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Långtids
utredningen

V

Förord

inom Finansdepartementets struktur-Långtidsutredningen 1990 utarbetas
specialstudierutredningen antalharsamband medpolititiska enhet. I ett

bilagor till utredningenspublicerasdessagenomförts. Huvuddelen somav
huvudrappon.

f1l.dr. Stefan Fölster.bilaga utarbetatsFöreliggande har av
ekonomin.svenskai dag del denoffentliga sektorn utgörDen stor aven

ekonomiska utvecklingen.effekter på denbetydandehar därmedDen
ekonomins funktions-offentliga utgifterna påverkarFinansieringen deav

transfereringssystemen verk-offentliga och denSamtidigt spelar desätt.
förlandsting roll bådeochbedrivs kommunersamhet storstat,som av

ekonomiska utvecklingen.formänniskors välfärd och den
offentligaLångtidsutredningen 1990 belyses den sek-tillbilagadennaI

forutveckling. mål verksamhetenomfattning Deoch sattstorns uppsom
Författaren diskuterar olikaanvänds. sättliksom medeldeanalyseras som

offentligai inom sektorndag sker denorganisera verksamhetdenatt som
inom fyra olikaförslag åtgärder områ-påkonkretaoch lämnar därutöver

inkomstomförde-sjukvården och debarnomsorgen,nämligen; skolan,den
transfereringarna.lande

for bedömningar delångtidsutredningens bilagor och deforAnsvaret
framgårförfattare. hurrespektive huvudrapportenvilar på Avinnehåller

utredningens arbete.ibilagorna använts

1990i novemberStockholm

HeikenstenLars
Finansråd
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syfteochBakgrundl

Inledning1.1

befolk-arbetandetredjedel densysselsätteroffentliga sektornDen aven
bruttonationalprodukten,registrerade20 denproducerardenningen, av

fördelari anspråk. DenBNPresursförbrukning 27totaladessoch tar av
fördenstårtransfereringar. Dessutomformi% BNPytterligare 30 avav
förlivsvillkorensamordningsfunktioner bestämmerochregelverk somett

enskilda.förnäringslivet ochprivatadet
institutioner ochmångfaldomfattaroffentliga sektornDen organen

riksdagenorganisationsformer. Förutomuppgifter ochvarierandemed
myndigheter. Var ochstatliga400finnsregeringskansliet närmareoch en

omfattarlandstingskommunernaoch307 kommunernasammanlagtdeav
sinförvaltningsavdelningar ioch styrstyrelser turnämnder,tiotals som

Vattenförsörjning,för elverk,bolagdaghem,sjukhus, skolor,tusentals
renhållning m.m.

offentligasanningar denfinns enklaMångfalden detgör att om
Ändå verksamhetför offentligdragfinns detsektorn. somgemensamma

demokratiskt valtunderställdprivat.från Den ärskiljer den ettofta
samhälleligamålvinstmaximeringinteOfta denhar utansomstyrorgan.

övervak-fall denmånga harIsällan konkurrensutsatt.Denvärden. är en
med tvång.ningsfunktion kan utövassom

offentliga skapar emeller-sektornför denvillkor gällerspeciellaDe som ,särskilda problem.ocksåtid

Problemen1.2

mellanfinns glappproblematiskt detnäruppfattastillstånd ettEtt som
opinionsunder-påförhållanden. Skallfaktiskaförväntningar och troman

ifinns glapp ochsådantgenomförts de årensökningar har ettsenastesom
offentligaförtroendekris för dentalaomfattning kanatt om enmanen

för personal-institutSIPU Statensundersökning beställdEnsektorn. av
inställningreserveradhartill exempel allmänhetenutveckling visar att en
1.1..diagram Denoffentliga sektorn seåtminstone delar dentill av

tillmyndigheter starkare änstatliga markantinställningen till ärnegativa
negativ med åren.blirnäringslivet. dessutomDenprivatadet mer

försiktighet. tänkasDet kannaturligtvis tolkas medsiffror måsteSådana
iofta sigoffentlig verksamhet utövarmyndighetsfunktiondenatt som

fungerar.väl verksamheteninställning hurnegativskapar oavsetten

10-106712



Diagram Allmänhetens1.1. på offentliga sektornsyn
I Andel

positivaProcent
1984

Andel
positiva
1988

å Andel
negativa
1984

Andel
negativa
1988

Statliga Kommunen Privata näringslivet
myndigheter

Källa: SlPU.

Förtroendegapet bekräftas också andra undersökningar deav som ger
tillfrågade möjlighet välja mellan realistiska alternativ.att Ett exempel är

Sifo undersökning SIFO, 1988 där slumpmässigt utvaldaen personer
tillfrågades de ansåg det braär privata företagmedatt inom vårdenom
och barnomsorgen. Tabell visar1.1. förstödet enbart offentligatt vård och
barnomsorg är Flera andra undersökningarsvagt. pekar på liknande resul-
tat.

Den negativa inställningen till offentlig verksamhet undersökning-som
visar gäller inte nödvändigtvis omfattningenarna de tjänsterav som

produceras finansieraseller offentligt. Flera undersökningar t.ex. Hade-
nius, 1986 visar till exempel flestade svenskaratt nöjdaär med den
rådande nivån på de offentliga utgifterna eller vill ha ökade ävenresurser

detta innebär mindre privata konsumtionsmöjligheter.om

Tabell Anser1.1. du det är bra med privata företagatt inom vårdenoch barnomsor-
gen"

Bra med privata företag 63%
Enbart bra med privata företag

SCBTill exempel inom vården %1
SCB, Holm-1987: 84, Enbart bra med privata

Gilljam företagber och inom barnomsorgen 3%
Sifo1987: 27, Dåligt med privata företag 20%

84,81, 1987:1987: Tveksam, vet 12%
1987291985: 100,

26. Källa:1988: Sifo, 1988.



prestatio-offentliga verksamhetensMissnöjet denverkar rörasnarare
tilltro till offentligabristande den sektornsuttrycker ocksåTabell l.l.ner.

i regi. kan tänkas detvissa verksamheter Detbedrivaförmåga attatt egen
antal problem.organisationssättet bedöms skapaoffentliga ett

idag finnsproblemen de köeruppmärksammade ärdeEtt mest somav
irriterande för deninte baraoffentliga tjänster. Köernavissa ärtill som

förtroendet förminskar därför detorättvisor ochocksåskapardrabbas. De
kan undkomma köernaResursstarkavälfärdssystemet.generella personer
anlita privatasjukvård eller själva dagmam-privatköpaattgenom ex.

insyn ivanligtvis ochkontaktnäthar också störreSamma personermor.
sinmöjligheter påverkadärmedoffentliga regelverket och störredet att

till segregation.riskerar leda ökadi kön. Dettaplats att
för valfrihet och med-det begränsadeproblem ärEtt utrymmetannat

maktutredningen, visarstudie publiceratsborgarinflytande. En attsom av
offentligainför byråkra-befolkningen vanmaktkännerandelhög enen av

ivanmakt desjukvårdens område,särskilt inom skolans ochtier, somen
inför privata företagpå arbetsplatsen ellerutsträckning kännermindre

m.fl., 1989.Maktutredningen, Petersson
trivsel i med hög personalom-dålig arbetetYtterligare problem ärett en

förödandekan detvårdsektornföljd. Inomsättning t.ex. vara omsom
finns deansikten. Tecken påtvingasmänniskor ständigt möta attnya

få personalenfinns medarbetsgivare lyckas bättrefåtaliga privata attsom
flerstanna Undersökningar visar också klarttrivas och attatt troratt

offentligainom sektorninom privata denden äntrivseln i arbetet störreär
Sifo 87235.ex.

offentliga lyckashur väl den sektorngrundläggande problem ärEtt mer
ökning defördelningspolitiska Trots mycket snabbmålen.nå de en av

för-utgifterna enligt flera indikatorermotiverade harfördelningspolitiskt
förut:framgångsrik under 1980-taletvarit mindre ändelningspolitiken

gini-koeffcienten blivitharlnkomstfördelningen medmätt t.ex. mer--
harAntalet hemlösa och utslagna ungdomarför förvärsarbetande.ojämn

ökat.
kvaliteten demissnöjet rikta sigproblem kandessaUtöver mot av

kvaliteten emeller-erbjuds. generella slutsatser ärtjänster draAtt omsom
bedrivskvaliteten objektivt. Oftadet svårttid inte lätt. Ibland är mätaatt

jämförelsemöjligheter.monopolform vilketioffentlig verksamhet ger
fråninte isolerat de stårbedömasKvaliteten kan dessutom resurser som

nämndai själva verket så allaförfogande. kantill Det attvara ovan
främst därför resultatenmissnöje mångasigproblem ådrar attatt anser

till förfogande. dessaAllagivet stårbättre deborde resurser somvara 2Ett exempel på sådaneneffektivitetsproblem; med bättredärför också uttryckasproblem kan undersökning visarsom som
detta Kommunalärinom givnalösas budgetramar.effektivitet problemen kunnaskulle verksamhet på sätt"nyttomöjligt lösa problemendock betraktasflera detskäl måsteAv attsom BFR R46: 1989. Där
undersöks föränd-offentliga utgifterna kan komma åttaDetillföra ökade attatt resurser.genom ringsprojekt. de falll där65% 73%till och1990 någonstans mellanfrån 62 BNPöka avavca entreprenörprivat togenutvecklingenekonomiska ochberoende på den1990-taletunderBNP över ansågsentreprenö-

personalenstörredemografiskareformer och änd-beslutade renredan geendastdetta avp.g. a. spelrum, inflytande ochempiriskaSamtidigt tyderLångtidsutredningen 1990, kap. 8.ringar un- än de hadeunderansvar
medföra väldigtskattehöjningar högaytterligare kandersökningar på kommunal drift.att
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samhällsekonomiska kostnader Hansson, 1984 i form bl. mins-ex. a. av
motivkade investera och arbeta. Av detta skäl har riksdagenatt t.0.m.

uttalat ambition siktpå sänka skattetrycket.atten
En bättre kvalitet i offentligaden sektorn, mindre köer, och ökad rättvi-

därförmåste åstadkommas med nuvarande eller lägre resursin-sa o. m.
Detta kan endast lyckas effektiviteten höjssats. betydligt. Dennaom

bilaga diskuterar olika organiserasätt offentligadenatt sektorn kansom
effektivitetenöka sänka nuvarande standard ellerutan att avkall påge

ifördelningspolitiska ambitioner.

Syfte1.3 bilaganmed

finnsDet idag omfattande litteratur den offentliga funk-sektornsen om
tionssätt. olikaDe inom litteraturen dock ofta inteär koppladegrenarna
till varandra särskilt väl. Tablån nedanför visar de huvudsakliga litteratur-
områdena.

Fyra litteraturområden offentligaden sektornom
beskrivandelitteraturenDenA.

Beskriver offentligaden sektornsutveckling och söker förklara tillväx-
T. OECD 1986, Tarschys 1975.ten. ex.

empiriska litteraturenB, Den
effekten effektivitetenUndersöker och offentliga åtgärder. T.av ex.

flera skrifter Statskontoret, Murray 1987, Jönsson 1983, ochav
utländska undersökningar, Domberger Piggot 1986.ex.

C. teoretiskalitteraturenDen
Undersöker, ofta i nationalekonomiskgrundad teori, de informa-
tions- incitamentsproblemoch offentliga ingripanden kan lösasom

sammanfattningareller skapa. finns i Stiglitz 1988 och Atkin-t.ex.
Stiglitz 1980.son

ideologiskalitteraturenD. Den
offentligaUndersöker den sektornsroll utifrån ideologiska premisser,

oftast inomgrundad parti eller särintresse.LO 1986, socialde-detett
mokratiska 1990-tals 1990, MAS-rapporten 1985.programmet

Syftet skriftdenna insiktermed dra från fyraär de littera-att nytta av
och med dem utgångspunkt undersöka strategier förturgrenarna som

förnyelse inom offentligaden sektorn. Betoningen ligger följandepå fråge-
ställning. Vilka organisatoriska principer kan bidra tilltänkas ökaatt
effektiviteten offentligi verksamhet avkall fördelningspo-på deutan att ge
litiska frånmålen Med utgångspunkt diskussion för offentligmålenen av

organisationsformerverksamhet undersöks skulle kunna effekti-ökasom
vitet rättvisa.och Exempel på hur dessa principer skulle kunna tillämpas

från fyra offentliga viktigastesedan den sektorns områden: skolvä-ges av
sjukvården,sendet, barnomsorgen inkomstfördelandeoch de transfere-

ringarna.
Bilagan sig till frågorbegränsar urval både spelar viktig rollett av som en

i offentligadelar den sektorn och där det finnsdessutom intressan-stora av
uppslag organisationsförändringar i litteraturen. Det betyderta om senare



empiriskvissundergåttde harutarbetats,harteoretiska attkoncept enatt
tillintetillämpningarpraktiskarelevantafinnsdetprövning, och somatt

organisationen.nuvarandeutnyttjats i denfullo
sammanfattasbehandlas här kanorganisationsprinciperflestaDe som

innebär be-Konsekvensansvarkonsekvensansvar. attmed begreppet
sina beslut,konsekvensernafår bärautsträckningi ökadslutsfattare av

handlarbilaganMycketbefogenheter.får ökadedesamtidigt avsom
empiri-vilkai praktiken ochinföraskankonsekvensansvarhursåledes om

tillämpningar harliknande gett.erfarenheterska
storlek,offentliga sektornsbeskrivning denmedbörjarKapitel 2 aven

kapitel 3framtiden. Iomfattning isannolikaochtillväxt,till dessorsaken
Kapitelmåluppfyllelse.målsättning ochoffentliga sektornsdenbehandlas

styrrnekanismer ochkonsekvensansvarrubrikenunder4 presenterar -- Kapitel 5bättre.uppfylla målentänkaskanorganisationsformer gersom
barn-sjukvården,fyra områden,organisationsforrner pådessaexempel på

transfereringar.inkomstfördelandeochskolväsendet,omsorgen,
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utvecklingsektornsoffentliga2 Den

Inledning2.1

dessbakgrundorganisation måste motoffentliga sektorns avDen ses
försökerkapitelutvecklingen. Dettadenbakomorsakernautveckling och

bakgrund.sådantecknaatt en
offentligadenjämförelseinternationellbörjar medAvsnitt 2.1. aven
förhållan-tillFörklaringar dennågraDetstruktur.storlek ochsektorns ger

diskussionenföravsnitt 2.2. redogörsSverige. Iitillväxtendevis snabba
beskriverAvsnitt 2.3.tillväxt.offentliga sektornstill denorsakernaom

vilkatill och1980-talet har gåttgjorts underbesparingardehur som
kortfat-redovisasavsnitt 2.4.Ifrån dennakan draslärdomar process.som

1990-talet.utgifterna underoffentligaför detat prognosen

jämförelseinternationell2.2 En

välfárdspro-jämförpubliceratsundersökningarår harUnder somsenare
vissa områdenpåstandardensvenskadenvisarländer. Dei olika attgram

länder. Moti flera andradenmed under,till ochellerligger långt över,inte
offentligatotalamysterium deverkadet attbakgrund kan ettdenna som

i någottill änstörreDe annathöga. äri Sverige såutgifterna är synes
olikautgifter i någraoffentligasamladevisar deTabell 2.1.OECD-land.

ochkommunernasomfattarredovisassiffror statens,länder. De som
dvs.till BNP,i FörhållandeUtgifternautgifter.Socialförsäkringens anges

visas också.utgiftskvot. Skattekvotensom
emellertid vansk-länderolika ärmellanutgifteroffentligajämföraAtt

utsträckning deti vilkenländermellan ärskillnadernade störstaligt. En av
förhållande-Sverige harsocialförsäkringsavgiftema.fonderingfinns aven

ränteutgiftemasamtidigtfonderfrån sådanaränteintäktervis höga som
socialför-kvittathadelandlika höga. Ettungefärstatskulden ärför som

betydligt lägrehafthade påstatsskulden pappretsäkringsfondema mot
utgifter.offentliga

samhälletfaktiskt kostarutgifternaoffentligadepå vadmåttbättreEtt
deteftersombudgetunderskottetockså läggaskatteintäktematillär att

utgifts-förkallaskanskatter. Dettaframtidamedåterbetalasmåste
denutgiftstrycket ärutgiftskvoten och attmellanSkillnaden senaretryck.

exempelvisintäktermindreandraochränteintäkterfrån sombortser
Enligt2.1.i tabellocksåvisasUtgiftstrycketfastigheter.kapitalvinster på

1986.utgiftsliganiplatsandraSverige påmått lågdetta
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Tabell 2.1. Totala offentliga utgifter och skatter i relation till BNP i OECD-antalettländer 1986.
Utgiftskvot Skattekvot Utgiftstryck

Sverige 63.6 53.5 54.2
Danmark 56 50.6 47.5
Norge 49.9 49.8 43.8
Finland 41.9 38.2 39.2
Holland 59.4 45.5 51.4
Belgien 53.5 45.4 54.6
Frankrike 51.8 44,2 47.1
Irland 54.7 40.2 52.7
England 45.5 39 41.4
Västtyskland 46.9 37.5 38.8
Italien 50.9 36,2 47.6
Spanien 41.7 30.4 36.5
USA 36.9 28.9 32.3
Japan 33.1 28.8 29.9
Källa: OECD, Revenue Statistics 1965-87,Paris 1988. OECD, Economic Outlook44, december 1988.

Direkta jämförelser mellan länderna försvåras också skillnader iav
utgiftemas struktur. Transfereringar till hushållen tillär exempel oftast

Ävenskattepliktiga i Sverige. de statliga transfereringama till kommuner-
kommer delvis tillbaka i form ochna arbetsgivaravgifterav moms som

kommunen betalar. I andra länder bland andra Västtyskland, England-
och Irland är det vanligare transfereringar befriadeatt är från skatt. Om-
transfereringar höjs samtidigt de görs skattepliktiga ökar skattetrycketsom
i motsvarande grad detta innebärutan att någon reell skillnad.

I tabell 2.2. jämförs utgiftstrycket är korrigerat för beskattningsom av
transfereringar. Beräkningarna är i vissa avseenden. De baseras pågrova
uppskattningar den genomsnittliga beskattningen transfereringarav iav
varje land. Som ändras rangordningen ordentligt korrigeringensynes av
och Sverige ligger fjärdepå plats.nu

Tabell 2.2. Utgiftstryck korrigerad ñr beskattningen transfereringar. Andelav avBNP 1986.
Korrigerad utgiftstryck

Belgien 52.13Den genomsnittliga be- Irland 51.6
skattningen transfere- Sverigeav 49.9ringar är uppskattad med Holland 48.3hjälp beskrivningar Danmarkav av 45.5skattesystemetoch Italienen 45.3förmetod beräkningar Frankrikeav 45. lde skatter betalas Englandsom 40.9
mellan olika nivåer inom Norge 40.1
den offentliga sektorn Västtyskland 38.2
enligt Messereoch Finland 37.6
Owens, 1987. l tabell Spanien 35.3
2.2. har skatten på USAtrans- 32fereringama dragits ifrån Japan 29.4
det okorrigcrade utgifts-
trycket. Källa: Egnaberäkningar.



beräkningstekniska. I detgjordeskorrigeringar renttvåDe ovan varsom
påverkarmellan länderskillnaderfaktiskapåvisas någraföljande som

andel äldrehögmedutgifterna. Länderoffentligadenivån på ex. en
pensionför ochutgifter, i synnerhetoffentligahögrehatenderar att

Samti-försörjningsbörda.har högstländerSverige tillhör desjukvård. som
sikt beräknasi länder. På längreandraforsörjningsbördan ävendigt ökar

därförDet ärutvecklade länderna.i delikartadbliäldreandelen mer
haftskulle hautgifter olika länderoffentligabelysa hurintressant storaatt

Sverige i tabellvisasDettaförsörjningsbördahadede somsammaom
2.3.

skillnadertransfereringar ochbeskattningenförkorrigeradUtgiftstryck2.3.Tabell av
1986.BNPAndeläldre.i andelen av

utgiftstryckandelbidrag av
äldre

53.71,6Belgien +
52.9+4.6Holland
52.7+3.lIrland
49.90Sverige
47.42.1Italien +
46.31.2Frankrike +
46.2+0.7Danmark
40.60.5+Norge
41.2+0.3England
38.8+0.6Västtyskland
38.8+1.2Finland
38.63.3Spanien +
34.82.8USA +
34.34.9+Japan

implications,social policypopulations, theAgeingberäkningar. OECD,Källa: Egna
Paris 1988.

4Beräkningen baseratär
fram-förbaskalkylpå enförklarar del deverkar såledesSkillnader i befolkningsstrukturen en av utgifter itida offentliga

offentliga utgifterna. Samtidigt måste betonasjämförelsevis höga svenska OECD,OECD-länderna
Nicoletti,Hagemanekonomin.utgifter till följd åldersstrukturen belastaroffentligahögaatt av hur1989. beräknasDärbelastning med sänkabättre sådanmycket väl mötaDet kan attatt envara utgifter i varjeoffentliga

utgifterdärför inte säkert andra ländersoffentliga utgifter. ändringar iDet ärandra land beror påatt
befolkningsstrukturen.blir lik den svenska.deras åldersstrukturstiger så mycket när mer uppskattningar harDessaviktig för jämförelsen i vilken månärYtterligare aspekt ärsomen för beräk-här använts att

utgifteroffentligai detjänster finansieras privat andra län-utgifter finansieraroffentliga nasom ha deland skulleett omsjukvården sjukför-skillnaden ochområden där är störst ärder. Ett deav Sverigesidag haderedan
offentligt; i andrafinansieras helt och hålletvissa desäkringen. länderl befolkningsstruktur.

frågaarbetsgivare. intressant 5 gjortsofta En Beräkningen harfinansieras privat,deländer men av
siffrorutifrån OECD omhadeutgifter skulle påverkas alla länderoffentligahurkan ettomvara offentligatotala och ut-utgiftstrycketsjukfmansiering. visas detför tabell 2.4.enhetligt Isystem för hälsovård ochgifter

sjukförsäkring. För deoffentlig sjukfinansieringhade gradskulle ha allaländerna samma avom OECD ländernaandraeffekter effektiviteten ellerSverigeF från påberäkningen bortsesIsom utgifteroffentligahar
sjukfinansiering skulle ha.fördelningen skulledetökats medsom en annan som

finansi-debehövasom
andellikaerade storen

of-utgifternatotaladeav
Sverigefentligt gör.som

10-1067T3
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Tabell 2.4. Utgiftstryck korrigerad för beskattningen transfereringar ochskillnaderavi andelenäldre och skillnader i sjukvårdsfinansieringen.Andel BNP 1986.av
bidrag utgiftstryckav
sjukvårdsñnansiering

Belgien l.4+ 55.1
Holland 1.6+ 54.5
Irland 1.3+ 54
Sverige 0 49.9
Italien l.9+ 49.3
Frankrike l.l+ 47.4
USA 10.7+ 45.5
Danmark +0.4 45.5
England l.6+ 42.8
Västtyskland 3.2+ 42
Finland +3.l 41.9
Norge +0. 41.3
Spanien 3+ 38.3
Japan 5.1+ 34.5

Källa: Egnaberäkningar. OECD, Ageing populations, the social policy implications,
Paris l988.

Sammanfattningsvis har offentliga utgifter korrigerats för två beräk-
ningstekniska problem. Detta bilden de svenska offentliganyanserar av
utgifter något, Sverige ligger kvar bland de länder med de högstamen
utgifterna. Genomgående i tabellerna ligger förutom Sverige även Hol-
land, Belgien och Irland över de övriga länderna.ett steg

Därutöver visades två skäl till de höga offentliga utgifterna i Sverige
åldersstrukturen och offentligaden finansieringen sjukvårdvara ochav

sjukförsäkringen. innebärDet den börda dessaatt faktorertvå läggersom
på Sveriges offentliga utgifter måste bäras antingen lägre offentligaav
utgifter för andra saker eller höga skatter med de samhällsekonomiskaav
kostnader fördessa sig.medsom

2.3 Varför den offentligaväxte sektorn

Det har inte varit lätt avgöra varför den offentligaatt sektorn vuxit så
snabbt. Det är lätt peka på många plausibla förklaringaratt till den snabba
expansionen avsevärt svårare vilken betydelse de olika förkla-att vetamen
ringarna har.

rimligEn utgångspunkt iakttagelsenär offentligaden sektorn haratt
vuxit imycket alla länder med hög levnadsstandard. Det skiljersom
Sverige från andra länder är dels expansionen skedde kraftigarenågotatt
och dels uppbyggnaden välfårdssystemet läggeratt viktstörre påav en
generalitet offentligoch produktion i flestadeän andra länder. teoriEn

offentligaden expansionsektorns måste alltså förklara både den all-om
expansionen Sverigesmänna och särdrag.

Tillväxten utgiftstrycket i Sverige jämfört med andra länder visas iav
diagram 2.1. korrigeringen för beskattningennär transfereringar beak-av

börjanl 60-talet den utgiftsandelensvenska hög intetas. såav var men
mycket högre länders.än andra Under 60- och 70-talet ökade dock Sveri-

utgiftsandel i de flestaän länder efter korrigeringarna.även Dettages mer
särskilt iär problem den mån mekanismerdeett drev fram desom som

höga utgiftsökningar lever kvar driveroch fram ytterligare ökningar.



för transfere-Utgiftsftrycket 1960-1990, korrigerad beskattningenDiagram 2.1. av
Sverige.OECDringar. och

priseri löpandeProcent BNPav
50 """""""""""""""""""""""&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;"W

20 II| 1990198019701980

Källa: beräkningar, OECD.Egna

till Sverigesförklaringaravsnitt påpekades redan två sär-föregåendeI
befolkningen; andrai denandelen äldreställning. den högaDen ena var

utsträckningitjänster offentligtproducera störretendensen att somvar
privat i andra länder.produceras

välfárdstaten.kontinuerligavisar utbyggnadendenTablån nedan av
finner spekt-välfärdsstatens bretttill såtillbakaGår ettmanvaggaman

förverkligas.välfärden borde Dagens ärhurideer systemomrum av
socialise-åsiktsskillnader bl.a.ochutfallet tidvis hårda debatter omav

jämlik-mellani välfárdsystemet, avvägningengeneralitetenringsgraden,
naturalinjen.kontant- ochvalfrihet, och mellanochhet

reformerVältärdstatens

fattig-grundläggandeskyddinriktades påvälfárdsprogramtidiga motDe en
social-införa förebyggandebörjande den1940-talet1930-ochdom. På man

transfereringsprograminkomstrelateradeinfördespolitiken. Annu senare
speglarvälfárdsprogram ochinförandetvisar endastATP. Tabellen avsom 1970-ta1et.utgiftsökning ägde underdärför inte delatt stor rumaven

reform 1935och 1946Folkpension1913
reformArbetslöshetsförsäkring 19411934

1947Barnbidrag1937,1935
1938, 1943socialvård samthälso-och1937 Förebyggande

arbetsmarknadsstyrelseoch 1948Inrättandet1940 av
1948Bostadsbidragl942,1941

införssjukförsäkringObligatorisk1955
1959 ATP

Tandvårdsförsäkring1973
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beskriva välfärdsstatens Esping-AndersensEtt uppbyggnadsätt äratt
uppdelning utveckling i faser.1988 den svenska två tydliga förstaDenav

fasen sig in 50-talet folkhemsmo-sträcker ända på och kan betecknas som
minimalistisk jämlikhet:dellen. utmärktes ingenDen skulle behövaav en

eftersatt. grundidé tillDess komma fattigdomrätta med ochattvarvara
inöd bland småbönder, lantarbetare och arbetare städerna. Bidragen var

sociala rättigheter inkomstprövning,blygsamma och många underställdes
minimera socialasökte den stigmatiseringen.även om man

fasen fram till iandra går dag och betecknas Esping-AndersenDen av
reformer vidmedelklassmodellen. Det två 50-talets mittär brytersom som

sjukförsäkringenallmännamed det gamla: den och ATP. De gamla syste-
ofta negativt inkomstrelaterade, dvs till dem med särskil-men var gav mer

positivt inkomstrelaterade.behov.da De är tvärtomnya
Esping-Andersens beskrivning förklaras skiftet välfardsfilosofiniI som

ideer, personligheter politiska koalitioner.resultat och Många andraett av
teorier offentliga framväxt iden sektorns har stället hävdat betydelsenom

olika försvara intressen. Medsträvan den utgångs-attav gruppers egna
skiftet i välfárdsfilosofin följdpunkten skulle kunna tolkas som en av en

levnadsstandard. början utgjorde småfolketallmänt ökande l sekletav
befolkningen. Småfolketsmajoriteten främsta överleva.attav oro var

Senare medelklassen och blev den klassen. Medelklassensväxte största
främsta behov 50-talet inte överleva jämnapå temporä-att attutan utvar

inkomstbortfall.ra
Ändringen i refonnemas i självakaraktär verket nödvändig för attvar

bibehålla principen reformema skall främstatäcka de önskemålenatt som
majoriteten offentlig service. Enligt hypotesen drivs utveckling-har på den

majoritetens intresse offentligakonsumenter tjänster.som aven av
offentligaTeorier beskriver framväxt iden sektorns olikatermersom av

möjligheterintressegruppers krav och drivaderas kraven äratt genom
sammanfattade nedanför. Teoriemai tablån kan delas in i två grupper.

faktorer ökar befolkningens efterfrågan olTentligaDen betonar påena som
tjänster. intresseorganisationerexempel tvingar framEtt är ökadeatt
utgifter medlemmarna.som gynnar

teorier följdDen andra betonar utbudet expanderar tillgruppen av som
producentintresset. de kända exemplen teori kringEtt påmestav av en

Parkinsons tillväxten offentligaproducentintresset lag organisa-är om av
tioner. Den baserad på två hypoteser: En byråkrat vill öka antalär under-
ställda; byråkrater skapar arbete åt varandra. Den utveckladesansatsen

Niskanen maximerarsedan 1971 postulerar byråkrater storle-attav som
sina intresserade förmåner,ken byråer. De lön, rykte, och maktärav av

vilka till storlek.alla relaterade byrånsär
5Den konstitutionella frånfrån olika intressegrupper både efterfråge- frånKrav och utbudssi-
strukturen kan ocksåpå- naturligtvis tillbakavisas stark regering. viktig frågadan kan En ärav enverka finanspolitiken ge-

därför konstitutionella förvilket stöd den strukturen motstå sådanagraden oberoen- attnom av ger
Riksbankende tillåtssom ofta till minoritetsregeringarkrav. leder eller koalitionsre-Ett system somha. En Riks-oberoende förgeringar vika oftare. konstitutionellakan tänkas krav Denex. geförabank kan hota att en

penningpolitik utgiftsökningarstram strukturen kan också bromsa rösträttsreglergenom sommed högaräntor om rege- utgifterriksdagens möjligheterbegränsar ökaattringen för alltfören ex-
finanspolitik.pansiv
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expansionsektornsoffentligaTeorier denom

Efterfrågesidan:
sektorn ökaroffentligaDenlag:Wagners p. a.

omfattningmedför ökatspecialiseringochsamhälletModernisering ava av offentligt.tillhandahållsinte sällanåldringsvårdsjukvård och somegg. tjänsterochinkomstelastiskatillåter sominkomsterOkade varorb mer
inkomstomfördelning.utbildning ochhögrekultur,

ochi infrastrukturinvesteringaroffentligautveckling kräverEkonomiskc
järnvägar.telekommunikation ochmonopolnaturligadriftoffentlig somav

deefterfråganartikulerarintresseorganisationer gynnar egnaStarka somen
medlemmarna.

verkligaunderskatta dentenderakan attillusion. Konsumenter"Fiscal
bud-synligmindreutgifter. kanDenoffentliga p. a.skattebördan varaav samband medskattehöjningar iautomatiskaochkällskattgetunderskott,

inflation.

minoriteter.fråninkomstomfördelningarförMajoriteten kan rösta4.

Utbudssidan:
i kombina-i tjänstesektorn,produktivitetstillväxtLågsjukdom:Baumofs

ekonomin göri helaungefär lika snabbt attökarlönernation med att
öka äventenderari räknatkronor attandel BNP omtjänstesektoms av äroffentliga sektorn,denBNP. Avensnabbareäninte ökar ensomvolymen

omfattning.idåökartjänstesektom,del av
informations-oftaoch harväljargrupp ettoffentliganställda ärDe tungen för ökadeverkaintressekanpolitikerna. De egetöverläge gentemot av

utgifter.offentliga

ideologiska skäl.utgifteroffentligaökakanRegeringar av

strukturen:konstitutionellaDen
strukturutgiftsökningar. EnkanstrukturenkonstitutionellaDen gynna

möjlighetenbegränsatänkasminoritetsregeringar kantillofta leder ex.som
besparingar.genomföraatt

resultatEmpiriska
mel-skillnadersig påkoncentreratundersökningar harempiriskaMånga

oftakorrelationer, dockintressanta utan attdelhittarDeländer.lan en
tyderResultatenorsakssambanden.bakomsärskilt djuptkunna tränga
andelhögrecapita harinkomstnivåhögremedländerpå enperatt enex.

offentligatolkas såkunnaskulleutgifter. Detta attkommunalastatliga och
stiger. Meninkomstencapitaefterfrågas närgradtjänster i högre enper

etableradetidigtfrågai redanlandetvisar sigfaktorviktigare enomvara
nivåbörjan hade högvid 60-taletsLänderutgiftsnivå.offentlig enhög som

funnits någonintesåledesharDetandra.snabbare änhöjt dennahar
utgifter.offentligahögremedifatt länderhinnatydlig strävan att

inkomstökandeinteemellertid det ärfinnerundersökningar attFlera en
utgifter Loweryoffentligaandelmed högrekorreleradsigi är ex.ensom

andelökandebefolkningstillväxt,faktorerl983Berry, enutan som
finnerundersökningsvenskurbanisering. I t.ex.ökandeochäldre, enen

områden med högurbaniseradeutgifter ioffentliga1981 högreMurray
befolkningstäthet.
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Diagram 2.2. Offentliga utgifters andel BNP.av
Index 19701 OO

24o ------------------------------------------------------------------------------- --
---;-T--7--5:-71;-;220- ----------- ------- --

---/-----_-_-/-"-2oo- ------------------------------- ---------------------------------- --
180- --g-r-"u------------------------ ---------------------------------------------- --
150 """"""""""" """"""""" iOffentlig konsumtion
140- ------------- --------------------------------------------------------- --ø,

1970 1975 1980 1985 1990
Källa: Finansdepartementet.

Några undersökningar försöker systematiskt olikade teori-att testamer
i länderjämförelser. En de sofistikerade studierna ärerna av mer en

nyligen utkommen avhandling Henrekson, 1990. Där skattas simultana
ekvationer för utbuds- och efterfrågefaktorer. Ett problem i den studien

liknandeoch studier emellertidär många variabler måste approximerasatt
med Oftamått. är det oklart det låga förklaringsvärdegrova om som

variablermånga iverka ha dessa studier beror variabelnpå i sig eller på
den approximationen används i den statistiska beräkningen.grova som

hjälpEn identifieramed orsaker till offentligadenatt sektorns tillväxt
kan också erhållas närmare på utvecklingen i Sverige.att Undergenom se
de 20 åren har utgiftsökningen varit försenaste transfereringar.störst
Offentlig konsumtion har iökat betydligt långsammare takt. Detta visas i
diagram 2.2.

ökningDen offentligaden konsumtionen har ägt mellanav som rum
1970 och 1980 kan delvis förklaras med Baumols hypotes. Vid löneut-en
veckling, lika iär snabb alla sektorer stiger kostnaderna kontinuerligtsom
i offentligaden sektorn. Tablån visarnedan kalkyl för kvanti-atten ge en
tativ uppfattning storleken på denna effekt.om

Den offentliga sektorns ökning på låggrund produktivitetsutvecklingav
Baumols illustreras med räkenexempel.tes Antag offentligadenett att produktionen fjärdedelutgör den totala; den privata tjänstesektom produ-en av

hälften BNP industrinoch fjärdedel. offentligaDen sektorn ochcerar av en
den privata tjänstesektom ha produktivitetstillväxtantas på noll ochenindustrin har produktivitetstillväxt på 4%. Reallönema i alla sektoreren
följer BNP-utvecklingen. Kostnaden den offentliga sektorn stiger då medav°/00.25 år produktionen skall hållas oförändrad. Detta mindreär änper om
tillväxttakten har varit under de 20 åren.senaste

LångtidsutredningenI 1990beräknasoffentliga utgifter frånöka %55,7 avBNP år 1990till 63,1% BNP år 2025 vid 2% årlig produktivitetstillväxt iav
näringslivet till följd denna automatik och redan beslutade reformer.av
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konsumtionen kanoffentligadenökningeninte hela,del,En avmen
offentligai denökningenMyckethypotes.Baumolsmedförklaras av
anställdaantaletökatockså harreformerpåkonsumtionen beror som

sektorn.offentligadeninom
också ök-Det ärökat.transfereringamafrämstdetSamtidigt är som

haftländerfrån deSverigeskiljertransfereringar mest somningen somav
volymökadEnoffentliga sektorn.denexpansion avlångsammare aven

ärutbudsfaktorer. Detmedförklarasvårare entransfereringar är att
administreraroffentligt anställda trans-förhållandevis liten somgrupp av

påtryckningsgrupp påtänkas utgörakanochfereringsprogrammen ensom
utbudssidan.

utgifternaoffentligadeökningenfråganefterfrågesidan är varPå avom
på det.Surveyundersökningar tyderbefolkningen.önskad av

befolkningen,svenskavisa denverkarintervjuundersökningar attFlera
deville haenkeltheltökadeutgifternatid då mest, mer avdenunder som

1975. lBusch,Zetterbergtillhandahålleroffentligadet entjänster som
inkomstökningar underfördelaintervjuadeombads deundersökning att

användningsområden.olikaradtill 1980 påframfem årende en
tillresurstillskottetfördelningintervjupersonemasvisarTabell 2.5. av

sjukvård, barn-åldringsvård,omfattarserviceSocialsektorer.olika som
prioriterades.m. m.omsorg

huvudmanna-privatoffentligt ellerprioriteringvisar2.3.Diagram av
skap.

iolika sektorer1975-1980tillresurstillskottetfördelningAllmänhetens2.5.Tabell av
%.

serviceSocial
Fritid
Miljövård
Utbildning
Kommunikationer
Skyddstjänster
Bostäder
U-hjälp

kyrkaFöreningsliv,
Kläder, mat
Sparande

sSumma

1975.Bush,ZetterbergKälla:

Opinionsök-1980-talet.underändratstillprioritering harDenna synes
tillit tillmycket större1.2. visarkapitelseårunderningar ensenare

privat.tillhandahållnatjänster
indi-utfalletfaktiskadetintervjuundersökningen medjämförelseEn av

välmyckettydligenoffentliga sektorn mot-denutvecklingenkerar att av
föringet stöddärmedfinnsefterfrågade. Detallmänhetensvarade det som

majoritetensskall ha gåttintressegrupper emotpolitiker ellertanken att
under-I hansresultat.till liknandefram1986 kommerHadeniuskrav.

administrationen.offentligaendast denminskningarsökning krävdes av
intervjupersonerna kanresultat ärdessainvändning attmöjlig motEn

kostnadsfritt ochtillhandahållstjänsternaoffentligadeifrån serutgå att
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2.3. Prioritering offentligtDiagram eller privat huvudmannaskapför ökadav satsning.

Bostddar

Kultur Ilå Mer stat,
landstingi äVuxenutbildning kommun

Bornilllsyn D Summai
som nu- iGrundutbildning

å W--_Frltldsonlaggnlngor a. enskilda.
f°°°9Kommunikationer
organis-
°h°n°rSjukvårdnundvdrd

Åldrlngsvbrd
timo Procentin 2a 40 so ao 7a au

Källa: Zetterberg Bush, 1975.

dem omfördela Ävenfrånsätt höginkomsttagareett att till sig själv. isom
andra länder inte har haft expansion offentliga utgiftersom samma av
ställer sig intervjupersoner ofta fast inte lika ofta positiva till utbygg-en
nad offentlig service. Samtidigt har det i dessa länder Lex.av USA
funnits kraftig politisk rörelse höjda skatter. liknandeEnmot rörelseen
har inte vunnit lika mycket gehör i Sverige, vilket tyder på allmänhe-att

efterfrågan offentligapå tjänstertens och beredskap betala för dessa viaatt
skatterna faktiskt varithar istörre Sverige.

finnsDet också förstöd tanken utgiftsökningen hade varit lägreatt med
konstitutionell struktur. De åren har burit vittnesmålen senasteannan om

minoritetsregerings Ävensvårigheter begränsa utgifterna.atten under
1970-talet skedde del utgiftsökningen under tid ingetstor då partien av en

kunde driva konsistent politik.ensamt en
Sammanfattningsvis intervjuundersökningartyder faktumdetsamt att

det transfereringarnaär ökat på efterfrågefaktorer har varitmest attsom
viktiga. Detta understrycks också politiska rörelser föratt begränsaav att
skattetrycket fåtthar mindre anslutning i Sverige i mångaän andra länder.

finnsDet dock inga säkra empiriska resultat förklarar bakomliggandesom
orsaker till den ökade efterfrågan offentligapå utgifter.

Utbudsfaktorer och producentintresse kan naturligtvis också ha spelat
iroll den meningen de bestämt inriktning, organisationssätt,att servi-en

cenivå offentligapå de utgifterna på sätt kanske inte tillfredställerett som
allmänhetens efterfrågan. Slutligen har förmodligen den konstitutionella
strukturen tidvis efterfråge- och utbudsfaktorergynnat verkat försom
ökade utgifter.
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åtstramning1980-talets2.4

lyder:engelskt talessättEtt
onlytheyfadedont atdie. Theyagencies growOld awayevennever -

year.three cent aper
Även offentlig verksamhethändelsesällsyntSverige deti attär enen

betydligt snabbare änhållmångadock på treTillväxtenläggs varner.
ökningstak-emellertid1980-talet sänktesUnder1970-ta1et.underprocent

tilldirekta orsakeni Sverige. Deninte minstochländeri flertalettten
finansieratsomfattning hadei avsevärdexpansionutgifternasdetta attvar

belastades underländerMångalågkonjunkturåren.upplåning undermed
någonsinskattetryck änoch högrestatsskuldhögbåde1980-talet ettav en

tidigare.
utgif-offentliga sektornsi denförändringarnarealavisar de2.6.Tabell

Fortfarande växteunder 1980-talet.minskade märkbartTillväxtenter.
offentlig konsum-andel BNP harSomrealtflestadock de sett.poster av

transfereringar harsjunkit något medantill medinvesteringar ochtion och
sin andel.hållit

emellertid artificiell. åstad-Denökningstakteni ärnedgångendelEn av
affärsver-Exempelstatsbudgeten. ärlyftesvissakoms posteratt urgenom

statliga bostadslån.investeringar ochkens

ejekzeroch dessBesparingsmetoder

oftaökningstaktbara deras ärutgifterna elleroffentligasänka deAtt en
uppgift.svår

kalladeprinciper: SåvarianteranvänderOECD-länder treAlla av
utgifterutgiftsökning, kontrolllöpandeutgifterfor eller"cash-limits av

1987.OECD,effektivitetshöjande åtgärderoch
"sun-Så kalladeradikala åtgärder.tillgripitVissa länder har även mer

nedläggninggallringautomatiskt ellerföreskriver ut-reglerset avsom

utgifter.offentligaförändringar2.6. RealaTabell av
100.1980Index

198719801970

Offentlig
111.510072.9konsumtion
19100 l70Hälso-,sjukvård

Socialvård
12010050socialförsäkring
10810060rekreationKultur
11810065tjänsterAllmänna
21 500145Transjêreringar 12210048Hushållen

17910031Räntor
10100 l35Ovriga

Ojjêntliga
9810013linvesteringar
89.510097.2Myndigh.Statl.

131.210088.5AñärsverkStatl.
83100119.2Myndigh.Kommun.

114.3100146.7AktiebolagKommun.

Källa: SCB

10-1067T4
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giftsprogram och regelsystem används till exempel några länder. Ettav
särskilt intressant exempel Japansär scrap and build regel tillåtersom
uppbyggandet verksamhet eller subventionsprogram baraettav en ny om

existerande avskaffas.ett
I Sverige har vanlig metod varit försöka minska reala utgifteratt tillen

myndigheter 2%med året. formuleradesDetta produktivi-om ettsom
tetskrav besparingsåtgärd.än Det betyder ambitionensnarare en attren

myndigheterna skulle kunna sänka sinaatt kostnader med °/02var utan att
dra på verksamheten.ner

finnsDet endast några systematiska undersökningar besparings-av
metoders effekter. slutsatserna måste därför tolkas försiktighet.med
Brunsson 1988 undersöker utfallet den två-procentiga nedskärnings-av

förregeln statliga myndigheter utifrån analyser hur utgiftsmönstrenav
förändrats. Hennes slutsats i efterhandär det omöjligtatt närmast är att

huravgöra två-procentaren blev. Efterfrågan, kostnader,stor intäkteroch
för myndigheters verksamheter varierar så frånmycket tillår år det äratt

jämförasvårt myndigheternas faktiska utgifteratt med det hade häntsom
tvåprocentsregeln. Den kan därför fungerathautan uttryckettmer som

för viljan och kanske förutgångspunkt förhandlingar,att änspara, som
fast regel.som en

En undersökning följthar hur sparkraven verkställts i fleraannan myn-
digheter. Hammarström och Ivarsson 1982 delar myndighets reaktionen
till sparkraven i faser:tre

Marginella eller inga förändringar, koncentration luft ipå budgeten.
Rationalisering och/eller övervältring kostnader, framför alltav

minskning icke-personella kostnader.av
Strategier för verksamhetsförändring, avveckling. Prioritering sker

inte politiskpå grund. Problem med befogenheter och regler service.om
Ofta dåliga kontakter med sina departement.

sittI urval myndigheter finner de också konstruktiv verksam-attav en
hetsförändring ofta sker bara initiativpå regeringskansliet. Försök attav

frånutgå interna utredningar oftast.stöp
Bilden denna undersökning stämmer väl med den tidigaresom ger

observationen offentliga investeringar har dragitsatt speciellt mycketner
besparingskravennär ökat.

En undersökning kommer till något annorlunda slutsatser belysersom
åtta kommuners strategier hantera underskott i budgeten Lindgrenatt och
Brunsson, 1983. En slutsats statligaär indragningar frånatt av pengar
kommunerna oftast kompenserades med skattehöjningar. De kommuner

inte kunde höja skatterna blev skära lyckadesutan tvungnasom att ner
detta försämragöra verksamheten allmänhetenutan att i någongentemot

större grad. Dessa kommuner gjorthade prioriteringar synbarligensom
hade effektivitetenökat i verksamheten.

möjlig förklaringEn till de olika slutsatserna i sistade två undersökning-
är sparkravet har varit mindre hårt i kommunernaatt alltidarna som

kunnat höja kommunalskatten sista Besparingarutväg. skedde därförsom
främst på det sätt Hammarström och Ivarsson beskriver fas därlsom som

koncentrerar sig jagapå luft i budgeten.attman
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i framtidenomfattningoffentliga sektornsDen2.5

offentli-förutvecklingsvägarmöjligaberäknarLångtidsutredningen 1990
reformeringaifrånutgårbaskalkyl. Denkalladenligt så attutgifter enga

statligaförblir dendet antagandetgenomförs. Medbeslutaderedanutöver
konsumtionen vän-kommunalaoförändrad. Denungefärkonsumtionen

och något1990-taletförsta halvan1,9% undermedökadäremot avtas
barnomsorgen,Utbyggnaden2000.därefter fram till årmindre om-av

förklararsjukvårdskostnaderökadeochäldreomsorgenstruktureringen av
förriskEfter 2000 detkonsumtionsökningen. år ärdelen enstörre av
BNP.andelkonsumtionenoffentligaökning densnabbare avsomav

mindre snabbtökaarbetskraftsutbudet väntasfrämstAnledningen är att
andelstörreoffentliga sektorn kommerdenefter 2000 så att taår avatt en

arbetskraften.totaladen
docki reala1990-taletunderöka termer,Transfereringar beräknas

% år.med 2BNP växerlängeBNP såmindre än per
frånutgårutvecklingsvägar. Denolikavisar tvåDiagram 2.4. enena

tillväxt påfrånandra procent.dentvåtillväxt påBNP procent, enen
"produktivitets-imöjligheten hamnaantyder2.4. även attDiagram en

ioch detproduktivitetstillväxten,hämmaskattetryck kanfälla. Ett högt
ökar ännuandel BNPskattetrycketmedförasin kan mer.att avsomtur

offentligai detillväxtenunderskattatoftastharbaskalkylerTidigare
tilllett störreperioden hargenomförts underReformerutgifterna. som

känsligtspecielltbaskalkylen äriantagandeEttberäknat.ökningar än som
andelminskapensioner kantransfereringardel avsomär att som ex.en

Även årliga uppräk-densnabb.produktivitetstillväxten ärBNP omom

1990-2025.Offentliga utgifter2.4.Diagram

priseri löpandeProcent BNPav
80 ------------------------------------------------------------------------------- --l

40 . .20001990

Källa: Långtidsutredningen 1990.
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ningen pensionema sker i takt med konsumentprisindex det troligtav är
utgiftsutvecklingen sikt följerpåatt lönernas företagarinkomstemasoch

utveckling se Tarschys, 1990. Dettat.ex. beror dels på ökade löneratt
efter lång fördröjning leder till ökade pensioner, även denna effekten om
begränsas något taket i ATP-systemet. Därtill kommer de politiskaav att
kraven inte låta pensionema ochatt andra transfereringar släpa efter
löneutvecklingen kan väntas bli starka. Detta kan betyda transfere-att
ringarna inte minskar mycket andel BNP även produktivitets-som av om
utvecklingen är snabb. Tillsammans med den ökande offentliga konsum-
tionen betyder detta den offentliga sektorn riskeraratt öka kraftigtatt som
andel BNP under de närmaste decennierna hur snabb produkti-av oavsett
vitetsutvecklingen i privataden sektorn är.
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medelochMål3

Inledning3.1

olikajämföraför kunnaförutsättningmålformulering attärklarEn en
denkapitel belyserDettaoffentliga sektorn.för denorganisationsformer

ochmålforrnuleringsprocessenpolitiskamål, den gra-sektornsoffentliga
måluppfyllelse.den av

vilken målenipolitiskadenochmålenbehandlar3.2.Avsnitt process
uppnås.utsträckning måleni vilkensedannaturlig fråga ärEnformuleras.

offentligaolikaundersökningarurval3.3.avsnitt omettl presenteras av
målen.främja dealltid verkarinte uppsattadessapåpekaringrepp attsom

offentliga sektornimedel denför valfinnsdetvisarDetta utrymmeatt av
synpunkt.fördelningspolitiskönskvärdamindre och ärbåde kostar ursom

diskussionenförgrundocksåundersökningar läggeröversikt enDenna av
kapitel.ioñentlig sektor nästamålinriktadförprinciper merenom

Målen3.2

mindre konkreta.ellernivåer ocholikapåförekommaMål kan vara mer
målformuleringgenomtänktvälstyrning kaneffektiv varaFör enen

rättfär-överordnade målpå deemellertidviskallHäravgörande. somse
idetuttryckakunnaskullesamhället. Maniingripandenoffentligadigar

människor inteoffentliga sektorndenuppnå medvillVadfrågan: som
handpåklarar egen

väl-höja allmännadenskallinsatsersamhälletsUtgångspunkten är att
välfärd därdefinitionbredanvändssammanhangfärden. dettaI aven

självklartfördelningrättvismiljö ochfaktorer resurseravenrenensom
beaktas.

sinverksamheteroffentligaför tartraditionella argumentEkonomers
fungerar. Detinteskälolikamarknadersituationer däriutgångspunkt av

glädjehari samhälletallarättskipning därförsvar, avhandlakan osv.om
ocksåkanför dem. Detbetalaroberoende varatjänsterna somvemav

kallasbrukasvadmed externamonopol ellernaturligamedproblem som
får konsekvenserhandlandeindividsföretags ellereffekter dvs. ettatt en

får betalakompensation ellerfårautomatisktdeför andra utan att senare
bedrivaförstyrning behövasoffentlig attkanDärutöverför detta. en

produktion.sysselsättning ochupprätthållastabiliseringspolitik att- idagemellertidanvändsutgifternaoffentligadedelenDen största av
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inte för effektivitetshöjandedessa ändamål. I stället har fördelningspo-de
litiska målen skapa jämn och rättvis fördelningatt välfärden,en attav
undvika segregation och skapa förutsättningargoda föratt alla medborga-

utvecklas efter bästa förmåga, fåttatt allt vikt.störrere en

Resursallokeringsmål

Ekonomisk teori behandlar resursallokeringsproblemen med utgångs-
frånpunkt två så kallade fundamentala välfärdsteorem.7 De säger att

fria marknader vissaunder villkor kan leda till resursfördelning meden
specielladen egenskapen ingen kan det bättre någonatt utan att annan

får det sämre. Denna egenskap är vad ekonomer vanligtvis medmenar
effektivitet eller så kallad pareto-effektivitet.

Pareto-effektiviteten kan i princip uppnås vilka omfördelningaroavsett
samhället bestämmer, förutsatt omfördelningsmeka-attav resurser som

nismen inte marknadens funktionssätt.stör finnsDet femdock villkor
Äruppfylldamåste för fria marknader skall effektiva.attsom vara vara

villkordessa inte uppfyllda kan offentligt ingripande öka effektivitetenett
förutsatt offentligaden insatsen inte skaparatt ännu ineffektivi-större-

femDe villkoren visas i tablån nedan.teter.

Femmöjliga effektivitetsproblem på fria marknader
PÅBRIST KONKURRENS. En ökande skalavkastning i produktion avvissa tjänsteroch kan till företagexempel möjlighet blivaror ett attge

monopolist. offentligtEtt ingripande i vissakan fall förhindra de högapriser
monopol kanett ta ut.som

EXTERNA EFFEKTER. En organisations eller handling påverkarpersonsvälfärdandras fårdet någraåterverkningar förutan denatt agerande.Mark-
tillnadenbeaktar inteexempel miljökonsekvenser tillräckligt.

KOLLEKTIVA VAROR. Kollektiva eller nyttigheter utmärks tvåvaror avdrag. Dels kan ytterligare individer dra dem påverkanytta utan attav
kostnaderna, dels är det svårt utesluta inte betalar frånatt personer somanvändning tjänsterna. Exempel försvaretär och i viss utsträckning järn-av

ochvägs vägnätet. Utan offentligt ingripande kan investeringen iett kollek-
tiva nyttigheter bli mycket lägreän vad är samhällekonomiskt bäst.som

INFORMATlONSBRlST. Information kan kollektiv nyttighet,vara envilket finnsdet förgör incitament för enskildaatt söka informa-densvaga att
tionen. Detta är vanligt för till offentligtexempel finansieradett argument
forskning. Det kan också i människors intresse dölja informationattvara

till förär andra. Att motverka detta tillstor nytta är exempel motivetsom
bakom konsumentlagstiftning.

FULLSTÄNDIGAAVSAKNADEN AV MARKNADER. Marknaden er-bjuder till inteexempel vissa försäkringar. Vissa marknadertyper kanav
kräva storskalig samordning enskilda aktörer inte kan åstadkomma.en som

i fallAven dessa kan offentligt ingripande förutsättningarskapa förett att
dessamarknader kan uppstå.7Dessa kanteorem ses

utvecklingsom en av
Smiths beskriv-Adam

"osynliganing denav ördelningsmålF
handen kan skapasom

samhällsekonomiskten Försöken hitta absolut för godtagbar fördelningatt tillgång-en norm en aveffektiv ekonomi även sig frånsträcker Rawls l97 jämlikhetssynl till Benthams nyttotänkan-arindividerna självi-när är
de efterska. utjämnasträvar marginella omfördelningaratt nyttansom av
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sigfördelningspolitiken begränsabörtilleller attmellan synenpersoner,
Noczick, 1974.villkorlikapåupprätthålla konkurrenstill att

varje indi-fördelningspolitikför all attutgångspunktendockärYtterst
tillomfördelas,skallmyckethurfor vad och vempreferenservid har som

fåromfördelningmycketoch hurskall ske,omfördelningenfrånoch vem
individuellasig depågrundarfördelningspolitiska målSamhälletskosta.

preferensema.
transfere-fårinkomstomfördelning. DeskeOmfördelning kan somsom
omfördel-dendelanvänds. Endevälja hursjälva stortillåts dåringar av
Samhälletpaternalistisk.betecknasdockSverige kaniskerning somsom

därför någravissakonsumera attindividerförbjuder atttvingar eller varor
Exempelisjälva längden.demfatta de beslutkunnainte gagnarsomanses

fördelningspolitisktredjesäkerhetsbälte. Enplikt bäraskolplikt eller attär
kontantbidrag ärochpaternalistisk tvång attmellanliggerstrategi som

itvingas deltapris. Allatilltjänster lågtochtillhandahållaoffentligt varor
Konsumtion ärskattesystemet.tjänsterdessafinansieringen genomav

och barnomsorg.sjukvårdExempel ärfrivillig.däremot
national-minst i deninteförekommertanketradition,utprägladEn som
utjämnatillsyftarfördelningspolitiken attärlitteraturenekonomiska att

fattagrad kanimänniskor högdessutomTror attindividers nytta. man
kontantbi-vanligtvisblir slutsatsen attden nyttanbeslut egnagagnarsom

föredra.drag är att
interationella ochintemänniskor ärvissainvändningen attFörutom
medallvarligt problememellertidfinnsförnuftiga beslut ettfattar mer

befolkningenssig påmål grundarFördelningspolitikensdetta resonemang.
prioriterainte allsbehöverdessapreferenser ochfördelningspolitiska en

konsumtionsmöns-preferensemakannyttofördelning. ställetIjämn avse
vilja sänkaimotsägelseingenfinns det attexempel enSom ettter.

höjavilja densamtidigtfängelsestraff och genombrottslings nytta genom
sjukvård,påstandard matgodtillhandahålla m. m.att en

hänföraskonsumtion kanfördelningpreferenserBefolkningens avom
människorpaternalistiskkanEnorsaker.olika omtill omsorgvara entre

vissorsak kansjälva. En attbeslutfatta kloka eninte kan varaannansom
isamhälletpåverkareffekterockså kankonsumtion externa somgenerera

konsumtionvissfördelningojämntredje orsak kan attEn avenstort. vara
uppfattasdetexempel kanSombefolkningens ettpåverkar nytta.direkt
sjukvårdmed bättrerådharkränkandebetydligt grannenommersom
offentligbil ransonering ellerEnbättremedrådhar annanhanän enom

tjänst kanellervisskonsumeramöjligheternafördelning att varaenav
preferenser. Det ärfördelningspolitiskaallmänhetensistödhasåledes

konsumtionsomfördelningarfrånfallskilja dessa somviktigtdock att
intemedlemmardeförföreslår somintressegrupper attolika egnagynna

specifik kon-fördelningpreferenserallmänhetenssig pågrundar avom
sumtion.

ofta formen1930-taletpårefonnemafördelningspolitiska togDe av
främ-fattigdom då detAvskaffandetkontantstöd.inkomstprövade varav

socialpoliti-preventivautvecklades denskedeimålet. Först ettsta senare 3 harDetta ut-argumenträttvisklassklyftor ochminskninginriktning påsinmedken en meraven kraftfullt i bl.vecklats a.
förhål-till exempelArbetslöshetsstöd utgör 1987.Grankvistlivschanser.fördelning enav

i



landevis liten andel socialutgifterna, medan del investeras iav storen
sysselsättning, omskolning och yrkesutbildning, arbetsmarknadsrörlighet,
vuxenutbildning, förebyggande sjukdom och olyckor, och i familjestöd.av

Sammanfattningsvis kan offentligasägas den sektornsatt mål är rättaatt
till eventuella resursallokerings- fördelningsproblem.och Samtidigt of-är
fentliga insatser ofta dyra och de kan dra med sig ineffektiviteter ellernya
fördelningsproblem. Därför inteär alla problem uppstår friapå mark-som
nader värda offentligalösa med insatser. fyraatt De svårigheter måstesom
beaktas innan offentligt ingripande förordasett sammanfattadeär i tablån
nedan. följandeDe kapitlen handlar olika minskasätt dessaattom pro-
blem.

Fyra problemmedoffentliga ingripanden
BEGRÄNSAD INFORMATION effekterna offentlig insats.om av en
BEGRÄNSAD ÖVERKONTROLL MARKNADER. Personer kan ofta

sig till offentliga ingripanden på förhindrarsätt deanpassa ett avseddasomeffekterna.

BEGRÄNSAD ÖVER BYRÅKRATlN.KONTROLL lmplementeringen
offentliga insatser utformaskan offentliga institutioner påav sättav ett sommotverkar intentionerna.

BEGRÄNSNINGAR l DEN POLITISKA PROCESSEN. Den politiska
ibland upphov till inkonsistenta beslut eller beslut inteprocessenger sommajoriteten Mer dettarepresenterar sägsnedan.om

Mål och val medel den politiskaiav processen
Den offentliga sektorns mål iär allmänhet föga kontroversiella längeså de
beskrivs i principiella Kontroversen börjartermer denär ab-som ovan.
strakta skälen tillöversätts konkreta politiska mål eller val medel. Olikaav
bedömningar kan göras på grund informationsunderlag värdering-ochav
ar.

Ett problem konkretaär oftamål implicitredanatt bygger på valett av
medel eller avvägning andra mål kan i konfliktståmot detmeden som
första. Val konkreta därförmål kan kräva betydande fackkunskapav mer

fördjupningoch på område. Detta illustrerasett väl studieav en av
samspelet mellan politiker tjänstemänoch i kommunal nämnd Jöns-en

1982. Tjänstemännen visade sig ha svårt konkreta riktlinjerson, att att
arbeta efter och de måste avlocka politikerna måluttalanden attgenom

skisser möjligaoch alternativ. Tjänstemännenpresentera avlyssnade
därvid riktlinjer i politikernas reaktioner frågor.och

Svårigheten formulera mål är emellertid inteatt endast kunskapsfrå-en
Även taktiska övervägningar kan ligga bakom oklara målformulering-ga.
Politiker eller partier kan försöka undvika formuleraatt klara målar. att

för inte sigstöta med väljargrupp.någonatt
Även enskilda politikernär kan formulera mål och bestämma lämpliga

medel kan det försvårt politikerna dessa. En svårighetattvara enas om
de mekanismerutgör irotade den demokratiska principen majoritets-om

förhindrakan politiskt valdstyre kanatt entydigasom en grupp enas om
målsättningar:
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Ett exempel dettapå den så kallade väljarparadoxenär förstsom upp-
märksammades franskaden l800-tals filosofen Condorcet. Väljarpa-av

illustrerasradoxen kan exempel med röstande skall väljaett treav som
mellan alternativa mål C.A, ochtre

föredrarPerson framför framförl A B C
föredrar framförPerson 2 C framförA B

3 föredrar framför framförPerson B C A

omröstning alternativen till majoritet förEn mellan A och B leder A.en
majoritet förfinns C. emellertidPå B över Paradoxensätt är attsamma en

finns majoritet för alternativ Cdet även över A.en
undvika målformuleringendetta dödläge ellerI är utväg att atten

inkonsistent målsättning, exempelvis både och BAacceptera antasen som
Beslutsfattandetmotstridiga sker målformulering direkt imål. dåär utan

form olika medel.val mellanav
för varje finnsmål B och C passande medel ochAntag det A,att a, c.

Omröstningen medel omröstning-avseende val dödlägeav ger samma som
emellertid lösas koalitioner bildas.målen. Detta kan attgenomen om

stödja för framförtill exempel 3 och och C iPerson kan röstar B Al person
för i fråga. Effekten emellertidgengäld motsvarande stöd någon ärannan

föredrasalternativ väljs inte egentligen majoriteten inteochatt som av
lämpliga lösningar majoritetens Riskennödvändigtvis på önskemål.är

finns koalitioner kompromisser inteockså mellan medlenatt enas om som
lämpliga för nå något målen.är att av
Även politiska partier kan sådana koalitioner. medlemmarFåses som

partilinjen partiet instrumenti allt dugligthåller med ett attmen ses som
åtminstone varje partisimplementera del det medlem önskar. Etten av

huvudsakliga funktion således linjebestämma ochär att atten gemensam
stödjerförsäkra sig alla medlemmar den linjen kräverutåt. Dettaattom

väldigt opininionsarbete inteofta och tryck på medlemmarnaett ett att
kritisera linjen. Risken finns partis blirden målatt ettgemensamma
oflexibla.

missnöjet officiella partilinjen kritiskNär med den når gräns är deten
ofta finna linje. Eftersom kritikenväldigt bråttom ochatt ny gemensamen

alternativ i tidigare skedet finns iblanddiskussionen tystades detom ner
for linje.dåliga genomtänkt valunderlag göraatt ett av ny

demokratiska hindras fråndessa olika skäl kan denAv attprocessen
Ävenformulera entydiga medel kan i demokratiskamål. valet denav

följa motstridiga därför intebli inkonsistent och mål. Det är sagtprocessen
politiska ledningens utifråndet härleda den mål de val medelgåratt att av

gjordes.som
innebär demokratiska innehål-Resonemangen också denatt processen
inte tillgodoser allmänhetens önskemål. i sinler element Det tursom

inte betjäntinnebär samhället antagligen bäst därär ett systematt av
politiskt på alla nivåer. del debattörer hävdarvalda Enrepresentanter styr

offentliga främsta systemfel.den sektorns 1989detta är Brömsatto. m.
reform i offentliga politikernslanserar viktigaste den sektorn attex. som

offentlig minskas.roll i styrningen verksamhetav

lHO67T5



32

Ett sådant självklart i rättsväsendet, däraccepterasresonemang som
möjlighetdomstolar plikten fattaoch enskilda beslut oberoendeattges av

direkt politisknågon kontroll. styrningen offentligI verksamhet denärav
vanliga föreställningen fortfarandedäremot valda politiker skall,att ge-

sitta i styrelser och nämnder, direkt inflytandeutöva huröveratt ettnom
verksamheten sköts. politiskaHur den kontrollen kan skötas utan att

i mindre detaljstyminglyckad återkommer centralutmynna en som en
fråga i kapitel

3.3 vi bästaHar de medlen

föregående avsnitten övergripande förI de har mål offentliga ingrepp
diskuterats. Frågan är de medel används uppfyller målen. Dennu om som
frågan ibland svår besvara. skäl diskuteradesär Av de i föregåendeatt som
avsnitt kan det svårt offentligvad målen med insatsatt vetavara en

Äregentligen förmålet bostadssubventionema till fördel-är. exempel
ningspolitiskt endasteller skall det öka det totala utbudet bostäder Hurav

effektivitetsförluster får inkomstomfördelning föra sigmedstora utanen
strida politikernas eller allmänhetens värdering jämnareatt mot av en

fördelning
osäkerheten målen iUtöver det bland svårt effekternaär mätaattom av

offentligaden verksamheten.
isvårigheter finnsTrots dessa det tusental aktuella undersökningarett av

effekter offentliga insatser i Sverige. Detta kan låta mycket, ärav men en
liten siffra i flesta offentligasammanhanget. De insatser aldrigprövas eller

effektiviteten.sällan med avseende på
omöjligtnaturligtvisDet uttömmande fråganär påatt ettge svar om

måluppfyllelse offentligagraden med dagens medel. Frågeställningenav
belysas effektstudierskall dock med två exempel på områden där ofta visar

politikerde medel del regelbundet förespråkar inte verkaratt som en
uppfylla första effektenmålen. Det området handlar subventioner,om av

inkomstomfördelningsåtgärder.och det andra om

Efekten subventionerav
Både och kommun håller sig riktmed utbud subventioner medstat ett av

syften. stödjavarierande sysselsättningen, stimuleraAtt investeringar och
i företagen eller energi vanligaFoU är mål. Dessa subventioner ärspara

viss effekt. fallavsedda nå många inteI det såär svårt mätaatt atten9Till exempelverkar det
hurudvida effekten har uppnåtts, särskilt mätningen vidplanerasovanligt attytterst omvara

till företagsubventioner införandet subventionen. finnsEn del osäkerhet naturligtvis i mät-avutgiftertill ökadeleder ningarna. inteDen osäkerheten behöver emellertid utvärde-större änvarasysselsättningför ex.
ringar ligger till för investeringar istörre grund allmänhet.eller FoU ärsom som

subventionen.självaän granskning empiriska litteraturen tillEn den leder den anmärknings-avvanliga verkarDet snara- värda slutsatsen det varit beläggasvårt någon subvention haftatt att attföretagenlyc- enattre vara
delbehålla effektkas undersökningarstor betydande De finns visar med ovanligaven som sam-subventionen attutan stämmighet subventioner ofta har måluppfyllelse.tveksam gradatt en avavseddapå detdensatsa Sysselsättningssubventioner till exempel skapar till jobb iändamålet. synes nya
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förhållande till subventionens samhällekonomiska Tablånkostnad. nedan
undersökningar fram tillvisar kommer dessa slutsatser.några de somav

subventioner definieras offentliga bidragbör här bådeDet noteras att som
motsvarande skatteavdrag.och som

subventionerundersökningarNågra empiriska av
studier. under-i flera Ett exempelundersökts ärSysselsättningsstödhar en

befannsarbetsgivaravgift i sysselsättningenNorrbotten.sänktsökning av
Lind, 1989.följd stödet Bohminte alls tillöka av

1985 fann det skatte-GranstrandMansfield 1986 och att gynnsamma
avskaffades ochAvdragetför inte ökadeFoU nämnvärt.FoUavdraget senare

docksubventioner. dessaharspecifika FoU Avendelvis ökadeersattes av
självabara bråkdeltill värdevisatsstimulera FoU motsvararett en avsomny

1989.subventionen Fölster,

jordbruksubventioner. genomgå-gjorts Enundersökningar harMånga om
uppfylla effektivi-dåligt lämpadesubventionerna ärende slutsats är attatt

1988:54.fördelningsmålen Dsochtets- ex.
Även slutsatsenundersökts mångamedbostadssubventionernahar4. attav

uppfylls 1989:39.inte Dsmålen ex.
fraktstödet till kvalitetsfil-floranfrån rika småstöd ärexempel denEtt av

kvalitetsfilmer intei undersökning andelenvisarStatskontoret attenmer.
1990b.följd subventionen Statskontoret,tillökade av

ingeneffekt allsenergisparandepekadeutvärdering bidragen tillEn motav
effekt energiverk 1984:2.negativ Statensmöjligeneller t.0. m. en

liknandeundersökningarna förespråkasfråntydliga resultatenTrots de
antagligen ivissa politiker. Så kommerfortfarandestöd attt.ex.manav

i befanns inte ha någoninföra Norrbottendet stödVästerbotten som
i skäl till detta kansysselsättningseffekt punkt tablån. Ett1 attvara

finnssärskilt publicitet. ocksåinte fått mycket Detundersökningarna har
kategoriskt avfärda utvärderingar bottnarpolitikerhostendens att somen

mindre trovärdigaskilja ellerförmåga mellani bristande att meren
utvärderingsmetoder.

subventioneremellertid sådana lockan-cynisk tolkning ärEn är attmer
förhållandevis Oftautvärderingar sällan. kanjust skerde att enp.g. a.

handlingskraft bevilja subventionersin medpolitiker visa utan attatt
effekt.för bristandetill derasbehöva stå svars

Efekten fördelningspolitiska insatserav
lnkomstomfördelning till subventioner till hushållen.sker del med °stor kommunal nivåPå

förvärras detta problemtransfereringar 19%inkomstomfördelande utgjorde 1987 BNP.Dessa av bi-de sökeratt somavuppfylla fördelningspolitis-fråga deviktig hur väl de lyckas medEn är att olika kommu-drag deur
fonderna oftamålen. ävenka nala

berederellermed ochärinkomstfördelningenundersökningar helhetEtt antal på somsom ser huruvida bi-beslutar omeffektivare.misstanken omfördelningen skulle kunna ske Nedanväcker att godkännasdraget skall
revisionsrapport,S.undersökningar transfere-sammanfattas helanågra sådana påsom ser 1989,Holmbergspecifika fördelningspolitiska in-Därefterringssystemet. behandlas några sammanfattad i Svenska

l1.juni 1989.Dagbladetsatser.
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fråganI grunden gäller trälfsäkerheten i transfereringssystemet. Trätfsä-
kerheten i det svenska kan illustreras frågeställningenmed hursystemet

andel BNP skulle omfördelasbehövastor hade sådanav om man en
träffsäkerhet fickendast de bidrag verkligen villeatt som man gynna
samtidigt undvek beskatta dessaattsom man personer.

storleksordningen omfördelningenpå skulle behövas i ett systemsom
undviker både beskatta och bidrag till och ändåattsom ge samma person

fördelningnå disponibel inkomst dagens kansystemsamma av som upp-
skattas enligt följande. Jansson 1990 uppskattar °/00,8 BNP skulleatt av

flyttasbehöva för alla skulle få inkomststandardatt motsvararom en som
nivån för skälig levnadsstandard enligt socialbidragsnormema år 1987.
Samtidigt beräknar Söderström 1987 Ricci-Lindahls maximala utjäm-
ningskvot hur andel den totala inkomstsummanstorsom anger av som

flyttasbehöver från hög- till låginkomsttagare för alla skall precis likaatt
inkomster till 12.6% inkomsterna. Detta ungefär 5%stora motsvararav

BNP år 1984.av
Trots siffrordessa indikerarär något osäkra de inkomst-dagensatt att

fördelning skulle kunna åstadkommas omflyttningmed inkomsteren av
5%någonstans mellan 0,8 och jämförasBNP. Detta skall 19%med deav

BNP transfereringar till hushållen idag ligger på.av som
det transfereringssystemetAtt svenska inte utjämnar förhållan-mycket i

tillde volymen omfördelas fården också frånstöd andra studier.som
Ringen visar i1986 studie inkomstfördelningen iöver Sverigeex. en

Sverigeoch andra länder har de högsta skatte- transfereringsnivåer-ochatt
jämnasteoch inkomstfördelningen.den jämförelseI med Norge harna en

Sverige betydligt högre transfereringar och något högre skatter.

Tabell 3.1. Transfereringar och skatter i Norge Sverigeoch 1982.
Procent bruttoinkomst.av

Norge Sverige

Bruttoinkomst 100 100
Marknadsinkomst 87.7 83.4
Transfereringar 12.3 16.6
Inkomstskatt 31 44.3
Disponibel inkomst 69 55.7

Källa: Ds Fi 1986: 12, Svenskinkomstfördelning i internationell jämförelse.

Sedan simulerar Ringen vilken omfördelningselfekt det norska systemet
haftskulle transfereringarskatter och hade legat på den nivån.svenskaom
visas iDetta Tabell 3.2. Till är det norska betydligtsystemetsynes mer

omfördelande i förhållande till transfereringamas omfattning än det
svenska. Resultatet naturligtvisär behäftat med viss eftersomosäkerhet
det norska i praktiken kanske inte skulle effektha isystemet samma
Sverige idet har Norge.som

Den diskrepansen mellan vad faktiskt omfördelasstora och vadsom
i bästa fall skulle behöva omfördelas väcker misstanken delsom att en

välfárdsprogram överhuvudtaget inte omfördelar fördelningspoli-på ett
tiskt önskvärt Till dettasätt. kommer tvâ andra problem. förstaDet är

transfereringar omfördelarmånga i huvudsak olikamellan livsperioder
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och skattertransfereringarnivån påsvenskameddeninkomstSimuleradTabell 3.2.
modell.norskenligtfördelad

5432lKvintil

Faktiskt
fördelning:

45.628.918.66.10.8Marknadsinkomst
3l.l22.517.314.314.8inkomstDisponibel

Simulerad
fördelning:

45.628.918.6.1 l0.8Marknadsinkomst
28.322.113.9 17.518.3inkomstDisponibel

intemationelljämförelse.iinkomstfördelningSvensk12,Fi 1986:Källa: Ds

människoruppgiften skulle mångamänniskor. Denmellanänsnarare
sigför medomfördelningarproblemet ärandrasjälv. Det attklarabättre

beskattningföljd dentillelfektivitetsförlusteri form somkostnader avav
visar kannedantablånomfördelningen. Somfinansieraförbehövs att

omfördelning änmänniskorfärremycketbetydadetta av enatt gynnas
tänkt.som var

effektivitetOmfördelning och
mångauppskattar hurkalkylgjort1990 har somEdin personersomen marginaletfekteromfördelningen skapargivetomfördelningvinner på atten införsskattUtgångspunktenäretTektivitetsförluster. atttill somleder ensom lika påsedanfördelasskatteintäktenDeninkomsten.proportionellär mot

klumpsummebidrag.i formdvs.alla inkomsttagare, ettav antalvisarDiagram 3.1.inkomststatistik.1987grundad på årsKalkylen är
omfördelning-årsinkomstnivåer. Skulle attvid olika antainkomsttagare man ovanförbrytpunktenliggeretfektivitetsförlust såtill någoninte lederen vid 64 kronor.omfördelningenförlorar på tusenvilken man skerinnebär det50% vilketärineffektivitetsfaktom däremot att enOm - skatteintäkten är50%motsvarandeinkomstentotalaminskning den avav -omfördelning.vinner påfärrebetydligtdet ensom

välinelfektivitetsfaktom mycketpåundersökningar tyderEmpiriska att
ineifektivitsfaktor betyder1984. En högHansson,nivåerligga på högakan

är detDäremotomfördelningar bör göras.inganödvändigtvis eninte att
omfördelningmycketoch huravvägningen huringå ifaktor måste avsom

bör ske.som omfördelning ärsådanvinner pådekalkylen ärEn slutsats att ensomav ligger under ävenbrytinkomsteneftersomdeltidsarbetandeenbartnästan
därför i vilken månnyckelfråga attärEnheltidslöner.låga avsermycket man

heltidsarbetandeändeltidsarbetande t.ex.subventionera snararesom grupp
inkomster.med låga

transfererings-specifikastudieriävenproblem möterDessa avtre man
program:

jämlikhets-tids störstavårlanseradesgångATP somsystemet som en
inkomstfördelning-påenbartstudierfleraiundersöktsreform har sersom

har ökatdetdå attATP utvisst år. systemetunder somseretten
missvisandeemellertidDetta ärinkomstfördelningen.ijämlikheten en
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Diagram 3.1. Antal inkomsttagare vinner på omñrdelning.som en
ÅldersgruppIOOO-tal 10000 intervall. efterkr Inkomst skatt. 25-64.per

Brytinkonmvid 100%
50%

o 8

Källa: Edin 1990.

effekt." Utan ATP skulle isparandet ökad utsträckning skesystemet
privat. pensionär privatEn med sparande inkomsthar låg höjs detnärsom
privata sparandet med ATPersätts Detta betyder dock inteett system. att

förlevnadsstandarden pensionären höjs. Om till livstidsinkoms-man ser
omfördelaverkar ATP från låginkomsttagare till deten systemet snarare

inkomsterhar högre under tid.som en
Villkoret femtonbara de bästa åren räknas kunde till börjanatt en

åberopas för kvinnorna föroch de tjänstemannagrupper intresse-man var
rad locka in i ATP-systemet. förändradeMed de förvärvsmönstrenattav

emellertid kvinnoargumentethar förlorat i tyngd. I praktiken fem-har de
bästa blivitåren därmed något alltmer demton med högasom gynnar

löner under tid, efterkortare ha kommit i karriärstegen.atten ex. upp
Tillsammans innebär effekterdessa lâginkomsttagare arbetatatt en som

i 30 pensionärår och i 10 inär år betalar gånger så fårmycket hantre som
Söderström, 1988. höginkomsttagareFör iut arbetat 30 år meden som

huvuddelen inkomsten koncentrerad till 15 år Utfal-är bättre.systemetav
let blir för tjänarbäst den omkring 150 000. Endast för de med demsom
allra högsta inkomsterna blir mindre förmånligt på grund detsystemet av
så kallade taket.

" studier fångarDessa Den relevanta jämförelsen därförär ATP-systemets effekt livtidsin-påomfor-verkligocksåen komsten. undersökningEn Ståhlberg 1986 stöder slutsatsen ATP-generatio- attdelning mellan av
införandetunder regressivt livtidsinkomsten.är avseendeav studienI kombinerasner systemet

effek-DenATP systemet. information från ATP-registret, SCBs inkomstuppgifter och levnadsnivå-efteremellertidten avtar
undersökningarna inkomstutvecklingenså under människors livstidtid. atten
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ålderspensionssystemetslutsatserna ärEn attkonstrueras.har kunnat av
progressivaelfekt.utjämnande Dentydliginte har någonhelhetsom
denpraktiskt heltneutraliserasfolkpensionen tageti regres-tendensen av

undersökning Ståhlberg,ATP-systemet. tidigareIisiva tendensen en
fördelningsetfekter. Slutsatsen ärATPenbartundersöks systemets1985

förmånligt för bl.a.mindrepensionstillskott ärutanATP-systemetatt
socioekonomisktillhör lägreför deochkvinnor grupp.ensomgruppsom

bostadssubventionerBostadskostnadsutredningen konstaterar att
jämlikhettill någonbidrar1989 intemiljarder år40slukarårligensom

bostadsbidragenvisserligenutredningen konstateras att39. I1989:Ds
bidra-precision,fördelningspolitiskhög1989 harunderSEK7,2 mdr en

lörsörjningsbörda.ochinkomstermed lågahushåll stortillalltsågårgen
likafördelningselfekt uppvägsprogressivabostadsbidragens av enMen

underskottsavdrag.ochräntebidragenfordelningseffekterregressiv avstor
därförbostadsbidragmed attbyggasvårt systemetidag utattDet är

Bådehöga.såskattesatser ärnuvarandemedmarginalelfektema pass
medvisar, detablåntillfaller,underskottsavdragräntebidrag och som

tjänadehushållfickexempelSomgenomsnittet. ettett sominkomster över
subventionen äni ettgångeråret nästan tre210000 eller merommer

100000.undertjänadehushåll som

fördelningsprofilBostadsstödets
bostadsbi-FördelningenLorenzkurvor överkalladevisar så3.2.Diagram av

andelvisar hurDiagrammetunderskottsbidrag. storoch avräntebidrag,drag,
inkomst.disponibelnivåer påolikahushåll medtillfallersubventioner som inkoms-lägstamed dehushållen20deutläsas procentenkanDet att avex.

bostadsbidragen.50%fårterna av

bostadssubventioneri lnrenzkurvor.Fördelning3.2.Diagram av

subventionernoProcent av

100------------------------------------------------------------------------ --
Bostadsbidro

90 ______________
80-

70-
--l --------- --50- ----------

--750- -------------- -----------------------------------------------------------
---/---740- ---------------------------------------------------------------------

30-

betyder denDetta attI lördelnings-Underskottsavd progressivara v i ATP-elTekten taketsom
åstadkommersystemet100IvIIv 8070 regressiva6050 domineras av

ieffekter andra reglerhushållen avProclnl av inkomstefter disp. systemet.Byggnadsforskning.FörInstitutKälla: Statens
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Liknande finnsexempel för produktion i offentlig regi motiveratssom
fordelningspolitiska hänsyn. Subventionen barnfamiljer fårav av som

plats i den kommunala barnomsorgen tillär exempel det viktigaste fördel-
ningspolitiska inslaget i det offentliga tillstödet barnfamiljer. familjEn

får plats subventioneras med mellan 50000 och 100000 kronorsom me-
dan fården inte plats oftast får frånavstå förvärsarbete. En undersök-som
ning Ds Fi 1983: 30 visar ojämnaden fördelningenatt daghemplatserav
skapar ekonomiskstörre ojämlikhet inkomstskillnademaän mellan barn-
familjer. En undersökning LO, 1986 visar endast 37attannan procent av
LO-medlemmarnas barn har plats på daghem familjedaghemeller medan

siffra förmotsvarande Saco/SR:s medlemmar 71är Subven-procent.
tionen alltså akademiker än arbetare.gynnar mer

Utnyttjandet många offentligaandra tjänster visar mönster.av samma
Snedrekryteringen till universitet och högskolor har till exempel ökat
kraftigt under 70- och 80-talet. LO, Heta siffror och kalla fakta. Subven-
tioner till Dramaten, Operan, tennishallar, föreningslivet, bibliotek, fri-
tidsgårdar, ishockeyarenor fritids-och och kulturverksamhet igårannan
första hand till över- och medelklassen.

Ett exempel på studie fasta på kostnaden omfördelningtaren som av
är undersökning televerkets taxesättning. Televerket subventioneraren av
idag kortdistanssamtal bekostnadpå långdistanssamtal. Regeringenav
tillåter inte korrekt kostnadsprissättning eftersom subventioneringenen

pensionärer. Bergendorff 1986 uppskattar omfördelning-anses gynna att
till pensionärer ilåg storleksordningen 500-600 milj. SEK,en attmen

effektivitetsförlusten alla får betala felaktiga priseratt uppgår tillav
ungefär lika mycket.

Sammanfattningsvis har i detta avsnitt valet medel granskats på tvåav
områden. Empiriska studier pekar på subventioner i flertal fall inteatt ett

Ävenhar uppnått fleramålen. transfereringsprogram och offentligaandra
åtgärder föranvänts fördelningspolitiskanå målatt har enligt under-som
sökningarna inte heller varit särskilt ändamålsenliga.
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Organisationsformer4

Inledning4.1

offentligavilka sektorn kanfinns vanligtvis antal på densättDet ett stort
blir därförOfta alternativens duglighet osäker och valetsinanå mål. är

undersökningarfinns del empiriskaSamtidigt det helsvårt. som ger enen
inte fungerar. kapitelfungerar och vad Dettavadledtråd somsomom

viktigaste Tonvikten liggerde slutsatserna.försöker någraatt summera av
förlösningarfrågan vilka organisatoriska kan bästväntaspå attsom vara

nå målen.
framkom-empiriska resultatsammanställningen ochUr av resonemang

organisatoriska lösningarförfinns dedet nämnareatt gemensammer en
någontingfungerar väl. utmärksfinns anledning Dedet att tro somavsom

beslutsfattareför innebärkonsekvensansvar. Begreppethär kallas att ges
handlingsfrihet samtidigt själva förförhållandevis de utsättsstor som

för avsnitt förklarassamhället. l 4.2. begrep-deras beslut harkonsekvenser
avsnitten analyserar organisations-resterandekonsekvensansvar. Depet

i olika sammanhang.principer utmärks konsekvensansvarsom av
organisationsfråga offentliga ingripandetdetgrundläggande ärEn om

offentligoffentlig finansiering, eller produk-i form regleringar.skall ske av
Avsnitt visaravvägningen i avsnitt 4.3. 4.4. hurbehandlastion. Den

införas beställaren ochkontrakt mellankonsekvensansvar kan genom
utförare. avsnittmellan 4.5. behandlasutföraren och konkurrens lgenom

förhållan-forbetydelse budgetprocessen ochkonsekvensansvarets statens
införandetSlutligen visas i avsnitt 4.6. hur kon-till kommunerna.de av

fördelningspolitikens effektivitet.ökakan tänkassekvensansvar även

4.2 Konsekvensansvar

oftaeffektivitet i hur väl de klararOrganisationers betraktas termer av
uppgifter. då lätt hänt strukturer byggssina nuvarande Det är äratt som

inte förmår sig själv tilllämpliga för ögonblicket attsom anpassamen
Organisationsformer därför iomständigheter. måste hög gradändrade

till förmåga förnya sig.deras ochutvärderas med hänsyn att anpassa
hitta för tillfälletOrganisationer klarar detta kommer också detattsom

effektiva arbetssättet.mest
organisationers förmåga till "dynamiskjargongekonomisk talasI om

organisationsformernapraktiken detta de bästaoptimering". betyderI att

l0-l067T6



främjarde bäst förnyelseprocessen,är skapar förgrogrundsom som en nya
ideer, experiment genomförs och utvärderas, och däruppmuntrar attsom
framgångsrika experiment leder till implementering spridningoch av nya
metoder.

offentlig verksamhetAtt stelbent och förär lite för experi-utrymmeger
vanlig kritik.är Den de på det helament yttras t.o. storaen m. av som

försvara organisationsformernuvarande i offentligaden sektorn. LO
skriver1986 "Men inte socialapå det offentli-området bör denex.: ens

sektorn ha absolut monopol. I vissa lägen kan vinstbaseradett rentga av
privat verksamhet på marginalen användas del i samhällets total-som en
lösningar. Den kan viktig inspiratör foregångare.s.70ochvara som

Till viss del brottas alla organisationer sinamed rigida strukturer.stora
offentlig försvårasFör verksamhet experiment oftadessutom den de-av

mokratiska lagstiftning och i rättvisanssträvan erbju-attprocessen, namn
jämn servicenivå.da Trots dessa problem vidär det genomgången en av
offentligaolika verksamheter slående hur många försök med metodernya

faktiskt Statskontoret,pågår t.ex. 1989. På det sociala finnsområdet
knappt någon verksamhet där inte försök privatamed alternativt.ex.
Likapågår. slående emellertidär hur sällan försöken for grundligutsätts en

utvärdering. Försöken sällan formen experiment därtar t.ex. mer av
jämförelse med kontrollgrupp tillåter handfasta slutsatser.en

Utöver sådana allmänna observationer finns emellertid ekonomiska
förnyelseprocessenanalyser offentligi verksamhet och dess sambandav

organisationsformen.med En parallell kan dock dras med analyser av
företagens förnyelse. har kringDe kretsat frågor.två Den vilkaärena
motiv finns utveckla metoder eller produkter. Den andraatt ärsom nya
vilken informations-roll och kompetensfördelningen spelar. Ett exempel

första fråganpå den företagensär utveckling kan vinstförvänt-att styras av
ningar for olika strategier. Ett exempel fråganpå den andra vilkenär
kompetens privata företag tillsättaägare har kompetenta företagsle-attav
dare.
Även i offentligaden sektorn kan organisationsformer iutvärderas termer

motiven informations-och och kompetensstmkturer.av av

till förnyelse ofentlig verksamhetMotiven i

i offentligMotiven skiljer sig frånverksamhet i privatade den sektorn på
finnsså det direkta ekonomiskasätt belöningar for framgångsrikaatt

utvecklingar i offentligaden sektorn. Däremot existerar indirekta belö-
ningar karriärmöjligheter. direktaI avsaknad ekonomiskat.ex.som av
motiv blir personliga motivockså andra viktiga. Det kan handla om
tillfredställelse utförtmed väl arbete, sitt inflytandesträvan ökaett att
eller annat.

Ett problem motiv inte frånär dessa sällan avviker idet äratt som
intresse.samhällets bästa Som sjukhusdirektörexempel har medett en

for sjukhusets idag oftabudget motiv fylla sjukhuset medattansvar
förhållandevis billiga långvårdspatienter i forstället andra patienter som

operationer.kräver dyra
Det grundläggande problemet i situationenden och liknandemånga är
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samhälletsfatta intresseoffentliga beslutsfattare beslut iåläggs attatt
budgetuppfyllelse prestationdensamtidigt det är ärär mestsom somsom

beslutsfattare vill tillfredställa sinasynlig för En hu-huvudmännen. som
därför sig prestationerfrestas koncentrera på de huvud-vudmän att som

uppfyller samhälletsfrämst kan observera det bästänmännen snarare som
problem organisationintresse. kan dras dessaEn slutsats är attsom av en

återfallerfungera beslutenbättre konsekvenserna påtenderar att om av
besparingar sjukhusdirektör kan åstadkom-beslutsfattaren, deattex. en

bli synlig fördärmed huvudmän-kan tillgodogöras budgeten och ävenma
Organisationsformer lyckas med detta präglas konsekvensan-avsomnen.

svar.
Även offentligfinns motiv direkt verksamhetinte lederdetnär som en

frågan vilka motivstrider samhällets intresseinitiativ ärmotatt ta som
finns genomföra experiment med metoder samhälletdeatt nya somsom

betjäntblikan av.
olika lösningar genomförsexperiment medSamhällets nytta att nyaav

enskilda organisationens.den Problemet harmycket änkan störrevara 3 Sedan 1962ArrowFoU.företagens motiv bedrivadiskuterats mycket i samband med av företa-har det hävdatsattoffentliga organisationer i lika eller utsträck-störreDet gäller dock stor forskar för därförlitegen
uppfinningarmångaattbeskrivas följande. viss verksamhetning. Problemet kan Antag attsom en har mycket större sam-förflera kommit idébedrivs håll. På ställe har påpå ett man en ny en ny hällsekonomiska värden

föridén osäker och kostnadernaform för verksamheten. Nyttan är uppfmnande före-detänav
tillgodogöra sig.kantagetspridas tillidén fungerar skulle dock kunnaexperiment höga. Om denär 4 intressant frågaEn äridén för organisationer tillsam-organisationerna. allaandra Värdetde av benägenhetenattom ex-

perimentera och sökarättfärdiga experimentkostna-därför kan de högakan hög och nyavaramans lösningar ökar budge-närOrganisationen idénhar räknar dock enbartosäkerheten.derna trots som Lindgrenärten stram.därförbeslutar inteför verksamheten ochdess värde denpå att 1983och Brunsson be-egna
kräftar iden hypotesenexperimentera.

;viss i sin utredningmånrisker,experiment inte minst extraarbete,Kostnaden består deavav besparingari kom-om
för försökstrid ofta kunna inleda med metoder.och den krävs under-Avenatt nyasom .munema.

företag visarsökningaravför åsikter blir mindreindivid avvikande respekteradEn står avsom kriser stimulerakanattför åsikt, försämrar sina karriärrnöj-kanske tryck bytautsätts attgruppen, experi-benägenhetenatt
gruppen. med lös-bliligheter, eller riskerar till och med utesluten menteraatt nyaur ningar.fåreldsjälarintraprenörer, kanskeOfta såkalladedettagörs som enav Även5 i fall därettförutsatti fall ochförbättringar eller bästapersonlig tillfredsställelse av individer harmånga- en

intraprenören avvikande åsikt detkarriärmöjligheter. Om ärfåsikt kan bättrede lyckas påatt - hållerallatänkbart attförrespekt honomökar kanskelyckas övertyga resten gruppensav gruppen i atttyst tron gruppen an-driveroffentlig intraprenörkarriärmöjlighetema förbättras. Enoch som tagligen inte kan överty-
har stude-Psykologerpersonliga motivstarkaförsök metod har sedanmed att gas.ett en nygenom situationer därrat grup-genomföra objektivMotiven utvär-försöket lyckat.framställa att ensom besluthar enatsomperdesåvida inte sådana krav ställsmåttligadering kan däremot sigvisatsedanav somvara varasom

Allison,misstagfinns grovatill förnyelsemotivationenkostnader ochskall Bådeövertygas. av OftaJanis, 1972.1971;organisatoriskt plan.ofta psykologiskt ellersåledes på ett funnitdehar en gruppro-
fram- föroffentliga kallarmotiven förnya i sektorn deSammanfattningsvis denär att cesssom

i"groupthink. Kärnanförnya från intrapre-motivenicke-ekonomiska. stället kommerförallt I att iblandmånga,den är attkarriärmöjlighe-eventuellaverksamheten ochutvecklasträvannörers att sigmajoriteten, anpassar
tillmisslyckas protesterinte risken utanSamtidigt finns motiv den grup-starka attatt tater. som åsikt de påtrots attpensÄven för motiven utvärderaför sig. intraprenören kanexperiment med att hafthadehand enegen

experiment små. åsikt.heltvara annan
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informationsfördelningochKompetens-

Den nuvarande organisationen offentlig verksamhet oftabrottas medav
krångliga informationsstrukturer. Politiker, har svårt skaffa sigattsom en
specialiserad eftersomkompetens de måste bevaka många områden
tvingas bestämma detaljerade direktiv baserad informationpå oftasom

förmedlats via flerahar nivåer tjänstemän. Av skäl kan det kanav samma
för politikersvårt tillsätta kompetenta tjänstemän.attvara

offentligaDen sektorn präglas ofta situationer informationdärav om en
situationändrad förmedlasmåste hierarkien innan ettupp genom gene-

rellt fattasbeslut sedan vandrar igen tillrväg den skallsom samma ner som
sig efterrätta beslutet. Ett exempel på sådan beslutsgång ickeär atten en

försumbar del landstingens byråkrati är sysselsatt med värdera ochattav
kommunicera information befolkningens sjukvårdsbehov och önske-om

informationmål, sedan leder till beslut hur fördelasbör isom om resurser
sjukvården. l informationseffektivt skulle läkare sjuk-ett ellersystemmer
huschefer direkt motiv fatta de besluten.rättaattges

politiker offentligEn eller tjänsteman kompetentär har tillgångochsom
till information skulle möjligtgöra det förbättra verksamheten kanattsom
inte, i den privata sektorn, köpa verksamheten förverkligaochsom upp
idéerna. Istället måste han övertyga majoritet värdet hansen om av
insikter innan kande prövas. Detta gör det naturligtvis svårareens att
förverkliga experiment.

Väljare oftahar dessutom svårt politikersavgöra kompetens. Tillatt och
för initierade politiskamed bedömare det oftaär svårt avgöraattex. om

politikers ståndpunkt självvaldär och därmed reflekterar påen som-
hans kompetens eller den påtvingadär politiska omständigheter.om av-

Sammanfattningsvis finns i offentligaden organisationen informa-
tionsproblem försvårar utval kompetenta tjänstemän politiker,ochsom av

försvårar beslutsfattande, och hindrar försök med metoder.som som nya

Konsekvensansvar

förmedla informationAtt kostar tid föroch sigmed fel förvrängningaroch
i informationden förmedlas. Ett decentraliserat beslutsfattande harsom

fördelensåledes beslutsunderlaget inte behöver förmedlas iattav samma
utsträckning. Ett traditionellt inom Organisationsteorimotargument är att

centraliserat beslutsfattande i gengäld har fördelenett informationattav
från flera verksamheter isamlas och kan leda till bättre beslut förcentrum

tredje,alla. En ofta överlägsen, variant emellertidär decentraliseratett
beslutsfattande informationdär förmedlas mellan de decentraliserade en-

fungerandeheterna. En väl marknad är exempel på sådan organisa-ett en
tion. Priserna förmedlar information andras kostnader efterfråganochom
så bra central samordning produktionatt och distribution inteen av
behövs.

den offentligaI sektorn, där priser ofta inte kan funktion," utövaPelikan 1989 ut- samma
mel-sambandenvecklar löper decentralisering risken beslut fattas i olikade enheternaatten somOrganisationsformlan inte helheten eller samhället. Därför måste decentraliserade enhe-gagnarallokering kompe-och av

för formutsättas någon kontroll. Kontrollenter behöver dock intetens. av ta
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beslutsfattare istället kannivåer. Ifrån högredetaljstyrningformen enav
skulle be-Därmedsina beslut.för konsekvensernaviss mån utsättas av

beslut bästfatta deintressenivåslutsfattaren på låg attett eget som
konsekvensan-princip kan benämnasallmännauppfyller målet. Denna

svar.
infor-effektivdelspräglaskonsekvensansvarorganisation medEn av en

besluten kanförmedlasinteInformation behöver utanmationsstruktur.
organisa-innebär sådanSamtidigtdecentraliserade enheter.fattas enav

konsekvensernaeftersomutvärderablir lättareofta kompetenstion attatt
skaparKonsekvensansvarutomstående.synliga förblikanbeslut merav

intresse.i samhälletsdet ärbeslutsfattare göramotiv förockså att som
budget-decentraliseratmycket äninnebärKonsekvensansvar mer

kvalitetenbedömningkonsumenternasinnebär ävenDet att avansvar.
beslutsfatta-inverka påtillåtsverksamheterandraeffekter påoch externa

kontrol-administrationöverordnadminskar behovetDetta somav enren.
konsu-beslutsfattare och mellaninformation mellanförmedlarlerar och

beslutsfattare.ochmenter
Vilkafördelar.radsåledeskonsekvensansvarnivå harteoretiskPå enen

behand-konsekvensansvarinförafinns ökatmöjligheterpraktiska attsom
problem måstetvåGenerellt kan sägasavsnitt.följande att typerilas av

beaktas.
behandlingläkarebetalaAtträtt.måste mätasKonsekvenserna peren

intresserad äregentligen ärsamhälletkonsekvensfel dennär avvore ex.
långsiktiga hälsa.patientens

Är för litetnivå.justeras till rättmåste ansvaretKonsekvensansvaret
Är ansvarigpersonligenomfattningi förbeslutsfattarenmotiv. storsaknas

försigutsättabenägenhetenmotverkakan det attför konsekvenserna
ersättningeninnovationer. Denmedexperimenterarisker, somattt.ex.

risker.för högaocksådrivsbeslutsfattaren kräver upp av

iproduktionfinansiering, elleroffentligReglering,4.3
regioffentlig

någraeffekt måstevissuppnåföroffentlig insats övervägs attNär enen
regleringar.införamöjlighet ärEnmedelval göras. attgrundläggande av

försubventionfinansiering,offentlig attinföraärEn ex. enatt enannan
regioffentligiverksamhetSlutligen kaneffekten.önskadedennå en

graderolikaibland ocksåbeskrivsalternativDessa avupprättas. somtre
inblandning.offentlig

ochför lösaanvändaskanmedlen ettexempel på hur attEtt samma
låginkomsttagare.tillgänglig försjukvårdförsöken göraproblem är att

länderlösningen. andraIsvenskasjukvård denproduktion ärOffentlig av
regleringar. l Förentafinansiering ochoffentligemellertid bådeanvänds

socialbidragstagareför äldre ochvårdfinansierasStaterna genomt.ex.
privat.produktionen skerfastänMedicareMedicaid ochprogram som

varken ärbehandla desjukhusen måstedockSamtidigt regleras att som
sjuk-fårbefolkningenUngefär 15%offentligt stöd.fårförsäkrade eller av

reglering.dennatackvård vare
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Detta avsnitt behandlar i huvudsak effektiviteten regleringar jämförtav
med verksamhet finansieras offentligt eller bedrivs i offentligten som regi.
Nästa avsnitt fördjupar sig sedan i avvägningen mellan offentlig finansi-
ering offentligoch regi.

Det visas avvägningen mellan regleringaratt och offentlig verksam-en
het eller finansiering i grunden frågaär hur konsekvensansvareten om
fördelas. Regleringar föreskriver visst beteende, ofta tillett låg kostnaden
för offentliga.det Ansvaret för konsekvenserna i kända ochtermer av
okända kostnader hamnar däremot hos aktörer på den reglerade markna-
den. offentligMed verksamhet finansieringeller förhåller det sigen tvärt-

Kostnaderna bärs offentliga,det medan konsekvensernaom. iav termer
varierande beteende eller standard bärs aktörerav på marknaden.av

skillnadenDen mellan regleringar och verksamhet kan utgöra grunden för
bedömning det tillvägagångssättetbästa för offentligten ingripan-om ett

de.
Det bör med offentlig finansieringnoteras att både subventionermenas

och offentlig Ävenupphandling från privata leverantörer. avgifter och
fallerskatter under den kategorien. Dessa kan "negativa" subven-ses som

tioner.
l praktiken finns intedet alltid klar gräns mellan reglering ochen

offentlig finansiering. Skall parkeringsförbud regleringex. ses som en
eller parkingsböterär avgift vilken kan köpa sigmot rättenen attman

frittparkera följandeI det talas reglering i de fallen där straffetom en
eller kostnaden för överträdelse är så högt regleringen bindandeär föratt
nästan alla. Om däremot böterna är så låga människor regelbundetatt
väljer betala i stället för följa föreskrifternaatt betraktasatt det som en
avgift.

Den grundläggande skillnaden mellan regleringar offentligoch verksam-
finansieringhet eller ligger i informationstillgångenden de kräver av

beslutsfattaren. Om beslutsfattaren fullständigt informerad såvore att
medlen kunde utformas på det optimala sättet skulle oftast mål kunnaett

likauppnås effektivt med alla de offentliga medlen.tre av
Fullständig information innebär i detta sammanhang följande:

Beslutsfattaren hur individerhögt och samhälletvet värderar vissen
tjänst.

Beslutsfattaren kostnaderna för producera tjänsten.vet Utifrånatt en
avvägning kostnader och samhällets värdering kan beslutsfattaren be-av

vilkenstämma standard varje individ helst få.bör
regleringsfalletI kan beslutsfattaren reglera så varje individ får denatt

optimala standarden och kan dessutom övervaka så regleringen efter-att
följs. finansieringsalternativetl kan beslutsfattaren köpa tjänsten indi-åt
vider justeraeller subventioner och skatter så varje individ fåratt den
optimala nivån. tredjeI det alternativet offentlig produktion kan- -beslutsfattaren utifrån sin kunskap vad viss tjänst bör kostaom atten
producera övervaka varje individ får den optimalaatt standarden till
rimlig kostnad.

Tablån nedanför visar läroboksexempel över situationett dären samma
utfall kan nås med regleringar, offentlig finansiering, offentligoch produk-
tion.
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produktion underoffentligfinansiering ochoffentligregleringar,mellanLikhet
informationfullständig

privat.offentligt Utanellerproducerasskola, kantjänst,Anta att som enen för skolgång-betalabereddaföräldrarvissaskulle attinsatseroffentliga vara
Antal barndiagramiefterfrågekurvameduttryckaskanDetta somenen. betala änFöräldrar bereddaärmånga atthurbestämsskolan meri av

skolkostnaden.
värdetså högtpå skolgång,värde atthögtdockSamhället sätter avett

reglera,dåmöjlighetEn ärför alla barn.kostnaden atthögre änskolgångär
tvingas betala.föräldrari ochdå skolangårskolplikt. Alla barninföradvs. att allamycket såsåsubventionera skolgången attmöjligheten ärandraDen att

tredjetill skolan. Denskicka sina barnförmånligtdetföräldrar attsomanser offentligamed denlikvärdigtoffentligt, ärbedriva skolanmöjligheten, att
drivainformation kanfullständigoffentliga medgivet detfinansieringen, att

privat skola.effektivtlikaskola ensomen skiljerDei skolan.alla barnmålsåledesmedlen når attAlla tre samma finan-offentligtoffentlig regi, elleriskolafinansieringssättet. Ensig idock
föräldrarnaregleringsalternativet detärskattemedel. lbetalas medsierad,

information detfullständig ärantagandetFortfarande underbetalar. avsom skatte-skolutgifternaförföräldrarmöjligt kompenseraemellertid genomatt
alterna-i andradedensammalevnadsstandardärderasså somattsystemet

tiven. offentligvissskolplikt ochkombinationvaltflesta länderdeAtt enaven regi kan sättproduktion ieller ettskolväsendetfinansiering sessomegenav offentliga.familjen och detmellanskolgångför barnenskostnadendelaatt

infor-fullständigi fallet medslutsatsenteoretiskapå denVänder man
praktiken beror påimedlenmellan attskillnaderinnebördenmation är att

sig kunskapskaffabeslutsfattarnaförförutsättningar attolika omde ger
förkrävsutfall, kunskapochmålmellanglappeventuella ensomen

medlet.justeringeffektiv av
bedömaväldigt svårtoftadetinnebär är attinformationOfullständig att

vanligtvisdetärdrabbas. Dessutomför deregleringenkostnader somav
stället måsteomständigheter. Ienskildatillhänsynomöjligt enatt ta

skolgång.värderingSamhällets4.1.Diagram av

kostnadVärde.

|Samhällets skolavärde av

barnKostnad er
10 ...a-:t-ø----_.§___

u-.§§ fEP-Gr
- --.-§-ii4r §-1ntJ i"--ø

i| efterfråganFöräldrarnas

100o SKORAntal barn gkolbgrn 1 procentI ingripmdeoffentligt allautan av
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enhetlig reglering tillämpas på bred samtidigt. Regleringen grupp av
miljöfarligt utsläpp kan lätt följa för vissa företagattex. medanvara
andra mindremed flexibel teknik kan slås En sådan reglering kanut. också

ineffektiv i den mening vissa företag tvingas minskavara att utsläppen till
höga kostnader medan utsläppsminskning hade kunnat igörassamma

företagandra till mycket lägre kostnad. Slutsatsen är regleringen att en ger
goda möjligheter åstadkomma visstatt beteende denett totala kostna-men

förblirden ofta mycket osäker och den önskade effekten oftanås inte på
fördet samhället billigaste sättet. 3

l alternativet offentligmed finansiering förhåller det sig precis tvärtom.Denna egenskapav re- Kostnaderna i form utgifter eller intäkter frångleringar statskassanhar behandlats syns av men
utförligt i den national- effekten förblir ofta osäker. I många fall där har subventionerat förman attekonomiska litteraturen. öka sysselsättningen eller åstadkomma andra mål har undersökningarex.föreslåsDär även regle-

efteråt visat effektenringsformer obetydlig.inte När offentligahar att den finansieringenvarsom
de nämnda nackdelar. En föranvänds upphandling tjänster kan möjligheten bedöma effektenattavsådan såkallade säljba-är något bättre. Ofta detär emellertid så de upphandlade tjänsternavara atträttigheter. Som ettra ex-
empel skulle regeringen konsumeras konsumenter. Det dåär svårt konsumentersattav veta omkunna begränsautsläpp önskemål uppfylls. Det är också svårt hänsyn till skildaatt ta önskemål.miljöfarligt ämneettav
till viss total mängden

företagenlåta köpamen Tabell 4.1. Jämförelse informationstillgång vid användning olikaav medel.avrättigheten släppaatt ut Reglering Finansiering Produktionden mängden varand-av
ra. informationf omProblemet har också Kostnaden svår lätt lättuppmärksammats i prak- Effekt ofta lätt ofta svår ofta svårtiken. Sedan1970har det förVärdefunnits begränsnings-en konsumten svår svår svårkungörelse begränsarsom
myndighets rätt med-att

föreskrifter,dela anvis-
ningar och råd. Den har Tabell 4.1. kan tolkas så det bästär skapaatt konsekvensansvar förattintedock haft avseddver- de konsekvenser är graverande. Det betydermest kostnadersom att omkan, därför avbl. stö-atta. effektnå är mycketfrån att osäkra riskdet regeringskansliet med för de blir högaen och slåratt
har varit svalt. Därför ojämt kan det bättre offentligaden beslutsfattarenatt konsekvens-vara tarupprättade regeringenen i form offentlig finansiering.ansvaret Däremot konsekvenserna iav enbegränsningsförord- omny
ning formträdde i kraft varierande standard ärsom graverande kan detav mesten lämpligvara1988.Förordningen åläg- den offentliga beslutsfattarenatt reglerar standarden. Därmed står demyndighet attger en ge berörda själva för kostnaderna.parternade berörsparter som
kostnadsmässigttillfälle Ett ofta anfört exempel är miljöreglering kanatt påkallad i fallen varasig innan regelatt yttra en där även litet utsläpp kan förödandehaett miljökonsekvenser.ex. Dettameddelas.Dessutom

fallär där det viktigareskall ärdet göras kon- ett hålla standarden ingaatt utsläpp änen att
sekvensutredning.Om minimera kostnader. Däremot i fall där variationer iett utsläpp inte harkostnaderna blirantas förödande följder kostnaderna minska utsläppen kan varieraattmenmåste regeringens avstora
medgivande inhämtas. mycket kan miljöavgift motiverad.en vara merRegelnskonsekvenser miljöområdetPå börjar det har utvecklats här ocksåresonemang somskall dessutomföljas upp politiska beslut. På många andra områden däremotså genomsyralängeden beslu-gäller. Riks- styrs
revisionsverket fåtthar i logik. Tydligastten är det i fallen där regleringar,av en annan oftauppdrag föratt ansvara prisregleringar, införtshar i omfördelningssyfte. Exempel på sådana ärmetodutveckling och ut-

delar jordbruksregleringen,bildning hyresregleringen,i samband med delar bostadsreglering-av avförordningen. Det åter- Gemensamt för många dessa regleringaren m.m. är någotav att enstår den för-att seom nya varierande nivå omfördelningenpå inte kan hasägas drastiska konsekven-ordningen har störreett
genomslag samtidigtän den gamla. regleringama ofta för sigmed höga kostnaderser försom sam-



47

mindre priviligierade Jord-inte drabbar andrahället och sällan grupper.
for barnfamiljer.for sig matutgifter bl.bruksregleringen med högre a.ex.

fåreffektivitetsförlusten bönderna endastSamtidigt såär stor utatt en
regleringamamatprishöjningen åstadkommer. Hyres-liten dendel somav

låginkomsttagare oftaretill där betalar högaregleringen har lett ett system
hitta medan högin-i områden eller ha svårt bostad,nybyggdahyror att

oftare attraktiva, områden med låga hyror.bor i äldre,komsttagare mer
fleraförts i avsnitt tyder på dessahar dettaResonemanget att avsom

antagligen mindre lämpligafordelningspolitiskt motiverade regleringar är
subventioner.direktaän ex.

finansieringvisats regleringar, offentlig ochSammanfattningsvis har att
offentliga insatser oftaoffentlig produktion kan tre typer somses som av

lämpligafor mål. Regleringar kan detnå närkan användas att varasamma
effekt Offentligviss kostnader. verksam-viktigt uppnå oavsettatt enanses

effektenfinansiering bättre kostnadereller däremothet ger grepp om men
variera någotkan mer.

Kontraktsformer4.4 och konkurrens

Indelningen offentliga medel i kategorier reglering offentligochav som
finansiering mycket I detta kapitel beskrivs detaljeradär hurgrov. mer

utformasmedlen forkan stärka konsekvensansvar. Tonvikten liggeratt
därvid på val kontrakt möjlighetenrätt och införa konkurrens. Bådaattav
frågor viktiga för verksamhet i offentlig offentligtär regi, finansierad

Ävenverksamhet avvägningenoch mellan dessa. vid utformning regle-av
ringar det emellertid viktigtär beakta hur de påverkar kontraktsformeratt

konkurrensförhållanden.och

Konsekvensansvar val kontraktgenom av
Vid decentralisering med konsekvensansvar det bestämmas hurmåsteen

beslutsfattare förskall konsekvenserna sinautsättas beslut. Dettaen av
ofta i formregleras någon kontrakt.av

Principiellt skiljer olika kontraktsforrner.mellan treman
prestationsrelazeratkontraktsforrnEn kontrakt. Storlekenär påett er-

sättningen beror på prestationen. den privataI sektorn detta vanligär en
kontraktsform. offentliga finnsI den sektorn några exempel. Försök med

sinaresultatlöner på håll. Lönesättningen i blivitgörs har allmänhet något
Ävenflexibel tillåter skillnaderoch beror prestation.på leveran-mer som

offentliga intemdebiterasmellan verksamheter allt oftare fåroch där-ser
prestationsrelaterademed karaktären kontrakt.av

vanligaste inom offentligaDet kontraktet den sektorn emellertidär
fastfortfarande flesta offentligt fårersättning. De anställda fast lönen en

inte till prestation. flesta myndigheter får fastlagdaknuten Deärsom
inte prestation.budgetar är beroende derassom av

förekommer kostnadsrelateradeSlutligen Vidkontrakt. byggkontrakt
eller upphandling inte ovanligt ersättningenär det bestämmsattannan

visskostnaden plus procentsats.vara en
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l verkligheten naturligtvisär många kontrakt blandningar dessa olikaav
kontraktsformer. Tandläkare får exempelvis ersättning fastlagdären som
för varje form behandling. Ersättningen därmed koppladär tillav presta-
tionen antaletutgörs behandlingar. Däremot finns inget motivsom av att
utföra varje behandling så bra möjligt. varjeFör behandling i sigsom
liknar kontraktet fast ersättning. Samtidigt finns inget motiven att spara
med antalet behandlingar. På det liknarsättet kontraktet kostnadsrela-ett

kontrakt.terat
Ett exempel det kontraktär vissa privataannat läkarmottagningarsom

har landstinget.med får fastDe belopp patient, behandling-ett oavsettper
Denna kontraktsform skapar motiv så många patienteratten. ta emot som

möjligt. i sigDet kan upphov till korta köer och bra service. Samtidigtge
finnaskan det motiv övervältra behandlingskostnader remit-att attgenom

fler patienter än kanske nödvändigt till sjukhustera och specialister.
Dessa visarexempel prestationsrelaterade kontrakt fungeraratt bättre

bättre prestationsmåtten Ersättningarär. till tandläkare och akutmottag-
ningar skulle fungera bäst de kunde knytas till patientens långsiktigaom
hälsa, den prestationen i slutändan är avgörande. I kapitel disku-5.3.som

organisationsformer för sjukvården byggerteras på sådana kontrakt.som
Vårdcentraler kostnadsansvar för patientens långsiktigaettges ex.
sjukvårdskostnader.

finnsDet två invändningartänkbara prestationskontrakt. för-Detmot
utförär den arbetet kan första att utsättas mycket risker honsom stora om

skall bära det ekonomiska praktikenI innebär detansvaret.ensam att
prestationskontrakt ofta bara delvis utföraren.belastar I resultatlöne-ett

tillåts enbart del den totala lönen varierasystem med resultatet.ex. en av
Det andra är det kan finnasvårtargumentet lämpligaatt attvara

prestationsmått helt korrekta incitament. Detta oftaharsom ger argument
felaktigt föranvänts rättfärdiga fast ersättningatt eller kostnadsrelate-en

rade kontrakt. Den relevanta frågan nämligenär bristfälligtett presta-om
tionsmått eller incitamentsämre bättre än den alternativa kontrakts-ger
formen. Detta kan variera från fall fall.till privata företagl är denex.
kortsiktiga vinsten mycket bristfälligt företagsledarensmått påett kapaci-

Ändå har aktieägare lärt sig bedömningtet. företagsledarenatt påen av
basis bl. vinsten är överlägsen ingen bedömning alls.av a.

Prestationskontrakt kan skilja sig åt vad gäller graden konsekvenserav
utföraren för.utsätts Förhållandevis lite konsekvensansvar finns vidsom

decentraliserat budgetansvar och uppdelning offentlig verksamhet iav
beställar- utförarroller.och fallenI båda har utförden arbetet ettsom
formellt får oftasthan inga personliga fördelar utförtvälansvar ettmen av
arbete utöver den tillfredställelsen och karriärmöjligheter.eventuellaegna

Empiriska studier Ds 1989: 10 försök med beställar-och utförarrol-av
ler inte positivodelat bild. fallI några fungerade försöken, kostnads-ger en
medvetandet ökade och strukturella förändringar underlättades. I andra
fall misslyckades försöken därför personalen inte bereddatt axlaattvar

roller därföroch det inte fanns möjlighet välja utförareatt andranya att
beställaren missnöjd med resultaten.om var

Ett starkare konsekvensansvar finns i resultatlönesystem. Konkur-ett
ökar konsekvensansvaret möjligheten igå konkurs ochrensen attgenom
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emellertid vid konkur-konsekvensansvaretförlora arbetet. Starkast är en
entreprenadfö-ekonomiskt självständig,utförarendär är ettsom ex.rens

retag.
offentliga organisationer.införts vid Somhar radResultatlönesystem en

Vattenfall, vidvägverket, lokalvårdenteleverket,exempel kan nämnas
arbetsgivar-i Statskontoret och Statenslänsarbetsnämnden Malmö m. m.

fall fanns frånförsök. fleraantal I dessa1989 har utvärderatverk ett av
vidsig i farhågor opartiskhetgrundadebörjan motstånd attett omsom

Även fackföreningarna tvek-myndighetsutövningen skulle äventyras. var
förändringen i efterhandvisar emellertidUtvärderingarna attsamma.

pioduk-flesta. sjönkpositiv Kostnaderna ochde allrabedömdes avsom
20%. sini vissa fall med så mycket I helhet måstetiviteten ökade, som

mycket lyckade.försök bedömasdessa som
kankonsekvensansvar resultatlönesystemstarkare änEtt ännu genom

extremfallinförs i kan innebärariktig konkurrenserhållas när attsomen
till förlust arbetsplatsen.dåliga prestationer leda konkurs ochkan av

konkurrensKonsekvensansvar genom
skapaprincipen konsekvensan.svar ärimplementeraEtt sätt attatt om

inte förmedlafungerar kundbehöverNär konkurrensenkonkurrens. en
tjänst politisktillfredställelse via ellermedsin upplevelse eller enen

flyttas från politiskaKvalitetskontrollen deadministrativ apparat. orga-
tjänsten felaktiga beslutproducerar lederdentill användaren. För somnen

minskadekundbesök. Under konsekvensansvar ledertill minskadedirekt
sanktioner.nedskäming verksamhet eller andratillkundbesök av

fungerar, kraftfullt säkerställa bådekonkurrens, det är sättnärAtt ett att
vida för våri kretsar den deleneffektivitet kvalitetoch accepteras av

privata tjänster. likställer dockoch Fåekonomi producerar envarorsom
marknadskraf-fritt härjande ohämmadefungerade konkurrens med ett av

miljö inte sällanfungerande konkurrensSnarare kräverter. somenen
Äganderegleroffentliga ingrepp.eller upprätthållasmåste skapas genom

monopolbildningar konkurrenshinder måste avlägs-ochövervakas,måste
utbildningmiljöförstöring, otillräckligmarknadsmisslyckanden somnas,

fungerandeproduktinformation korrigeras. kon-otillräcklig måste Enoch
ofta kompliceradresultat ganskainte sällansåledeskurrens är ett enav

incitamentsstrukturer.konstruktion regler ochav
omstridd i sociala sek-delar denockså mycketKonkurrens är avmer

argumentationen ofta i vårdideologiskt försplanPå atttermeretttorn. av
familjen i sinvinstintresse liknainte skallskalloch utanstyrasomsorg av

varföremellertid tydligtpålitlighet. sällan uttrycktovillkorliga Det är
flestakvalitet för privat produ-effektivitet och deökakonkurrens väntas

följandeför sociala tjänster.tjänster inte många Detochcerade varor men
skulle kunnaförsök formulera lista tänkbara skälär attett av som manen

anföras.
därför kvalitetsbe-fungerar i socialainte den sektornKonkurrens att

jämföra kvaliteteninte kan kan densvårare. Om kundernadömning där är
föra sigockså med verksamheterkonkurrens. Det kanförsämras med att

förinte i ställetmarknadsföring samhälletmedkonkurrera attgagnarsom
kvalitet.medkonkurrera
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till förKonkurrens leder konkurser kan de vårdasutsättasom som
oacceptabla trångmâl.

valfrihet följer segregeringen.med konkurrens kan ökaDen som
invändningarna allvar in den meningenAlla måste påtre tas att en

tillkonkurrens kan upphov dessa problem. Samtidigtoreglerad ärge
fasta effekternainvändningar enbart på helt oregleradtarsom av en

tämligen ointressanta. finns ikonkurrens Det knappt någon marknad
Sverige idag inte i viss intereglerad mån, och det hellerär ärsom en

föreslås för socialaoreglerad konkurrens någon de verksamhetersom av
offentligaidag bedrivs monopol.som som

förexempel det mycket svårt konsumenten bedömaSom är attett en
antagligen betydligtbils säkerhetsprestanda, svårare bedöma kvali-än att

skolundervisning. avhjälptseller Detta har dockbarnomsorgteten av
bilbesiktning, villkor försäkerhetsregler och bestämmer kon-genom som

hindrakurrensen den.utan att
frågan försåledes konkurrens regleradDen relevanta är är attom som

fortfarande effektivi-problemen leder tillundvika de nämndaovan
tetsvinster. med sådan reglerad konkurrens måste sedanProblemen en

offentligde problem kan drabba verksamhet kon-ställas emot utansom
ofta just förOffentlig kritiseras dålig kvalitet,verksamhetkurrens.

effekterbristande till individen, och höga kostnader,hänsyn segrerande
problem kan uppstå på oreglerad marknad.dvs. som ensamma

nationalekonomiska litteraturen visats, åtminstonehar det ocksål den
teoretiskt, det olika omständigheterunder år under många ärattsenare

förhindrarmöjligt och villkor konkurrensens avig-utveckla regleratt som
fördelar. frågasidor offra dess slutändan det dock empiriskl ärutan att en

från fall till fall i vilken utsträckning för vilkaochmåste prövassom
fås fungerakonkurrensen kan bättre monopolverk-verksamheter änatt en

offentlig regi.samhet i
effek-empiriska litteraturen sambandet mellan konkurrens ochDen om

från nedanförtivitet i huvudsak utlandet. Tablån någrakommer ger exem-
studier.svenska och utländskapel av

erfarenhet offentligSverige finns visserligen viss verksam-l atten av ge
självständighet föroch den konkurrens, dockhet ökad utsättaatt utan att

grundligt. Flera statliga affársverken harsambanden har undersökts deav
självständighet reformerat sig själva för-i med ökadsamband övert.ex.

till ofta sin monopolställning flera fallde har kvar. Iväntan trots att synes
förväntan konkurrensen kommer öka.kan det bero på stark att atten om

minst lika effektivtill exempel många bedömareTeleverket anses varaav
telefonbolagen betydligtamerikanska konkurrensutsat-de ärsom mersom

ta.
insikt vinnas från i England nyligenintressant kan också denEn genom-

upphandling tjänster.förda reformen för kommunala Ett antalstortav
tvingas i anbudsförfarandetjänstemän konkurrera medkommunala ettnu

hittills slutits kommunalaprivata företag. de kontrakt har deAv som
ungefär 80%. förklarastjänstebolagen vunnit Den höga andelen treav

första tjänstebolagen sin produktivitetökade de kommunalaskäl. För det
upphandlingslageninnan den kom. Förväntan konkur-avsevärt nya om

för bli i lika effektiv privata företag.tydligenräckte att stort sett somrens
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effektenNågra empiriska studier konkurrensavav
jämförelse i landstingens i privata tandläkares regitandvård ochEn av

indikerar privata1983. Jönssonsresultat den tandvår-Jönssongörs attav
offentliga.produktivitet dubbelt såhög denden har är nästanen som som

för självständighetstudie visst underlag påståendetengelskEn ett attger
produktiviteten 1989. studi-förbättrar Parker Hartley, loch konkurrens

produktiviteten i tio statliga verksamheter ändradeundersöker sommanen
affärsverk aktiebolag, från myndighet tillsin från till exempel till ellerstatus

genomsnitt produktiviteten betydligt verksamhetenaffärsverk. ökade närl
fick självständighet och graden konkurrens ökade.större av

undersökning Piggot 1986Domberger ochEn görs av som grans-annan
studier jämför privat verksamhet med motsvarandenågonkar 54 ensom

finner Piggot l3 de privataoffentlig. Domberger och stycken därAv dessa
tillförlitli-effektiva. dessabedömdesdataföretageninte l sexav varavar mer

företagetfall offentliga konkurrensutsatt. Dom-samtliga dessa detl varga.
därför konkurrensförhål-Piggot drar slutsatsen detberger och äratt snarare

produktivitetägarförhållanden betydelseför och kostnads-harlanden än som
nivåer.

litteraturgenomgång Borcherding al.dras iLiknande slutsatser etaven
l982.

riskerdeföretag inte bereddaprivataandra mångadet att taFör somvar
kommunalt kontrakt hadekapitaluppbyggnadenföljer den ettstora som

flera fall förkommunfullmäktige itredje fuskade attdetkrävt. För gynna
tjänstebolagen.kommunalade

förkommunala bolag utsättskonkurrenseneffekternaStudier somavav
uppgifter dock depreliminära harEnligtavslutadeinte än.i England är

under deproduktivitetsin avsevärttjänstebolagen ökatkommunala senas-
Economist, 1989.för konkurrensenförberedelseårente som

Även tillledakonkurrens kanempiriska tyder påresultatdel attom en
egenska-tydligt vilken konkurrensensmindreproduktivitet är detökat av

människors tävlings-med väckadetviktigast. Räckerär attex.per som
viktigare elementetnyetablering konkurser detochinstinkt, eller är

etableringsfrihetochkonkurrensinstitutionell

produktionsenheter kan etablerasinnebärfri konkurrensheltEn att nya
mildare formförslagfinns emellertidexisterande. Detoch slå ut en avom

Otter,t.ex.för institutionell konkurrenskallaskonkurrens vonsom
kunderinstitutioner konkurreraoffentliga kan1986. Tanken är att om

fungeravälja Kundernas val kanalternativ emellan.olikahar att somsom
Alternativt kanpolitiker i budgetprocessen.beslutandetillsignal pengarna

kallat voucherliknar såautomatiskt. Det system.följa kunden ettsenare
omda-konkurser och denviktigt hotetfrågan huravgörande ärDen om

höjaförmågaförnyetableringar konkurrensensärföljer på attning som
effektiviteten.

kanviktig verksamhetensärskilt närnyetableringartill ärMöjligheten
för existerandefinns riskoch detideer prövasförbättras attatt nyagenom

fåtalfall kani avseende. I sådana äventrögrörliga detta ettinstitutioner är
från vilken helaexperimentell verkstadfungeranyetableringar som en

fungerar.metoderinsikter hurbranschen hämtar nyaom
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vissaI finnsverksamheter farhågor fri etableringsrätt skallatt en upp-
oseriösa eller samhällets olämpligaögonmuntra etableraattur personer

sig. Etableringsrätt skall dock inte förväxlas frånvaromed etablerings-av
regler. Etableringsregler vanligaär på många marknader etable-utan att
ringsrättens fördelar olfras. visar erfarenhetenDet från advokatsam-ex.
fundet övervakar vissa etableringsregler.som

finns inga entydigaDet belägg visst bestämt antal konkurren-att ettom
for fungeradebehövs skapa konkurrens. vissal fall kan detter att räckaen

med väldigt få konkurrenter. Ibland räcker det till och med endastatt en
verksamhet är etablerad, finnsdet åtminstone potentiell kon-attmen en
kurrent bereddär träda den etablerade verksamheten inteattsom om

sig fl.,sköter Baumol 1982.m.
Å sidanandra kan konkurrensen undergrävas finnsdetäven när ett stort

antal konkurrenter. Detta kan bero på höga sökkostnader förenadeäratt
med leta bland konkurrenterna. Det kan också bero påatt samarbete

företagen.mellan Samarbete förutsätter inte aktivt samarbete,ett utanens
blidet kan naturligt utfall ingendär förstavågar denett av en process vara

konkurrera aggressivt.att
Många små konkurrenter tillkan och minskamed konkurrensen. Dels

varjehar enhet möjlighetsämre gardera sig riskerna och kräveratt mot
därför högre riskpremier. Dels förär det svårare konsumenter hitta deatt
företag har kvalitetbäst och lägsta priser. Sökkostnaderna ökar medsom
antal konkurrenter.

Mot bakgrund den ekonomiska litteraturen kan de nackdelarav som
institutionell jämförtkonkurrens har riktigmed konkurrens beskrivas som
följande:

Institutionell konkurrens där kundernas fungerarval endast som
signal till politiker förutsätter politikernas styrfunktion upprätthålls.att

missar möjlighetenMan därmed minska den överordnade byråkratinatt
decentralisera styrning längre i verksamheten.attgenom ner

För politiker kan det fattasvårt beslut nedläggning.attvara om
Nedläggningar ofta massivtmöter politiskt frånmotstånd mindre grupper

ofta kan hävda sig utspritt allmänintresse. Hotetmot ettsom mer om
konkurs eller neddragning verksamheten kan därför mindre vidav vara
institutionell konkurrens.

Även nyetableringar förutsättningarhar sämre institutionellunder
konkurrens. institutionell konkurrens förutsätter vanligtvis nyetable-att
ring politiskakontrolleras på den nivån. minskar förutsättningarDetta för
sådana vill former förpröva verksamheten. Risken finns ocksåattsom nya

existerandede insitutioner därmed inte för stimulanserutsätts förnyaatt
sig.

9 emellertid vik-Det är
tigt etableringsregleratt
inte kan användasgod- Konkurrens entreprenadgenomför förhindratyckligt att
konkurrensen. Ett sådant Även offentlig verksamhet inte själv konkurrerar kan den ändåom enexempelär kommuner- utnyttja konkurrens konkurrerande anbud föratt delaraccepteragenomplanmonopolnas som

förhar använts skyd-att den verksamheten. Om anbuden är lägre än de kostnader kanav egna egnaexisterandelivs-da den arbetsuppgift läggas på entreprenad. praktikenI köper oifent-ut mångaenfrånmedelhandel kon-
liga verksamheter entreprenadtjänster frånäven andra offentliga organisa-kurrens.
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liktydig mednödvändigtvis så entreprenad ärintealltsåtioner. Det är att
privatisering.

uppmärksammade aspekt entreprenörensEntreprenadens är attmest
finnsarbetsinsats. dock två andratill ökad Detvinstintresse kan leda en

den på entreprenadverksamhet och läggabrytakonsekvenser utatt somav
betydelsefull. avknoppade verksamhetenDet denärkan attenamervara

detaljstyr-organisationens regler ochdeninte lyda underbehöver stora
experimenttill speciallösningar ochmöjlighetgångerning. mångaDet ger

möjligainte varit del denhadeproduceraandramed sätt att som avsom
organisationensfrån denorganisationen. andra det,Det är storaattstora

styrningfördel slippa den avknoppa-likasynvinkel, kan stor att avvara en
specialisering i managementkun-möjlighet tillverksamheten. Detde ger

områden.till mindre antalnande ett
företag iprivata västvärlden hariintresse sammanhanget ärAv att

organisatorisk förändring under de 15 åren. Dengenomgått senastestoren
uppdelad iorganisationsformen idag koncern ärvanliga är ett stortatt en

litenihop mycketdotterbolag knytshelt oberoendeantal nästan som av en
allting inte tillhör deras kärnverk-Dotterbolagen köperkoncemstab. som

utanförfrån koncernen. Företageller bolagfrån andra dotterbolagsamhet
specialiseringofta betydelsenbetonarorganiserade på det sättetär avsom

enskilda företagenför deresultatansvari managementkunnande samt som
Organisationsform.fördelarna med dennaviktigastede

teoretiska empiriska insiktersammanfattas ochFöljandel det upp-om
redovisningar finns i Pyddoke, 1989, ochutförligahandlingsmetoder Mer

upphandlingåterkommande slutsats är1990 b. EnStatskontoret, att
undvikas.vanligaste fallgropama skall lför deviss kunskapkräver atten

upphandling kontraktsproblemlitteraturen ochteoretiskaden ex.om
Tirole, 1988 antal problemStiglitz, 1987; pekas påSappington ett som

optimaltanbudsförfarande auktion tilllederförhindrakan ettettatt
huvudskäl anförs.uppdragsgivaren.utfall för Fyra

från företagen.återvinna övervinster Detkan svårtA Det att enavara 2° iblandhävdasDet attbegränsad. Det andra skälet ärkonkurrensen kanskälet är attatt vara och konkur-entreprenad
övervinsterinte bereddingå risker ärföretaget måste i tillståratt ta utan motsatssom man rens

of-"sambruk". dvs. attåterförsäkra sig exempelinte Ett ärföretaget kanoch attemot.som fentliga verksamheterge-förkapitalinvesteringar kontraktet. Entvingas tillföretaget attstora utnyttjarmensamt resur-
emellertidtillhandahåller kapitalföre- Dettafall uppdragsgivaren ärmöjlig lösning i såär att ser.

missuppfattning. En-enverktygsmaski-bilföretag inte tillhandahållersällanexempelmål. Ett är att treprenad är snarareentillandahåller mångalegotillverkare. På störretill sina sätt form sambruk därsammaner av
kostnads-ochdriverkonsultföretagen deras ADB-sy-datorutrustning till ansvars-företag som gjortsfördelningen har

stem. tydligt. Som exempelett
orimligtför bindande kontrakt kanB Kostnaden upprätta myndighet medkanatt ett vara en

överkapacitet i någonföretag ansvarigtinträffa möjligheterna hålla ärDet kanhög. att ettom säljasektor den en-sommöjlighe-kärnkraft, försvaret. kan också såDetbegränsade t attvaraex tilltreprenadtjänst en an-
myndighet. Konkur-inskränkta. Till kanbinda sig exempelför regeringen kanatt nanter vara en offentligamellanrensänd-regeringen beskattningen verksamhetefterföljande ändra av en som innebärverksamheter

möjlig-framtidaför Slutligen kan osäkerhetförutsättningarna den. främst motiven ökaromrar att
sambruksmöjlig-sökaattmålbeskrivningar.fastläggasvårt snävadetheter göra att kanheter och annat somfördyras problem. BlandImplementering kan antalkontraktC ettavav kostnadernaellersänka

produktionsresultaten.och utvärderasvårt mäta förbättra kvaliteten.kan det attannat vara



54

prestationsmått till snedvridningar i FöretagetsAggregering kan ledaav
finnasproduktion. begränsade snedvridna incitament tillDet kan och

förnyelse.FoU och
i sig felaktiga incitament produktionsre-Kontraktet kanD trots attge

riktigt. har kontrakt tidsultaten Antag över lång därmäts att man en
förknippadefördelarna samarbetet investeringar relations-med är ärsom

specifika, inget utanför uppdragsgiva-de har värde samarbetet mellandvs
företaget. relationsspecifikt kapitaloch Förekomsten kan t.ex.avren

förhand bilateraltinnebära det råder konkurrens påatt att ettmen mono-
efterhand. finnsi Om det risk försökerpol ändå uppstår dåatt parten en

efterhandsig hela överskottet i kan det till for investe-kapa åt leda små
förhand.ringar i

litteraturenSammanfattningsvis pekar teoretiska möjli-den på antalett
kontraktsformer minskaproblem kan problemen.samt somga
empiriska undersökningarantal belyserEtt entreprenadproduk-stort

tämligention. bakgrund dessa måste det väl belagtMot attansesav
ofta förkan sänkas verksamhet konkurrerandekostnader när utsättsen

kvaliteten följandeDe några exempelanbud, äventyras. ärutan att av
studierna.

offentligNågra empiriska studier upphandlingav
McAfee Mcmillan studie1988 där med dataI och presenterasen man

genomfördafrån faktiskt upphandlingar simulerar vilka kostnader skul-man
fått med incitamentskontrakt, dvs. kontrakt belönar kostnads-ett ett som

troligenbesparingar. visar sig då skulle kunnat sänkakostnader-Det att man
10%.med cana

R46: 1989 beskri-Kommunal verksamhet på sätt BFRRapporten nytt
forändringsprojektundersökning åtta alla bedömdessom somver en av

flexiblaför lösningar,lönsamma kommunen. Entreprenören använde mer
fler ideerpersonalen spelrum, hade och bereddstörre att satsavar mergav

projekten.påpengar

brittiska erfarenheter främst offentligaAscher 1987 behandlar denav
upphandling städning, catering. Oftastsjukvårdens och kan kost-tvättav en

nadssänkingkonstateras.

oftaTrots studier finner kostnadssänkningar i samband medatt entre-
finner möjligheterna oftaprenad de också inte utnyttjas fullo.tillatt

Följande fel framhålls de vanligaste och viktigaste se Pydokke,som
1989:

utnyttjade.Möjligheterna till otillräckligtA konkurrens
formulerade kravspecifikationerB Vagt uppdrag och
styrningC Svag och kontroll uppdragstagarenav

Olämplig ersättningsformD
Olämpligt anbudsförfarandeE
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rekommendationer for förhandskonkur-avtal därnedan återgesl Tablån
uppsägningsmöjligheter finns från 1989:Pyddoke,ochrens

införa entreprenadAtt
Uppsök och underlätta konkurrens

Annonsera- tillräcklig tid till anbudsförbcredelserGe- och uppdragetFörenkla kraven dela upp- ochLåt avdelningar konkurrera med varandra entreprenörer- Publicera information teknikom ny-
Renodla uppdraget.

Undvik avanceradekrav- Dela uppdragetupp- Etappupphandla-
för styrning och kontrollAvdela resurser

incitamentskontrakt lämpligt.Välj såärnär

anbudsforfarandeAnvänd rätt
Slutna anbud- Hemligt budgivareantal-

1989 kommuner påEnligt undersökning K-konsult, köper entrepre-en
försina landstingen 13°/0for 10,3 % kostnader medan köptenad externaav

för-Användningensina kostnader. entreprenad kommerexterna avav
i i statliga myndigheter.modligen öka både kommunerna och Enatt

visadei 1985verksamheter Motala kommun under årgenomgång av ex.
fler i princip skulle läggasmånga verksamheter kunna ut.att

idagspridning i dock påentreprenad kommunerna stöterEn tre typerav
första lagstiftningenhinder från sida. kommuner-Den är attstatens omav

ofta statsbidrags-lägga verksamhet oklar. Det andraär ärrätt attatt utnas
ofta förhindrar tredje skattesystemet kanentreprenad. Detregler är att

förexempel kan det oekonomisktmotverka entreprenader. Som ett vara
personalintensivt eftersomlägga arbete på entreprenadkommunen att ut

tvingas betalade då att moms.
Även finns hinder for hindernivå entreprenad. Ettpå kommunal är att

för verksam-svårt beräkna kommunens kostnad dendet kan att egnavara
flera verksamheter. Kost-många användsheten gemensamtresurser av

betydligtnadsjämförelsen underlättas den kommunala verksamhetenom
möjlighetbolagiseras. sådant kommunalt bolag borde sedan haEtt att

tjänster till fleralika villkor, sälja sina kommuner.konkurrera på attex.
visst empiriskt finns föravsnitt konstaterats stöddetta harl att ett att

elTektiviteten.och konkurrens i allmänhet kan öka Denentreprenad teore-
professionalismsamtidigt ochgenomgången pekar på det krävstiska att

fungerai kontraktsforrner för skallflexibilitet urval konkurrensenattav
fördelaKontrakten måste konsekvensansvaret rätt.rätt.
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kommunermyndigheter ochstyrningStatlig4.5 av

ibådeskettreformering budgetprocessenhar statenårUnder avensenare
frånövergångensyften underlättaEtt ärkommuner.i mångaoch attav

följandenämnder. lmyndigheter ochresultatstymingtilldetaljstyming av
kon-påverkar gradenreformprocessendenavsnitt analyseras hur av

klargörande dekräveroffentlig verksamhet. Dettai ettsekvensansvar av
styrningsbegreppen.olika

verksamhetperfekt kunskap hurmedstyrning skeddeOm enomen
alla de-direktiv täckerutfärdastyrande kunnaskulle denfungerar som

grundade påeftersom deeffektiva ärDetaljbesluten skulletaljer. vara
därmed fungera bra.Detaljstyrning skulleperfekt kunskap.

alternativfinns dockverksamheteninformationbrist på ettI somom
kanverksamhetendetaljregleraförresultatstyming. ställetför Ikallas att

verk-belönardecentraliserat. Sedanfattas mycketbeslutenlåta manman
beslutsfattarnadecentraliseradeförproduktion de ettsamhetens att ge

resultat-principiellt kan sägas"rätt" beslut. Rentfatta attintresse attav
konsekvensansvar.styming detär mestsom ger

inverksamheter delasmatris däribeskriva problemetkanMan en
ochprestation resultatellerbedömastyrande kanväl denberoende på hur

i verk-orsakssammanhangharden styrandedetaljerad kunskaphur om
samheten.

informa-brastyrande hardenbedömasvåraOm resultaten är att men
detaljstyming befogad. Om däremotorsakssammanhang ärtion enom

fördelaktig.resultatstymingmöjlig kanresultatbedömning är mervaraen
bedömasvåraresultat ärkännetecknas attverksamheterVissa attav

iStyrningenosäker.orsakssambanden ärsamtidigt kunskapen omsom
styrning endastskermålstyrning, dvs.för attiblandfall kallasdessa genom

målstyrningupprättas. emellertid viktigtDet är attmål att noteraett
nödlösning.endast är en

oftastdetaljstyming sig tvågrundar påMotståndet släppamot att argu-
möjligheter tilldetaljstyming resul-första behövsDet är oavsettattment.

idärför vissa rättigheter måste kan hamnatatstyming garanterasatt som
ofta inte tillåter resultat-offentlig verksamhetfarozonen. andraDet är att

detaljstyming.Därför alternativ tillfinns ingabedömningar.
rättigheternasnaturligtvis ihop. OmhängertvåDessa argument upp-

inte resultatstymingtillräckligt så torde även-rätthållande kan mätas noga
detaljstyming. grundläggande problemet medDeträttsäkerhet äntyra mer

detaljstymingförbiser baserad påemellertid deär att attargumenten en
resultatstymingbetydligt baseraddålig information sämre änkan vara en

målstyming2 resultatmått.Begreppet på osäkra
ofta påanvänds tvety-ett

vissadigt Avsätt. an-
målstymingvänds som målstyrningresultatstyming ellerDetaljstyrning,4.2Tabellresultatstyr-liktydig med

orsakssammanhangspråkbruket KunskapVid detning. om
finnsfinnsdock behovethamnar av

ofta iresultatuppföljning
skymundan. Här Resultatbedömningmenas

Resultat-Detalj-målstyming ellermöjligmed styr-en
styrningsig resultatstymingbegränsarning som

förformulera måltill att MålstyrningDetaljstyrningmöjligverksamhet.en
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Budgetreformen

medförsöksverksamhetresultatstyrning harsyfte underlättal enatt en
flera myndighe-i vilken1980-taletunderpågåttbudgetprocessförändrad

i budgetprocessen ärviktigaste inslaget dendeltagit. Dethar enter nya
förvalt-verksamhet, dvs.tredje hela denårprövningFördjupad vart av

myndigheterna ad-tillsyn,transfereringar, regelsystem,ning, m. m., som
myndighetsspeci-iregeringenför. Formellt skallellerministrerar ansvarar

beställaplaneringsriktlinjer för verksamheten, sär-olikadirektivfika ge
avgränsninginom område,någotredovisningar eller analyserskilda ange

kompliceradeför ochfördjupade analyseninriktning den storaoch av
verksamheter m. m.

fördjupad anslags-tredje lämnaåri sin skallMyndigheterna varttur en
prestationerverksamhetensinnehålla analyserframställning skall avsom

effekter.och
ioch pekarförsöksverksamhetenhar utvärderatoch RRVStatskontoret

tilldärför successivtutvidgaserfarenheter. Modellenpositivapåhuvudsak
myndigheter.alla

decennierna.första deunderbudgetreform inte denär senasteDenna
tillprogrambudgeteringgjorts med blandförsök har storaFlera annat som

med programbudgete-misslyckandentolkningmisslyckades. Endelar av
prakti-idenadopteradesstymingsprocedurformellring attär att menen

inelfektiv verksam-sanktioneramöjlighetinteken attatt styra, ex.gav
tillräckligprogrambudgetering intepåkan ha berotthet. Detta att gav

också ha berotteffektivitet. kanDetverksamhetersinformation om ex.
styrning.resultatinriktad Manfanns förviljan intepolitiskapå denatt en

budgetreform kanförutsättningarsig vilkadärför fråga undermåste en
lyckas.

liknandeSverige medföreligger någotnordiska ländernaandraDe
viktig erfarenhetinför.Sverige Enliknar denbudgetreformer som nusom

departementenområden därreformerna lyckades på devarithar varatt
effektivi-produktivitets- ochmeningsfullaaktivt beställdeochengagerade
lyckadesDäremoti budgetprocessen.resultatenanvändetetsstudier och

tillräckligtinte visademindre bra där departementenreformerna engage-
mang.

Jacobssonbekräftar slutsats. BengtdennaundersökningarEmpiriska
svenska budget-undersökning deni omfattandel984 konstaterar aven

förhållandevisorganisation spelarformellaatt enprocessensprocessen
politiska ledningendeni stället de kravavgörande ärliten roll. Det som

faktiskt ställer.
budgetreform kräverlyckadpåerfarenheter tyder ettdessaAlla att en

ställa krav påregeringskansliet, vågarfrånstarkt att manengagemang
finns påpolitiska viljanoch denspecifika resultatmått attatt reagera

prestationer.dåliga
inteavseendeni dessabudgetreformen ärInledningsarbetet med pro-

di-för ofta medkommunikationenFortfarandeblemfritt. sker anonyma
Dettainformeratdirektkontakt ochrektiv än engagemang.genomsnarare

departementsanställd:frånbeskrivningföljandeillustreras enav
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fastlåsta i Vi får själva ständigaVi för direktivmetoden. handläggarealldelesär som
förfrån finansdepartementet. och sig de ibland utsända till sakde-direktiv-PM l är

oftastför förhandsynpunkter. delningen helt rutinmässigMen är ochpartementen
beaktats.Vi sitter alldeleshar märkt lämnade synpunkter har såledeshandläggare att

inteför ofta direktiv ibland avsikten med, standardiserademed vetenssom
dåligt till verklighet, tidsscheman orealis-formulär anpassade vår ochär ärsom som

tiska.
myndigheter. Vi skickarfackdepartementen likadant våraPå arbetar gentemot

direktiv i för personlig kontakt och diskutera frågor-standardiserade stället taatt en
fortfarande uppläggningentidigt stadium går det påverkaPå attett av enna.

utredningsuppdrag Vi sitter i stället föruupiftsinsamling, och väntar påett etc. svar
missförståndunderhandskontakter och därigenom kanskeundvika och miss-att ta

Hultinger,tag." 1989
myndighetsspecifika myndigheters fördjupadedirektiv avseendeDe

anslagsframställande i viss Alltförpräglas mån sådant arbetssätt.ettav
direktiven specifika utvärderingar.ställs i krav på Kraven ställssällan som

direktiven ofta inte vägledningen föri konkreta än den allmännaär mer
fördjupad anslagsframställan. Införandet konkreta utvärderings-av mer

fall myndigheternai vissa kunnat själva medkrav har avstyraso. m. av
detaljstyming undvikas.argumentationen skallatt

i myndighetsspecifika direktiven innebärBristen konkreta krav depå att
frihet välja själva vill sinmyndigheterna har hur de utvärderaattstor egen
fallåtskilliga till klagomål utvärderingarnaverksamhet. har detta lettI att

utformats förvarit objektiva har nå önskade resultat.inte utan att
budgetreformen misslyckas i sin ambitionRisken finns kan ökaatt att

resultatstyrning uppfattningen sprider sig resultatmåtten är bety-attom
alltför manipuleras myndigheterna.därför lättdelselösa deatt av
risken finns anledning fundera förstärk-undvika den påFör attatt en

resultatuppföljningen kravning kan bygga på konkreta påmersomav
förinblandning kompetens utvecklaresultatmått och extern attmer av

utvärderingarnas objektivitet.och bedömadessa krav

Kommunal eller statlig styrning

Även förhållande till riktningkommuner på ändrasär väg attstatens mot
ikonsekvensansvar, äldreomsorgen och skolväsendet.ökatettav ex.

funktioner i förhållande till finan-fyller sitt kommunerna,Staten två
finansiärsieringsfunktionen styrfunktionen. sinoch l roll drar statensom

fördelas i form statsbidrag. sinin sedan på kommunerna lskatt som av
försöker påverka kommunernas beslutstyrande roll staten att genom reg-

riktade bidrag.ler och
anföras för statlig styrningprincipiella skäl kan kommunernasTre en av

första stabiliserings-kommunernas beteende påverkarbeteende. Det är att
beskrivas elTekter.politiken. i Om kommunDet kan termer externaav en

finansierar stiger prisnivån isina utgifter och de med lån ochökar räntan
intresse funktion ilandet. allas har begränsa kommu-hela l staten atten

lånefmansiering beskattningsrätt.ochnernas
för kommunalskattehöjningartillfälligt ochskerDetta stoppettgenom

utgifter.förbud lånefinansiera löpandeatt
för styrning allokeringsfunktion.statlig Denandra skälet ärDet statens

för effektiv allokering inteinnebär enbart denett en av resurser, uransvar
synvinkel, forenskilda landet helhet. Detkommunens ävenutan som
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inflytande kommunernaspåbehövakan utövabetyder ettatt staten
beslut har konsekvenserkommunensområden därmiljövård eller andra

stödjaspela rollStaten kan ocksåutanför kommunen. attäven en genom
iinnovationer kommunerna.

fördelningspolitiskatill statlig styrningtredje ärskäletDet statensen
fördelningspoli-offentliga tjänster harutbudfunktion. Kommunens enav

Avvägningarolika måste görassin inriktning påeffekttisk grupper.genom
ocheller mellan barnomsorgoch ishockeybanor,mellan äldreomsorgen

skilja sig frånprioriteringar kan dåKommunenskulturevenemang. sta-
preferenser fåfrågan skallsjälvklar lösning påfinns ingenDettens. vems

talar debestämda beslutfall. kommunalti sådant Förföreträde attett
styrning talaruppfyllas För centralbättre.önskemålen kanlokala atten

demokratinkommunala påskydd i deninte har somsammagruppersvaga
tjäna påviss risk för kommuner kanfinnsriksnivå. detDessutom attatten

flytta tilldessadålig service attatt gruppergenomgrupperge svaga
kommuner.andra

lagstiftning statsbidrag. Stats-ochstyrning med två medel,Statlig sker
specialdestineradebidrag ochin i generellai sin delaskanbidragen tur

inflytande kom-bidragen ha pågenerella kanpå debidrag. Storleken ett
tidigare. Demekanismer beskrevsutgifter detotala somgenommunens

olika tjänster.allokering mellandock inte kommunenspåverkar
vadbidragen Den ärspecialdestinerade kanDe tre typer. enavara av

bidragfaller därbidrag. denför matchande l statenkallas gruppensom
till-serviceför kommunernakostnaderna denviss andelbetalar aven

regionalaochtill färdtjänst, ungdomslagbidragenSverigehandahåller. l är
bidrag.kostnadsrelaterade Des-påkulturinstitutioner exempellokalaoch
tjänst.för tillhandahållakostnadbidrag sänker kommunens att ensa

bidrag har mycketmatchandeundersökningar tyder påEmpiriska att
vanligaste resultatetbeteende. Det äreffektervarierande på kommunernas

utgifter medökning kommunalatilllederbidraget ettdock att aven
effektivitetentill lågasjälva bidraget Denutgör.mindre belopp än synes

bidrag.specialdestineradehar använts argument motsom
så kalladespecialdestinerade bidrag utgörsandraDen typen avav

till vissa bestämda verk-avsedda användasklumpsummebidrag. De är att
matchandeintedesociala är typ.samheter eller avprogram, men

erbjuda tjänst till nollkostnadkommunensbidrag sänkerSådana att enav
Ombidragsbeloppet.i sin helhet kostar äntjänstenså länge mersom

Densjälva hela kostnaden.bär devillkommunen typensatsa avmer
subvention för tjänster kommunenväldigtinnebärbidrag stor somen

understiger detbidraginte intresserad Föregentligen är somsomav.
bidrag.från generellaskiljer sig intedehade påändåkommunen satsat

prestations-tredje varianten,liggerbidragen denMellan de två typer av
exempel sådana. Kom-hemtjänst påoch ärbidrag. Barnomsorgrelaterade

Därigenom sänksbarnomsorgsplats.viss i bidragfår persummamuner en
intedagisplats kostnadenskapakostnadkommunens att avmenen nyav

existerande daghemsplats.utökadeanslåatt perresurser
tillspecialdestinerade bidrag bör övergesstödjer idag tankenMånga att

finnsinte någradels detbidrag. Argumenten ärförmån för generella att
konsumtionen och delskommunalaför denskäl attstarka att styrastaten

styreffekter.bidragen endast har svaga



60

Dessa grundas på de alternativen finns i dagensargument system.som
Andra alternativ kan emellertid utvecklas har kraftig, styrandesom en
funktion. Ett exempel där bidragen inteär bara tillåts positivtsystern vara
relaterade till kostnader eller prestation, negativtäven relaterade tillutan
kommunala striderbeslut riksdagens.motsom

finnsdet instrumentAtt kan föranvändas intebetyderatt styra attsom
de bör användas. fleraPå områden kan hävdas den statliga styrningenatt
har lett till allvarliga felsatsningar. Ett sådant exempel äldreomsorgen.är
Kring mitten 1960-talet markerade statsmakterna stark prioriteringav en

hemtjänsten framför ålderdomshem statsbidrag 35%påattav genom
infördes för hemtjänsten samtidigt avskaffadesdet för ålderdoms-som
hemmen. 1980-taletUnder flerahar utredningar dragit slutsatsen denatt
prioriteringen samhällsekonomiskt misstag Edebalk ochett Pe-var ex.

1990. Hemtjänsten orsakar kostnader för oftatersson, samhället som
överstiger kostnaderna för ålderdomshem i många fall erbjudautan att ett

attraktivt alternativ för individen.mer
Flera undersökningar statsbidragssystemet förespråkar övergångav en

till generella bidrag Pedersen, DS 1989: 29. I Norge genomfördesex. en
liknande reform bedöms ha lett till ökad rättvisa mellan kommunernasom
och kommunal handlingsfrihet effektivitet.ochmer

bidraget förDet generella kan, rättvisa,största tillatt ge anpassas
kommunens ålderssammansättning och geografiska läge. bi-Ett generellt
drag kommunen handlingsfrihetstörre vilket förutsättningär förger en
konsekvensansvar. Principen konsekvensansvar innebär dessutom attom
de statliga formuleraskraven skall resultatkrav och övervakningensom

iskall ske resultat. Den planerade skolreformen se avsnitttermer 5.2.av
bra exempelär på detta.ett

Vid formuleringen dessa resultatkrav finns flera överväganden attav
göra. Det kan svårt slutgiltigamäta prestationer som välut-attex. vara
bildade blirvuxna så mäta etapprestationer i ställetatt tvungen attman

eftertestresultat varje årskurs. Ju fjärmar sig från denex. mer man
slutgiltiga prestationen mindre blir kommunens handlingsutrymme.
Samtidigt finns i vissa avseenden skäl kommuner handlingsutrymmeatt ge
för åtgärder inte får stöd i landet helhet. Anledning till det kansom som
finnas dels hänsyn tillmed kommuninvånarnas preferenser och därfördels

experimentsådana kan insikter till förär hela landet.att nyttage som
Att kommuner handlingsfrihet betyder naturligtvis förut-stor attge man

de väljasätter skall det effektiva. Precis resultatstymingatt mest som
förutsätter detaljerade krav på resultatmätning kan finnasdet förskäl
statliga ingrepp stödjer både resultatstyming kommuner kom-ochsom av

resultatstyming sin verksamhet. Ett sådant ingrepp kanmunens av egen
stöd och/eller krav på godtagbara utvärderingar försök kom-vara av som

genomför.muner
Ett statligt ingreppsådant skulle kunna krav påannat kommu-attvara

sin verksamhet föröppnar konkurrens från kommerentrepenörerner som
erbjudanden.med bättre Hittils har kommunerna konkurreran-accepterat

för fåtalde bud endast sina verksamheter. Till del kan detett bero påav en
i flera falldet i vilken omfattningär oklart de statliga reglerna tillåteratt

entreprenad. Som minimum borde därför de statliga reglernaett göras
tydligare.
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beslutsfattare försätts ikommunalatänkbartdetärDärutöver att en
arbetskollegoma.dekonkurrensförespråkarsits desvår mot egnaenom

konkur-föreskrivsdettill hjälp för kommunensåledes attDet kan omvara
erfarenheten medEngland harl mot-rerande anbud måste övervägas. en

Över anbudsförfaranden80%positiv.lagstiftning varitsvarande vannsav
förberedelseperioden de kom-lyckadesbolagen. Underkommunaladeav

produktivitet betydligt.sinhöjabolagenmunala
förhållandet mellaniSammanfattningsvis betyder konsekvensansvar
i resultatformulerasstatliga kravendeoch kommuner termeratt avstat

handlingsfrihet organisera verk-får ökadsamtidigt kommuner attensom
ställde krav påresultatstymingens andahelt isamheten. Det är statenom

kräva kommu-bl.verksamhet,kommunalutvärdering att attgenoma.av
konkurrerande bud.medför sin verksamhetjämför kostnaderner

effektivitetFördelningspolitikens4.6

möjligheterrisk individerssigFördelningspolitik för ofta med attatten
mins-eller sparandesituation arbeteekonomiskasinförbättra genom mer

möjligheter bestämma överindividensminskarTill viss del även attkar.
konsumtion.sin egen

individernasdettabetyderkonsekvensansvariUttryckt atttermer av
minskatarbetsinsats ellerminskadför konsekvensen sparan-av enansvar

emellertidfördelningspolitik. hurFrågan ärambitiöslägre medde är en
samtidigtfördelningsmålen nåsutformas såfördelningssystemet kan att

möjligt.förblir högtsåkonsekvensansvaret somsom
visades i kapi-undersökningarisanningshalten deAccepterar somman

indivi-minskarflera välfárdsprogramväsentligt problem3.3.tel är attett
ekonomin,effektiviteten isänker därmedochkonsekvensansvar,dernas

effekter.fördelningspolitiskaingatvivelaktiga ellersamtidigt de harsom
flera undersökningarenligtATP-systemetexempel kanSom nämnas som

arbetskraftenSamtidigt blirfårdeför låginkomsttagare änkostar ut.mer
själv.mindrefår antagligen lönanställdaarbetsgivare ochfördyrare ut

arbetskraft.efterfrågan och utbudbådeminskarDetta av
intenaturligtvis deoffentliga insatser börminimikrav på attEtt vara

negativt.fördelningen Därutöver äreffektiviteten ochpåverka bådeskall
flyttamöjligt,omfördelningeffektivfå såönskvärt attdet att somen

negativamed så småprivilegierade till de behövandefrån deresurser
möjligt.sidoeffektersamhällsekonomiska som

i fördel-effektivitetenlågaframförs ibland denärEtt attargument som
välfárdsprogram.generalitet finns i månganingspolitiken speglar den som

effektiviteten i detpositiv skulle den lågageneralitetmånl den anses
uppfattas för-till med kunnatransfereringssystemet ochsvenska som en

minskad stigmati-generalitet innebarfalletskulleDettadel. omvara ex.
bidragstagare.sering av

eftersom dessuppmärksamhetförtjänarGeneralitetsbegreppet närmare
socialbidragentydligt exempelalltid uppenbart. Ett ärinnebörd inte är att

uppenbartbarnbidragen. jämförelsen detden ärlmindre generella änär
socialbidragstigmatiserande sökaförnedrande ochkandet attatt vara
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det också denäven kontakt med sociala myndigheter eventu-om ger som
hjälpa bidragstagareellt kan förbättra sin livssituation.atten

Ärfall generalitetsbegreppetI andra är mycket otydligare. till exempel
alla fårdär betalar skatt och bidrag generelltett system än ett systemmer

antingendär betalar fårskatt eller bidrag beroende inkomstenpåman
bidragetFörutsatt kan erhållas krånglig ansökan eller personligatt utan

framställan det oklartär det generalitetssynpunkt ärsystemetom senare ur
mycket En tänkbar risksämre. skulle kunna vissa blir stämpladeattvara

bidragstagare. farhågorSådana uttrycks idock sällan samband medsom
inkomstrelaterade bostadsbidrag eller daghemsavgifter.

Ett välfärdsprogramär generella Fördelenhar deannat argument att att
eftersomstöds fåralla utbetalningar Därmedstora systemet.av grupper av

finns mindre riskdet de successivt urholkas. Detta måsteatt argument
i olika situationer.undersökas två Den transfereringarrör mellanena

generationer. Sådana transfereringsystem innehåller anspråkett som en
generation ställer efterföljande. Eftersompå inte alla från efterföljande
generation röstberättigade kanär det alltid finnsså det politiskattvara en
majoritet för bibehållandet transfereringssystemet.av

transfereringar främstFör inte sker generationermellan lägetärsom
rimligadäremot annorlunda. Med antaganden skattemas marginalef-om

fekter det inte sannoliktär majoritet kan vinna på sådan transfe-att en en
rering se tablå . Därför håller det politiska för generalitetargumentets.

tillräckligtendast felaktigtmånga de utbetalningar fårdetror attom
innebär tjänarde påatt systemet.

båda fallI de där det politiska håller vid transfereringarargumentet -
mellan generationer och människor felaktigf de tjänar påtror attom

utnyttjas svagheter i den demokratiska för vinnasystemet attprocessen-
stöd åt generellt Man kan fråga sig verkligendet skallett system. om

fördel.betraktas Risken nämligenär isvagheter denattsom en samma
demokratiska hjälper transfereringssystem leva kvar ävenattprocessen

omfördelarde inte enligt fördelningspolitiskanär de målen längre.
Ett problem med ambitiös fördelningspolitik individer-däremotären

minskade konsekvensansvar uppstår transfereringar görsnas som om mer
omfördelande de till inkomsten.knyts Problemet betecknasattgenom av
ekonomer också marginalelfektemä marginalenär höga, dvs. påattsom

det skillnadär är mellan bruttoinkomsten och nettoinkomsten efterstor
illustrerasskatt. Detta kan i följande diagram visar förhållandetsom

marknadsinkomstenmellan och disponibladen inkomst kvarstårsom
efter skatt transfereringar.och

Linje i diagrammet visar förhållandetA gäller med 20som en propor-
tionell intäktskatt sedan delas lika bidrag till alla.ut ett stortvars som
Samma omfördelning i fallsker detta skulle kunna åstadkommas medsom

20%bråkdel de omfördelas enligt linje transfereringarAen av som om
gjordes inkomstberoende. Poängen emellertid marginaleffektemaär att
skulle precis lika höga fördelningämnar uppnåvara om man samma av
disponibel inkomst. förI stället hög marginalskatt skapas höga margi-en
naleffekter transfereringar.avtagandeav

Marginalelfekterna kan visserligen minskas för befolkningen.delen av
Följden blir dock marginalelfektema blir fördesto högre andra. Proble-att
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Diagram 4.2. Marginalskatt transfereringssystem.medolika

Disponibel inkomst
100-

80 -

Ä
so.

40-

20-

160o
llnrknadslnkomst

linjebelyses i diagrammet. Marginaleffektenmed B har där minskatsmet
för inkomster.dem högre Om vidhåller bidragsnivåmed förman samma
dem inkomster de låga inkomster förmåste med mycket högautsättasutan
marginaleffekter. fördelningEn sådan marginaleffektema i förkan ochav
sig befogad marginaleffektemadet effek-skapar störreattvara om anses
tivitetsförluster i inkomstintervallen.de högre För sådant påståendeett
finns emellertid inga empiriska belägg.

Vid jämförelse i disponibel inkomst förefallerenbart dettermeren av
transfereringssystemetsåledes storleken mindre viktigt.på ärsom om

Även mindre transfereringssystemmycket leder till fördel-ett som samma
ning disponibla inkomster marginaleffekter.orsakar Dennaav samma
slutsats måste dock revideras drastiskt tillhänsyn delennär störretas att

transfereringarna omfördelar olika livsperiodermellan i människors livav
omfördela mellan människors livstidsinkomster.än attsnarare

människor förblir lâginkomsttagareFå sin livstid. studieunder hela En
DsFi visar tredjedel1984: 17 alla inkomsttagare bytte denatt en av

befannkvintil de sig i mellan 1980 och 1981. Särskilt tillbytet ochstort var
från den lägsta kvintilen. transfereringssystemetDetta tyder på tillatt stor
del tvångssparande. Jämförär detta med där människorett ett systemman
i utsträckning tillåts själva framstårstörre två problem:spara

omfördelningarI den mån människas livstidunder tas uten som en
proportionell progressiveller skatt tillbakaoch betalas klumpsum-ettsom
mebidrag folkpension eller barnbidrag onödigauppstår heltsom- -Ävenmarginaleffekter. knutet till inkomsten,är ATP-ett system som som

introducerar onödiga marginaleffekter därför reglerna be-systemet, att
proportionaliteten inkomsten.gränsar mot

Eftersom transfereringar i viss mån privatersätter sparande är en
konsekvens hushåll inte själv.många mycket Det betyder denatt attsparar

inkomstenväntade disponibla i intecknas förmånga hushåll baskonsum-
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konsumtionsvaror. Dessavaraktigahus ochlånekostnader påtion och
transfereringssystemi ochofta ändringar skatte-sighushåll motsätter som
därför inkomstenjust deninkomstendisponiblaminskar dentillfälligt att

säljasänkas endastkonsumtionen kanintecknad och attredan är genom
föri stället sparandeprivat sparandebil. Med störreellerhus ett genom

reformerbetydligt ochflexibilitethushållensökaroffentliga system av
genomföra.torde lättaretransfereringssystemetoch attskatte- vara

fördelviktignackdelar. Enemellertid inte baratvängssparande harEtt
själva räknar medellerförutseendeintede är attär somatt sparanogsom

inkomsten tvingasmisteri fall dealla när atthand statenatt tas avom
kon-bibehålla starktsamtidigtemellertidmåste ettMålet attvaraspara.

transfereringssystem behandlasskallkapitel 5.5.Isekvensansvar. som
inackdelarnadrabbasFördelar ochdessabibehåller attutan sammaav

utsträckning.
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organisationsformerexempel på5 Fyra nya

Inledning5.1

organisa-offentliga mål ochkapitel diskuterades den sektornsföregåendeI
måluppfyllelse. följande disku-Förbättra dettionsformer tänkas Ikansom

skul-organisationsformer grad konsekvensansvarmed höghurteras en av
fyra skolväsendet,införas fyra områdenpå områden. De ärkunna

transfererings-inkomstomfördelandedetsjukvården, barnomsorgen, och
systemet.

detaljeradtillåter naturligtvis intei bilaga någondennaUtrymmet un-
Syftetoffentliga verksamheten på dessa områden.dersökning hela denav

för grundlägganderedovisa och någrade skäl talarär emotatt somsnarare
organisationsprinciper.

5.2 Skolan

för offentlig insats skolområdet. föräldrarTre skäl talar på Barn och ären
förstå utbildning förinte alltid förmögna värdet den utveck-att av egna

finns paternalistiskt till skolpliktlingen. alltså skäl och subven-Det ett en
effekter.tionerad Utbildning också ha positivaskola. kan Enexterna

vinstenutbildad människa skapar värden långt denär större änsom egna
utbildningen. Slutligen skola också medelär ett attav en gemensam

segregering.utjämna livschanser och motverkaatt
troligen vissproblem kräver gradMålsättningen lösa dessaatt en av

varförmindre definansiering skolväsendet. Det dock klartoffentlig ärav
centralistisk styrningoffentlig oftaförutsätta ochskulleäven aven - -

till undervis-vilka skall avdelasi skolan,barn skall resurser somvar
vilken inriktning undervisningenochning, vilka lärare barnen skall ha

skall ha.
kapitel frågeställning-från diskussionen i 4.4. så uppstår tvåUtgår man

ar:
Äri system beslutsrätten hosFinns dagensdet konsekvensansvar

fördeladföräldrar och barnen så derektorer, lärare,kommuner, attstaten,
får för konsekvensernafattar också ståbeslutensom

ökadeffekterna ökat konsekvensansvarVilka skulle genomvara av
valfrihet skolormellankonkurrens och

tid,politiskaförsta frågan i viss präglat beslut underhar månDen senare
Kommunaliseringencentralisering.efter period tidigare ökadlången av
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lärarna beslutades i riksdagen försök1989 är lägga kon-ett attav som
försekvensansvaret på kommuner kommunala beslut påverkar beho-som

Utbildningsdepartementetlärare. arbetar också förslagmedvet attav om
statsbidragssystemet skall bli mindre detaljreglerat. Kommunerna skall på
detta kunna behov specialundervisningsätt väga behovmotex. av av
skolunderháll eller satsning på läromedel. statsbidragssystemetDet nya
skall till den utvärdering påbörjats.kopplas skolan redan Omav som en

alltförkommun in mycket undervisning förpå lyxrestaurera sinaattspar
skolor räknar med det kommer på resultaten i utvärde-att attman synas
ringen. fall statsbidraget in.I drasvärsta

förslagUtöver dessa skulle konsekvensansvaret förstärkasdock kunna
ytterliggare.

flyttas tillmöjlighet längre skolornakonsekvensvaret ännuEn är att ner
rektorerna." möjligheter medRektorernas hushålla äroch att resurser

betydligtSituationen antagligen ändrasinskränkta idag. skullestarkt om
för infördes.marknadshyror skolor Rektorer-utvidgad rambudget ochen

fick behållamotiv hushålla med defå starkaskulle att resurser omna
Som exempel skullebesparingar för angelägna ändamål.möjliga andra ett

inte används.motiv hyra lokalytor definnas närdet att ut
betydligtUnder sådant kan eleverna utökat kon-ävenett system ett

försökexempel i Täby skolor och andrasekvensansvar. Ett därär ett
för fråninrättningar skall betala marknadshyra sina lokalerkommunala

själva få900210. När de betalat hyran skall skolornarambudget DNen
service vill vill betala för betydervälja vilken de ha och vad de den. Det att

delvälja kommunen. kan också skötakan andra entreprenörer än Dede en
för exempelvissjälva det. Skolklasser skall kunna städa detoch pengar

till skolresor. kostnads-klassrummet och använda Förutompengarnaegna
till skolmiljö minskad vandalise-besparingen detta leda bättre ochkan en

ring.
för iförsök rambudgetering antal skolor närhe-England pågår medI ett

utvärdering 1990Birmingham. Andersson Olsson, konstate-Enten av
framgångsrika. sammanfattasförsöken i varit Fördelarnahuvudsakattrar

följande:som
Prioriteringar bestämdes där konsekvenserna dem kändes.av-

för fastighetsförvaltning-fick både i skolan ochMan ut pengarna,mer-
en.

i planeringenFlexibiliteten ökade.-
förfick sko-Rektorer, lärare och elever ochstörre engagemang ansvar-

mindre skadegörelse. Andersson Olsson, 1990, 81.lan, ex. s.
nämnde rektorerna ökad arbetsbörda och de kändeSom nackdelar atten

för ekonomiskasig otillräckligt utbildade omedelbart detta27 Långtids- att taBilaga 22 till ansvar.
Andrénutredningen enligt utredningen jämfört fördelarna.problem dock lätt medDessa väger

1990 be-somm.m., finnas konsekvens-Sverige torde det betydande ökaI utrymme attettutbildningssyste-handlar
beslutsfattandet liknande försökdelegering deförespråkarockså ansvaretmet en somgenom av

decentralise-långtgående förslag delegeringUtbildningsdepartementetsbeskrevs om av an-ovan.tillring ansvaret en-av bli viktig till utvecklingtill kan upptakt sådankommunerna en en omsvarskilda skolor. Skolorna
iorganiserasföreslås tilli sin delegerar skolorna.kommunerna tur ansvarform stiftelser medav valfri-frågan vilka följderna skulle bli konkurrens ochandraDen är avfrihet bestämmaattstor Valfrihet betyder i detta sammanhang elever ellermellan skolor.het attarbetsformerna.
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får ifår välja och i mån plats gåskolaföräldrar jämna mellanrummed av
i meningen"konsumentintresset" denValfriheten stärkerden skolan. att

Föräldraruppfattas attraktivavilka skolorblir uppenbartdet avsomsom
mindrefår överefterfrågan medan deattraktiva skolornaelever. Deoch en

efterfrågan får signaleröverkapacitet. Skolor med lågattraktiva får atten
inomförhållanden skolan.ändrasnarast

valfria skolorförsöket medKent county
infört frihet för föräldrarCouncil i utvidgadEngland har"Kent County att

i Kent.inte inom ocksåmellan kommunernavälja sina barns skola bara utan
i förväg.valfriheten termin Populä-begränsad.Valet måstegörasDock är en

förvissaöka sin kapacitet med Dettabehöver endastskolor procent. attra
kölista" fårför utbyggnad. Elever på dåkvalitet snabbinte tappa genom

rankinglista.2 sinskola påacceptera nr
förhållandenaefterfrågan få signaler ändralågSkolor med att snarastanses

får först hjälp skolinspektörSkolledningen chansen medinom skolan. att av
införtsförbättringar. rektorer. Sedan harIbland ersättsåstadkomma systemet

förhållandena dåliga skolan. Dettal0 rektorer bytts stängsAr extremtut.ca
förför sikt bra eleverna, dånaturligtvis illa rektorerna, påär sommen

undervisning.Andersson Olsson, 1990.till medhänvisas skolor bättre

varierande gradorganiseras medfritt val skola kanmedEtt system avav
fast intemöjlighet diskuterats myckethar prövatskonkurrens. En som -

skolan."tillfölja eleven den valda Ett sådantofta låta skolpengär att en-
automatiskt tillförs medel.medför attraktiv skolaattsystem meren mer

fall tvingas politiskt beslutidålig skola kan stängaEn värsta attutan ett
fattasbehöver detta.om

varierakankostnaden elevsådant ärproblem medEtt attett system per
effektivitetinte ellerberor på skolansmellan skolorna skälmycket somav

i olikavarierar elevunderlaget områdenochkvalitet. Lokalkostnader ger
iskalfördelar. problem kanutnyttja Dessamöjlighetervarierande att

differentieras beroende på elever-bådeprincip skolpengenlösas attgenom
emellertidomständigheter. Frågangeografiska och andra ärochåldernas

varje storlekmed skola skolpengensförhandlingar då krävsde omsomom
budgetförhandlingarskilja sig från deså mycketi praktiken kommer att

införaförsökte voucherför idag. l Englandskolor ett systemattmansom
omvandlades tillpraktiska problemendeefter övervägande ettavsom

fördela till skolornaskolmyndigheter måsteLokalablandat system. pengar
fårdär äldre elever störrei beroende på antal elever,huvudsak summa.en

till skolans storlekmyndigheterna dock hänsynde lokalaDärutöver kan ta
Cambridgeshire ochsammansättningen. Kommunersocialaoch den som

tillräckligtpilotprojekt dettatidigt började medSalihull system varsom
itill alla skolor kommunen.för utvidgabelåtna snabbt systemetatt

tillåta valfrihet mellanform skullemildare konkurrensEn något av
ibudgetens storlek kommuner-bestämmandetlämnaskolor ex.avmen

omständigheter.till individuella Dettahänsynhänder då kan tasomnas
för institutionell konkurrens medmodellenföljer tidigare diskuteradeden

svagheter.dess
23 utbild-medSystemfördelarnabudgetmässig flexibilitet medvissförenabraEtt sätt att aven diskuterasningscheckarenskilt initiativtillkommerskolor påskullekonkurrens att somvara ge 1962,i Friedmant.ex.

höjdlagfást bidrag istiftelseform elevi rätt 1986.att och Seldonsamma somperenex.
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i samtliga igenomsnittskostnad elev skolor kommunen. I Danmarkper
gjortserfarenheter med oberoende skolor konkurrerar medhar goda som

offentliga.de
föräldrarinvändning valfrihet välutbildadeprincipiellEn är ärmot att

därförduktigare flytta sina till de bästa skolorna.på barn Det uppståratt
priviligierade isegregering där elever överrepresenterade de bästaären

inte självklar effekt. fråndock bortserskolorna. Detta är Argumentet atten
följdsegregering förekommer flera i Sverige tillbetydande redan på hållen

förhållandenbostadsområden segregerade. Under sådana är detärattav
varjemöjligt valfrihet minskar segregeringen skolamycket attatt genom-

fråntill sig upptagningsområde.kan locka elever störreett
valfria flerahuvudmotiv för experiment med skolor i amerikanskaEtt

folkgruppema.just varit öka integreringen mellan Detta harstäder har att
sin profilgjort låta kallade magnetskolor skapa medsåatt egenman genom

får få sinaspecialiserade Föräldrarna ansöka barn place-attomprogram.
intresseorientering.i magnetskola med viss Elever kan alltsårade en en

i fattigare därför intresseradetill skola grannskap dedras ärett att aven
överefterfrågan tillgängliga till sökan-inriktningen. Vid lottas platser deut

forfall finns kvoteringssystem säkerställavissa dessutomde. I attett en
sammansättning elever.blandad av

Försök medmagnetskolor i Montclair, New Jersey
"l Montclair, New Jersey, alla skolor magnetskolor. Montclairär ärnumera
väsentligen Större befolkningsåkallad sovstad. delen arbetandeortensen av

förpendlar till York eller Newark sitt arbete. Bostadsmönstret iNew Mont-
clair till helt nyligen varit vilket medförthar ganska obalanssegregerat, enÅrimellan skolan. Systemetmed magnetskolor startade år 1976. l982raser
avskaffades infördes valfri-med grannskapsskolorhelt. Istället totalsystemet
het.

har lite olika fokusering i skildaMagnetprogrammen skolor, på "be-t.ex.
"intemationell inriktning",gåvade", "grundläggande", naturvetenskap och

teknik vissAlla skolor har dock kärnaetc. en gemensam av program.
funnit vid utvärdering ihar rasblandningen Montclairs skolorMan atten

blivit perfekt genomförts."nästan med magnetskoloratt systemetgenom
för olika viktigtha lärarstab med också målAtt är ettrepresentanteren raser

föräldrarnaför Montclairskolorna. harBåde och lärare den storaanammat
positiv erfarenhet förvariation det gäller elevernas bakgrundnär som en

förväntas hjälpa förbereddadem bli väl för "deteleverna, något attsom
livet.verkliga

förbättratsläsa och räkna har i Montclairs skolorFörmågan sedanatt
infördes. betydelse i varjemagnetskolsystemet detta sammanhangAv är att

välja sinrektor lärarkår.har rätt att egen
föräldrar, stödjer magnetskolsystemet,eftersomSåväl rektorer läraresom

mångfald alternativ. Valfrihetenvalmöjligheterna medger skapar dessut-en
visst konkurrens mellan skolorna. Om föräldrar inte nöjdamått ärettom av

alternativ till Därför försäk-med skola, står andra buds. måsterektoremaen
fungerarsig Om elevanslutning-deras bra och resultat.attra om program ger

försjunker måste rektorn och lärarkåren något åt det vända pågöra atten
utvecklingen. Olsson, 1990Andersson

förekommit i fall vissaviss kritik magnetskolor där enbartEn harmot
blivit ofta fått flerskolor har magnetskolor och därmed begåvadesom
ordinarie tydli-elever de grannskapsskoloma. Dessa problem kan dockän

undvikas till Utvärderingen ialla skolor magnetskolor.görsom omgen
Montclair visade från tillövergången grannskapsskolor magnetskoloratt
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varit förhållandevismedförde från starkt segregeradeskolorna haatt att
Än finnasrasblandning. intefick perfekt så länge verkar detnästanen

frånerfarenheter andra områden.motsägande
förslagdiskussionen följande. Långtgående ökadslutsatserna är omav
förbearbetas närvarande.självständighet på skolområdetkommunal

stärka skolornas och rektorernas kon-skulle sedan kunnaKommunerna
formen frihetbudgetansvar och ökadDet kansekvensansvar. attta av

anställning, undervisningens innehåll.resursallokering, ochbestämma
möjligt tillåta mellan skolor.i princip konkurrensDärutöver detär att

erfarenheter magnetskolor goda ochAmerikanska med konkurrerande är
viktigt eftersomsegregeringen minska.kan Detta ärtyder på ävenatt en

Tillsegregering finns i Sverige. detta kommerbetydande även att ett
ransoneringförhållandevis lätt kan kompletteras medsådant system en

segregeringseffekterundanröjer sådana skulle uppstå.omsom
kon-ske mellan kommunala skolor. Ett starkareKonkurrensen kan

tilläts konkurreraskulle dock erhållas oberoende skolorsekvensansvar om
lika villkor.på

Sjukvården5.3

offentligadenför delsjukvården mycketochl-lälso- stor avensvarar
offentligt32% deinte mindreExempelvis arbetar änverksamheten. av

välja justdärför naturligtsjukvården.i Det ärhälso- ochsysselsatta att ut
diskussion princi-för fördjupadoffentliga sektorndelen denden omenav

för förnyelse.per
jämfört offentligt tillhandahållnaofta densjukvårdsdebatten harl man

förespråkareprivata harprivata alternativ. vårdenssjukvården med Den
motsidan oftaoffentliga styrningen harmedanskyllt problemen på den

privata i Staterna och hävdattill delar Förentapå detpekat systemetstora
alltför för sig.lättorättvist. Båda det dådyrt och gördet bådeär parteratt

i offentligaförenar ochfinna mycket det bästaDet går att system avsom
privata system.

sjukvårdskost-capita ochfinns tydligt mellan BNPsambandDet ett per
diagramför sjukvårdsanställda, 5.1. Det berori olikanaderna länder se
iför sjukvårdsanställda högre länder med högrelönerna ärbl. på att pera.

stigan-sjukvårdskonsumtionen medökarcapita inkomst, också på attmen
inkomst.de

tydligt mycket högaavviker Staterna meddiagrammet FörentaI
capitatagits till högalandetssjukvårdskostnader när hänsynäven per

inkomst.
sjukvårds-visar marknadsstyrdajämförelse olika ländermellanEn att
patientenoproblematiska. Till pålångtifrån del beror detär attsystem en

väldigtinformationsunderläge läkaren. Detbefinner sig i ärgentemotett
kvaliteten i behandlingen. Det hämmarför patient bedömasvårt atten

väljaförsvårar för patienter de bästa läkarna.konkurrensen och att
i privatfördelningsfrågoma inte lösta heltärproblem ärEtt ettattannat

för privatför inkomster kunna betalaVissa har låga attsystem. engrupper
Även väljaemellertid hakommasjukförsäkring. de har råd kan att attsom
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sjukvårdskostnaderoch BNP.SambandmellanDiagram 5.1.
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Källa: OECD, 1985.

segregationen i sjukvården.försäkringsskydd. ökar DessutomDetlågtett
får in föroffentliga till trädasektorn slut ändåfinns risken den attatt

differentierad premiesättning från försäk-katastrofer.förhindra sociala En
följd med högaringsbolagens sida skulle också kunna attsom grupper

för kostnader andrasjuktal högre änutsätts grupper.
privat sjukvård användertredje hälso- ochproblemEtt är att resurseren

insatserlönsamma kunder. måmarknadsföring och urval Dessatill av
inte alltidför enskilda samhälletmotiverade det bolaget, gagnarmenvara

helhet.som
sina Patienterna haroffentliga sjukvården också problem.harMen den

patienternas uppfattning vård-valmöjligheter. Därmed harofta små om
inflytande resursfördelningen.inte påkvaliteten något

sjukvårdenpolitiska styrningen kandenproblem ärEtt attannat av
konflikt läkarna beslutari med läkarnas beslut. Köer uppstårkomma om

nödvändigasamtidigt inte landstingen ställeroperationer resursersomom
medföralidande detta kan kan höga kostna-till förfogande. detFörutom

produktionsbortfall uppkomma.i sjukersättning ochder
praktiken ofta varit experimente-tredje i svårtproblem detEtt är attatt

organisationsformer för vården till ändradeolikamed att anpassara
förhållanden individuella önskemål.eller

offentligtländerjämförelsen i diagram visar också5.1.Den att ettgrova
privat.alltid billigare Både Västtysk-sjukvårdssystem ingalunda änär ett
i sjukvårdsystemetinslag privat vårdmed starkaland och Japan av --

delvis SverigesSverige, detta kan bero påkostnaderhar lägre än även om
äldre.andelstörre
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avgörandeKontraktsformen
offentliga sjukvårdenprivata ochtraditionellamed denProblemen sam-

vanlig privat sjuk-tillämpas."kontraktsformer lmed demanhänger som
Läkarnasjukhus kostnadsrelaterad.till ellerersättningen läkarevård är

till dekostnaderna näregentligen inga skäl hänsyndärförhar att ta
"överbehandlingTtillbehandlingsform. ledakanDettabestämmer

fast ersättning isjukhusfår eller normaltsjukvård läkareoffentligI en
intepremierar sin sidaåfast budget. Detform ellerlön systemetenav

tillledafelaktiga signaler ochprestationer. kanDet attgoda t.ex.ge
för det skall gå hållatill sjukhus baravidare andrapatienter skickas attatt

prestationsrela-önskvärt medi ställetDetsig inom budgetramarna. vore
kostnadseffektivtför på sättersättning,terad att ettargumentsom ger

möjligt.så mycketförbättra patientens hälsa som
amerikans-ersättningssystem deprestationsrelaterade ärexempel påEtt

Patienter, eller patienter-Organisations HMO.MaintenanceHealthka
fast årlig premie. HMO:n äri dessaarbetsgivare, betalar system ennas

motivdärmed starkaHMO harför sjukvårdsbehov. Enansvarig allasedan
i formbl.a. skeeffektiv. Det kanbehandlingför äratt avsomge en

för fusk ifinns risk dessadetIbland hävdasförebyggande hälsovård. att
följdtillför inte förlora kundersigHMO måste akta attsystem, avmen en

dåligt rykte.
förutforma prestationsrelateratnaturligtvisgår systemDet ettatt svens-

dockutgångspunkt kanolika Enförhållanden på många sätt.ka attvara
förhuvudansvaretvårdcentral bärläkare ellerprimärvården någon --

mycketpatientens såförbättra hälsamotivpatienten och har att som
möjligt.

fungerarengelska allmänläkarnadevariant på detta ärEn tema som
harallmänläkareinskrivna hoskeepers". Patientergate är somensom -

auktoritet och kunskapharhälsoläge ochderassamlad kunskap somom
allmän-behandlingsråd. Dessadiagnoser ochkritiskt andrasprövaattnog

sjukhusvårdvälja specialist- ochför denhar ocksåläkare attett ansvar
uppgift får allmänläkarna klump-dennapatienten kan behöva. För ensom

möjlighet byta allmänlä-Patienterna harinskriven patient. attsumma per
servicenivå.upprätthålla godförviktigt läkarnaDärmed detkare. är att en

prestationsrelaterat. Allmän-kanengelska sägasDet svagtsystemet vara
tillvidarepatienter och sända demmotiv behandlaläkarna har att mer

motivinga göraförmåga, de harefter bästavård attavancerad men
till sjukhus eller tillpatienterskickaravvägningar deekonomiska när

därför allmänläka-låtautveckling detspecialister. En attsystemet voreav
specialist-för ochkostnadernaåtminstone delförta avenansvarre

olika sjukhus förutnyttjafå möjlighetSamtidigt borde desjukhusvård. att
patienten.billigaste och bästa vården åtvälja denatt

försäkrings-privatai Holland låtainförts bl. äralternativEtt atta.som
1990. I dettaför patienter se Van de Ven,huvudansvaretbolag ta ex.

10-Kunderna betalarförsäkringsbolagen kunder.konkurrerarsystem om
fast of-täckssjälva medanförsäkringskostnademal5% ettresten avav

regleradsåledesFörsäkringskostnaden ärfentligt bidrag menperson.per
sina kunderin vård åtså braköpabolagen konkurrerar att somgenom
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försäkringsbolagbytamissnöjd med vården kanmöjligt. kund ärEn som
till vård.tillgångdärmedoch annan

politiskaden kon-holländskafördel med det ärmöjlig attEn systemet
regleringen försäkringskost-tillreducerassjukvården kantrollen över av

naderna.

till svensktförslagNågra systemett
reform svenskaför detframflera förslag lagtstid harUnder avensenare

föreslås90-talsprogramsocialdemokraternasl attsjukvårdssystemet.
nämligentanke,för primärvården. Enöverkommuner ansvarettar annan

primärvården, utvecklasförsjukvårdsdistrikten skall ta meratt ansvar
antagits KopparbergsharDalaprogrammeti så kalladekonkret det avsom

kunnaprimärvården skallförslagen tankenärlandsting. I båda attläns
medpatienter på marknadsinaSpecialistvård åtochvälja sjukhus- en

sjukhus.konkurrerande
tillsjukhusen skulle görasingickförslagDalaprogrammetsI att om

hälsovårds-sjuk- ochemellertidförbjudsstiftelser. Dettafristående av
politiskunderställdasjukhusen måsteföreskriverlagen att envarasom

privata sjukhus.frånköpavårdcentraler kunnaskallledning. Däremot
tillkeeperflytta rollen gatemöjligtförslagen detärbådeI att som

förslagiockså kärnan5.2.diagram Detta är ettVårdcentralerna, somse
Å. Blomkvist,långtidsutredningentillbilagaipresenteras annanen

1990.
vårdcentraler.olikaval mellanerbjudasskulle kunnaPatienterna ett

patient kanfår sin klumpsummaiVårdcentralerna tur varasomperen
Vårdcentralen måste sedanpatienttyp.efter diagnoser ellerdifferentierad

till följd högaförlustereftersom detundvika övervård,försöka avger
vårdinsatser lederför småsjukhusräkningar. Alltoch dyrakostnaderegna

ikrävasvårdinsatser kan kommasidan till dyrare ettattå andra senareatt
tillförlora patienter konkur-Vårdcentralernariskerarskede. Dessutom att

detta slag kanfullgoderbjuder vård. Ettintede systemrenter avenom
form centralkvalitetskontroll från någonmednaturligtvis kompletteras av

skadestånds-fall Vårdcentralerna görasallvarliga kanmyndighet. I o. m.
ansvariga.

kunnaVårdcentralerna skulleinvändning ärvanlig attEn mot system
motivVårdcentralernaspatienterna."lönsamma"välja detänkas mest

Vårdcentralernaden klumpsummaemellertid påverkaskan att somgenom
egenska-och andratill patienters ålderjusteras med hänsynpatientfår per

sig.viss tilllockatjäna påinte skall gådetså attattatt en gruppper,
avvisamöjlighetervårdcentralersinskränkarimligt attdetärDessutom att

visserligen inteeliminerarpatienterselektionförbudpatienter. Ett mot av
patien-bort" olönsammaförsöker skrämmavårdcentralriskenhelt att en

empiriska erfarenheterbehandlingar. Dedyrakan kräva somter, som
Egentligenför sådan äremellertid inget stödHMO:sfinns från oro.enger

måste värvahur svårt detbetänkerförvånande attinte sådet varaom man
misstänkafinns skälifall detvårdcentral atttillpatienter att manennya

vård.väl behöverbortskrämdbli närkan man
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Diagram 5.2. Reformförslagför sjukvårdenbaseratpå prestationsrelateradekontrakt.

Specialister Sjukhus

konkurrerar på
fri marknaden

Vårdcentraler Ensklldo-För: Klumpsumma patientper LäkareBetalar: Del kostnad förav
sjukhus och specialister

konkurrerar om

PATIENTER

fråga behöverEn hurövervägas är de kontrakt bör utsom noga se som
skall slutas med vårdcentralerna. Skall de bara ha för den vård deansvar
själva för förstår eller sjukvårdäven den och specialvård erbjuderde
patienterna Skall de klumpsumma tänkt täcka de vårdkost-atten egna

del specialistvårdennaderna, eller kanske Specialistvår-helarenten av av
den och eventuella mediciner etfektivitetssynpunktUr talar detetc. mesta
för fördet kostnaderna enskild vårdcentral kan blidåsenare, men en
mycket särskilt sinaden bland kunder råkar svårastora ettom par
vårdfall. behöver emellertid inteDet något större problemsenare vara om
vårdcentralerna relativt eller erbjudsär de försäkringsskyddstora ettom
för vårdfall.svårare

jämförelse förslagEn mellan dessa och även det nuvarande kansystemet
i konsekvensansvar.göras I dagens fattas besluttermer systemav om

resursallokeringen i landstingets förvaltning ifrånoch därmed långt sjuk-
vårdspersonalen eller patienterna drabbas besluten. Gradensom av av
konsekvensansvar liten. Vid överföringär för primärvår-ansvareten av
den till sjukvårdsdistriktenkommunen eller risken resursallokerings-är att
besluten fortfarande fattas överordnad byråkrati, ifrånlångt denav en
läkare måste vilka behandlingaravväga genomföras.skallsom som

Graden konsekvensansvar enskildaär störst läkare eller småav om
självaläkare vilkamåste bedöma behandlingar är mestgrupper av som

inom förangelägna den budget tillde har förfogande för varjeramen som
patient. Så fort budgetramen sträcks enhetöver större kommer läkarnaen
främst tillhänsyn de patienterna förordna fleroch behandlingaratt ta egna
än budgeten stället krävsI då överordnad byråkratirymmer. en som
ransonerar.
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flyttasför gate keeper" till vårdcen-talar rollenDetta argument att som
imindre Försök med kvartersakuter Stockholmtraler eller enheter.ännu

mindre vårdcentraler effektiva.indikerar enheter kanännu änatt vara
valmöjlighet.människorskulle också störreDetta ge

sjukvårdsdistrikt tillmöjligheten eller kommunerandra göraDen är att
för primärvården i sin tilloch dessa delegerarhuvudmän att tur ansvaret

tilldela budget patient.vårdcentraler och läkare dessa Förattgenom en per
finnas instanslösning talar skulle lokalsådan det då taratt en somen

finns sjukvård tillgänglig. lösningför Mot denna talardet attattansvar
distriktet hindra nyetablering hindraeller kan och därmedkommunen en

befolkningen. inte heller helt klartförnyelse kan Det är att engagnarsom
form finnsbyråkratisk instans Dalamodellens nuvarandebehövs. Isådan

sjukvårdsdistriktenför landstingen och etablerar behållerrisk bådeatt en
fullgodomfattande byråkrati samtidigt konkurrens med etable-som en

primärvårdsformer för dåliga vårdcentralerför och konkursringsrätt nya
fall förblir reformens förtjänster antagligen margi-inte tillåts uppstå. l så

nella.
Eftersom viss osäkerhet hur med konsekvens-det råder ett systemomen

utformas experimentbäst bör det angelägetoch konkurrens är attansvar
flexibilitetolika varianter tillräckligt byggsgenomförs och mycketmed att

förändringar kontinuerligt.in i kan skeså attsystemen
förberederi första innebära landstingskulle skedeDetta att ettett som

medreform läns landsting skulle kunna, eventuelltsom Kopparbergsen
sjukvårdsdistrikten iplanerat på någrastatligt stöd, lägga ansvaret som

distrikt läggas direkt nivåndistrikt. däremot borde påI andra ansvaret
primärvård i distrik-vill etableravårdcentraler och de allmänläkare som

ten.
få regeringens tillståndsjukhusen kunnaskulle någraPå sättsamma av

stiftelse drivs vidare i landstingets regi.till medan andra Ettomvandlasatt
föransvariga läkemedels-försök vårdcentralernaäven göraattannat vore

Läkemedelskostnader varierar mellan vårdcentralerkostnader. enormt
fullgott1989 och konsekvensansvar skulle vårdcentralerProcope, ett ge

behandlingarmöjligheter med mycket läkemedel andraväga motatt som
för sig andra kostnader.med

variantförsök kan det holländskaSamtidigt dessa pågår en avsom
tillåtas förFörsäkringsbolag kan vårdansvaretövertaprövas.systemet

försäkringsbolaget. varje försäk-väljer För sådan kanpersonpersoner som
fast från landstingetdebitera där ärringsbolaget ut en summa personen

från landstinget naturligtvis variera påErsättningen kan beroendebosatt.
Försäkringsbolagen erbjuda vårdandra egenskaper. kanålder och genom

Liksomvårdinrättningar avtal andra. i det holländskaeller sluta medegna
avgifter försäkringsbolagenrimligt de kandet regleraär attsystemet som

Även förbud selektion förefallerfrån kundersina kunder. ett motta av
idag finns privata ukförsäk-viktigt redanrimligt. Det detär att notera att

operationsköer till kanringar erbjuder bättre vård och kortare de somsom
försäkringsbolagen med kost-avgifterna. konkurrens mellanbetala En en

betydligt riski innebär mindrenadsreglering det holländska systemetsom
sjukförsäkringar finns.klassdilferentiering privata redanför deän som

jämförelseruppläggning tillåter småningom kansåEn sådan som vara
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experimenten kanvissaför landet. Medanvärdefulla helaoerhört av
försäkringsbolagförmöjlighetregi skullei landstingensutföras atten

styrning sjukvårdenlandstingensinnebära ävenvårdansvaretöverta att av
antagligen Riksförsäk-skullesådantför konkurrens. Iutsätts systemett

försäkringsbo-privataersättningarför reglering deringsverket ansvarar av
sina kunder.avgifter delandstingen och de kanlag kan ta avav

amerikanskaliknande deundersökningarEmpiriska system, ex.av
påvisainte någraOrganisations har kunnatMaintenanceHealthHMO:s

ofta liggakostnadernaverkarnackdelar. Tvärtomproblem ellerstörre
påvisas.kvalitetsskillnad kan Isjukvård någoni ettlägre än utan attannan

1580 patientertill exempel, däri Reinhardt, 1987beskrivenexperiment
fee-for-service sjuk-vanligHMOsslumpmässigt mellan ochfördelades

för vanliga% denför HMO 25 under detlågvisades kostnadernavård att
sämre."utveckladespatienters hälsasjukvården attutan

försökersjukvården drareformen ochskissade hälso- nyttaDen attav
Reformenmarknadsmässigt styrdaoffentligt ochfrånbästadet system.av

valfrihet förför vårdcentraler,principer konsekvensansvarbygger på om
ekonomiskasjukhus. finns godaDetmellanoch konkurrenspatienter

reform itroligt dennaerfarenheterempiriska göroch attargument ensom
deni sjukvårdssystemet. Meneffektiviteten hälso- ochriktning kan öka

fördelaminska ochrättvisa köernatill ökadkan ledaäven attgenomen
jämnt landet.patient överresursinsatsema merper

5.4 Barnomsorgen

kortsiktiga långsiktiga problem. På korta-lider både ochBarnomsorgen av
följddaghemsplatser till personal- ochfattas antalsikt ett stort avre

framföralltföräldrar kvin-in hemma,resursbrist. långa köerna låserDe
subventioneringenkraftiga barnom-problem denEtt ärannat att avnor.

kraftigtbarnfamiljers ekonomi valet ellerpåverkasgör att av avsorgen
bidrar orättvisaEnligt undersökning dentillgång till barnomsorg. en

Ävenfamiljerslika till ojämlikhet i 2fördelning mycket i Sovjetunionendaghemsplatser medav
försök liknande depågårFiinkomstskillnader Ds 1983: 30.konsumtionsmöjligheter som diskuterade. 1Le-ovanförhoppningsvis efter-sikt, då antalet daghemsplatserPå lång motsvarar fråntogsningrad Lex.

sinasjukhusen budgetar.organiserasfrågan, frågor. kan barnomsorgen påuppstår andra Hur ett i tillställetPengarnagavsdetaljregle-byråkratin ochkostnadseffektivt sätt den kommunalaKan poliklini-primärvårdens
för segregeringföräldrar valfrihet riskringen minskas ökadKan fastenligtkerutan taxages ensom

amerikans-liknande detbesit-i barnomsorgsdebatten ocksågrundläggande problem ärEtt att DRG köperka systemetbarnen.dåliga hur barnomsorgen påverkar En-mycket kunskaperter om från sjukhusen.tjänster
infördestidig Samtidigt bonus1990 utvecklingligt undersökning Andersson, barnensgynnas aven Enligtför personalen.i studienKontrollvariablernaunder tre-års åldern. ärbarnomsorg, även kvali-bådeharrapporterfinns internationella studierförhållandevis detemellertid och effektivitetensomgrova ochteten

drastiskt Svenskaökathåll. ingenting vilken effektSamtidigt vi nästanpekar åt vetmotsatt om 1989.Dagbladet, sept,förhållandevis daghemsinstitu-inskolning dyratidigare skulle ha, omen 25 möj-Dessaresultat kan
enskildationer verkligen dagmammor, ellerbarnen än en mer förklarasger mer ligtvis med att

barnomsorgenhöllorganiserad förskola.skolmässigt en
utbildningsmässiglägreÄven Visserli-frågor.ekonomiskt perspektiv finnsfrån Öppnasnävtett i undersöktastandard de

från början tyder påundersökningar 1980-taletfinns fallen.ett somgen par av
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utbyggnaden barnomsorgen samhällsekonomisktär lönsam Gus-av ex.
1979. föräldrar möjlighetBarnomsorg kostararbetatavsson, attsom ger

mindre dessa producerar.än På grund skatten och arbetsbelastningenav
föräldrar inte alltid väljaskulle dock arbeta inte barnomsorgenatt om vore

kraftigt subventionerad. studierDessa emellertid inte färskaär helt och de
inte vilkenheller grad utbyggnad samhällsekonomisktsäger ärav som

lönsam.
Enligt principen konsekvensansvar kvalitetskontrollen utförasskallom

varierandeden drabbas kvalitet. Mycket bamomsorgsor-som av enav av
ganisation i Sverige siggrundar från socialapå tankegångar 30-talets
ingenjörskonst. ifrånDen utgår samhället kan bli bättreatt attgenom ge

föräldrarbarnen barnomsorg den själva välja.än skulle Idagen annan som
finnsdet dock svårt motsättningär det någon mellanatt argumentera att

föräldrarna vill för sinavad barn och vad bäst samhälletsärsom ur
synvinkel. Samtidigt finns femtio forskningdet inga överväldi-årstrots

för barnomsorgsforrngande belägg generellt är överlägsenatt en en annan.
finnsSlutsatsen detta måste det inte förnågra starka skälattav vara

samhället kräva barnomsorg den föräldrarna finneränatt annan som
frånlämplig extremfall föräldrar intebortsett där kapabla fylla sinär att-

missbruk befaras. Principenroll eller där barn konsekvensansvarav om
föräldrarinnebär således skall tillåtas kvalitetenbedöma i bamomsor-att

föroch kunna uttryck sina bedömningar bytaatt t.ex.gen ge genom
daghem.

Samtidigt varje omfattande befogenheterborde daghem ha allokeraatt
och i konkurrens med andra föräldrarnasdaghem önskemål.mötaresurser

experimenterarMånga kommuner idag olikamed daghemmensätt att ge
handlingsfrihet. experimentDessa inriktat sig olikastörre har dels på

förorganisationsformer daghem. Föräldrakooperativa daghem är numera
vanliga. kommuner försöker sigNågra på entreprenadlösningar med
privata daghem. Dels har experimenten inriktat sig på hur kommunen styr

tilldaghemmen. Man har decentraliseratexempel budgetansvaret, eller
försökt förhållandetrenodla beställare-producent mellan kommunenatt

daghemmet.och
Regeringen förbereder ändring för statsbidragockså reglernaen av som

fritidshem.möjligheten för personaldrivnaöppnar dag- och
försökKommunernas självständighetmed ökad för daghemmen verkar

ofta föra sigmed positiva effekter.rad Daghemspersonalen bliren mer
motiverad, daghemsstymingen blir rationell flexibel,och och denmer
kommunala byråkratin kan i vissa fall minskas. Ett problem varithar dock

experimenten tillmed exempel decentraliserat budgetansvar inteatt har
fört fullgottmed sig konsekvensansvar. inteDaghemmen har premie-ett

för kvalitetsförbättringar eller kostnadsbesparingar. Kvalitet harrats helt
enkelt inte kunnat mätas de styrande kommunalpolitikema.av

Ökad valfrihet för föräldrar skulle hjälpadock kunna kommunerna att
sin barnomsorg. Om föräldrar missnöjdastyra är med kommunaltett

daghem direktdet i fler väljer alternativadenatt Med densyns omsorgen.
automatiska kvalitetskontrollen behöver kommuner inte i egentlig meningÄndringen" beräknas förvalta daghemmen längre, de kan beställarroll och slutautan anta enkraftidock inte träda

enskildaavtal med daghem fårsedan handlingsfrihetförrän tidigast 1991. så länge destorsom
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sig till och föräldrar inte sina barnhåller den kontrakterade budgeten tar
till alternativaden omsorgen.

blivit principiell frågadebatten åren har detl den svenska de senaste en
privata företag. Empiriskakooperativ skall acceptabla änom vara mer

förundersökningar inga kooperativ,på andra marknader belägg attger
effektivasig producentkooperativ, skullekonsument- och vara mervare

privata företag. Delviskvalitetskontroll motsvarandeeller ha bättre än
företag sigmed storleken. kan kosta påsammanhänger detta Ett stort en

verksamheter."enskildakvalitetskontroll Man kan alltsåavnoggrann
frågan förbjuda privat direkt i ställetställa det verksamhetär rätt attom

verksamhetsfonnema.för låta den konkurrera med de andraatt
Även frågankvarstårkvaliteten i barnomsorgenvalfriheten kan ökaom

vanligtvis liggerEftersom barnomsorgensegregering.påverkarhur den
segregeringen redanundvika dendet knappastbostaden gårnära att som

befaras "mikro-detbostadssegregeringen. Snarare ärbefást iär ensom
kandaghemkan uppstågrannskap. En sådansegregering inom ett om

andra. Ett sättdyrarevissa daghem är änvälja sina eller attbarn om
införeskriva daghem måstesådaneffektivt motverka är taatt atten

fasthållavissaavvisa ochturordning kunnai utan attanmälda barn att
daghem.daghemsavgifter för allalikavid

frnansieringsformeri vilken olikasegregeringsfrågan månärandraDen
väljerföräldrarsegregering detill skerför leder detdaghem att somen av

medsina bam. helt klartvårda Det ärochhemma attatt stanna enegna
för-ekonomisktblir detsjälvfinansiering barnomsorgenökande mestav

emel-inkomster hemma. Frågan ärför med lågadelaktigt dem att stanna
påtvingadsjälv sina barn skallvårdalertid beslutet att ses som enom

valfriheten bedömerför detuttryck görarestriktion eller attett varaman
bäst.

föreställningensig påkan knappast grundaSegregeringsargumentet att
i sig. måstearbetslivet mål Argumenteti ärdeltagandet attett snarare vara

höga bamomsorgs-motiveras hemmaföräldrarvissa att stanna avsom
arbetsglädje påantingenarbeta,skulle drakostnader attnytta av enav

avvägningkarriärmöjligheter sikt.på längre Ensikt eller bättrekort av
delantagligen till slutsatsen någonfaktorer ledermellan dessa att av

föräldrar. finns betydandebamomsorgsavgiften Härborde betalas ettav
föräldrarvilkakartläggerexperiment olikaför med taxorutrymme som

segregeringseñektervilka eventuellaochhemmatenderar att stannasom
självfrnansiering skulle kunnafunktionviktiguppstå. Enkan somsom

olika barnomsorgdifferentieras mellanuppfylla ocksåär typeratt taxor av 27 intressantDet är attvisst motivföräldrarDärmedfaktiska kostnaderna.beroende på de ettges daghems-att storanotera
Staternakedjor i Förentakvalitativtuppfattaralternativ devälja billigaste dedetatt somsomav delhar erövrat stor avennaturligtvis inte såskillnadernalikvärdiga. Samtidigt skall stora attvara justmarknaden p. a.segregering.tilllederde kvalitetenjämna deden

i enskildalyckas hållaskulleSammanfattningsvis konsekvensansvarhar argumenterats att daghem.olikaföräldrar mellanvalfrihet för och konkurrensinföras i formkunna av 3 regleringarTrots dessa
förmodligen påPrissättning kan ske sättbarnomsorgsformer. ett som naturligtvis fri-kan en

villig" segregeringbefást iredantill minimum det ärsegregering utöverhåller upp-ett som före-komma. En sådanbostadsområden.segregeringen mellan faller inte likadock ange-ochförhållandet mellan kommun,fråga kvarstår hurärEn stat, lägen motverka.attsom
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organiseras idaghem bör sådant Två problem imåste lösasett system. ett
första fast lämpligsådant Det kommunenär ärattsystem. mest som
for kvaliteten i enskildaövervakande bamomsorgsverksamheterorgan

samtidigt undvikas kommuner inför onödiga etableringshin-måste det att
foreller sänker kvalitetskraven kostnader.der Detta kan krävaatt spara

statlig inblandning i kvalitetskontrollen.någon
problemet storleken för ersättningenDet andra är hur bestäms som

får. möjlighet följaEn voucher principdaghemmen är att en som ger en
fast emellertidbarn. Detta skulle betyda både daghem ochattsumma per
familjedaghem få ersättningskulle de har väldigt olikatrots attsamma

skilja driftskost-kostnader. Ett lösa detta problem mellansätt att attvore
lokalkostnader. voucher for driftskost-nader och En skulle kunna utgå

får fördaghem ersättningnader medan lokalkostnader l läng-separat.en
naturligtvis dessa kostnadsskillnader kunna motiverasden måste med

kvalitetsskillnader.

Inkomstomfordelande transfereringar5.5

Transfereringar till hushållen har undersökts i flera utredningarhundra
Ändåunder det decenniet. vi förhållandevis lite omfor-hursenaste vet om

delande egentligenmånga särskilt med livstidsin-är, avseende påprogram
komsten. Det beror bl. på väldigt undersökningar på änatt annata. ser
inkomstfördelningen under år.ett

avsnitt refereradesI 3.3 empiriskaantal undersökningar indike-ett som
transfereringsprogramvissa inte särskilt effektiva.är omfördelarDeattrar

felåt håll eller så inkomstomfördelningen litenär i förhållande till skatte-
belastningen krävs.som

visades också i avsnittDet 4.6. transfereringar mellan människorsatt
livsperioder kan onödigt ihöga det nuvarande En störresystemet.vara
effektivitet rättvisaoch borde kunna iuppnås koncentrerarett system som
sig till omfördelning mellan mellan livsperioder.änpersoner snarare

År 1967 kom 25 hushållens inkomster från transfereringarprocent av
frånoch 75 arbete och kapital. Tjugo år fårresten, procent, eget senare

33 sinahushållen inkomster via transfereringssystemet. Tabellprocent av

Tabell 5.1. Transfereringar från offentlig sektor till hushåll efter funktionhuvudsaklig
1988. l milj. kr.

Huvudsaklig funktion Belopp i milj. kr. %

Ålderdom 121050 56
Sjukdom 316l0 IS

föräldraskapBarn och 22990 l l
Arbetslöshet l0 560 5
Risker i arbetslivet 7360
Bostadskonsumtion 8590 4
Studier 3 lOl 1
Socialbidrag 3960 2
Övriga 7000 3
Summa 216230 100

Källa: SCB, Nationalräkenskapema.
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framgår pensioner,olika transfereringar.visar de Detstorleken på5.1. att
livstid,omfördelningar under utgör änfrämst representerar merenssom

Även omfördelar tillbarnbidrag störstatransfereringarhälften. andra som
ihågkomma ävenlivsperioder. måstemellan Därutöverdelen att enman
sjukvårdkonsumtion barnomsorg, skolor,offentligdelstor m. m.somav

livstid.omfördelar under personsresurser en
utanförbefolkningendelfolkpensionen infördes arbetadeNär stor aven

i skydda dessahushållet.officiella arbetsmarknaden, Attden perso-ex.
transfereringssystemåldersförsörjning rättfärdigade brettett somners

individuellmeningen inte krävdei detgenerellt denockså att envar
behovsprövning.

Över människorna i85%emellertidsituationenIdag är annan. aven
inte arbetar dearbetsmarknaden. dem ärarbetsför ålder deltar på Av som

innebärstudier liknande. Dettillfälligt lediga för ochflesta endast att
officiellaförmögna deltar på denmänniskor arbetaalla ärnästan attsom

förfogar därmedsitt liv och överdelarbetsmarknaden under stor aven
intesåledesåldersförsöijningen. Dettill ärinkomster kan avsättassom

lämpligafolkpension detsjälvklart generell ärlängre systemet.mestatt en
i ställetutvecklades ATP-systemetUtifrån liknande tankegångar ettsom

uppgiftfyllerfråga ATPärinkomstrelaterat En systemetsystem. enom
offentliga pensions-själva.hand Utanmänniskor lika väl kan ta omsom

i privatamotsvarandeflesta människor på sättskulle de ettsystem spara
fördelen jämfört med dagenshapensionsfonder. skulle dessutomDetta

till förfogande förfonderasskulle och ståpensionssparandealltattsystem
i ekonomin.investeringar

intebefolkningen antagligenviss andelkanMot detta sägas att aven
bristandepension till exempel plane-till sintillräckligtskulle p. a.spara

Sverigefattiga antagligen öka. harskulleringsförmåga. Andelen äldre en
jämfört andra länder.inkomstfördelning bland äldre medjämnmycket

pensionssparande skulle krävatvingatupprätthålla denAtt ettutan en
pensionärer litetför medförstärkning inkomstskyddetkraftig egetav

motivenemellertid minskainkomstskydd skullesparande. Ett sådant att
utjämnavisa sigbetydligt. kan svårtfrivilligt till pensionen Det attspara

tvångsmässigt pensionssparande.inslaginkomster äldrebland utan ett av
Ge-utjämnandeursprungligen tänktATP-systemet ett system.somvar

höginkomstta-för mycketför utbetalningar hurtaket gränssattes ennom
basis åren medde 15Beräkningen ATP-poängen pâkan ut. avavgare

också avseddmaximal 30 årinkomst till gräns påhögst och attvarupp en
empiriskaEnligt deperioder arbete.låginkomsttagare med korta avgynna

kraftiginnebär reglerredovisades tidigare dock dessastudier ensom
medelinkomsttagare.tillfrån låginkomsttagareöverföring resurserav

idiskuterasändring reglernafarhågor ävenDetta att somen avreser
eliminerar oönskade40 inte dessa20 årvissa sammanhang t.ex. +

för låginkomsttagare. Dessutomåtminstone inte allainkomstfördelningar,
fårfördelningseffekter sådana regler närförutse vilkadet svårtär att

framtiden.inkomstprofilerna iändras
får sina inbetalningarnalåginkomsttagare ärsäkerställaEtt sätt utattatt

lnbetalningarvarje ochförindividuellt kontoetablera ettatt person.
Varjeredovisas. kund kanfonderas ochavkastningen på detta kontoskulle
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inbetaladedärmed betrakta medel förmögenhet. Detta har tvåsom egen
fördelar dagensmot system.

första fördelningsproblemenDen är i dagens undvikas.kanatt system
låginkomsttagareEn kommer då inte längre inbetala mycket änatt mer

han får omfördelningarDessa oplanerade undviks samtidigt pla-ut. som
omfördelningar,nerade från höginkomsttagare till alla andra, kant.ex.
in avgift frånbyggas höginkomsttagares inbetalningar.som en

fördelenDen andra ATP-avgifterna i mindreär utsträckning idagänatt
Skattekilenbetraktas skatt. minskar anledningar.två En är attsom en av

motiven efterdet skulle öka arbeta maximalgränsen för fåpå 30 åratt att
inkomster intehögre även under de år är ATP grundande. Den andrasom

anledningen psykologisk. individuelltEtt konto beskedär därmer om
förmögenhetsökningen erhålls löpande kopplingen arbetsinsatsmellangör

ersättningen för tydligareoch den svårgenomträngligaavsevärt än dagens
ATP system.

inte heller kombineraDet är svårt individuellamedatt ett systern
försäkringsfunktionkonton med den pensionsystem Privat-utövar.som

pensioner idag.detta redangör
förlängningen inte självklart pensionssparandeI det detta skallär skeatt

offentligi regi. Motsvarande inbetalningar till privata försäkringsbolag
tillåtas.skulle kunna Därmed skulle konkurrens till offentligadenen

kapitalförvaltningen skapas.
Även folkpensiondagens skulle kunna inbegripas i detta Försystem.

vid pensioneringen inte tillräckligtdem har på sina individuellasom
för försörjningenkonton skulle behovsprövadeatt trygga systemsamma

ikraft idag icke-pensionärer.kunna träda skyddar Behovsprövningensom
i falldetta kräver endast kontroll pensionskonton. Detta kan görasen av

integritetskränkande undersökning.utan en
Detaljreglerna i detta kan utformas fördelningen blirsåsystern att som

idag Omfördelningarnaeller bättre. mellan skulle mycketpersoner vara
idag eftersom förekommer omfördel-klarare de endast explicitaän genom

ningar mellan konton. Därmed skulle antagligen rätt-systemet vara mer
vist dagens. Dessutom skulle pensionsutgifter 10%än motsvarande av

i betalas via till individuellaBNP dagens skatter omvandlassystemsom
inbetalningar mindre liktmycket skatter och leder till mindreärsom
effektivitetsförluster.

pensionssystemet finns rad transfereringarUtöver även andraen som
omfördelar livsperioder. Vissa, socialbidragmellan och arbetslös-som

utbetalas efter individuellhetsstöd, kontroll omständighe-mottagarensav
arbetsförmåga.och Andra knutna till inkomsten bostadsbidrag.ärter som

tredje till inom visst befolkningsskikt.alla Folkpension,En ettgrupp ges
barnbidrag bostadstilläggoch kommunala exempel detta.är på

Mångfalden i sig medför vissa problem. Det svårt överblickaär att
fördelningseffekterna det samlade Det händer enskildasystemet. attav

i olika får förhamnar kläm mellan och alldeles lite. Oklarutprogram
ansvarsfördelning till byråkratisktmellan kan leda krångel.programmen

uppdelade förhindrar ibland långsiktiga initiativ hjälpaDet ansvaret att
förbättrabidragstagare sin situation.att egen

marginaleffektema blir överblicka. vissaEtt problem är svåra Föratt att
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bli inkomsten börjakan de så höga de sänker arbeta.att attgenom
omfördelar transfereringar tillDessutom dessa del mellanäven stor

i människors liv.perioder Frågan det undvika omför-är går dessaattom
delningar omfördelaroch utveckla endast mellansystemett som personer.

omfördelningarundvika livsperioder inteTanken mellan heltäratt
främmande transfereringssystemet.i det nuvarande Studiemedel ges ex.

subventionerade ilån måste återbetalas skedeettsom som senare om
inkomsten tillåter. liknande i princip förfaraPå skulle kunnasättett man

vid bidrag.andra Ett sådant kräver dockäven övervägan-system ett noga
marginaletfekterde de och de socialaskapas konsekvenserna. Detav som

kan bedömas oacceptabelt låta de varit bidragstagareharattex. som som
sittaunder tid med lån under sina liv intedem kanrestenen av som

återbetala.
socialaminska konsekvenser särbehand-Ett oacceptablasätt attatt vore

försäkringskaraktär.transfereringar och demla behovsprövade ärsom av
sjukpenning. transfe-ingår socialbidrag, arbetslöshetsstöd och DessaDär
existensminimum.reringar levnadsstandard Antaöver attgaranterar en

villkorslöst idag.dessa betalasstöd ut som
schablonbeloppResterande inkomststöd kan tänkas medersättas ett

för minskningvälja i motsvarandemänniskor kan gengäldatt ta ut ensom
Jämförtindividuella pensionskontot. med dagensbeloppet på det sy-av

fördelen mångfald inkomststödfrämst haskulle detta attstem av en av
marginalelfektema till följd omfördelningarmed enda,ersätts attett av

flexibeltlivsperioder avskaffas, blir betydligtoch stödet änmellan att mer
möjligtidag. det kanSchablonbeloppet är större änatt ta ut ex. varasom

kortfristigamänniskor möjlighetbidrag och därmed täckadagens attge
flexibilitet tydligt problem i dagenskostnader. Brist på ärhögre ett system.

Omfördelningen kan åstadkommas på två Främstmellan sätt.personer
försocialbidrag grundpensionviss levnadsstandard med ochgaranteras en

medel pensionskontot. Där-inte har inkomster eller sparade pådem som
organiserasutjämning mellan såkanutöver attpersoner enen ex.

vid pensionstillfálletengångsjustering pensionskontot så degörs attav
lite.sig del till harhar mycket delar med dem sparatsparat somsom en

inbetalning tillAlternativt omfördelning löpande underkan denna göras
pensionskontot.

införas gradvis.fördel också det kan MestEn med ärsystemet att
reformantagligen mycket enkelt kanangeläget ATP-systemetär somen av

Anslutningen folkpen-till individuella konton.medgöras ett system avom
övergångstid intesionen till kräver längre där de hardetta system somen

individuella pensionskonton kompenseras.haft möjlighet på Enatt spara
till individuella pensionskonton bör helst ske tillsammanssådan övergång

ifondering Därmed kan den låga sparkvotendessa konton.med aven
Ersättningen övriga bidragen medSverige sikt höjas betydligt. depå av

bitvis fortfrivilliga från pensionskontot kan ske så ATP-systemet äruttag
individuellatill med konton.omvandlat ett systern
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rekommendationerSammanfattning och6

förmodli-offentliga sektorn kommeromorganisation denEn betydande av
finansieramöjligheternatalari framtiden. För dettaske attattatt mergen

samtidigt kravenstarkt inskränkta växer.offentlig verksamhet är som
of-missnöje medfinns växandeopinionsundersökningar ocksåEnligt ett
tilldärför risk opinionen kan svängafentlig finnsverksamhet. Det atten

offentlig inteavveckling verksamhetförmån för långtgående omaven
reformer omorganisation.ochmissnöjet kan botastillorsakerna genom

uppfyller samhällets krav kommeroffentlig bättresektorEn antag-som
beslutsfat-innebärkonsekvensansvar.utökat Dettaligen präglas attatt av

beslutsfattaresamtidigt idecentraliserasutsträckningitande större som
sitt Därmedfår handlande.själva bära konsekvensernahögre grad gesav

imotiv fatta beslutmöjligheter och äroffentligt anställda både att som
centraliserad kontroll ochgrad kanintresse. I motsvarandesamhällets

detaljstyming avvecklas.
olikaLångtidsutredningen 1990 undersöksbilaga till sättI denna att

vetenskapliga litteraturen ochutifrån denoffentlig verksamhetorganisera
ioffentlig verksamheterfarenheter. dettaempiriska En slutsats är attav

effektivt organiserad ellersärskiltform ofta varkensin nuvarande är
oregleradefinns helträttvis. Samtidigt det skäl ävensärskilt att tro att

fördelnings-inetfektivitetermarknadslösningar förknippade med ochär
problem.

fri mark-förena dynamikemellertid möjligt denOfta detär att som en
finansieringssätt skaparoffentliga regleringar ochmednad kan somge

intresse.enskilde i samhällets bästaincitament för det ärden göraatt som
flyttadvs.lösningar skapa konsekvensansvar,i dessaAvgörande är attatt

konsekvenser. Konsekvens-till påverkas beslutensdebeslutsrätten avsom
framför konkurrens ochfrämjas allt på tvåkan sätt, genomgenomansvar

utförandeochmellan beställandeval kontrakträtt parter.av
dålig service fårmänniskor drabbasinnebärKonkurrens att som av

Samtidigt drabbas detjänsten på håll.beslutsrätten söka annatatt som
vikande kundunderlagutför dåligt de konsekvenserarbete ettett somav

mirakelmedicin.emellertid ingen enkel Förför sig.med Konkurrens är att
villkor vilkautformning de underfungera kräver denrätt noggrann aven

offentligavillkor bestämmerOm dessa detkonkurrensen äger somrum.
konkur-dåligt anpassade undergrävsfinansieringssättlagar och ärgenom

följd. Empiriska under-dålig servicekostnader ellermed höga somrensen
till betydandeemellertid konkurrensen kan ledasökningar påtyder att

kostnadssänkningar villkorenförbättringar när sätts rätt.och
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Stöd finns också för tanken det inteavgörande nödvändigtvisatt är att
verksamhet bedrivs i privat regi. Däremot detär mycket viktigt att nya
konkurrenter har möjlighet etablera sig och ineffektivaatt konkurren-att

läggs eller övertas andra med bättre förutsättningar. Empiriskater ner av
införandetstudier sådan konkurrens inom sjukvården ellert.ex.av av

skolväsendet tyder på den inte behöver öka segregeringen. Medatt rätt
organisation verkar segregering kunna minskas.o. m.

Den andra viktiga faktorn för skapandet konsekvensansvar är rättav
utformning kontrakt. flesta offentligaDe verksamheter och anställdaav
kan arbetasägas under kontrakt fasta ersättningar oavsett presta-som ger
tion. På år har emellertid mycket erfarenhetergoda gjorts medsenare
kontrakt relaterade tillär prestationen. Som försökexempel harettsom
med resultatlönesystem och lägga verksamheter på iatt entreprenadut
allmänhet varit framgångsrika.mycket Det avgörande-är välja rättatt
prestation ersättningen knyts till. Som exempel kan utfördaantalettsom
behandlingar mindre bra prestationsmått för läkareett närvara presta-en
tionen samhället intresseradär bevarandetär patientens lång-som av av
siktiga hälsa.

De principiella illustreras till slut med diskussionresonemangen en av
hur konkreta organisationsformer bygger konsekvensansvarpå skullesom
kunna fyrapå områden. Områdena skolväsendet,är sjukvården,utse
barnomsorgen inkomstfördelandeoch transfereringar.

På skolområdet finns erfarenheter från andra länder tyder på attsom
konkurrens mellan tillåtasskolor kan på förbättrarsätt elTektivite-ett som

och samtidigt segregeringen minska.ten kanengagemang som
sjukvârdsområdetPå diskuteras lösningar liknar den så kalladesom

Dala-modellen. intressantEtt komplement till sådan modell skulleen vara
variant den holländska modellen. Det skulle innebära försäk-en av att

ringsbolag tillåts konkurrera sjukvårdsefterfrågan landstingenmedom
formerunder principenupprätthåller jämlikhet i sjukvården.som om

På bamomsorgsområdet skulle konsekvensansvar innebära frihetökad
för föräldrar välja mellan barnomsorgsformer.att Detta kan organiseras

negativa fördelningseffekterutan att uppstår.
Som exempel på hur konsekvensansvarett kan ökas i transfereringssy-

undersöks ATP-systemet.stemet Empiriska undersökningar tyder på att
ATP-systemet är regressivt med avseende livstidsinkomst.på Låginkomst-

betalare in betydligttagare fårän de sinunder livstidut medanmer de
med genomsnittliga inkomster får deän betalar in. Samtidigtut mer
minskar tröskeleffekterna motiven förarbeta deatt hart.ex. änsom mer

Ökat30 års intjänat tid. konsekvensansvar och ökad rättvisa skulle kunna
erhållas med bygger på individuellaett system pensionskonton.som Ett
sådant undviker ATP-systemetssystem tröskelelfekter samtidigt som en
eventuell omfördelning kan ske med träñsäkerhet.större
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