvarsområde anges i författning. I den mån författ

ningsbcstärnrnelser saknas hör det enligt kommitten ankomma på RFV att 

avgöra om och i vad mån arbetsuppgifterna skall utföras i kassorna. Diirvid 

hör en utgångspunkt vara att de uppgifter som lika väl kan utföras av 

kassorna som av verket bör ankomma p{1 k<lssorna. 

Enligt kornmitten bör tillsynswrksamhetens inriktning ändras pii sitdant 
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sätt att RFV:s anvisningar i högre grad ges formen av riktlinjer och ramar för 

kassornas agerande i stället för detaljerade och bindande anvisningar. 

Bindande anvisningar hör förekomma ntir det motiveras av krav pä enhetlig 

handliiggning av försiikringstillämpningsfn\gor. Vidare mitste arhctsinstruk

tioner som berör ADB-systemet som regel ha karaktär av föreskrifter. För 

tillsynen av kassornas förvaltning innehiir ramhudgetsystcmet bl. a. en 

minskning av behovet av annan administrativ styrning. Inom detta område 

bör tillsynen därför enligt kommitten i hög grad inriktas på utfärdande av 

allmänna riktlinjer i stället för detaljerade föreskrifter. 

Flertalet rcmissinstanser är i princip positiva till kommittens ställningsta

ganden i fråga om rollfördelningen mellan RFV och förslikringskassorna 

samt RFV:s tillsynsverksamhet. RFV understryker att befogenheten att 

bestämma fördelningen mellan verkd och kassorna hör tillkomma verket i 

egenskap av central förvaltningsmyndighct. Riksrevisionsvcrket anför att 

statsmakterna bör ange RFV:s respektive försäkringskassornas ansvar för 

olika funktioner för att därigenom undanröja de oklarheter som f. n. 

föreligger. TCO och LO anser att möjligheterna till decentralisering hör 

beaktas och att det värde som ligger i en betydande administrativ 

sjiilvstiindighet för försäkringskassorna hör tas till vara. 

Försäkringskasseförbundet delar inte kommittens uppfattning att RFV 

skall kunna avgöra arbets- och befogcnhetsfördelningen mellan verket och 

kassorna i fall diir författningsbestämmclser saknas. Det iir enligt förbundet 

nödviindigt att statsmakterna klart formulerar ansvars- och bdogcnhetsgriin

serna. Vidare framhåller förbundet att RFV hör mycket starkt begränsa sitt 

deltagande i socialförsiikringens direkta drifts- och vi:rkstiillighctsfr:'lgor. 

Försäkringsanstiilldas förbund anför att försäkringskassornas roll som 

verkställande organ och RFV:s roll som tillsynsmyndighet klart bör framgå 

av lag och författning. Vidare framh[1llcr förbundet att verkets anvisningar 

bör bcgriinsas och i ökad utstriickning ersättas av rekommendationer. 

Försiikringsöverdomstolen understryker vikten av att RFV snabbt utfär

dar nödvändiga tilliimpningsförcskrifter i samband med att ny lagstiftning 

skall träda i kraft. Även RFV tar upp behovet av tilliimpningsföreskrifter och 

framhMler att verket i högre grad än idag bör använda sina resurser för att 

analysera och uttala sig i tillämpningsfrågor. där praxis inte hunnit 

utbildas. 

for egen del vill jag anföra följande. 

Inom statsförvaltningen ankommer det pä de centrala myndigheterna att 

främst se till att arbetet inom deras olika sektorer bedrivs enligt riksdagens 

och regeringens intentioner. Myndigheterna har det centrala lcdningsansva

ret inom sitt vcrksamhetsomrädc och skall vidare söka tillgodose behovet av 

samordning samt kraven på rättssiikerhet, service och effektivitet. Den 

centrala detaljregleringen av regionala och lokala organ-bör dock inte vara 

mer omfattande iin nödviindigt. 
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Dessa allmänn~i principer gäller ocks;\ för administratinnen av socialför

siikringssystemet. De allmiinna försiikringskassorna iir inte statliga myndig

heter utan sjiilvstiimliga pffrntligriittsliga organ. De uppgiftt'T de har att svara 

för iir emellertid i sin helhet statligt reglerade ;:ich verksamheten finansieras 

helt med allmiinna medel. Försiikringskassorna iir diirfiir i sin verksamhet att 

jiimstiilla med statliga organ. 

Som central förvaltnings- och tillsynsmyndighet ankommer det således på 

RFV att under regeringen svara för den centrala ledningen av den allmänna 

försäkringen och övriga trygghetsanordningar inom verkets ämbetsområde. 

I likhet med kommitten anser jag att RFV:s verksamhet bör inriktas på en 

ytterligare markering av dess centrala lednings- och tillsynsfunktion för 

bevakning av att statsmakternas beslut och intentioner uppfylls. Jag vill hiir 

siirski It peka pt1 betyuclsen av insatser för att tillse att ersättningsreglcr m. m. 

tilliimpas likformigt och rättvist Ö\'er hela landet. att allmiinhctcn for en s[t 

liingt möjligt likvärdi!! service och information oavsett bostadsort samt att en 

rationell och effektiv resurs:inviindning säkerstiills. 

Jag delar vidare kommittens mening att tillsynsverksamhetens inrikti1ing 

biir ändras pii sådant siitt att RFV:s anvisningar i administrativa fr[tgor i ökad 

omfattning ges formen av riktlinjer och ramar i syfte att uppnil en ökad grad 

av målstyrning. Detaljerade administrativa föreskrifter bör sidedes kunna 

begriinsas. 

Det tir en allmiint tillämpad princip inom statsförvaltningen att övergri

pande föreskrifter anges i lag och andra författningar och att det ankommer 

pf1 den centrala förvaltningsmyndighcten att utfärda niirmare tilliimpnings

föreskrifter. Behovet av s~tdana centrala föreskrifter följer bl. a. av strävan 

efter en enhetlig lagtilliimpning. Det ligger säledes i RFV:s centrala 

ledningsansvar att aktivt verka för en enht'tlig tilliimpning av lagstiftningen 

p;1 soeialförsäkringsomrildet. Detta giiller så\'iil iildre som ny lagstiftning. I 

likhet med fi.irsäkringsi1vcrdomstolcn och RFV vill jag framh~1lla vikten av 

att verket snabbt utarbetar nödvändiga tilliimpningsföreskrifter till nya 

författningsbestämmelser för att diirmed fä en enhetlig tilliimpning hns 

försiikringskassorna utan att domstolspriivning behöver a\·vaktas. Samtidigt 

bör RFV genom ombudsenheten verka för att riittspraxis snarast möjligt 

utbildas. En fortlöpande bevakning av nya riittsfa\l biir ske för att siikerstiilla 

att verkets tilliimpningsföreskrifter i förekommande fall anpassas till den 

praxis som utbildas. RFV bör ocksä se till att information om rättspraxis pft 

lämpligt siitt snabbt nar ut till försiikringskassorna och andra som har behov 

av sådan information. RFV bör därvid samnlda med försäkringsdomstolar-

na. 

Det är enligt min mening inte möjligt att i författning eller i annan ordning i 

detalj ange ansvars- och befogcnhetsfördelningen mellan RFV och försäk

ringskassorna. Därtill är verksamheten för omfattande och förände.rlig. I 

likhet med kommitten anser jag att det i verkets uppgifter ligger en generell 

befogenhet att - inom ramen för gällande författningsregler - närmare 
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hestiimma vilka uppgifter som skall ankomma på RFV respektive försiik

ringskassorna. Härvid hör alla möjligheter till decentralisering tas till vara 

och de centrala föreskrifterna begriinsas till \'ad som pi1kallas a\· behovet av 

samordning och kraven pii riittssiikerhct. 

Som jag redan framh{tllit srnrar Ji'irsiikringskassorna redan nu i allt 

väsentligt för de indi\'iduella avgiirandena betriilfande de sociala trygghets

fiirmirnerna gentemot de fiirsiikrade samt skilda offentliga och privata 

värdgivare. Mot denna bakgrund är en viil fungerande fiirtroendemanna

medverkan viktig i försäkringskassornas verksamhet. Det är därvid angelä

get att förtroendemännens medverkan inriktas pa si1dana omr{1den där deras 

medverkan kan fä ett meningsfullt inneha!!. Det finns anledning att frön tid 

till annan se över och anpassa förtroendemiinnens medverkan till de 

förändringar som sker inom verksamhetsområdet. 

F. n. pf1gi1r - i en siirskild arbetsgrupp som är gemensam för RFV och 

Försäkringskassefiirbundet- en översyn av de förtroendevaldas medverkan i 

försäkringskassorna. Jag riiknar med att senare äterkomma till regeringen i 

denna fdga. Jag vill dock redan hiir peka pt1 några omriidcn där det finns 

anledning att iivcrviiga möjligheterna till en iikad medverkan av förtroen

demän i besluten. 

Om någon är missnöjd med en försiikringskassas beslut skall kassan i första 

hand ompröva sitt beslut. Omprövningsförfarandet har fr. o. 111. den 1 april 

1982 utvidgats si1 att ärendet gilf till försäkringsdornstol först vid iiverkla

gande a\' kassans nya beslut, Inom pensions- och arhetsskadeomri\det finns 

en omfattande medverkan a\' förtroendcmiin i bcslutsprocessen. Enligt min 

mening bör det överviigas om förtroendemiin kan medverka vid omprövning 

även inom vissa andra iircndegrupper bl. a. inom sjukförsiikringsomrädct 

samt vid beslut om vissa [1tgärclcr niir det giiller !;inga sjukfall m. m. 

3.3 l'tbildnings- och informationsvcrksamhctcn 

Kommitten anser att ansvaret för centrala insatser inom utbildnings- och 

informationsomrädct liksom f. n. hiir ankomma på RFV. Kommitten 

framh(1ller att personalen i alla forsiikringskassor mäste ha en likviirdig 

utbildning för prörning av försiikringsfr{1gor m. m. Även inom det adminis

trativa onrn\det arbetar kassorna med fri1gor som till stora delar iir likartade 

över landet och som diirför stiiller samma krav pt1 utbildningen av 

personalen. 

Kommitten framh<iller att den nuvarande utbildningsverksamheten funge

rar i stort sett smidigt. RFV ansvarar f. n. för de centrala utbildningsinsat

serna, silsom produktion av centralt uthildningsmaterial, utbildning av vissa 

_uthildningsansvariga hos kassorna m. m. Ansvaret för genomförandet av 

personalutbildningen i varje enskild kassa ligger diircmot pä kassan sjiilv som 

ansvarig för sin verksamhet. 

I fr~1ga om informationen anser kommitten att RFV:s centrala ansvar för 
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denna grundar sig på saväl verkets roll som central förvaltningsmyndighct 

som på rationalitetsskäl. Den centrala informationsvcrksamheten avser 

enligt kommitten sådana informationsinsatscr som pa ett enhetligt siitt och 

med ett enhetligt innehåll bör nå ut över hela landet. För den regionala och 

lokala informationen skall försäkringskassorna däremot ansvara självstän

digt. Vidare skall kassorna ha ett reellt inflytande även på den centrala 

informationsvcrksamheten så att deras kunskaper om allmänhetens infor

mationsbehov tas till vara på ett ändamålsenligt sätt. 

Vid remissbehandlingen har RFV och riksrevisionsvcrkct ställt sig baknm 

kornmittens bedömning att ansvaret för centrala insatser inom utbildnings

och informationsomradet bör ankomma på RFV. RFV framhåller att det 

som ett lt:?d i genomförandet av samhällets reformpolitik måste ankomma på 

den ansvariga myndigheten att se till att allmänheten får en korrekt och 

rättvisande information och att berörd personal genom en adekvat utbildning 

ges möjlighet att tillämpa försäkringen på ett likformigt och rättvist sätt. 

Försäkringsöverdomstolen konstaterar att utbildningsvcrksamheten 

fungerar mycket väl. Ett överförande av utbildningsansvaret från RFV till de 

olika försäkringskassorna skulle kunna leda till att enhetligheten i utbild

ningen g~1r förlorad. 

LO anför att utgångspunkten för utbildnings- och informationsinsatserna 

miiste vara en god samverkan mellan försäkringskassorna och RFV. Helt 

klart hm· hittills varit att försäkringskassorna har det regionala och lokala 

ansvaret för dessa verksamhetsområden. 

Frän försäkringskassehåll anförs att försäkringskassorna bör ansvara för 

utbildnings- och informationsvcrksarnheten. Försäkringskasseförbundet 

anför att kassornas befogenheter och ansvar för utbildning och information 

omöjligen kan siittas ifdga. eftersom såväl kostnaderna för utbildning och 

information som effekterna därav har väsentlig betydelse för kassornas 

förvaltningskostn;1der och servicen till de försäkrade. Förbundet anser 

vidare att RfV:s medverkan i princip skall begränsas till sakgranskning av 

utbildnings- och informationsmaterial samt tillsyn av verksamheten. Led

ning. planering och samordning av centrala eller gemensamma Mgärder på 

ifn"'1gavarande område inom kassorna bör enligt förbundet ske genom ett 

lcdningsorgan i vilket verket skall vara representerat. Säsom ram för 

ledningsorganets verksamhet skall giilla övergripande planer och mål som 

utarbetats av RFV. Även Försäkringsanstiilldas förbund anser att försäk

ringskassorna skall ansvara för utbildnings- och informationsvcrksamheten 

samt att RFV:s medverkan skall bcgriinsas till sakgranskning av material och 

tillsyn av verksamheten. 

Enligt min mening bör RFV i egenskap av central förvaltningsmyndighet 

ha det centrala och övergripande ansvaret för utbildnings- och informations

verksamhcten på socialförsäkringsområdet. Detta är väsentligt för att 

säkerställa att lagstiftningen tillämpas på ett enhetligt sätt och att allmänhe

ten för en enhetlig information över hela landet. Härtill kommer att det av 

2 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 127 
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ekonomiska och rationella skäl inte skulle vara försvarhart att varje 

försäkringskassa utarbetade sitt eget utbildnings- och informationsmaterial 

om socialförsiikringen. Det är här nödvändigt med en central insats och ett 

centralt ansvar. 

Jag vill dock i detta sammanhang understryka vikt.en av att försäkrings

kassornas kunskaper och erfarenheter på lämpligt sätt tas till vara i den 

centrala verksamheten. Det är vidare angeläget att det samarbete som f. n. 

bedrivs mellan RFV och kassorna fortsätter och att RFV i samverkan med 

försäkringskassorna fortlöpande följer och utvecklar formerna för detta 

samarbete. 

Med anledning av vad som anförts bl. a. av Försäkringskasseförbundet vill 

jag framhålla att försLikringskassorna enligt mitt förslag även i fortsättningen 

kommer att ansvara för huvuddelen av uthildnings- och informationsinsat

serna inom socialförsäkringsömrådet. Det bör nämligen liksom f. n. 

ankomma på respektive försäkringskassa att ansvara för genomförandet av 

utbildningen av kassans egen personal samt för den lokala informationen. 

3 . ..J Vtvärdering av hidragssystemen 

Med hiinsyn till socialförsäkringsområdcts stora samhiillsekonomiska vikt 

och dess centrala betydelse för den enskildes ekonomiska trygghet iir en av 

RFV:s viktigaste uppgifter att aktivt bevaka bidragsreglernas effekter. 

Kommitt~n framhåller att trygghetssystemets ökade komplexitet har 

medfört att RFV:s utvärderingsverksamhet bör ges en avsevärt ökad tyngd 

och prioritet jiimfört med nuläget. Kommitten understryker samtidigt 

betydelsen av att verket i sin utvärderingsverksamhet tar till vara de 

kunskaper och erfarenheter som finns inom försäkringskassorna. 

Rcmissinstanserna iir gcnomgaende positiva till att ge utvärdcringsverk

samheten en ökad tyngd och prioritet. 

I likhet med kommitten och remissinstanserna anser jag det angeläget att 

socialförsäkringssystemets effekter i olika delar studeras och redovisas. 

Detta giiller inte minst i fråga om uppföljning och utvärdering av nya 

regelsystem och analyser av sambandet mellan olika bidragssystem samt 

mellan bidrags-, avgifts- och skattesystemen liksom den samlade effekten a\' 

dessa system. Det. bör vara en central uppgift för RFV att i sin vcrksam

hetsplancring prioritera resurser för en sådan uppföljning och utviirdering. 

som i vissa delar Himpligen sker i samverkan med andra berörda myndighe

ter. 

En betydande del av den utvärdering som i dag sker inom socialförsiik

ringssystemet finansieras från socialdepartementets anslag för forsknings

och utvecklingsarbete samt försöksverksamhet. Jag anser det viktigt att RFV 

som central förvaltningsmyndighet utöver egna analyser iiven tar initiativ för 

att fä till stilnd externa forsknings- och utvecklingsprojckt som belyser hur 

olika delar av trygghetssystemet fungerar. 
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3.5 Revisionen inom socialförsäkringen 

För rcvisionsuppgiftcr finns ett fristäende revisionskontor inrättat hos 

RFV. Detta har hand om revisionen av RFV samt ytterligare 15 statliga 

myndigheter. 

Försäkringskassornas förvaltning granskas av revisorer som enligt 18 kap. 

16 s AFL utses särskilt för varje kassa. Fiir varje år utses en revisor av RFV 

och två revisorer av landstinget eller kommunfullmäktige. Förutom dessa 

externa revisorer finns särskilda internrevisionsenheter inom kassorna. som 

en del av kassans interna kontrollsystem. 

Enligt kommittens mening kompliceras revisionen av den allmänna 

försäkringen m. m. genom att revisionen av de maskinella och de manuella 

rutinerna inte är samordnad. De flesta ärenden som förekommer inom 

RFV:s verksamhetsområde behandlas av både RFV och försäkringskassor

na. Kassorna beslutar om rätten till förmi'mcr och levererar in uppgifter till 

RFV:s ADB-system som bearbetar uppgifterna och framställer utbctalnings

handlingar. Ur rcvisionssynpunkt iir det sitlcdes enligt kommitten fråga om 

ett sammanhängande system. Trots detta är revisionsansvaret delat på två 

organ. 

Vad internrevisionen beträffar utgör denna enligt kommitten en del av 

försäkringskassans interna kontrollsystem . .lnternrevisionsenhetcrna vid de 

olika försäkringskassorna arbetar för närvarande i stort sett oberoende av 

varandra trots att de har att granska i huvudsak likartade system. Enligt 

kommittens bedömning skulle en viss samordning av de skilda kassornas 

revision kunna höja effektivih.'kn i hela verksamheten. 

Kommitten finner att övervägande skäl talar för en samordning såväl av 

revisionen av maskinella och manuella rutiner som av revisionen mellan de 

olika försäkringskassorna. 

f'ör att uppn{t dcn bchövliga samordningen av revisionsvcrksamheten 

föresltir kommitten att revisionskontoret hos RFV ersätter den revisor i varje 

kassa som nu utses av RFV. Rcvisionskontoret bedöms ha goda fackmässiga 

förutsättningar att i egenskap av cxternrevisor svara för en ökad samordning. 

ADB-inslaget i kassornas rutiner är stort och rcvisionskontoret iir för 

närvarande den enda enhet inom socialförsiikringsorganisationen som har 

kompetens att utföra. kvalificerad ADB-revision. Rcvisionskontoret har 

dessutom deltagit i arbetet med uppbyggnaden av kassornas intcrnrevisions

cnhctcr och är därigenom väl insatt i kassornas revisionsfrågor. 

Kommitten päpekar att revisionskontorct står under riksrcvisionsverkets 

tillsyn och således har att rätta sig efter detta ämbetsverks direktiv i fråga om 

revisionsverksamheten. Enligt 18 kap. 17 * andri1 stycket AFL har extcrn

rcvisorcrna emellertid oc~sä att ställa sig till efterrättelse de särskilda 

föreskrifter. som RFV meddelar. llärigcnom skulle en kompetenskonflikt 

mellan de båda ämbetsverken möjligen kunna uppkomma. Den risken bör 

undanröjas. Då enligt uppgift RFV:s kompetens i detta avseende hittills 
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aldrig utnyttjats. anser kommitten att ändringen lämpligen bör ske genom att 

RFV:s kompetens att meddela särskilda föreskrifter för de externa 

revisorerna slopas. 

Kommittens förslag för stöd eller lämnas utan erinran av det övervägande 

antalet remissinstanser. RFV understryker vikten av att en samordning 

kommer till stånd i revisionen av manuella och maskinella system. 

Riksrevisionsverkct framhåller att försäkringskassornas verksamhet är 

omfattande och ofta utgör delar av ett större system, såsom t. ex. i fråga om 

socialförsäkringsadministrationen. Riksrevisionsverkets förvaltningsrevi

sion har successivt övergått tills. k. systemstudier där granskningen normalt 

inte utgår från ett myndighetsperspektiv utan avser verksamhetsområden. 

Riksrevisionsverket anser det naturligt att verkets förvaltningsrevision även 

omfattar försäkringskassornas verksamhet. 

Från försäkringskassehäll framförs kritik mot kommittens förslag och 

förordas att revisionsverksamheten i kassorna skall vara oförändrad. 

Försäkringskasseförbundet framhåller att man i första hand bör pröva fri1gan 

om ett ändrat huvudmannaskap för ADB-verksamheten. Vidare anför 

förbundet att behovet av samordning och samverkan i revisionen kan 

tillgodoses genom lämpliga samarbetsformer. Även Försäkringsanstiilldas 

förbund anser att rcvisionsverksamheten i försäkringskassorna skall vara 

oförändrad. 

Enligt min mening iir det bi1de naturligt och angeläget att redovisningsrc

visionen av RFV:s och försiikringskassornas verksamhet samordnas si1 att 

revisionen av maskinella och manuella rutiner kan ske i ett sammanhang. 

Vidare behövs en samordning av revisionen mellan kassorna i syfte att nå 

ökad effektivitet. Jag anser därför i likhet med kommitten att revisionskon

torets verksamhet biir utvidgas till att omfatta även den del av försäkrings

administrationen som sköts av kassorna. Revisionskontoret bör diirvid 

ersätta den externrcvisor som RFV utser i varje kassa. Revisionskontoret är 

den enda enhet inom socialförsiikringsadministrationen som har kompetens 

att utföra kvalificerade ADB-revisioner. Genom att revisionskontoret står 

under riksrevisionsverkets tillsyn och i revisionsfdgor är frist[icnde från RFV 

upprätthålls också principen om en oberoende revision. Eftersom försiik

ringskassornas verksamhet finansieras med allmänna medel omfattas de 

även av riksrevisionsverkets förvaltningsrevision. Behovet av lokal anknyt

ning tillgodoses genom de tvä av landstinget utsedda revisorerna. 

Revisionen skall för revisionskontorets del bedrivas på motsvarande sätt 

som anges i förordningen ( 1980:718) om revisionen vid rcvisionskontor. Med 

stöd av 13 § denna förordning kan riksrevisionsverket utfärda föreskrifter 

och anvisningar för revision vid revisionskontor. Enligt 18 kap. 2 ~ AFL har 

försäkringskassorna skyldighet att iaktta RFV:s anvisningar. vilket även 

gäller internrevisionens verksamhet. Jag förutsätter att riksrcvisionsverket 

och RFV gemensamt utfärdar de anvisningar som erfordras för en 

samordning av revisionskontorets och internrevisionens insatser. 
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Kommitten har, som tidigare nämnts. föreslagit att RFV:s rätt att meddela 

föreskrifter för de externa revisorerna skall slopas. Jag ansluter mig till detta 

förslag. 
Kommitten har också prövat frågan om revisionen av försäkringskassornas 

verksamhet bör omfatta även Försäkringskasseförbundets verksamhet. 

Kommitten konstaterar att förbundet är en organisation med offentligrätts

liga medlemmar men anordnad i privaträttsliga former. Verksamheten 

regleras av särskilda stadgar och finansieras via försäkringskassorna med 

allmänna medel. Förbundet omsatte under år 1980 ca 40 milj. kr. 

Kommitten anser att statens intresse i viss utsträckning kan tillgodoses 

genom att revisionskontoret går in som revisor i samtliga försäkringskassor. 

Vidare föreslår kommitten att förbundet - i likhet med vad som förutsätts 

gälla för försäkringskassorna - får en skyldighet att på begäran lämna 

revisionskontoret alla upplysningar angående medelsanvändningen. Där

med torde enligt kommitten i huvudsak samma effekt kunna nås som vid en 

direkt statlig revision av förbundets verksamhet. 

Riksrevisionsverket och statskontoret förordar att Försäkringskasseför

bundets verksamhet skall granskas på samma sätt som försäkringskassornas, 

dvs. genom revisionskontoret. De framhåller att förbundets verksamhet bör 

ses som en del av den totala socialförsäkringsadministrationen. 

Från försäkringskasschåll motsätter man sig förslaget att Försäkringskas

seförbundet skall åläggas skyldighet att på begäran lämna revisionskontoret 

upplysningar angående förbundets medelsanvändning. Försäkringskasseför

bundet framhåller att förbundets agerande beslutas enligt civilrättsliga regler 

av valda· ombud för kassorna. 

För egen del vill jag anföra följande. Eftersom Försäkringskasseförbun

dets verksamhet helt bekostas med allmänna medel är det naturligt att 

medelsanvändningen i förbundet granskas även på statens vägnar. Detta bör 

kunna ske genom att revisionskontoret samlat granskar försäkringskassornas 

medelsförvaltning inkl. utgifterna till Försäkringskasseförbundct och därvid 

får anses ha rätt att infordra upplysningar från förbundet om mcdelsanvänd

ningen. Jag biträder således kommittens förslag. 

Det nu anförda kräver ändringar i 18 kap. 16 och 17 ** AFL. 

J friiga om redovisningssystem för försäkringskassorna uppdrog den 

förcgi1ende regeringen åt RFV och riksrevisionsverket att tillsammans och i 

samarbete med försäkringskassorna klarliigga vilka anpassningar som 

behöver göras av det statliga redovisningssystemet (system S) med inriktning 

på att detta skall kunna tilliimpas för de allmänna försäkringskassornas 

budget och redovisning fr. o. m. den I juli 1983 samt att den statliga 

bokfiiringsföwrdningen skall kunna giilla för redovisningen senast fr. o. m. 

niimnda tidpunkt. 

De båda ämbetsverken har redovisat uppdraget i en skrivelse den 24 

februari 1983. Av skrivelsen framgår att RFV avser att med stöd av 18 kap. 

2 § AFL föreskriva att bokföringsförordningen skall gälla för försäkringskas

sorna fr. o. m. den 1 juli 1983. Beträffande redovisningsfrågorna i övrigt 
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bereds ärendet f. n. inom socialdepartementet. Jag ·avser att i annat 

sammanhang återkomma till regeringen i denna fråga. 

3.6 Socialförsäkringens ADB-verksamhet 

En förutsättning för att det omfattande ekonomiska ersättningssystemet 

skall kunna administreras siikert och med rimliga resursinsatser är att 

ADB-teknik används. Sådan teknik har sedan länge använts i socialförsäk

ringsadministrationen och RFV förfogar över en stor datoranläggning som är 

placerad i Sundsvall. Försäkringskassorna är genom ett omfattande termi

nalnät anslutna till denna anläggning. 

I mitten av år 1977 tillsattes en parlamentarisk kommitk med uppgift att 

utreda frågor om den framtida ADB-verksamheten inom den allmänna 

försäkringen m. m. Den s. k. ALLFA-kommittcn liimnade i början av år 

1981 sitt betänkande (SOU 1981 :24) Socialförsiikringens datorer - decen

tralisering av verksamheten. I betänkandet föreslås bl. a. en decentralisering 

till försäkringskassorna av driften av vissa delar av det nuvarande ADB

systemct i Sundsvall. Vidare föreslås vissa organisationsförändringar av 

systemutvecklings- och underhållsarbetet för ADB-systemen. 

ALLFA:s betiinkande har remissbehandlats. Remissutfallct iir blandat. 

Det är i första hand Försäkringskasseförbundet. Försäkringsanställdas 

förbund och LO som uttalat sig positivt om ALLFA:s förslag. Däremot är 

främst statskontoret. riksrevisionsverket och TCO negativa till utredningens 

förslag. 

Statskontorct har exempelvis inte funnit tillräckligt starka skäl för en så 

omfattande föriindring som ALLFA förcslär. Ett genomförande av ALL

FA:s förslag till datordriftstruktur skulle enligt statskontoret bli tids- och 

resursmiissigt omfattande. tekniskt komplicerat samt utomordentligt kost

samt. I stället förordas fortsatt utveckling av den nuvarande strukturen. 

Även RFV avstyrker ALLFA:s förslag men framhåller att man bör pröva 

alternativ som medför en visserligen längsammare. men betydligt siikrare 

utveckling i den av ALLF A anvisade riktningen. RFV anser bl. a. att ett 

samlat utrednings- och förändringsarbete bör startas snarast möjligt. 

För egen del vill jag anföra följande. 

Socialförsäkringens nuvarande ADB-utrustning har varit i bruk ett antal ttT 

och måste förnyas och kompletteras. Förberedelser pägär därför för ett 

successivt utbyte till ett motsvarande nytt system som byggs upp sil att det 

klarar framtida volymmässiga förändringar och rationaliseringar som inne

bär krav på ökad ADB-kapacitet. Enligt planerna kommer statskontoret att i 

april 1983 hos regeringen begiira bemyndigande att teckna avtal om 

anskaffning av en sådan ny ADB-utrustning. 

Denna- nyanskaffning av ADB-utrustning kommer inte att i niimnv:ird 

grad förändra nuvarande struktur pa ADB-systemet som diirmed kan 

förväntas bestå under 1980-talet. Frägan om en eventuellt mera genomgri

pande förändring av ADB-verksamheten med ökad decentralisel-ing till 
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försäkringskassorna frir diirför aktualitet först niir det giiller planeringen för 

1990-takt. Med. hiinsyn till den stora omfat!ning som socialförsäkringens 

ADB-system har iir det emellertid angeläget att denna planering kommer 

ig{mg tidigt. 

Enligt min mening är det varken möjligt eller nödvändigt att nu binda sig 

för en viss utformning av ADB-verksamheten på 1990-talet på det sätt som• 

ALLFA-kommitten har föreslagit. Bl. a. remissbehandlingen har visat att 

beslutsunderlaget behöver kompletteras med ytterligare utrednings- och 

utvecklingsarbete samt praktiska försök med nya lösningar. Jag har därför 

för avsikt att inom kort återkomma till regeringen med förslag om att RFV 

får i uppdrag att i samråd med statskontoret och i nära samarbete med 

försäkringskassorna genomföra ett utrednings- och utvecklingsarbete samt 

försöksverksamhet i syfte att bl. a. belysa möjligheterna att på längre sikt 

lägga en ökad del av ADB-verksamheten närmare användarna ute i 

försäkringskassorna. 

3. 7 Handläggning a\· enskilda ärenden 

All111ii111 

Alltsedan di:n nuvarande administrationens tillkomst i början av 1960-

talet har det varit i:n medveten striivan att decentralisera handliiggningen av 

di: olika trygghetsförmanerna. Det har lett till att försiikringskassorna nu 

svarar för handläggningen <iv i stort sett alla individuella försiikringsärendcn. 

Undant;1g fri.in denna regel gäller för vissa iirenden som avser äldre 

försiikringsformcr och andra iircnden av speciell karaktiir. 

Kommitten förcsl<ir att vissa av verkets fitcrstt1ende uppgifter skall 

decentraliseras till försäkringskassorna. En utgångspunkt för kommitten har 

hiirvid v<!fit att uppgifter som lika viil kan utföras av försäkringskassorna som 

av RFV bör skötas av kassorna under förutsättning att servicen till 

allmiinheten inte försiimras och att överflyttningen kan ske inom ramen för 

nuvarande resurser. 

Rcmissinstanscrna har i allmiinhct inte haft några erinringar mot de 

allmänna synpunkter som kommittc;n gett uttryck för. Försiikringskasseför

bundct anser dock att dccentralisi:ringcn bör drivas längre iin vad kommitten 

föresl<ir. 

För egen del ansluter jag mig till kommittens st{mdpunkt. som iivcrens

stiimmcr med de allmänna deci:ntraliseringssträvandena inom stat~förvalt

ningen . .lag behandlar i det följande de olika ärendeslag beträffande vilka 

kommitten övervägt decentralisering. 

Vissa iirc11t!e11 enligt i11tcm;uio11ella kom·entioner m. 111. 

Merparten av de iirendcn som avser tilliimpningen av intcrnationl'lla 

konventioner skilts redan nu av fiirsiikringskassorna. RFV utfärdar emeller

tid n[1gra olika typer a\· konventionsintyg. 
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Intyg om tillhörighet till svensk socialförsäkring är relativt komplicerade 

på grund av att de regler som gäller för utsändning och den till denna 

anknutna försäkringstillhörigheten kan vara svåra att tillämpa i de enskilda 

fallen. Med hänsyn härtill bör enligt kommitten dessa iirenden även 

fortsiittningsvis handläggas av RFV. 

Intyg om försäkringsperioder avseende sjukförsäkring 'och pension avser 

att skapa rätt till förmåner enligt utländsk lagstiftning. Dessa ärenden iir 

enligt kommitten av rutinkaraktär och bör inte handliiggas av RFV. Di1 

Stockholms läns allmänna försiikringskassa har en särskild utlandsavdclning 

med uppgift att handlägga försäkringsfrågor för svenskar som är bosatta 

utomlands föreslår kommitten att handläggningen av ifrilgavarande intygs

ärenden överförs till nämnda kassa. 

Rcmissinstanserna har i allmänhet lämnat kommittens förslag utan 

erinran. RFV anför dock att även iirenden som verket handlägger enligt 

lagen ( 1913:120) om allmiin pensionsförsäkring bör överföras till Stock

holmskassan. Det iir här fråga om beviljande av folkpension till personer som 

inte är berättigade till pension enligt AFL men för vilka avgifter erlagts enligt 

ifrågavarande äldre bestämmelser. RFV anför vidare att man bör kunna 

överväga att till försiikringskassorna överföra även utfärdande av intyg 

beträffande s. k. utsänd personal. Försäkringskasseförbundet föreslår att 

sistnämnda ärendegrupp skall decentraliseras till kassorna. 

I likhet med kommitten anser jag att man bör söka decentralisera 

utfärdandet av vissa av de s. k. konventionsintygen. Det ankommer på RFV 

att närmare pröva i vilken utstriickning detta kan ske. Vidare delar jag RFV:s 

mening att de ärenden om pension enligt 1913 års lag som verket handlägger 

bör i_\verföras till Stockholmskassan. Sistniimnda förslag fordrar iindring i 

14 * första stycket lagen ( 1962:382) angående införande av lagen om allmän 

försäkring. 

Fril'illig pensioll.lförsäkring 

Inom RFV har en särskild sektion att svara för administrationen av den 

frivilliga pensionsförsäkringen enligt 22 kap. AFL. Fr. o. m. den 1 januari 

1981 har nyteckning till försäkringen upphört och sektionens huvudsakliga 

arbetsuppgifter hestlir därför av vård av försiikringsbeståndet. 

RFV-översynen framhåller att den frivilliga pensionsförsäkringen inte i 

något avseende har handlagts av försäkringskassorna. Verksamheten är liten 

till sin omfattning och ställer krav på speciell matematisk kompetens som 

saknas pit kassorna. Enligt RFV-översynen iir det därför inte möjligt att flytta 

uppgifterna fr;Jn RFV till kassorna. 

Jag delar kommittens bedömning som lämnats utan erinran av remissin

stanscrna. 
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Trafik- och /111mli1·riintor 

Inköp av trafiklivriinta hos RFV sker med stlid av reglerna i 5 s 
trafikförsäkringsförordningen ( 1976:359). Enligt dessa regler skall svenska 

försäkringsbolag. som inte har rätt att ansvara för livränta. samt utHindska 

, försiikringsanstalter köpa livräntor hos RFV eller behöriga svenska försiik

ringsanstaltcr. 

Inköp av barnlivriintor hos RFV sker med stöd av 4 kap. 6 *och 7 kap. 7 * 

föräldrabalken. En underh~1llsskyldig kan enligt nämnda bcstiimmelser i 

vissa fall fullgöra sin underhållsskyldighet genom att teckna avtal om 

engtrngsbelopp. S;idant avtal skall godkännas av socialnämnd för att bli 

giltigt. Det avtalade undcrhållsbeloppct skall betalas till socialniimndcn som 

enligt huvudn:geln har att köpa en livriinta för barnets räkning. Livriintan 

skall köpas i RFV eller svenskt försiikringsbolag. 

Kommitten föresliir att RFV:s försiiljning av dessa livriintor skall 

upphöra. 

Remissinstanserna har inte haft ni:igra erinringar mot kommittens förslag. 

Även jag biträder förslaget. Det iir här friiga om ·uppgifter som saknar 

anknytning till RFV:s övriga funktioner. :v1öjlighet att köpa ifr{1gavarande 

livriintor finns hos de enskilda försäkringsbolagen. RFV:s uppgift att förvalta 

och betala ut de livriintor som verket redan sillt bör bestå. Omfattningen. 

f. 11. ca 800 trafiklivriintor och 20 barnlivriintor. kommer givetvis att 

successivt minska. 

Förslaget att barnlivräntor inte längre skall kunna inköpas hos RFV 

fordrar iindring i 4 kap. 6 *föräldrabalken. Ändringen berör inte de enskilda 

försäkringsbolagens försiiljning av livriintor. 

I detta sammanhang biir också ett tillriittaliiggande göras i 7 kap. 7 * fjiirde 

stycket föräldrabalken. I detta stycke finns en hänvisning till 4 kap. 6 *andra 

stycket andra meningen. D~1 hänvisningen avser inköp av livriintor och 

bestiimmelser härom numera finns i 4 kap. 6 *andra stycket tredje meningen 

bör hänvisningen iindras i enlighet hiirmed. 

På grund av lagstiftningsfriigans enkla beskaffenhet iir det enligt min 

mening inte nödvändigt att höra lagrådet i detta ärende. 

Jag har i denna fr[1ga samratt med chefen för justitiedepartementet. 

Yrkesskadeiire11de11 

Arbetsskadeförsiikringens ersiittningsregler skiljer sig i flera avseenden 

frän de äldre regler som fortfarande gäller för crsiittning för gamla olycksfall i 

arbetet och yrkessjukdomar. Vidare regleras handläggningen av dessa iildre 

iirenden av en m~rngfald olika författningar friln skilda tidsperioder. l\1ot 

bakgrund hiirav bör enligt kommitten handHiggningcn av iirenden enligt 

iildre lagstiftning iiven framdeles ankomma p<'1 RFV. 

Kommittens förslag f[1r stöd eller liimnas utan erinran av det överviigande 
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antakt n:missinstans\O'r. fiirsäkringskasscförbundet anser dock att ifdgava

ranck iirenden - om iin vid en senare tidpunkt - hör decentraliseras till 

försiik ri ngskassorna. 

Fiir egen del finner jag att en spridning av handliiggningen av dessa 

ersiittningsiirenden till försiikringskassorna f. n. inte är lämplig. Inga nya 

skadcfall intriiffar och antalet iirenckn minskar successivt. Handläggningen 

av de kvarvarande iirendena kriiver siirskilda kunskaper. Jag finner inte 

anledning att nu göra n~igon annan bedömning än vad som gjordes niir 

arbetsskadcförsiikringen infördes. niimligen att handläggningen av iirenden 

enligt iildre lagstiftning alltjiimt bör ankomma pa RFV. Jag vill lämna öppet 

om en decentralisering senare kan visa sig lämplig. 

1\ 1·gi.fi.1Te1·isio11 

Pii· RFV:s avgiftsbyr<i utförs revision av arbetsgivarnas underlag för 

arbetsgivara,·gifter dels genom byrtms egna revisionsinsatser dels i samarbete 

med skattemyndigheterna. Kommitten konstaterar att de sistnämnda 

revisionerna iikat under senare tid och k<in beräknas öka ytterligare i 

samband med att resurserna inom skatteadministrationen förstiirkts. 

Avgiftsbyr:'1ns L'gna revisioner iir enligt kommitten av naturliga skiil inte lika 

ing<'1ende som de som företas saml)rdnat med skatterevisionen. Kommitten 

förcsl{ir mot bakgrund hiira,· att RFV:s egna revisioner helt skall upphö

ra. 

Kommittens fiirslag avstyrks av RFV. TCO och SACO/SR. RFV 

framhitller att ett slopande a\· verkL'ts riitt att företa egna revisioner skulle 

innebiira att vissa arlK·tsgivare 'säsom landsting, kommuner samt vissa 

storföretag aldrig skulle komma att revickras. 

Jag anser i likhet med de angivna rcmissinstanserna att någon ändring av 

revisionens inriktning inte bör göras f. n. Den framtida organisationen på 

detta område hör behandlas i anslutning till -kommande förslag från 

socialavgifts ut redningen. 

Ersiit111i11g fiir ji'irc111gsltii/.rn1·ård 

Enligt 2 kap. 7 ~första stycket andra punkten AFL skall överenskommel

ser mellan förs~ikringskassa och arbetsgivare om ersiittning för kostnader för 

förctagshiibuviml fast~tiillas av. RFV. 

Kommitten förL'slitr att kravet p~i faststiillelse frtin RFV:s sida skall slopas. 

RemissinstansL'rna har intL' haft niigra L'rinringar mot knmmittl'ns förslag. 

Fr<igan 0111 fiirL'tagshiibov.:1rdens utformning och finan~iering behandlas 

f. 11. i siirskild ordning. I avvaktan pii stiillningstagande i dessa fdgor iir jag 

inte nu bc·redd <ttt förcsli"1 11i1gon iindrin!! av giillande administrativa 

bcstii m 111<0' isL' r. 
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Vissa ärenden riirande prirntliikare 111 . .fl. 

Enligt bötämmdserna i de skilda taxorna för privatläkare m. fl. privat

praktiserande värdgivare kan vimlgivare som iir uppförda på en försäkrings

kassas förteckningar föras av fr{rn dessa Llm Je bryter mot bestiimmelserna i 

v{irdtaxorna (21 * läkarvimlstaxan ( 1974:699), 23 * tandvardstaxan 

(1973:638) oeh 19 *förordningen (1976:1Ul8) med taxa för sjukvårclande 

behandling m. m. ). Beslut härom fattas av RFV secl;lll verket hört 

försäkringskassan. 

Kommitten föreslär att dessa fr{1gor skall priivas av. försäkringskassorna 

själrn. Kommitt0n niimner i detta sammanhang att nftgon drdgiva're ännu 

inte förts av fr{in förteekning. 

Kommitten tar vidare upp niigra andra typer av iirenden som rör 

privatpraktiserande värdgivare. 

Tandliikare kan f. n. i princip etablera sig som privatpraktiker inom 

försäkringen enbart dit det iir fråga om s. k .. ersiittningsetablering eller 

etablering pä en bristort. Föreskrifter härom har utfärdats av RFV med stöd 

av överg{111gsbestämmclserna till lagen ( 1973:456) om iindring i bl. a. 2 kap. 

3 S AFl .. Dessa ärenden prii\'<ts i princip av RFV. :Vlcd hänvisning bl. a. till 

att ifrägavarande regler endast giiller för viss tid föresh'tr kommitten inte 

nägon iindring i fri:iga om hanteringen a\· dessa ärenden. 

Enligt bestiimmelserna i Uikardrdstaxan för liikarc med allmiinläkar- eller 

specialistkompetens debitera högre arvode för vissa undersökningar. Rege

ringen har bemyndigat RFV att efter samrild med socialstyrelsen meddela 

dispens fdn kravet p{1 allmiinliikarkompetens i läkarvärdstaxan. I dessa 

ärenden inhiimtas yttrande frän socialstyrelsen. som besitter den medicinska 

sakkunskapen. Kompetensen i dessa mycket fiitaliga fall finns säledes helt pil 

det centrala planet. Dessutom skulle det vara svart att uppriitthålla en 

likartad tillämpning vid en decentraliserad handläggning av iirenden av 

denna karaktär. Med hänsyn hi1rtill hiir dessa ärenden enligt kommittens 

mening iiven framdeles handläggas av RFV. 

Med stöd av taxan för sjukvårdande behandling m. m. har RrV utfärdat 

föreskrifter rörande krav p;·i viss tids tjiinstgöring i offentlig viud för att en 

sjukgymnast skall fi'1 föras upp pt1 försäkringskassas förteckning. RFV kan 

meddela dispens frfin detta krav. I vissa av dessa iirenden tas kontakt med 

socialstyrelsen. Kommitten anser att iiven dessa ärenden alltjiimt hör 

handläggas av RFV. 

Remissinstanserna har i allmiinhet liimnat kommittens förslag utan 

erinran. Likarförhumkt framh{iller att det iir ;l\ synnerlig \'ikt att taxornas 

regclsystem far en likformig tilliimpning ö\·er hela lanckt. vilket enligt 

förbundet förutsiitter en av Rf\' väl utformad handH1ggningsordning för 

fiirsiikringskassorna. Förbundet förutsiitter vidare att kassornas utredningar 

vid ifritgasatt taxemissbruk alltid föreg;'is av kontakter med förbundet eller 

respektive lokalförening. 
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Försiikringskasseforhundet anser att iirenuen om ersiittningsetablering av 

tandläkare skall decentraliseras till försäkringskassorna. 

Jag anser i likhet med kommitten att ärenden om att föra av privatprak

tiserande v~lrdgivare från försäkringskassans förteckning bör kunna decen

traliseras till kassorna. Det ankommer härvid på RFV att utfärda de 

anvisningar som kan behövas för att fä en likformig ti!Himpning hos kassorna. 

Niir det giiller de övriga iirendegrupper som koinmitten tar upp är jag med 

hiinsyn till de av kommitten anförda skälen inte beredd att nu föresla niigon 

iindring a\' nu\'arande handliiggningsordning. 

Arel/(/c11 0111 rirerkrat· och regress 

Ärenden om aterkrav och regres~ rörande försäkringsförmäner m. m. 

aktualiseras hos Rf"V i princip endast efter felaktiga utbetalningar som 

grundar sig p{1 bölut av verket. Hiiruti.iver övertar RFV i sin egenskap av 

bevakningsmyndighet enligt avskrivningskungörelsen ( 1965:921) vissa ären

dc:n fran försiikringskassorna. /\\'en vissa andra återkravsärenden av 

skiftande karaktär handliiggs av Rf"V. 

Dessa iirenden kan aktualiseras inom hela RFV:s verksamhetsomr[1dc. 

således inte bara i de delar som iir gemensamma med försäkringskassorna. 

Fn decentralisering ~1v ifri1gavarandc iirenden till kassorna bedömer kom

mitten inte vara rationell. 

Av remissinstanserna har endast Försiikringskassdörbundet tagit upp 

dessa ärendegrupper. förbundet anser att handliiggningen skall överföras till 

försiik ringskassorna. 

Enligt min mening biir det ankomma pf1 RFV att pröva om handliiggningen 

av vissa av ifrågavarande iircnclen kan decentraliseras till försiikringskassor-

na. 

3.8 Organisationsl'örändringar 

Kommitten föreslår vissa förändringar av RFV:s organisation. Förslagen 

berör till stor del arbetsfördelningen avdelningar och byräer emellan samt 

andra organisationsfr{1gor som det ankommer på RFV att sjiilv besluta om. 

Vad avser tillsynsavdelningen och planeringsa,;delningen förcsl~1r dock 

kommitten att tekniska byrån och avgiftsbyn\n skall brytas ut fran respektive 

avdelning och bilda fristiicnde enheter. 

Enligt kommittens mening talar flera sklil för att tekniska byrim avskiljs 

fdn tillsynsanlelningen i (ivrigt. Tekniska hyran svarar för en friln 

a,·delningcn i övrigt artskild verksamhet. vilken riktas inte bara mot 

tillsynsavdelningen nch frirsiikringskassorna utan också mot verkets övriga 

a,delningaroch utornst:knde intressenter. Dessutom iir tekniska hyr<ln. som 

disponerar mer iin hiilften av nuvarande tillsynsanlclningens personalresur

ser. genom sin placering i Sundsvall lokalmiissigt skild fdn RFV i c·inigt och 
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intar redan nu en siirstiillning i flera avseenden. Av dessa skiil bör tekniska 

byri111 enligt kommitten ombildas till en sjiilvstiindig enhet. 

I frt1ga om avgiftshyrfin anför kommitten att byråns verksamhet inte h<fr 

något direkt samband med verksamheten i övrigt vare sig pä planeringsav

dclningen eller pä nilgon annan avdelning. En ställning som separat enhet 

m~tiveras enligt kommitten ocksa av byråns storkk och av de speciella 

omständigheter som hänger samman med att verksamheten avses att så 

småningom decentraliseras till länsstyrelser och lokala skattemyndigheter. 

Kommitten finner att en fristående ställning för enheten är iignad att 

underlätta den avveckling som förutsätts ske i samband härmed. 

Remissinstanserna har inte haft några erinringar mot kommittens förslag 

såvitt avser tekniska hyran och avgiftsbyrån. 

Liksom kommitten anser jag att det finns skäl för att tekniska byrån och 

avgiftsbyrån bildar fristående enheter vid sidan av avdclningsindelningen. 

Jag biträder alltså förslaget. som inte innebär några förändringar av 

byråernas verksamhet och interna organisation. Bildandet av en siirskild 

teknisk enhet bör inte heller i sig förändra den principiella ansvarsfördel

ningen och arbetsformerna mellan Stockholms- och Sundsvallsorganisatio

nerna i vad avser den kassainriktade verksamheten. Den nya enheten 

förutsätts vidare samverka med tillsynsavdelningen i samma omfattning som 

f. Il. 

Kommitten tar iiven upp frf1gan om organisationen av RFV:s ri1dgivandc 

delegationer. Som tidigare angetts finns fyra d1dgivandc delegationer knutna 

till RFV - en tandv;"\rdsdclegation. en liikarv{mlsdclegation. en central 

pensionsdelegation och en arhetsskadedelegation. Delegationerna har 

viktiga uppgifter att fylla som rådgivande organ till RFV. Betriiffancle 

centrala pcnsionsdclegationcn och arbetsskadcdclegaiionen framhiiller 

kommitten att det torde vara rationellt att sE1 samman dessa delegationer. I 

båda delegationerna ing{1r företrädare för arbetsmarknadens parter och i viss 

utsträckning iir ledamöterna gcmcnsamm<,1. Genom en fiiriindring skulle man 

ocks{1 kunna öppna möjlighet till samråd rörande de delar av socialförsäk

ringen som för närvarande inte omfattas av någon delegation. Kommitten 

föreslår att en socialförsiikringsdclcgation inriittas för ändamiilct och att 

centrala pensionsdelegationen och arbetsskadedelegationen samtidigt 

avvecklas. 

Förslaget har Umnats utan erinran av remissinstanscrna. Enligt min 

mening har delegationerna viktiga uppgifter att fylla som d1dgivande organ 

till RFV. De ger genom sin sarnmansiittning RFV bredare kontaktytor mot 

intressenterna samtidigt som iircndcn kan avhandlas p;I en annan detalje

ringsnivå än vad som iir möjligt i styrelsen. Jag finner det därför värdefullt att 

utvidga möjligheterna till samråd till att avse hela socialförsäkringsomn'1det. 

Vidare talar rationella skiil för den föreslagna sammanslagningen. Jag 

biträder således förslaget. Detta fordrar ändring i 2.f ~ lagen ( 1979:84) om 

delpensionsförsäkring. D<l den nya dell'gationens \·erksamhetsomri\de iivcn 
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skall omfatta andra frågor än sådana som avser dclpension och då 
samrådsförfarandet med övriga rådgivande delegationer inte är reglerat i lag, 

anser jag att bestämmelsen i 24 § andra meningen bör utgå. Det bör 

ankomma på regeringen att meddela de bestämmelser som erfordras. Inom 

ramen för de strävanden som finns att minska regeringens befattning med 

bl. a. utnämnings- och liknande ärenden bör därvid även förordnandereg

lerna för RFV:s rådgivan?e delegationer ses över. 

3.9 Resursfrågor 

Kommitten har föreslagit vissa särskilt angelägna förändringar inom 

befintlig resursram. Förslagen avser vissa förstärkningar av RFV:s utvärde

rings-, tillsyns- och personaladministrativa verksamhet. Dessa förstärkning

ar hade kommitten räknat med skulle kompenseras främst genom att vissa 

arbetsuppgifter med revision och avstämning skulle falla bort. 

Dessa arbetsuppgifter har numera upphört och de frigjorda resurserna har 

dragits in. 

I remissyttrandet framhåller RFV att sedan betänkandet lämnades har 

vissa inskränkningar i verkets resurstilldelning dels beslutats dels aviserats av 

statsmakterna. De ambitioner som kommitten för fram är således enligt 

RFV:s mening inte möjliga att realisera. 

För egen del anser jag inte att de förslag som jag här har redovisat 

angiiende RFV:s och försiikringskassornas arbetsuppgifter m. m. innebär 

några ändringar av de totala resursbehoven. 

Som jag anfört i årets budgetproposition (prop. 1982/83: 100 bil. 7, sid. 30) 
räknar jag således inte med att förslagen som jag i det föregående har fört 

fram skall påverka beräkningen av anslagen till RFV resp. försäkringskas

sorna för budgetåret 1983/84. Jag avser att i samband med utfärdandet av 

regleringsbrev för berörda anslag återkomma till kostnadsfördelningen för 

revisionsverksamheten. I budgetpropositionen har f~reslagits att det s. k. 

huvudförslaget. som innebär en reell reducering med 2 %, skall tillämpas vid 
anslagsberäkningen för RFV:s och kassornas förvaltningskostnader. Det 

allvarliga samhällsekonomiska läget ger f. n. inget utrymme för de av 

kommitten föreslagna resursförstärkningarna. Det bör givetvis ankomma på 

RFV att i möjligaste mån genom rationaliseringar och omprioriteringar söka 

tillgodose särskilt angelägna behov. Även i övrigt bör rationaliseringsarbetet 

bedrivas vidare vid såväl RFV som försäkringskassorna. I kommande 

budgetförslag kommer i vanlig ordning anpassning att ske till förändringar av 

arbetsvolymen och andra förändringar av arbetet. 
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4 Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hcmstiilkr jag att regeringen 

föresh\r riksdagen 

dels att 

I godkiinna de riktlinjer för riksfiirsiikringsverkets uppgifter samt fiir 

arhcbfördclningen mellan verket och försiikringskassorna som jag har 

föreslagit, 

2 godkiinna de riktlinjer för rcvisionskontorcts uppgifter som pg har 

angivit. 

dels att 

anta inom socialdepartementet upprättade förslag till 

3 lag om i"indring i lagen (1962:381) om allmiin försäkring . 

.+ lag om ändring i lagen (1962:382) ang{1endc infiiranck av lagen om 

allmän försiikring, 

5 lag om iindring i \agen (1979:8.+) om delpensionsfiirsiikring. 

, 6 lag om iindring i foriildrahalken. 

Det under 6 upptagna förslaget har uppriittats i samrfa\ med chefen för 

j usti ti edepa rtemen tct·. 

5 Beslut 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att 

genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredraganden 

har lagt fram. 
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Bilaga 1 

Sammanfattning av slutbetänkande av kommitten för översyn 
av riksförsäkringsverkets organisation m. m. (Ds S 1981:13) 
Riksförsäkringsverkets roll, uppgifter och organisation. 

l Riksförsäkringsverkets nuvarande arbetsuppgifter och orga
nisation 

Riksförsäkringsverket (RFV) inrättades år 1961 genom sammanläggning 

av di1varandc riksfiirsiikringsanstalten och pensionsstyrclsen. Härvid avsågs 

att skapa en gemensam ledning för administrationen av den obligatoriska 

socialförsiikringens olika grenar. Dessa fick också en gemensam regional och 

lokal organisation i de allmänna försäkringskassorna. 

Sedan t1r 1961 har en mycket omfattande utbyggnad skett av socialförsäk

ringssystemet. vilket medfört väsentligt utvidgade och föriindrade arbets

uppgifter för RFV och försäkringskassorna. Nya uppgifter. helt eller delvis 

utanför det egentliga socialförsiikringssystemet. har också anförtrotts verket 

och kassorna. 

Denna utveckling har lett till att RFV och försiikringskassorna numera 

svarar för den ojiimförligt största delen av samhällets kontantstöd i olika 

former. 

RFV:s arbetsomrttde omfattar f. n. friimst 

- dl'll allmanna försiikringen (sjukförsäkring med föriildraförsiikring och 

tandv:'1rdsförsiikring. folkpensionering. tilliiggspensioncring) 

- delpensionsförsäkringen 

- arhetsskadeförsiikringcn 

- allmänna harnhidrag 

- bidragsförskott 

- kontant arbetsmarknadsstöd (utbetalningssystemet) 

- utbildningsbidrag vid arbetsmarknadsutbildning och studiepenning för 

vuxenstuderande (systemen för beriikning och utbetalning) 

- dagpenning till viirnpliktiga under repetitionstjiinstgöring. 

RFV har att hl. a. 

- svara för att statsmakternas beslut inom verkets iimbetsomriide genom

förs och följs upp 

- utöva tillsyn över de allmänna försäkringskassorna och i vissa avseenden 

de lokala skattemyndigheterna 

- bevaka rättspraxis och intriida som part vid försiikringsdomstol till förman 

för den enskilde eller för samhället 

- via sin dataanliiggning betala ut ersiittning inom de olika trygghetssyste-
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men. (Ersiittning utbetalas även kontant eller per postgiro av försäkrings

kassan.) 

- debitera och uppbiira arbetsgivarnas avgifter till den allmänna försäk

ringen m. fl. arbetsgivaravgifter 

- handliigga än:nden enligt lagen om yrkesskadcförsiikring. militärersätt

ningslagen m. fl. äldre författningar i vissa fall 

- beräkna och betala ut pensioner enligt reglerna om frivillig pensionsför

säkring i lagen om allmän försäkring och iildre författningar 

- förvalta verkets fonder 

- leda och utöva tillsyn över beredskapsverksamheten inom socialförsäk-

ringsväsendet 

- vara värdmyndighct för redovisningscentral och revisionskontor som 

betjänar. förutom RFV. vissa andra statliga myndigheter 

- vidta iitgärder enligt allmiinna verksstadgan. 

Den snabba utvecklingen av de uppgifter som åvilar RFV och försäkrings

kassorna har också helt"naturligt medfört en kraftig utbyggnad av adminis~ 

trationcn. Det kan därvid noteras att hela den personella utbyggnaden 

volymmässigt skett inom den regionala och lokala organisationen. RFV:s 

personalkader har totalt sett varit i huvudsak oförändrad till antalet sedan 

verkets tillkomst med ca I 000 tjänster. 

2 RFV-översynens förslag 

2.1 Riksförsäkringsverkets roll som central förvaltnings- och tillsynsmyndig

het 

Enligt RFV-översynen har RFV som central förvaltningsmyndighet det 

övergripande ansvaret för administrationen av socialförsäkringen. Därvid 

skall RFV verka för att statsmakternas beslut och intentioner verkställs. 

RFV skall utöva tillsyn över försäkringskassorna (och de lokala skattemyn

digheterna) beträffande de delar av försäkringen som handhas av dessa samt 

sjiilvt svara för hanteringen av övriga delar av försäkringen. Försäkringskas

sornas ansvarsomrt1de anges i författning. I den mtm sådana författningsbe

stiimmelser saknas ankommer det pi't RFV att avgör<i om och i vad mån 

arbetsuppgifterna skall utföras pt1 kassorna. rnirvid skall enligt översynen en 

utgiingspunkt vara att de uppgifter som lika väl kan utföras av kassorna som 

av verket bör fullgöras pti kassorna. 

(En reservant i kommitten anför att försiikringskassornas roll som 

verkstiillande organ och RFV :s roll som tillsynsorgan tydligt bör framgå av 

AFL och andra författningar.) 

I RFV:s tillsynsfunktion bör ingli att se till att 

- reformer och andra ändringar av rutiner och tillämpning genomförs på 

sådant sätt att förutsättningar finns för att beslut i enskilda ärenden redan 

3 Riksdagen 1982183. I. sanzl. Nr 127 
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från reformernas och ändringarnas ikraftträdande överensstämmer med 

statsmakternas intentioner, mål och handlingsriktlinjer och att förutsätt

ningar även i övrigt finns för att beslut skall kunna fattas på ett 

tillfredsställande underlag 

- kännedom om utvecklingen av riittspraxis sprids och initiativ tas för att fä 

en enhetlig rättstillämpning vid oklara rättsliigen 

- missbruk av trygghetssystcmen motverkas 

- allmänheten informeras pa lämpligt sätt om socialförsäkrings- och 

bidragsförmånerna, vari ingår för verket att se till att förutsättningar 

skapas för att den herörda personalen på försiikringskassorna skall kunna 

lämna all behövlig information 

- kassornas verksamhet utformas enligt en s<ldan policy och siidana 

gemensamma normer som hcdiims medföra en god service 

- möjligheter till administrativa förenklingar fortlöpande t_illvaratas 

- kassorna har en för uppgifterna och personalen lämpligt anpassad 

organisation och väl avviigd personalstyrka samt iindamalscnliga loka

ler. 

För att utöva de uppgifter som är förknippade med tillsynsfunktionen 

anser RFV-översynen att ett flertal metoder och tekniker biir komhincras 

med varandra på sätt som motsvarar vad som sker i dag. RFV bör således vid 

och i samband med utövandet av sin tillsynsfunktion utfärda föreskrifter och 

rekommendationer. ange riktlinjer för uthildningsvcrksamhet. utarbeta 

utbildnings- och informationsmaterial och anordna konferens- och utbild

ningsvcrksamhet. Uppföljningen av kassorna kan ske t. ex. genom inford

rande av handlingar. besök vid kassorna. utnyttjande av statistikmaterial 

etc. 

RFV-översynen bedömer att ökade insatser bör ägnas åts. k. horisontell 

tillsyn, dvs. åtgärder riktade mot grupper av kassor och avseende likartade 

problem. 

Sävitt avser decentralisering i den hemiirkclsen att man iindrar inriktning

en och omfattningen av RFV:s anvisningar menar RFV-iivcrsynen att dessa 

anvisningar i så stor utstriickning som möjligt bör ges formen av riktlinjer och 

ramar för kassornas agerande. Genom en sE1dan decentralisering ges ökat 

utrymme åt kassornas egna bedömningar och diirmed ett mer stimulerande 

arbetsinnehåll för personalen. Anvisningarna hör utformas sa att man 

uppnår en ökad grad av m{1lstyrning av kassornas handlande. Bindande 

anvisningar bör förekomma niir det motiveras av krav pä enhetlig handlägg

ning. I övrigt bör anvisningarna i regel ges formen av rekommendationi:r 

eller exempel pil tillvägagiingss~itt. Härigenom kan ocksä den enskilda kassan 

få större möjligheter att i förekommande fall ta hänsvn till lokala 

förhållanden. 
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Betriiffande försiikringstilliimpningsfr!1gor anser övt'rsynen att anvisning

ar i form av s~iviil föreskrifter som rekommendationer är erforderliga liksom 

en. uppföljning i efterhand av att försiikringen tilliimpas pii ett riktigt och 

enhetligt siitt. Arbetsinstruktioner m. m. för indata till ADB-systemet måste 

som regel ha karaktär av föreskrifter. 

Fiir tillsynen av kassornas förvaltning medför rambudgeteringssystemet en 

i vissa avseenden ändrad inriktning och utformning. Genom RFV:s ökade 

möjligheter till ekonomisk styrning av försäkringskassorna bör behovet av 

annan administrativ styrning minska i motsvarande mån. Försäkringskassor

na bör, inom de ekonomiska ramarna. få ett ökat utrymme för självstiindigt 

handlande. Inom detta omr[1de hör tillsynen diirför i hög grad inriktas på 

utfärdande av allmiinna riktlinjer i stället för detaljerade föreskrifter och som 

en konsekvens hiirav en iikad tyngd läggas p{t uppföljningen av kassornas 

förvaltning. 

En ökad grad av rekommendationer i stiillct för bindande föreskrifter 

ställer enligt översynens mening andra krav på försäkringskassorna och deras 

personal i form av ökat självstiindigt ansvarstagande. Det är angeläget att 

RFV och försiikringskassorna uppmärksammar detta och att utbildningsin

satser och dylikt anpassas till de iindrade förutsättningarna. En strävan bör 

därvid vara att kassorna ges sitdana förutsättningar för ett korrekt agerande 

att ingripanden i efterhand från tillsynsmyndigheten i största möjliga 

utsträckning blir obehövliga. 

2.2 Utbildnings- och informationsverksamhctcn 

Utbildning 

Den ;1llmänna försiikringen. de allmänna barnbidragen osv. gäller i princip 

lika iiwr hela landet. Bestämmelserna betjiinas också av samma adminis

trativa stödsystem. dvs. handl~\ggningen av iirenden inom kassorna sker 

enligt i huvudsak samma rutiner i alla kassor. Kraven på kassapersonalens 

kunskaper om försiikringcn m[1ste sMedcs vara desamma i alla försiikrings

kassor. 

T försiikringsfrågorna m{tste enligt RFV-översynens mening personalen i 

alla kassor av dessa skiil ha likvärdig utbildning för samma uppgifter. 

Åtminstone i vad avser faktainformationen 111{1stc utbildningsmaterialet vara 

gemens>lmt för alla kassor. Givetvis kan komplettering<ir av ett gemensamt 

material behöva göras i kassor med siirskilda regionala eller lokala 

fiirh!11landen. 

Även inom det adminiqrativa området arbetar försäkringskassorna med 

frågor som till stora delar iir likartade. Sildana frågor kräver enligt 

RFV-översynens mening samma kunskaper och stiiller därför samma krav pa 
utbildningen av personalen. 

Den nuvarande uthildningsverksamheten fungerar i praktiken p{t ett i stort 

sett smidigt sätt. Enligt RfV-översynens mening hör nuvarande förh<lllan-
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den niir det giiller arbetsfördelningen inom utbildningsomrt1det mellan RFV 

och fi\rs:ikringskassorna inte foriindras. 

RFV bör således ansvara för de centrala utbildningsinsatserna. Dessa 

best{ir i att planera och producera centralt utbildningsmaterial samt utbilda 

liirarc hos försiikringskassorna. RFV skall bl. a. godkiinna allt utbildnings

matcrial som an\'iinds gemensamt för kassorna. Verket har ocksä ett ansvar 

för att utbildningsinsatserna initieras vid rätt tillfälle. 

RFV-översynen konstaterar att ansvaret för utbildningen av varje siirskild 

försäkringskassas personal åvilar kassan själv såsom ansvarig för sin 

verksamhet. RFV utiivar tillsyn över kassans utbildningsverksamhet. 

(En reservant i kommitten anser att försäkringskassorna skall ansvara för 

utbildningsverksamheten.) 

Information 

Enligt RFV-översynens uppfattning har RFV att ansvara för den centrala 

informationsvcrksamheten inom socialförsäkringsområdct. Detta ansvar 

betingas såväl av verkets roll som central förvaltningsmyndighet som av 

rationalitetsskäl. Den centrala informationsverksamheten avser sådana 

informationsinsatser som på ett enhetligt sätt och med ett enhetligt innehåll 

bör nå ut över hela landet eller riktar sig till speciella målgrupper som är 

spridda, t. ex. alla pensionärer eller alla arbetsgivare. Givetvis skall RFV 

inte självt utföra alla arbetsmoment som hänger samman med informations

verksamheten. Det väsentliga är enligt RFV-översynen att RFV ansvarar för 

alla åtgärder som hänger samman med ämbetsverkets direktivrätt. Däremot 

bör uppgifter av servicekaraktär. i första hand de förlagsmässiga uppgifterna 

i samband med tryckning och distribution. liksom nu utföras av kassornas 

service- och intresseorganisation Försäkringskasseförbundct. 

Enligt RFV-översynen bör det ankomma på RFV att i samverkan med 

försäkringskassorna bl. a. kartlägga. sammanställa och analysera informa

tinnshehovct hos allmiinhetcn. definiera budskap. syfte och m{1lgrupp fiir 

olika centrala informationsinsatser. hcstiimma informationskanal och form 

samt utfärda anvisningar och rekommendationer till kassorna på informa

tionsområdet. Verket bör fastställa allt centralt informationsmatcrial och 

ansvara för att det är korrekt. 

Försäkringskassorna ansvarar självständigt för den regionala och lokala 

informationens planering och genomförande. Detta gäller t. ex. information 

om försäkringen vid olika regionala sammankomster m. m. eller om 

administrativa förhållanden inom kassaområdet (öppettider och dylikt). 

Det är enligt RFV-översynen angeläget att försäkringskassepersonalens 

kunskaper utnyttjas även vid planering, produktion och genomförande av 

centrala informationsåtgärder. Kassorna och deras personal bör ha ett reellt 

inflytande även på den centra.la informationsverksamhcten så att deras 
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kunskaper om allmänhetens informationsbehov tas till vara på ett ändamåls

enligt sätt. (En reservant i kommitten anför att ansvaret för försäkringsin

formationen skall ankomma på försäkringskassorna). 

2.3 Utvärdering av bidragssystemen 

I RFV:s ansvar för utvärdering av bidragssystemen ingår enligt RFV

översynen 

- att följa utvecklingen inom socialförsäkringsområdet och närliggande 

områden 
- undersökning och beskrivning av gällande förhållanden 

- analys och bedömning av i vilken utsträckning effekterna stämmer 

överens med statsmakternas hcslut och intentioner 

- ev. initiering av atgärder inom RFV och/dkr information och förslag till 

regeringen 

RFV:s utvärderingsverksamhet skall enligt RFV-översynens mening inte 

innefatta någon prövning av politiskt betingade beslut. Ett huvudsyfte med 

utvärderingsverksamheten bör emellertid vara att belysa effekterna av 

politiska beslut samt redovisa underlag för ev. ändrade eller nya sådana 

beslut. 
RFV bör i ökad omfattning kunna ge både material och impulser för dessa 

ändamål. 
Med hänsyn till verksamhetsområdets stora samhällsekonomiska omfatt

ning och dess centrala betydelse för de enskilda individernas ekonomiska 

trygghet är enligt översynens mening en av RFV:s viktigaste uppgifter att 

aktivt bevaka områdets utveckling i skilda avseenden och när så påkallas 

informera statsmakterna eller ta initiativ till andra åtgärder. Denna 

verksamhet bör ges en avsevärt ökad tyngd och prioritet jämfört med 

dagsläget. 

2.4 Revisionen inom socialförsäkringen 

De flesta ärenden som förekommer mom RFV:s verksamhetsområde 

hanteras av både försäkringskassorna och RFV. Arbetsfördelningen är i 

regel den att kassorna beslutar om utgivande av förmåner och levererar in 

uppgifter till ADB-systemet medan RFV bl. a. efter bearbetning framställer 

och expedierar utbetalningshandlingar. Ur revisionell synvinkel är det 

således fråga om ett system. Trots detta är revisionsansvaret uppdelat på två 

organ. Revisionsansvaret för ~e manuella rutinerna vilar på kassornas 

revisorer. för de maskinella ligger revisionsansvaret på revisionsknntoret 

(RK) vid RFV. Detta revisionskontor är föremål för riksrevisionsverkets 

tillsyn och är i revisionella avseenden fristående från RFV. 

4 Riksdagen J982!83. I sam/. Nr 127 
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B.FV-översynen anser att den största bristen inom nuvarande revisions

verksamhet rörande den allmänna försäkringen m. m. är avsaknaden av 

samordning mellan revisionen av de manuella och maskinella rutinerna. 

Socialförsäkringsadministrationen måste ses som en helhet och revision 

kunna ske i ett sammanhang av samtliga rutiner inom ett och samma 

system. 

Internrevisionsenheterna vid de olika försäkringskassorna arbetar f. n. i 

stort sett oberoende av varandra samtidigt som de har att granska i huvudsak 

likartade system. Enligt RFV-översynens bedömning skulle en viss samord

ning av de skilda kassornas revision kunna höja effektiviteten i hela 

verksamheten. 

Enligt RFV-översynens bedömning talar övcrviigande skäl för att en 

samordning sker si'1väl av revisionen mellan maskinella och manuella rutiner 

som av revisionen mellan de olika försäkringskassorna. Den biista lösningen 

för att crhf11la den hehövliga samordningen av revisionsvcrksamhetcn är att 

RK i samtliga kassor ersiitter den externrevisor som f. n. utses av RFV. RK 

iir f. n. den enda enhet inom socialförsiikringsorganisationen som har 

kompetens att utföra kvalificerad ADB-revision. RK har dessutom deltagit i 

uppbyggnaden av kassornas internrevisionsenheter och är diirigenom redan 

idag väl insatt i kassornas revisionsfragor. Genom den sjiilvstiindiga ställning 

som RK intar i förhilllande till RFV upprätthttlls också en oberoende 

rev1s1on. 

RK står under riksrcvisionsverkcts tillsyn och har således att rätta sig efter 

detta verks direktiv i fråga om revisionsvcrksamheten. Enligt 18 kap. 17 § 

andra stycket AFL har externrevisorcrna att ställa sig till efterrättelse de 

särskilda föreskrifter. som RFV meddelar. Härigenom skulle en kompetens

konflikt mellan de båda ämbetsverken riksrevisionsvcrket och RFV möjligen 

kunna uppkomma. Den risken bör undanröjas genom att RFV:s kompetens 

att meddela särskilda föreskrifter för de externa revisorerna tas bort. 

Förordningen ( 1980:718) om revision vid revisionskontnr giiller endast 

revision av statlig;1 myndigheter. D[t försiikringskassorna inte iir statliga 

myndigheter mäste särskilda bcstiimmdser ges för RK:s revision av 

försäkringskassorna. Detta sker med hiinsyn till uppgifternas speciella natur 

lämpligast i en siirskild författning. 

I RK:s uppgift att vara extcrnrevisor bör enligt RFV-iiwrsynens mening 

ingå att - på i stort sett samn~a sätt som nu skett - i samverkan med 

försäkringskassorna bedriva gemensamma re\'isionsprojekt. 

(En reservant i kommitten anser att revisionsverksamheten i kassorna och 

tillsynen av denna skall förbli oföriindrad.) 

RFV-översynen tar i detta sammanhang upp Fi.irsäkringskasseförbundet 

(FKF). Kommitten konstaterar att FKF är en organisation med offentlig

rättsliga medlemmar men anordnad i privaträttsliga former. Eftersom FKF:s 

verksamhet helt bekostas med allmiinna medel finns ett intresse av att 

medelsanviindningen i förbundet - säsom redan f. n. sker betriiffandc 



Prop. 1982/83:127 39 

försäkringskassorna genom en revisor utsedd av RFV - granskas även på 

statens viignar. RFV-öwrsynen har övervligt om inte RK borde utses till 

revisor ä\'en i förbundet. 

RFV-översynen menar att statens intresse i viss utstriickning kan 

tillgodoses genom att RK enligt förslaget ovan blir revisor i samtliga 

förs;ikringskassor. RK skall göra en samlad granskning av alla försiikrings

kassors medelsförvaltning och Lt:irför iiven av de utgifter kassorna har för att 

finansiera FKF:s wrksamhet. Om förbundet därtill - i likhet med vad som 

förutsätts gälla för försäkringskassorna - fr1r en skyldighet att p{1 begäran 

liimna RK alla upplysningar ang:'1ende medelsanviindningen. torde i huvud

sak samma effekt kunna nt1s som vid en direkt statlig revision av förbundet. 

RFV-översynen förölår att fri1gan löses i enlighet härmed. 

En bestiimmelse om FKF:s uppgiftsskyldig.het kan lämpligen tas in i 

samma författning som enligt ovan föreslf1s reglera RK:s revision av 

försiikringskassorna. 

(En re~ervant i kommitten anser att former.bör skapas för att RK skall ha 

samma uppgift betriiffandc FKF:s verksamhet som i fr{1ga om försiikrings

kassorna.) 

2.5 Handläggning aY enskilda ärenden 

Inom RFV:s och försäkringskassornas verksamhetsomr;\de har det -

alltsedan den nuvarande administrationens tillkomst i början av 1960-talct -

funnits en medveten strävan att decentralisera handhavandet av de olika 

trygghetsförmfrnerna. Genomförandet av statsmakternas beslut med anled

ning av RFV-övers~inens förslag i det första delbetänkandet innehiir 

ytterligare decentralisering av beslutsbefogenheter fdn RFV till försiikrings

kassorna. 

RFV-översynen har. gf1tt igenom RFV :s äterstäende handläggning av 

individuella iirenden bl. a. för att pröva möjligheterna till ytterligi1re 

decentralisering. En utgångspunkt för RFV-iiversvnens bedömningar är att 

de uppgifter som lika vill kan utföras av kassorna som av RFV biir fullgöras av 

kassorna. En förutsiittning är ocksf1 att servicen till allm:inheten i vart fall inte 

försiimras p{1 grund av överflyttningen. 

Handliiggningen av iire11den enligt intema1io11ella ko111·e11tio11a bör enligt 

RfV-översynens mening liksom iirenden enligt den svenska lagstiftningen så 

långt möjligt ske p{1 försäkringskassorna. Merparten av konventionsärenden 

sköts redan i dag p;'i försäkringskassorna. Pt1 RFV:s lagbynl handläggs 

emellertid några olika typer av konventionsintyg: 

Intvg om tillhörighet till ~\·ensk socialförsäkring iir relativt komplicerade 

bl. a. p[1 grund av att reglerna som giiller förs. k. utsiind personal kan vara 

svi1ra att tilliimpa. \'1cd h:insyn hiirtill bör L'nligt RFV-iivcrsynens mening 

dessa iirenden - som utgiir en mindre eld av intygs- och dispensärendcna -

iiven fortsiittningsvis handliiggas av RFV. 
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Intyg om försiikringsperioder avseende sjukförsiikring och pension utgör 

sammantagna den största dekn av laghyri111s individuella' iirendehandliigg

ning. De iir av rutinkaraktiir och hiir enligt RFV-översynens uppfattning 

kunna handliiggas p<i kassorna. P[1 Stockholms liins allmänna försiikrings

kassa finns en siirskild utlandsanlelning inriittad med uppgift att handliigga 

försäkringsfritgor för utlandssvenskar. Enligt RFV-iiversynens uppfattning 

ter det sig naturligt att dessa intygsfrägor handliiggs diir. 

Inom RFV:s matematisk-statisfoka byri\ har en siirskild sektion att svara 

för administrationen av elen frfrillig11 pcnsio11sförsiikri11ge11 enligt 22 kap. 

AFL. Fr. o. m. den I januari 1981 har nyteckning till försiikringen upphört 

varför sektionens huvudsakliga arbetsuppgifter bestitr av vi1rd av försäkrings

besti.indet. 

Den frivillig;1 pensionsförsiikringen har tidigare inte i nf1gon del handlagts 

pt1 försiikringskassorna. Verksamheten är liten till sin omfattning och stiiller 

stora krav p;I speciell matematisk kompetens som saknas pii försiikringskas

sorna. Enligt RFV-iiversynen iir det diirför inte miijligt att flytta uppgifterna 

frän RFV. 

Inköp av tmjik/i1·rii11111 hos RFV sker med stiid av rt:'glerna i 12 * lagen 

( 1929:77) om trafikförsiikring :\motorfordon och 5 * trafikförsiikringsförord

ningen (I lJ76:-15LJ). Enligt dessa rcgkr skall svenskt försäkringsbolag. som 

inte har riitt att ansvara flir livriinta. samt utliindsk försäkringsanstalt kiipa 

livriinta hos RFV eller behörig svensk försiikringsanstalt. Hela beständet 

trafiklivriintor i RFV iir omkring 81.10 och den ;lrliga tillströmningen iir ca 

15. 
RFV:s hdattning med l>amfi1.,.ii1110r sker med stöd av föräldrabalken 4 

kap. 6 ~ och 7 kap. 7 ~- Undcrhf1llsskyldig kan i vissa fall fullgiira sin 

underhttllsskyldighet genom att teckna avtal om engiingsbclopp. Det 

avtalade underhitllsbeloppet skall betalas till socialniimnden som har att 

köpa en liniinta för barnets riikning. Livriintan skall köpas i RFV eller 

svenskt för,iikringsbolag. 

Administrationen av barnlivräntorna iir en mycket liten verksamhet i 

RFV. Endast ett eller ett par fall förekommer varje iir. Totalt finns ca 20 

fall. 

Enligt RFV-översynen biir det vara tillfyllest att möjlighet att köpa 

ifri1gavarande li\Tiintor finns inom de privata försiikringsbolagen. RFV:s 

fiirsiiljning av dessa livriintor bör siiledcs upphöra. Verkets uppgift att 

förvalta och betala ut de livräntor som redan finns kommer dock att bestit. 

men i succl'ssivt minskad omfattning. 

lktriiffamk rrkes.1kadeiirrndc11 konstaterar RFV-iiversynen att handliigg

ningen regleras av en m{rngfald olika författningar som varit giillande vid 

olika tidsperioder. Ln decentralisering av administrationen av yrkesskade

fiirsiikringen till fiirsiikringskassnrna skulle stiilla nya krav p;I kassorna. 

vilkct sammanhiinger med att olika crsiittningsregler giillcr inom yrkes- och 

a rbetssk adeförsii k ringarna. 
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Enligt RFV-översynens uppfattning hör yrkesskadeförsäkringen i de ddar 

som nu handhas av RFV även framdeles skötas av verket. Översynen gör 

alltså samma bedömning som gjordes beträffande yrkesskaclcförsiikringens · 

administration niir elen nya arhetsskacldörsiikringen kom till. 

A1·giftsrt'l'isio11. I proposition (1975:~7) om riktlinjer för ändrad skattead

ministration och taxering i första instans m. rn. underströk föredragande 

departernentschefen att den effektivaste kontrollen av arbetsgivaravgifter 

uppnåddes vid en integrerad revision i fråga om siiväl direkt och indirekt 

skatt som arbetsgivaravgifter. Resurserna för integrerad revision inom 

skatteadministrationen har förstärkts. I takt härmed har arbetsbelastningen i 

form av skattepromemorior på revisionssektionen ocksä ökat. Sektionens 

egna revisionsinsatser har cliirvicl i motsvarande män måst minskas. F. n. 

svarar skattcpromenwriorna för ca 70 ~;;., av arbetet inom sektionen. 

Enligt RFV-översynens bedömning talar detta för att revisionssektionens 

egenrevision upphör till förmån för behandlingen av promemoriorna från 

skattemyndigheterna som även framdeles kan väntas öka i viss utsträck

ning. 
I fråga om ersättning för kostnader för företagshälsovård fastställer RFV 

överenskommelser mellan försäkringskassa och arbetsgivare enligt 2 kap. 7 § 

2 st. AFL. RFV:s granskning av överenskommelserna har lett till endast 

mycket små justeringar. Enligt RFV-översynens bedömning bör RFV:s 

fastställande av överenskommelserna kunna slopas. 

Enligt bestämmelserna ·i de olika taxorna för privatläkare m. fl. privat

praktiserande vårdgivare kan sådana vårdgivare som är uppförda på 

försäkringskassas förteckningar föras av från dessa, om de bryter mot 

bestämmelserna i resp. taxa. Beslut härom skall fattas av RFV efter kassans 

hörande. 

RFV-översynen föreslår att dessa ärenden skall decentraliseras till 
försäkringskassorna. Det kan nämnas att någon vårdgivare ännu inte förts av 

från förteckning. 

Tandläkare som är anslutna till tandvårdsförsäkringen skall vara uppförda 

på förteckning hos försäkringskassa. I fråga om nytillkommande tandläkare 

gäller alltsedan år 1975 enligt föreskrifter från RFV att tandläkare i princip 

inte skall föras upp på förteckning av försäkringskassa (dvs. i praktiken inte 

ges tillstånd att meddela av tandvårdsförsäkringen ersättningsbar tandvård 

som privatpraktiker) annat än om ersättningsetablering föreligger. Härför 

fordras emellertid i regel verkets medgivande. 

Med hänsyn till att ifrågavarande regler endast gäller till 1982 års utgång 

samt till att etableringsfrågorna övervägs i tandvårdsutredningen (S 1978:01) 

föreslår kommitten inte någon ändring rörande hanteringen av dessa 

ärenden. 

Enligt bestämmelserna i läkarvårdstaxan får läkare med allmänläkar- eller 

specialistkompetens clehitcra högre arvode för vissa undersökningar. Rege

ringen har bemyndigat RFV att efter samråd med socialstyrelsen meddela 
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dispens från kravet på allmänläkarkompetens i läkarvårdstaxan .. I dessa 

ärenden inhämtas yttrande från socialstyrelsen. som besitter den medicinska 

sakkunskapen. Kompetensen i dessa mycket fåtaliga fall finns således helt på 

det centrala planet och med hänsyn härtill bör dessa ärenden enligt 

kommittens mening även framdeles handläggas av RFV. 

Med stöd av taxan för sjukvårdande behandling m. m. har RFV utfärdat 

föreskrifter rörande krav på viss tids tjänstgöring i offentlig vård för att 

sjukgymnast skall få föras upp på försäkringskassas förteckning. RFV kan 

meddela dispens från detta krav. I vissa av dessa ärenden tas kontakt med 

socialstyrelsen. Kommitten anser att även dessa ärenden alltjämt bör 

handläggas av RFV. 

Ärenden om återkrav och regress rörande försäkringsförmåner m. m. 

aktualiseras i RFV i princip endast efter felaktiga utbetalningar som gjorts 

från verket. Dessutom övertar verket i sin egenskap av bcvakningsmyndighet 

beträffande fordringar enligt 20 kap. 4 § AFL och 12 § lagen om allmänna 

·barnbidrag ärenden om avskrivning av fordringar från försäkringskassorna 

som överstiger f. n. 25 000 kr. Enligt dessa lagrum skall försäkrad som genom 

att lämna oriktiga uppgifter eller dylikt förorsakat att ersättning utgått 

obehörigen eller med för högt belopp återbetala det för mycket utgivna. 

Ifrågavarande ärenden kan aktualiseras inom hela RFV:s verksamhets

område, således inte bara i de delar som är gemensamma med försäkrings

kassorna. En decentralisering av dessa återkravsärenden till kassorna 

bedömer kommitten inte vara rationell. 

2.6 Organisationsförändringar 

De föreslagna förändringarna framgår av följande sammanställning. 

Nuvarande organisation: 

Administrativa avdelningen 

Kanslibyrån 

Lagbyrån 

Tillsynsavdelningen 

Första tillsynsbyrån 

Andra tillsynsbyrån 

Organisations byrån 

Administrativa sektionen J I 

Föreslagen organisation: 

Administrativa avdelningen 

Personalbyrån 

Ekonomibyrån 

Lagbyrån 

Informations- och utbildningsbyrån 

(l/U-byrån) 

Försäkringsavdelningen 

Sjukförsäkrings- och utredningsby

rån (S-U-byrån) 
Pensions- och bidragsbyrån (P-8-

byrån) 

Organisationsbyrån 
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Informations- och utbildnings

byrån (I/U-byrån) 

Tekniska byrån 

Pla11eri11gsavdelni11ge11 

Utredningsbyrån 

Matematisk-statistiska byrån 

A vgiftsbyrån 

Yrkesskadeai·delningen 

Byrå 1 

Byrå 2 

Ombudsenheten 

Tekniska enheten 

Utvärderingsavdelningen 

Utrednings byrån 

Matematisk-statistiska byrån 

A vglftsenheten 

Y rkesskadeavdelningen 

Byrå 1 

Byrå 2 

Ombudsenheten 
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Kommitten föreslår således bl. a. att tekniska byrån och avgiftsbyrån skall 

brytas ut från resp. avdelning och bilda fristående enheter. 

Tekniska byrån svarar för en från avdelningen i övrigt artskild verksamhet, 

vilken riktas inte bara mot tillsynsavdelningen och försäkringskassorna utan 

också mot verkets övriga avdelningar och utomstående intressenter. 

Dessutom.är tekniska byrån, som disponerar mer än hälften av nuvarande 

tillsynsavdelningens personalresurser, genom sin placering i Sundsvall 

lokalmässigt skild från RFV i övrigt och intar redan nu en särställning i flera 

· avseenden. Av dessa skäl bör tekniska byrån ombildas till en självständig 

enhet. 

Avgiftsbyråns verksamhet har inte något direkt samband med verksam

heten i övrigt vare sig på planeringsavdelningen eller på någon annan 

avdelning. En ställning som separat enhet motiveras också av byråns storlek 

och av de speciella omständigheter som hänger samman med att verksam

heten avses att så småningom decentraliseras till länsstyrelser och lokala 

skatt'emyndigheter. Kommitten finner att en fristående ställning för enheten 

är ägnad att underlätta den avveckling som förutsätts ske i samband 

härmed. 

Till RFV fini:is fyra rådgivande delegationer knutna - en tandvårdsdele

gation, en läkarvårdsdelegation, en central pensionsdelegation och en 

arbetsskadedelegation. 

Den centrala pensiondelegationen inrättades den .1 juli 1975 med uppgift 

att vara ett rådgivande organ till RFV för samråd och samverkan med 

arbetsmarknadsparterna främst i frågor rörande utfärdande av tillämpnings

föreskrifter till lagen om delpensionsförsäkring. I delegationen ingår 

företrädare för RFV. LO. TCO, SACO/SR, SAF, statens löne- och 
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pensionsverk, Svenska kommunförbundet samt egenföretagarna. 

Arbetsskadedelegationen inrättades år 1977 med uppgift att vara ett 
rådgivande organ för RFV vid genomförandet av arbetsskadeförsäkringen 

och vid uppföljningen av försäkringens verkningar. 1 delegationen ingår 

företrädare för RFV. LO. TCO, SACO/SR, SAF, Landstingsförbundet samt 

egenföretagarna. 
Centrala pensionsdelegationen och arbetsskadedelegationen har i viss 

utsträckning gemensamma ledamöter. Det synes vara rationellt att slå 

samman dessa delegationer och samtidigt öppna möjlighet till motsvarande 

samråd vid behov rörande övriga delar av socialförsäkringen frånsett 

läkarvårds- och tandvårdsdelegationernas områden. RFV-översynen före

slår att en socialförsäkringsdelegation inrättas för ändamålet och att centrala 
pensionsdelegationen och arbetsskadedelegationen samtidigt upphör. 

2. 7 Resursfrågor 

RFV-översynen har inte prövat det totala resursbehovet för verket och 

dess olika funktioner utan enligt direktiven inriktat sitt arbete på att inom 

befintlig resursram föreslå särskilt angelägna förändringar. De resursmässiga 
förstärkningar som översynen föreslår förutsätts således kunna ske genom en 

omfördelning av resurser från andra delar av verket. 

När det gäller administrativa avdelningen bedömer RFV-översynen att en 
förstärkning krävs av personalfunktionen och ekonomifunktionen. 

Vidare bör utvärderingsfunktionen förstärkas. 
Nämnda förstärkningar kompenseras dels genom den föreslagna decen

traliseringen till försäkringskassorna av vissa ärenden och genom att den s. k. 
egenrevisionen slopas, dels genom överflyttning till postverket av vissa 

avstämningsuppgifter. 
Övriga förändringar av organisationen åstadkoms genom överföring av 

resurser mellan berörda organisatoriska enheter. 
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Bilaga 2 

Sammanställning av remissyttranden över betänkandet Riksför
säkringsverkets roll, uppgifter och organisation (Ds S 1981: 13) 

1 Allmänt om förslagens innebörd 

Remissinstanserna delar i allmänhet eller lämnar utan erinran RFV

översynens övergripande förslag om att förstärka de utvärderande inslagen i 

riksförsiikringsverkets verksamhet och att effektivisera tillsynsfunktionen. 

Rik.1försäkringsl'erket (RFV) instämmer i kommittens uppfattning att 

RFV:s verksamhet i sä stor omfattning som möjligt bör inriktas på tillsyn och 

andra centrala uppgifter inom socialförsiikringsområdet och att arbetsupp

gifter utan anknytning till verkets funktion som central förvaltnings- och 

tillsynsmyndighet så längt möjligt bör flyttas från RFV. 

Riksrel'isionsverket konstaterar att kommittens förslag i väsentliga delar 

överensstämmer med de synpunkter verket har framfört i samband med 

förvaltningsrevision av RFV. 

Försäkringskasseförhundet och Försäkringsanställdas förbund delar i allt 

väsentligt de uppfattningar som förts fram i reservationen till betänkan

det. 

2.1 Riksförsäkringsverkets roll som central förvaltnings- och tillsynsmyndig

het 

De flesta remissinstanserna är i huvudsak positiva till RFV-översynens 

ställningstaganden i fråga om RFV:s och försäkringskassornas ansvarsom

råden. 
RFV delar kommittens bedömning att verket som central förvaltnings

myndighct har det övergripande ansvaret för administrationen av socialför

säkringen. RFV vill understryka att verket i denna egenskap är behörigt att 

avgöra om och i vad mån arbetsuppgifter inom den allmiinna försäkringen 

m. m. skall utföras av försäkringskassorna eller av verket dvs. att bestämma 

arbetsfördelningen mellan verk och kassor. 

RiksrevisionS\'erket pekar på de motstridiga uppfattningar som finns om 

RFV:s resp. försäkringskassornas ansvar. Enligt verkets mening har 

kommitten på ett i huvudsak förtjänstfullt sätt markerat RFV:s ansvar i 

förhållande till försäkringskassorna. Riksrevisionsverket anser att statsmak

terna bör klart ange RFV:s resp. försäkringskassornas ansvar för de olika 

funktioner som behandlas i betänkandet. Ett annat sätt att minska de 

problem som föreligger är att förstatliga kassorna. vilket många skäl talar för. 

Riksrevisionsverket föreslar därför att statsmakterna nu överväger frågan 

5 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 127 
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om att även formellt inordna försiikringskassorna i den statliga socialförsiik

ringsadministrationen. 

Statskontorct anför att det mest logiska sättet att skapa bättre förutsätt

ningar för samarbete mellan RFV och försäkringskassorna är att förstatliga 

kassorna. 

TCO framhåller att det iir av stor vikt att man beaktar behoven av 

precisering av verkets resp. kassornas uppgifts- och kompetensområden. 

Likas:\ bör beaktas möjligheterna till en decentralisering i verksamheten och 

att man tillvaratar de värden som ligger i en betydande administrativ 

självständighet för försäkringskassorna. En decentraliserad organisation är 

en förutsättning för ett starkt lekmannainflytande i tillämpningen av det 

trygghetssystem som socialförsäkringarna utgör. 

LO anför att det är nödvändigt att finna sådana avvägningar mellan RFV:s 

tillsynsuppgifter och kassornas självständiga bcslutsbefogenheter att ä ena 

sidan enhetlighet kassorna emellan befrämjas men å andra sidan kassornas 

självständiga stiillning inte beskiirs. 

Försiikringskassefiirbunde1 understryker det angelägna i ittt ett klargöran

de sker i lagtexten av RFV:s resp. försäkringskassornas stiillning och 

uppgifter sä att oklarheter kan undvikas. Förbundet motsätter sig kommit

tens uppfattning att verket ensidigt skall kunna avgöra arbets- och därmed 

befogenhetsfördclningen mellan sig och kassorna i fall diir författningsbe

stämmelser saknas. Eftersom det heller inte är lämpligt att kassorna ges en 

sådan befogenhet är det nödviindigt att riksdagen eller regeringen klart 

formulerar ansvars- och befogenhetsgränser. 

Även Försiikringsans1älldas fiirhund anför att försäkringskassornas ·roll 

som verkställande organ och RFV:s roll som tillsynsorgan bör tydligt framg{1 

av lag och författning. 

Remissinstanserna är positiva till att RFV :s tillsyn av försäkringskassorna i 

högre grad ges formen av riktlinjer och ramar i stället för mer detaljerade och 

bindande anvisningar. 
RFV instiimmer i RFV-översynens uppfattning att verkets anvisningar bör 

ges i form av riktlinjer och ramar i syfte att uppnå en ökad grad av 

mMstyrning. Bindande anvisningar bör endast förekomma när det motiveras 

av tvingande krav på enhetlig handläggning. Statsmakterna delegerar ofta till 

verket att utfärda tillämpningsföreskrifter till lagstiftningen. Dessa föreskrif

ter kompletterar lagstiftningen och måste oftast - för att en likformig 

tilliimpning skall ~1stadkommas - vara av bindande karaktlir. Inom det 

administrativa området däremot. med undantag för frågor avseende 

automatisk databehandling. föreligger krav av denna typ mer sällan. Det för 

kassorna beslutade ram budgetsystemet ger vidare möjlighet till en ökad grad 

av målstyrning. Inom de ekonomiska ramar som ges får kassorna ett avsev~irt 

ökat utrymme för egna beslut. Vidare framhåller RFV att verket i högre grad 

än idag bör använda sina resurser för att analysera och uttala sig i 

tillämpningsfrågor diir praxis inte hunnit utbildas. Detta gäller främst ny eller 
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ändrad lagstiftning då det kan ta avseviird tid innan reglerna tolkats genom 

praxisbildning hos besviirsinstanserna. I RFV:s ansvar bör ligga att 

medverka till att lagstiftningen tillämpas lika hos försäkringskassorna under 

tiden fram till dess att praxis blir klar. 

Även försiikringsöverdomstolen understryker vikten av att verket snabbt 

utfärdar nödvändiga tillämpningsföreskrifter i sin författningssamling och/ 

eller anvisningar och råd i samband med att ny lagstiftning skaH träda i kraft. 

Domstolen framhåller att kompletterande bestämmelser är av betydelse inte 

endast för tillämpande myndigheter utan också för allmänheten som många 

gånger först därigenom får möjlighet att förutse sin egen situation. 

Försiikringska.1·sl:f'örb11ndet anför att en väl organiserad, kompetent och väl 

genomförd uppföljning och kontroll av kassaverksamheten ligger helt i linje 

med kassaintresset och utgör ett värdefullt stöd för en kassastyrelse. 

Enligt förbundets mening innebär tillsyn enligt vanligt språkbruk huvud

sakligen en kontroll i efterhand. Detta mäste i praktiken medföra att RFV i 

framtiden mycket starkt begränsar sitt deltagande i socialförsäkringens 

direkta drifts- och verkställighetsfrågor. Med undantag för sådana anvisning

ar som inte kan undvaras för utövande av RFV:s överordnade styrfunktion 

bör sålunda verket utfärda rekommendationer i stället för bindande 

föreskrifter. Detta medför samtidigt ökade krav på försäkringskassorna och 

deras per~onal i form av ytterligare ansvarstagande och en anpassning av 

utbildningsinsatser och dylikt till de ändrade förutsättningarna. Kassorna får 

skapa s;ldana förutsättningar för ett korrekt agerande, som gör att de kan 

motsvara ökade krav och att ingripanden i efterhand från tillsynsmyndighe

ten i största möjliga utsträckning blir obehövliga. 

2.2 Utbildnings- och informationsYcrksamheten 

RFV, riksrevisionsverket och fiirsiikringsöverdomstolen uttalar sitt stöd för 

RFV-översynens bedömning att ansvaret för centrala insatser inom utbild

nings- och informationsområdet ankommer på RFV. LO. Försiikringskas

sefiirlmndet och Försiikring.rnnstiilldas förbund har en annan uppfattning. 

RFV instämmer i RFV-översynens bedömningar när det gäller verkets 

övergripande ansvar avseende utbildnings- och informationsvcrksamheten. 

Som ett led i genomförandet av samhällets reformpolitik måste för den 

ansvariga myndigheten ligga att tillse, att allmänheten tår en korrekt och 

rättvisande information och att berörd personal genom en adekvat utbildning 

ges möjlighet att tillämpa försäkringen på ett likformigt och rättvist sätt. På 

socialförsäkringsområdet ankommer detta på RFV. En viktig utgångspunkt 

härvid är ett nära samarbete med Försäkringskasseförbundet. 

Beträffande genomförandet vill RFV särskilt framhålla att varje kassa har 

ansvar för utbildning av sin personal och för information till allmänheten 

inom sitt kassaområde. Därvidlag står det fritt för varje kassa att komplettera 
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centralt framtaget material för uthildning eller information alltefter regio

nala behov och förutsättningar. 

Riksrel'isionsrerkel noterar med tillfredsstiillclse att kommittens majoritet 

dragit samma slutsats som riksrevisionsverket tidigare redovisat, nämligen 

att RFV har att ansvara för den centrala informationsverksamheten inom 

socialförsäkringen. 

Försäkringsöl'erdomstolen konstaterar att utbildningsverksamheten på 

socialförsäkringsområdet hittills fungerat mycket väl. Såväl innehållsmässigt 

som organisatoriskt har utbildningen uppfyllt högt ställda krav och det kan 

nog sägas att utbildningsverksamheten på socialförsäkringsområdet tillhör 

det bästa som förekommer inom förvaltningen. Domstolen ser därför inte 

några skäl för att man skall genomföra några förändringar i detta avseende. 

Ett överförande av utbildningsansvaret från verket till de olika försäkrings

kassorna skulle kunna leda till att enhetligheten i utbildningen kan ga 

förlorad. 

LO framhåller att det är ifrågavarande två verksamhetsgrenar som i fråga 

om centrala uppgifter varit minst klara i fråga om ansvarsuppdelning mellan 

verket och kassorna och som också utgjort en källa till stark irritation och 

meningsmotsättningar. 

Utgångspunkten för uthildnings- och informationsinsatserna måste vara 

en god samverkan mellan försiikringskassorna och RFV och ett utnyttjande 

av resurserna på bästa möjliga sätt. Det är olyckligt om kompetensstrider 

skall försvaga eller försvåra en sådan viktig verksamhet inom socialförsäk

ringsområdct. Helt klart har hittills varit att försäkringskassorna har det 

regionala och lokala ansvaret för säväl utbildning som information. 

Huvuddelen av verksamheten torde också ligga på denna nivå. Försäkrings

kassorna kan dock inte fullgöra sina uppgifter utan ianspråktagande av all 

sakkunskap på RFV. Av detta följer dock inte nödvändigtvis att verket skall 

ha det konkreta ansvaret för dessa uppgifter eftersom det viktiga är att 

tillvarata resurserna inom sakområdena. LO får därför i princip instämma i 

tankegångarna i reservationen till betänkandet. 

Försiikringskasscförbundet hävdar den principiella ståndpunkten att 

utbildning och information är uppgifter som är oupplösligt förknippade med 

försäkringskassornas sHillning som arbetsgivare för kassapersonalen och som 

primärt och odelat ansvariga för försäkringshandliiggningen inom resp. län. 

Eftersom såväl. kostnaderna för utbildning och information som effekterna 

därav har väsentlig betydelse för dels kassornas totala förvaltningskostnader 

-för vilka kassor,na är odelat ansvariga inom en från den 1 juli 1982 given ram 

- och dels servicen till de försäkrade - för vilken varje kassa likaledes har ett 

primärt och odelat ansvar inom resp. område - kan kassornas befogenheter 

och ansvar för utbildning och information omöjligtvis sättas ifråga. 

Enligt förbundets mening innebär detta inget hinder för utan utgör 

tvärtom ett starkt argument för att verket skall ha en tillsyn över utbildnings

och informationsverksamheterna. Eftersom verket i regel har uppgiften att 
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förbereda genomförandet av nya lagar och förordningar samt utfärda 

erforderliga tillämpningsföreskrifter får verket en kompetens och detaljkun

skap om innebörden av nya regler som är unik i skedet innan regelsystemen 

ifråga trätt i kraft. Därför bör verket svara för sakgranskning av det 

utbildningsmaterial som används i den s. k. nyhetsutbildningen för kassornas 

personal liksom för sakgranskningen av den information som i olika former 

riktas till allmänheten om innebörden av och regler för nya eller förändrade 

försäkrings- och bi dragsgrenar. Så länge RFV är huvudman för systemarbete 

och ADB-drift bör ett motsvarande system gälla även för utbildning i system 

och driftsfragor inom ADB-området. 

Utbildningsverksamhet inom övriga områden bör helt och hållet vara en 

kassornas angelägenhet liksom konferensverksamhet inom motsvarande 

om räden. Även utbildnings- och konferensverksamhet för de förtroendeval

da inom försäkringskassorna är en angelägenhet för försäkringskassorna. 

Vad gäller utbildnings- och konferensverksamhet för förtroendevalda som 

tar sikte pä försäkringsregler och försäkringstillämpning bör verket sakgran

ska och/eller medverka i utbildnings- och konferensverksamheten. 

Ledning. planering och samordning av centrala och/eller gemensamma 

utbildningsåtgärder inom kassorna bör ske genom ett lcdningsorgan i vilket 

verket skall vara representerat. Såsom ram för ledningsorganets verksamhet 

skall gälla de övergripande planer och mål som utarbetats av RFV. 

En motsvarande arbetsfördelning och organisation bör gälla även för 

informationsverksamheten. 

Enligt förbundets uppfattning bör riksdag eller regering ange en principiell 

rollfördelning inom utbildnings- och informationsvcrksamheten i enlighet 

med vad som skisserats. 

Försäkringsanstiilldas förbund anser att försäkringskassorna skall ansvara 

för utbildnings- och informationsvcrksamhet samt att RFV:s medverkan 

skall begränsas till sakgranskning av utbildnings- och informationsmaterial 

samt tillsyn av verksamheten. 

2.3 Utvärdering av bidragssystemen 

RFV-översynen har givit utvärderings- och utvecklingsfunktionen en 

framträdande plats, vilket genomgående fått ett positivt mottagande av 

remissorganen. 

RFV instämmer i gjorda bedömningar och finner det tillfredsställande att 

RFV-översynen uttalat att ansvaret för uppföljning och utvärdering ingår i 

verkets uppgift som central förvaltnings- soch tillsynsmyndighet. Förslaget 

innebär enligt verkets mening att utvärderingsansvarct preciseras och 

därmed kan ges en fastare förankring i RFV:s arbete och organisation. 

RFV vill även understryka vikten av att ta till vara de kunskaper och 

erfarenheter som finns inom försäkringskassorna. 
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Riksrevisionsverket påpekar att i vilken mån utvärderings- och utvecklings

ansvaret i en viss fråga ankommer på RFV eller mer bör betraktas som 

forsknings- och utvecklingsarbete som ·bör bedrivas av andra organ inte har 

klarlagts. Många frågor inom RFV:s verksamhetsområde är av detta slag och 

dessutom ofta föremål för en politisk debatt. Riksrevisionsverket anser mot 

denna bakgrund att RFV genom en dialog med statsmakterna bör eftersträva 

en gränsdragning i ansvarsfrågan- mellan RFV resp. andra organ vad gäller 

utvärderings- och utvecklingsarbetet. Eftersom behovet av utvärdering inom 

socialförsäkringsområdet är betydande vill riksrevisionsverket starkt betona 

angelägenheten av det totala utvärderingsarbetet inom RFV och socialför

säkringsområdet. 

Även Försäkringskasseförbundet understryker angelägenheten av att 

RFV:s utvecklande och utvärderande uppgifter ges en ökad prioritet. Det är 

förbundets övertygelse att mycket betydande samhällsekonomiska vinster 

står att hämta utan att man behöver rasera vare sig det en gång avsed_da 

trygghetssystemet eller kassornas organisation. Genom förändrade försäk

ringskonstruktioner. ökad samordning och satsning på tidig rehabilitering 

finns det stora möjligheter att förbättra utbytet av samhällets insatser på 

socialförsäkringsområdet, samtidigt som antalet utslagna människor kan 

minskas. 

2.4 Revisionen inom socialförsäkringen 

Flertalet remissinstanscr delar eller lämnar utan t:rinran kommittens syn 

på behovet av en samlad revisionsverksamhet inom socialförsäkringen. 

RFV understryker vikten av att en samordning kommer till st{rnd i 

revisionen av manuella och maskinella system. Bl. a. mot bakgrund av att 

verket bedömer en sådan samordning som villkor för en effektiv revisions

vcrksamhct tillstyrks utredningens förslag att revisionskontorct hör ersätta 

den extt:rnrcvisor som RFV utser i varje kassa. 

Riksrevisionsi•erket instämmer i förslaget om att RFV:s rcvisionskontor 

skall gå in som t:xternrcvisor i försäkringskassorna och framh~lller att verkets 

revision successivt övergått tills. k. systemstudier, där granskningen normalt 

inte utgår från ett myndighetsperspektiv utan från en eller flera myndigheters 

verksamhetsområden. I denna typ av studier betonas beroendeförhållan

dena mellan ett systems olika delar. och granskningen inriktas särskilt på 

risker för suboptimeringar. dvs. att i och för sig effektiva delsystem 

motverkar varandra. Den intressantaste frågan i denna typ av granskning är 

hur ett visst delsystem. enskilt eller i samverkan med andra delsystem. 

påverkar den totala effektiviteten i det större systemet. De allmiinna 

försäkringskassornas verksamhet iir omfattande och utgör ofta delar av ett 

större system. Riksrevision~verket anser att det är naturligt att verkets 

förvaltningsrevision också omfattar försäkringskassornas verksamhet. 

Riksrevisionsverket tar även upp frågan om granskningen av Försiikrings-
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kasseförbundcts verksamhet. Verket anser att förbundets verksamhet - i 

likhet med vad som gäller för försäkringskassorna - bör ses som en del av den 

totala socialförsiikringsadministrationen och att revisionskontorcts uppgift 

bör vara densamma bctriiffancle förbundet och försäkringskassorna. 

S1a1sku111ore1 tillstyrker RFV-översynens förslag savitt avser externrevi

sion hos försiikringskassorna och framhåller att revisionskontoret vid RFV 

f. n. iir den enda enhet inom socialförsäkringsorganisationen som har 

kompetens att utföra kvalificerade ADB-revisioner. 1 fråga om Försäkrings

kasscförbundet stöder stats kontoret den reservation. i vilken föreslås att 

n:visionskontoret skall kunna utföra extern revision saväl av Försäkrings

kasseförbundct som av kassorna. Förbundet är i sin egenskap av intresseor

ganisation och finansierad av kassorna en del av elen totala försäkringsacl

ministrationen. 

RFV-översynens förslag i frftga om revision avstyrks av Försäkri11gskasse

förb1111de1 och Försiikringsanstiilldas förbund. 

Försäkringskasseförhundet anför att det är oförenligt med elen allmänt 

vedertagna principen om en objektiv och oberoende revision att RFV:s 

revisionskontor dels får en gentemot kassornas internrevision ledande och 

samordnande funktion. dels en formell funktion som cxternrevisor i 

försäkringskassa. dels ock utövar RFV:s tillsyn över kassornas revisionsen

heter. 

Försiikringskasseförbunclet anser att man i första hand skall pröva fr{tgan 

om ett förändrat huvudmannaskap för ADB-verksamheten. Men även 

oberoende diirav står enligt förbundet andra lösningar till buds för en 

överbryggning av revisionsklyftan iin elen enda som RFV-översynen för 

fram. 

Förbundet anser att behovet av samordning och samverkan i revisionen 

bör och kan tillgodoses tillräckligt effektivt genom lämpliga samarbetsformer 

mellan kassornas externrevision och revisionskontorct, mellan extern- resp. 

internrevisorer i skilda kassor samt mellan varje kassas extern- och 

internrevision. Redan etablerade kontakter mellan revisionskontoret och 

internrevisorer i kassorna kan utvecklas ytterligare. 

1 fråga om Försiikringskasscförbundcts revision motsätter sig förbundet 

kommittens förslag att förbundet skall åläggas skyldighet att på begiiran 

lämna revisionskontoret upplysningar angående meclelsanvändningen. För

bundet framhftller att dess agerande beslutas enligt civilrättsliga regler av 

valda ombud för kassorna. 

Fiirsiikringsa11s1älldas förbund anser att revisionsverksamheten i försiik

ringskassorna och tillsynen av denna skall vara oförändrad. 

2.5 Handläggning av enskilda ärenden 

RFV-översynens förslag i tdga om ytterligare decentralisering av indivi

duella iirenden kommenteras av följande remissorgan. 
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RFV anser att den decentraliseringsträvan som RFV-översynen gett 

uttryck för bör vara vägledande för åtgärder inom verkets ämbetsområde. 

Uppgifter som lika väl kan utföras av kassorna som RFV bör således fullgöras 

av kassorna under förutsiittning att servicen till allmänheten i vart fall inte 

försämras på grund av överflyttningen och att decentraliseringen kan ske 

inom ramen för nuvarande resurser. RFV tillstyrker decentralisering av de av 

RFV-översynen föreslagna ärendegrupperna utom sävitt gäller den revision 

som avgiftsbyrån gör av arbetsgivares underlag för arbetsgivaravgifter 

(egenrevision). 

RFV bör ha kvar rätten och möjligheten att företa egna revisioner hos 

arbetsgivare i avgiftsärenden. Ett totalt slopande av egenrevisionen skulle 

innebära att vissa arbetsgivare aldrig skulle komma att revideras. Detta 

gäller framför allt landsting och kommuner, vilka f. n. inte blir föremål för 

revisioner frän skattemyndigheternas sida. Motsvarande gäller i regel 

storföretagens underlag för arbetsgivaravgifter. 

RFV instämmer i RFV-översynens uppfattning att yrkesskadeförsäkring

en i de delar som nu handhas av RFV även framdeles bör skötas av 

verket. 

Utöver de av RFV-översynen föreslagna åtgärderna föreslår RFV att 

ärenden enligt 1913 års lag om pensionsförsiikring förs över till Stockholms 

läns allmiinna försäkringskassa. Enligt verkets mening kan vidare övervägas 

att till kassorna överföra även utfärdande av intyg beträffande s. k. utsänd 

personal. 

Riksrel"isionsverket anför i fråga om yrkesskadeärendena att minskningen 

av arbetsuppgifterna och därmed ocksft den personal som handlägger dessa 

ärenden sker förhållandevis långsamt. Detta beror till stor del på att 

ärendena avser en mångfald olika författningar som varit gällande vid olika 

tillfällen. I sammanhanget kan noteras att ersiittning i många fall inte skulle 

utgii enligt nu gällande lagstiftning. Riksrevisionsverket anser att mer 

genomgripande förändringar av yrkcsskadeförsäkringen hör övervägas. 

Sådana överväganden kan liimpligen ske i sambimd med den översyn av 

arbetsskadeförsäkringens materiella regler som riksdagen nyligen har 

beslutat om. 

TCO delar helt RFV-översynens mening att någon ytterligare delegering 

av arbetsuppgifter inom yrkesskadeförsäkringen till försäkringskassorna inte 

bör ske. Detta mot bakgrund av kravet på enhetlighet i bedömningen och att 

antalet ärenden successivt minskar. Samma argumentering kan föras 

beträffande de yrkcsskadeärenden som idag handliiggs p[1 försäkringskassor

nas centralkontor. Denna handliiggning pi1 försäkringskassorna bör upphöra 

och överföras till yrkcsskadeavdclningen vid RFV. 

TCO liksom även JUSEK anser att möjligheten att frireta egenrevision 

skall finnas kvar hos RFV . .TUSEK iir ocksä tveksamt om det iir rationellt att 

som RFV-översynen föreslår låta försäkringskassorna själva handliigga 

frågor om avförande av privatpraktiserande vårdgivare från kassornas 
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förteckningar. Det rör sig om ett fätal ärcmlcn samtidigt som stora krav ställs 

pä tillämpningsföreskrifter frii.n riksförsiikringsverkets sida ur likformighL'ts

och rättssiikcrhetssynpunkt. 

Liikarförbundet har inga principiella invändningar mot förslaget rörande 

privatpraktikerna. Det är dock av synnerlig vikt, att taxornas regelsystcm far 

en likformig tilliimpning i.iver hela landet. 

Vidare framhåller förbundet att de privatpraktiserande vårdgivarnas 

ställning gentemot kassorna inte regleras av de trygghctslagar. som gäller vid 

vanliga anställningsförhållanden. Ett ingripande och ett eventuellt beslut 

från kassorna om att ~1vföra värdgivare fdn förteckningen innebiir dock 

avsevärda ekonomiska och sociala konsekvenser. Detta gör att handlägg

ningen av de ifrågavarande ärendetyperna måste priiglas av den anda. som i 

övriga anställningsförhållanden regleras av bestiimmelser om inflytande och 

mcdhcstiimmande. Uikarförhundet förutsätter säledcs. att kassornas utred

ningar vid ifri1gasatt taxemissbruk alltid förcgäs av kontakter med förbundet 

eller med resp. lokalförening. 

Försiikri11gskassejörh11111/ct anser att decentraliseringen bort drivas liingre 

och omfatta fler iircndeslag än som föreslagits. Exempelvis anser förbundet 

att frågor om iindrad arbetsorganisation. indragning och inriittandc av 

tjänster. utformning av arbetsbeskrivningar 111. 111. i betydligt vidgad 

omfattning måste överföras till kassaheslut för att uppnä den flexibilitet i 

arbetsorganisationen som ökade krav pii effektivitet och siinkta förvaltnings

kostnadcr medför. Vidare hör även Mersti1ende delar av yrkesskadeförsiik

ringcn - om iin vid en senare tidpunkt - decentraliseras liksom ersiittnings

etablering av tandliikare. tillhörighets- och periodintyg samt hantering av 

{1terkrav och regresser. 

2.6 Organisationsförändringar 

A dministmtil'll a\"lfelni 11ge11 

Kommittens förslag att ombilda kanslihyr<ln till en personalbyrä och en 

ekonomibyrå har fatt ett positivt mottagande av remissinstanserna. Försla

gen rörande lagbyrån samt informations- och utbildningsbyrii.n har föranlett 

några avvikande synpunkter. 

/?FVfinner förslaget beträffande ombildning av kanslihyriin viil motiverat. 

Man uppnår härigenom en renodling av den personaladministrativa funktio

nen. Frågan om placeringen av handliiggningcn av vissa iirenden behöver 

dock övcrviigas vidare. 

I fri1ga om informations- och utbildningsbyr{in inst:immcr verket i 

bcdiimningen att verksintcrn och kassainriktad vcrbamhct bör hiillas 

samman med tanke pil fördelarna med samlad kompetens. Till skillnad fdn 

kommitten anser dock verket att ifdgavarande byr{1 iiven fortsiittningsvis bör 
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hiira till den avdelning som huvudsakligen arbetar med försiikringskasscfr[1-

gor (dvs. nuvarande tillsynsanklningen). Större delen ;iv verksamheten vid 

byrån viinder sig till försiikringskassorna och kräver siilcdes Pcksft gemensam 

planering med övriga byriier inom avdelningen. 

TCO förordar likaledes att informations- och utbildningsbyrim skall höra 

till nuvarande tilbynsanklningen. 

S1a1sko111orc1 diiremot delar kommittens uppfattning att informations- och 

uthildningsbyri1n bör tillföras den administrativa avdelningen dti den niira 

kontakten med den personaladministrativa funktionen iir viktig, liksom 

smnbandl.'t med vl'rkcts planeringsfunktion. Vidare bör denna verksamhet 

s{1som hittills hitllas samman inom en enhet för savm verksintern -som 

kassainriktad verksamhet. 

Fiirsiikringskasst'Fir/nmdet anser att det bör övcrviigas om inte en 

inplacering av lagbyri"rn i försakringsanlelningen kunde vara till fördel för 

b{1de hyran OL'h avdelningen. 

Ti I lsy11s111 ·del 11i11gc11 

RFV-översynens förslag till föriindringar av tillsynsavdelningen har 

föranlett skilda synpunkter fr-;ln remissinstanserna. 

Riksre1"isio11.1Terket och stats/.:.0111oret liimnar förslaget i princip utan 

erinran. Rik.1TC1"isio11srcr/.:.e1 p{1pekar dock att verket förutsätter att alla 

systemfr{1gor som faller inom nt1gon av de nya försäkringsbyri1ernas 1imr<ide 

skall handhas av resp. försiikringsbyri1. Statskontorct framht1ller att man 

gennm att avskilja ADB-driften i Sundsvall och bryta ut utbildnings- och 

infor111ationsfr~1gor renodlar wrksamheten vid den föreslagna försiikrings

avdclningen och koncentrerar verksamheten kring de tvi1 försäkringsbyri1-

erna samt organisationshyrt111. fördelarna blir friimst att systemförvaltnings

ansvaret halls samman inom en organisatorisk enhet och att kassorna och 

andra an\·iindarc av ADB-systemet far en enda kontaktpunkt inom verket i 

system- och handliiggningsfr[1gor. Det ADR-tekniska fiirvaltningsansvaret 

komml'r enligt förslagl't att ligga p<I den tekniska enheten. 

RF\l instiimmer i kommittens uppfattning att den löpande tillsynsverk

sar~1heten i princip bör handhas inom en avdelning men anser då att även 

informations- och utbildningsverksamheten - som i huvudsak vänder sig till 

kassorna - samt pcrsonalfrftgor och arkivsamordning för kassorna bör föras 

till denna avdelning för att fördelarna med s:imlad tillsynsverksamhet skall 

kunna uppn<ls. Eftersom en koncentration av tillsynsuppgifterna hiirigenom 

sker till L'Il avdelning. medan diirl'mot försiikringsfr<lgor hanteras även pii 

andra stiillen i nrganisationen. anser verket beniimningen .. tillsynsanlclning

L'I1 .. vara riktigarL' iin ''försiikringsavdelningen .. som RFV-översynen före

s! ~1gi t. 

Vidare framhiilkr RFV att \·erkL't har analyserat RFV-översynens förslag 

till organisation med fullstiindig indelning efter försäkringsgren. Verket har 
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härvid konstaterat att en föriindring i den riktning som RFV-översynen 

föreslår iir motiverad men att den föreslagna föriilidringen g{1r för lfogt och 

kan komma att medföra en oklar ansvarsfördelning med risker för 

dubbclarbete. Det är enligt verkets mening inte Wmpligt att dela upp 

systemutvecklingsfoigorna pit det siitt som RFV-översynen föreslagit. 

Enligt RFV bör vissa mer begriinsadc iindringar företas i giillande ansvars-

0\:h arbetsfördelning mellan organisationsbyr[m och nuvarande andra 

tillsynsbyran för att förbiittra integrationen av systcmfrägorna med övriga 

tilliimpningsf r<'1gor. 

RFV delar RFV-översynens uppfattning att tekniska byrirn kan bilda en 

från övriga avdelningar frist{1ende enhet eftersom elen i dag iir en stor byrt1 

med vissa egna administrativa funktioner geografiskt fttskild friin stock

holmsnrganisationen. RFV förutsätter härvid att den nya enheten skall 

samverka med tillsynsavdelningen i samma omfattning som f. n. En 

förändrad organisation för inte heller minska tekniska byråns möjligheter att 

påverka utvecklingsarbetet inom tillsynsavclelningen eller organisationsby

r:'ms inflytande över utveckling och underhall av systemen. En förutsättning 

för verkets tillstyrkande av organisationsförändringen är vidare att någon 

utökning av tekniska byråns lcdningsfunktion konstaterats ej behöva ske. 

TCO är tveksam till en föriindring av nuvarande tillsynsavdelningen på de 

vaga grunder som översynen anför. Redovisningen av problem i nuvarande 

organisation är ofullständig och argumenteringen oklar. En föriindring av 

tillsynsavdelningens organisation bör därför genomföras först niir mera 

genomarbetat underlag framtagits. Beträffande tekniska byrim tillstyrker 

TCO RFV-översynens förslag att byrfö1 skall bilda en sjiilvständig enhet. 

Storleken av nuvarande tillsynsavdelning motiverar en sädan uppdelning. 

SA CO!SR anför liknande synpunkter. SACO/SR anser vidare att man 

inom RFV bör undersöka vilka administrativa beslut som kan delegeras till 

den nya tekniska enheten i Sundsvall. 

Även Fiirsiikringskas.1·('förb11ndl'T tillstyrker förslaget om att ombilda den 

tekniska byr<ln till en enhet. Beträffande organisationsbydm ifritgasätter 

förbundet om inte denna byrti bör flyttas till den administrativa avdelning

en. 

Fiirsiikring.1·1111.1·1li/ldas fijrhund anser att riksförsäkringsverkets informa

tions- och utbildningsbyr;t bör avskaffas. 

Planeringsal'!ielningen 

Samtliga remissinstanser tillstyrker eller lämnar utan erinran kommittens 

förslag att ombilda elen nuvarande planeringsavdelningen till en utviirde

ringsavdelning genom att avgiftshyrän bryts ut och får en separat ställning 

som fristaende enhet under verksledningen. 

RFV anför härvid att en förutsättning för verkets tillstyrkande av 
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organisationsförändringen är att någon utökning av avgiftsbyråns lednings

funktion konstaterats ej behöva ske. 

Socialavgiftsutredningen anser att det torde vara till gagn för en kommande 

decentralisering av avgiftsfunktionerna till skattemyndigheterna att redan nu 

samla samtliga arbetsuppgifter som skall decentraliseras. men också endast 

sådana, inom en och samma enhet. 

Rådgivande delegationer 

Kommittens förslag att centrala pensionsdelegationen och arbetsskade

delegationen skall upphöra och att en socialförsäkringsdelegation i stället 

skall inrättas tas upp av RFV. Verket tillstyrker förslaget och pekar samtidigt 

på att detta medför en principiell förändring på så sätt att områden som 

tidigare inte berörts av någon rådgivande delegationsverksamhet i fortsätt

ningen kommer att göra det. 
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