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SOU 199141
Bilaga l

gKommittédirektiv

Eä
EE

Dir. 1990 19

Stöd förnyelsearbetettill i statsförvaltningen

Dir. 199019

Beslut vid regeringssammanträde 1990-04-19

Chefen för civildepartementet, statsrådet anför.Johansson,

1 Mitt förslag

föreslårJag särskild utredare tillkallas för verksamhetenöveratt atten se
vid de s.k. stabsmyndigheterna i syfte förbättra stödet till effektivise-att
ringen den statliga verksamheten.av

2 Uppdragets bakgrund

Den offentliga verksamheten har byggts i snabb takt under efterkrigsti-ut
den. Möjligheterna tillföra den offentliga sektorn ytterligare finansiellaatt
och personella starkt begränsade. Det därförär viktigt ökaär attresurser nu
utbytet insattaav resurser.

För höja effektiviteten pågår målmedveten ändring det sättatt en av
vilket den statliga verksamheten styrs.

Myndigheterna ökat för resultaten verksamheten ochettges nu ansvar av
skallökade befogenheter denhur bedrivas. Denna ändringavgöra haratt

åstadkommits verksledningsbeslutet prop. 19868799, KU 29, rskr.genom
226, utveckling styrningen prop. 198788150, FiU 30, 394,rskr.genom av

den budgetprocess föreskrivs med budgetförordningengenom nya som
1989400 och successiv delegering arbetsgivaruppgifter prop.genom en av
1984852219, AU 1985866, rskr. 48 delegering ochsamt genom annan re-
gelförenkling prop. 1989902100 3.5.bil. 2 avsnitt

En motsvarande utveckling pågår jfri andra länder 1989902100prop.
bil. 2 avsnitt 3.7.

Det förutsätts departementen inom sina respektive områden i ökadatt ut-



SOU 199141sträckning förnya statliga verksamheten.initiativ till atgärder för denatttar
möjligheterfåttDe statliga myndigheterna har år ökade fi- Bilaga 1attsenare

sålunda få frånnansiera sitt förnyelsearbete. Sedan 1987kan de bidrag dear
sådanaförnyelseffonderna till projekt. främststatliga därstörre vägarnya

och metoder för förnyelse l ramavtalet löner 1989-1990 förprövas. stats-om
tjänstemän 300 milj.m.fl. RALS 1989-90 har vidare kr. föravsattparterna
kompetensutveckling. Regeringen har i årets budgetproposition prop.

åtgärder.198990 100 bil. 15 28 medel för genomföra dessabegärt atts.
någraSedan lang tid lämnar stabsmyndigheter stöd och service till rege-

frågaringen. förvaltningsmyndigheterna domstolarna i bl.a. effekti-och om
visering förnyelse den statliga verksamheten. Flertalet dessaoch annan av av
stabsmyndigheter hör till civildepartementet och inriktar i huvudsak sin

pa myndigheter.verksamhet stöd för regeringen och andra Tillatt ettvara
stabsmyndigheter i första hand Statskontoret. riksrevisions-räknasgruppen

verket RRV. arbetsgivarverk SAV. löne- och pensions-statens statens
SlPU.verk SPV institut för personalutveckling Förekoms-samt statens

stabsuppgifter regeringskans-myndigheter med har medverkat till attten av
liets begränsas.kunnatresurser

Utöver nämnda fem stabsmyndigheter finns andra myndigheter och or-nu
ganisationer lämnar stöd och service till förvaltningsmyndigheter ochsom
domstolar. område arbetarlnom försvarsdepartementets försvarets ci-t.ex.
vilförvaltning FCF. datacentral FDC och försvarets rationali-försvarets
seringsinstitut FRI med uppgifter delvis stabsmyndigheter-motsvararsom

LON bistårLänsstyrelsernas organisationsnämnd länsstyrelserna ochnas.
domstolsverket DV uppgift till domstolarnas verk-har bl.a. till att attse
samhet bedrivs effektivt. högskolesektorn har utrustningsnämnden förlnom

UUH uppgifter ADB-områdetuniversitet och högskolor vissa inom som
regeringskansliet lämnar vidare regerings-statskontorets. lnommotsvarar

kansliets förvaltningskontor stöd och service till departementen delvis lik-av
slag stabsmyndigheterna.artat som

påolika kommersiella konsultföretagHärtill kommer det stöd m.m.som
uppdrag myndigheterna och regeringen.lämnar

uppgifter hittillsvarandeStabsmyndigheternas och roller präglas denav
och befogenhetsfördelningen mellan regeringen och förvaltnings-ansvars-

denna förändras helt naturligt också förutsätt-myndigheterna. När ändras,
till förnyelse- och utvecklingsarbetet.ningarna för det centrala stödet Da-

myndighetsorganisation för stöd och service till regeringen och myndig-gens
heterna därför med hänsyn till de förutsättningarna.behöver över nyases

främstSyftet den verksamhet bedrivs stabsmyndigheterna skallär att som av
så effektivt arbetet för-den blir stöd i med utveckla ochatt ett attanpassas

bättra verksamheten.
årets 100 3.2.21 budgetproposition prop. 198990 bil. 2 avsnitt jaganger



planerasöversyn stabsmyndigheterna SOU 199141föratt deras verksamhet skallen attav
kunna bli effektivt stöd för den förvaltningspolitiska Bilagaett utvecklingen. l

återkommerJag till denna fråga.nu

Utgångspunkter3

Målet bör förvaltningsmyndigheterna och regeringen får detatt stödvara
behöverde för effektivisera den statliga verksamheten under deatt för-nya

utsättningarna.
Färvalmingsmyndighetema behöver kunna erbjudas förstärkt verk-ett

samhetsorienterat påstöd mängd områden. ifråga ekonomi- ocht.ex.en om
resultatstyrning, löne- och personalpolitik, användning ADB. organisa-av
tionsutveckling, metoder för produktion olika slag offentliga tjänsterav av
och ledningsfrågor. Detta stöd kan lämnas bl.a. konsultinsatser ochgenom
utbildning i form metodstöd. Särskilt metodologisktsamt stöd kan behö-av

för de fördjupadegöra presentationer ochatt analyser ingår i denvas som
budgetprocessen.nya

Arbetsgivarbefogenheter delegeras successivt från SAV till myndighe-
Syftet härmed bl.a. myndigheternaärterna. skall kunna använda sinaatt

utökade befogenheter så personal- och lönepolitiken aktivt främjaratt för-
nyelsearbetet. Myndigheterna behöver kunna erbjudas stärkt stöd förett att
leva till sin arbetsgivarroll.upp nya

De styrmetoderna medför regeringen behöver vidgat och stärktnya att ett
stöd revisionella insatser. Dessa kan granskning årsredovisningarav avse av

underliggande löpande redovisningar ochsamt resultatredovisningar samt
granskning och analys det fördjupade underlag myndigheterna skallav som
lämna tredje år. Revisionen behöver också på uppdragvart regeringenav

påoch initiativ kunna granska effektiviteten ieget enskilda myndigheters
verksamhet och de sektorsövergripande och funktioner finns hossystem som
flera myndigheter. Revisionellt stöd kan också behövas vid handlägg-t.ex.
ning vissa regeringsärenden.av

Stöd behövs också för vidareutveckla de metoder regeringenatt styrsom
myndigheterna med för vidareutveckla och föra riksdagenssamt ochatt ut
regeringens hur den statliga verksamheten bör effektiviseras.syn

Regeringen behöver också erbjudas stärkt stöd för analysera problematt
och möjligheter. utforma styrningen för enskilda verksamheter eller sam-
hällssektorer. särskilda direktiv och värdera förslag. Som komplementge ett
till myndigheternas fördjupade behövsanalys dessutom kvalificerategen
analysstöd för utvärdera olika offentliga insatseratt för finnasamt att nya

nå desätt avsedda välfärdsmålen. Sådana anlyseratt kan vidare behöva gö-
med sektorsövergripande perspektiv. Underlagett i dessa frågor kanras

lämnas bl.a. revisionen.av



SOU 1991 41Regeringen behöver information den statsfinansiella utvecklingen.om
BilagaUnderlaget både form li analys utfall löpandesamtges av av prognoser

kort och lång sikt. Detta underlag betydelse för stabiliseringspoli-är storav
tiska bedömningar den svenska ekonomin och behöver successivt utveck-av
las. En utveckling det statliga betalningssystemet och metoderna för kas-av
sahållning bidrar till effektivare resurshushållning behövsm.m. som en
också.

på4 Närmare synpunkter olika stabsmyndigheters verksamhet

Statskontoret för förstanärvarande i hand utrednings-är och utveck-ett
lingsorgan regeringen. l viss utsträckning påoch olika lämnarsätt stats-

ocksåkontoret stöd direkt till enskilda förvaltningsmyndigheter. Statskonto-
utför påverksamhet intiatNi Statskontorets roller stabsor-ävenret eget som
till regeringen stödjande rådgivandeoch till myndigheternasamtgan organ

har visat sig innebära principiella och praktiska såvälproblem för statskonto-
dess En beslutsordning finansieringsformavnämare. ochret som ny en ny

för hållerADB-investeringar på införas. Detta påverkar det stödatt som
myndigheterna och regeringen kan behöva området.

RRV utför meddelar föreskrifter frågabl.a. revision. i redovisning,om
utvecklar metoder för budgetering och redovisning, rådlämnar och svarar
för utveckling och förvaltning ekonomiadministrativa RRVstora system.av
framställer också riksredovisning. finansstatistik, budgetprognoser och in-
komstberäkningar. Uppgiften med revision andragranska myndighetersatt

svårverksamhet kan i fall principiellt förena med vissavart attvara av
RRVs övriga uppgifter. budgetförordningen år-Enligt skall myndigheterna
ligen det sedvanliga ekonomiska bokslutet- lämna resultatredo-utöver en-
visning år fördjupadoch tredje anslagsframställning. Det viktigtärvart en

redovisnings- förvaltningsrevisionenoch till de behov revi-att anpassas av
sion följer den budgetprocessen och till den förnyelse den stat-som nyaav av
liga verksamheten pågår.som

SIPU bedriver utbildnings- konsultverksamhetoch för främja kompe-att
ingårtensutvecklingen i statsförvaltningen. l SIPU institut för ledar-statens

skap Stil arbetar med chefsförsörjning och strategisk ledning. SIPUsom
bedriver också omfattande internationell konsultverksamhet. SIPU haren

till uppgift fortlöpande bevaka behovetäven kompetensutveckling iatt av
statsförvaltningen föreslåoch regeringen åtgärder. Utbildnings- och kon-att
sultverksamheten avgiftsfinansieras. När SIPU bildades bestod verksamhe-

i huvudsak kursverksamhetcentral till vilken myndigheterna sändeten av en
deltagare. dåAvsikten RRV, Statskontoret, SAV och SPV inom sinaattvar

områdenrespektive skulle för- den sakliga kompetensen i kurserna.svara
Denna uppdelning har inte fullföljts i praktiken. l dag delutgörs storen av



199141SOUvidutförskonsultuppdragutbildnings- ochverksamhetSIPUs re-somav
Bilaga 1anskaffatSIPUharverksamhetFör dennamyndighet.spektive egna resur-

bedriverSamtidigtämnesområden.på olikakunnandeutvecklaför attser
fåförseminarieverksamhetochutbildnings- att utstabsmyndigheterandra

tillämpningpraktiskkunnande isitt
andraochförhandlingar lönervid centralaföreträderSAV an-staten om
regleradestatligtharandrastatsanställda förförstålllningsvillkor samt som

arbetsgivarpolitikstatligadengrundvalförsFörhandlingarnatjänster. av
arbetsgivarupp-delalltutforma. När störreimedverkarSAV att avensom

verksamhetinrikta singradverket i allt högrebehövergifterna delegeras.
arbetsgivar-sindemyndigheterna, utövarenskilda närstöd till delämnaatt
stödbehövamyndigheternakanförnyelsearbetet att ut-led iroll. Som ett

arbetsformer.effektivitetsfrämjande ochlöne-ochproduktivitets-veckla
förnyelse behövahinderobserveradearbetsgivaren tasVidare kan motav

förhandlingar.centralai lokala ellerupp
utvecklamedallaSIPU arbetarSAV ochRRV, attStatskontoret, styr-

i olikaregeringenochmyndigheternastödförvaltningen ochningen geav
områdedettapåsamverkanBehovetbudgetprocessen.faser den avnyaav

också ipåtagligt. harDet öv-alltmerblivitstabsmyndigheterna harmellan
mellan stabs-samarbeteutvecklatvälnödvändigt medsigvisatrigt ettvara

stödsamlatmyndigheternaerbjudaför kunnabl.a. ettmyndigheterna, att
samordningvidareutveckling denkompetensområden. Enflerainom somav

nödvändig.inletts är
frånförmånertjänstepension ochoch betalar statensSPV beslutar utom

åt myndighetervidare stödSPV lämnartjänstegrupplivförsäkring. genom
och tillhanda-förvaltaochmatrikelföringautomatiskför attgenomatt svara

löneuträknings-generellainformationssystem.personaladministrativahålla
från budget-Verksamhetentill dessa.och eftersystemför- avsessamtsystem

utsträck-således iavgiftsfinansierad. SPV utförhelt storåret 199091 vara
anstälIningsmyndigheterna. Deserviceuppgifterochproduktions-ning

träf-SAVtill de avtalpensionssystemenochdatoriserade löne- somanpassas
FörutsättningarnaSAV.analysunderlag tillockså visstframställerfar. SPV

förhuvudmannaskapetändradepåverkas detverksamhet kanSPVsför av
bolag.för affärsverk ochpensionsavtal bl.a.lärartjänstervissa samt av

generella ekonomi-och driverförvaltarutvecklar, stora,SPVochRRV
användarmyndighe-Hosinformationssystem.personaladminislrativaresp.

iblandochdessasamband mellaninformationsmässigafinns system an-terna
Påmiljö.och tekniskaidelarmyndighetvänder systemen sammaenaven
ef-för- ochökad användningocksågår utvecklingenbåda områdena mot av

tillsärskiltmån lokalaoch i viss även system myn-anpassas entersystem som
formerdå de krav olikabehöverRRV och SPVdighets behov. avsomange

påblir allt tydligaresamordningskall tillgodose. Behovetlokala system av



områden åtgärderdessa och tvåvad de myndigheterna vidtagit be- SOU 199141utöver
hövs. Bilaga l

Med hänsyn till i vissa avseenden förutsättningarsärskilda gäller föratt
den statliga verksamheten behöver visst utvecklingsarbete bedri-gemensamt

Utvecklingsarbetet kan i den del fall kompetensområden förvas. avse som
närvarande företrädda hos olika stabsmyndigheter.är Utvecklingsarbetet
bör inriktas enligt riksdagens och regeringens intentioner.

Kammarkollegiet bedriver ganska omfattande avgiftsfinansierad admi-en
serviceverksamhet,nistrativ bl.a. det gäller ekonomisk redovisning, i för-när

hållande till myndigheter.antal Denna verksamhet har emellertidett stort
endast begränsat samband med kammarkollegiets övriga verksamhet.ett

försvarsdepartementetsInom verksamhetsområde lämnar FCF och FRI
stöd till myndigheterna. Inriktningen för så långtnärvarande möjligtär att
undvika organisatoriska särlösningar för försvaret.

Slutligen kan myndigheternas ökade och befogenheternämnas att ansvar
i första ledet vilar på myndighetscheferna. Myndighetschefer och även sty-

tillgångrelser behöver till kvalificerat stöd lednings- och utvecklingsfrågor.i
Sammantaget innebär de redovisade förhållandena stödverksamhe-attnu

bör i syfte den så effektivöver möjligt.göraten attses som

5 Utredningens inriktning

Vid böröversynen hurprövas behovsanpassat och kvalificeratett stöd kan
erbjudas avnämarna, hur rollkonflikter betingade olika stödorgansav upp-
gifter, uppdragsgivare och finansieringsformer kan begränsas, hur överfö-
ring kompetens och erfarenheter mellan utvecklings-,av revisions-, utred-
nings-, konsult- och utbildningsverksamhet kan underlättas och hur en
bättre samordning insatserna skall kunna uppnås. Sådana ochav finan-styr-
sieringsformer bör användas kan medverka till effektivare stödverk-som en
samhet. Oversynen skall omfatta främst strukturella frågor stödverksam-om
hetens inriktning, omfattning, organisation och finansiering.

Utredaren skall också beakta regeringens behov riksredovisning, fi-av
nansstatistik, budgetprognoser och inkomstberäkningar under-samt annat
lag för statsfinansiella beräkningar och Vidare skall behovetprognoser. av
fortsatt utvecklingsarbete avseende bl.a. betalnings- och redovisningssystem
beaktas.

Översynen skall gälla verksamheten inom Statskontoret, RRV, SAV, SPV
och SIPU kammarkollegiets administrativasamt serviceverksamhet, men
kan så visar sig nödvändigt också beröra verksamhetom vid andra myndig-
heter.

Varje organisatorisk utformning stöd- och kontrollverksamheten ärav

10



1991 41SOUmed för- och nackdelar i olika avseenden. En ändrad struktur med-förenad
Bilaga 1nackdelar inteför inte enbart fördelar, troligen vissa ärävenutan som av

överföringövergående kan uppdelning och kom-Detta gällanatur. t.ex. av
erfarenhet mellan organisationer. Utredaren bör belysaochpetens om upp-

åtgärder.kommande nackdelar kan begränsas med olika
inrikt-bakgrund den analys utredaren och den allmännaMot görav som

utforma verksamheten i hu-ning jag har bör utredaren pröva attangett.nu
områdenmed de riktlinjer för olika jagvudsaklig överensstämmelse som an-

det följande.iger

nzjwdiglrelerna5.1 Stöd lill

tillräckligtförhållandet myndigheter kan behöva stöd inteDet är ettatt
Åtskilligthålla stödorganisation med myndighetskaraktär.statligskäl att en

frånkan nämligen köpas konsult-det stöd myndigheterna behöversomav
fram marknaden. Enligt min mening finnsföretag finns eller växersom

tillhandahålla stöd olika från särskild statligfrämst motiv för slagtre att av en
sådan kan särskilt väl förtrogen medstödorganisation. Det är attena en vara

förhållningssättoch gäller i statsförvalt-de regler. metoder. synsätt som
låterningen inte alltid sig uttryckas i bestämmelser lättaärsommen som

organisationtillämpa. andra motivet behöver haDet är att staten en som
verksamhet statliga förvalt-utföra utvecklingsarbete för denkan typ av som

dessutom kan föra resultaten i praktiskningsmyndigheter driver och utsom
myndighetsinriktat stöd. Det tredje motivet markna-tillämpning vid är att

den inte alltid erbjuder det stöd de statliga myndigheternaolika skäl somav
efterfrågar.

bedrivaBehovet kunna erbjuda stöd och utvecklingsarbete samti-att som
kompetensområden kan. enligt min mening. fördigt innefattar flera tala att

åtminstonedet hålla delar den stödverksam-önskvärtär storaatt samman av
het riktad till myndigheterna. Denna verksamhet skulle kunnaärsom om-
fatta bl.a. löne- och personalpolitik, ekonomi- och resultatstyrning, organi-
sationsutveckling, användning ADB, metoder för produktion olikaav av

tjänster, ledningsfrågorslag offentliga förvaltnings- och arbetsrätts-samtav
lig kompetens. främja och erfarenhetsöverföringenFör kunskaps- kanatt
fördelar finnas i inom respektive kompetensområde hålla deatt samman

formerolika i vilka stöd kan lämnas, nämligen utveckling, utredning. kon-
sultverksamhet och utbildning. Utredaren bör lämna förslag hur stödetom
till myndigheterna och utvecklingsarbete statliga intresse börgemensamtav
finansieras.

I den samlade ingårstödverksamheten förhandlingar avseende kollektiv-
avtal för statsanställda. Hur beslutsfunktionerna avseende olika förhand-
lingsfrågor och förhandlingsfunktioner övrigt förankrasi bör i stödorganisa-

ll



tionen bör SOU 1991övervägas särskilt 41utredaren. Förhandlingsverksamheten. lik-av
den övriga stödverksamheten. bör utgå från Bilagaverksamhetsintresset. 1som

En sammanhållen stödorganisation kan bli ganska omfattande. Detta kan
särskilda problem i verksamhet aktuellt slag. Utredaren kan där-resa en av

för behöva olika organisatoriskaöverväga och ledningsmässiga konstruktio-
det möjligt hållagör verksamheten och bedriva den ef-attner som samman

fektivt. Om utredaren finner det inte lämpligtär eller möjligt hållaatt att
stödverksamheten i organisation bör i ansvarsområden deladsamman en en

organisation föreslås. sål fall skall utredaren också föreslå erforderliga sam-
ordningsåtgärder mellan stödverksamhetens olika organisationsdelar.

Lokaliseringen den verksamhet SPV bedriver skall inte prövasav som av
utredaren.

Utredaren skall kammarkollegiets avgiftsfinansieradepröva admini-om
strativa serviceverksamhet bör anknytas till stödverksamheten.

frågal de för statsförvaltningen personal- och ekono-om gemensamma
miadministrativa bör utredaren lämna förslag hur beställar-systemen om
och leverantörsfunktionerna bör utformas för dessa Vidare bör prö-system.

och hur för utveckling. förvaltning respektive drift dessaansvaretvas om av
olika kan samordnas.system

SlPU bedriver i dag verksamhet inom ledarskapsområdet. Utredaren bör
belysa hur kvalificerat stöd till myndighetschefer och styrelser lednings- och
utvecklingsfrågor fortsättningsvis kan tillgodoses.

Omfattningen och inriktningen stödverksamheten bör sikt bestäm-av
efterfrågan. För grund för den initiala inriktningen och di-attmas av en

mensioneringen inhämtastödorganisationen bör utredaren i lämplig formuv
bedömningar från avsedda Myndigheternas finansiellaavnämare. förutsätt-
ningar efterfråga stöd bör också belysas utredaren.zitt av

5.2 Stöd till regeringen

Regeringen behöver stöd i för departementen frågorgemensamma om
metoder formeroch för den statliga verksamheten föratt styra analysersamt

sektorsövergripande karaktär. Vidare behöver initiativ tillm.m. av tas ut-
vecklingsinsatser intresse.gemensamtav

Departementen kan behöva stöd frågai analys, styrning och utvärde-om
ring verksamhet viss myndighet bedriver eller för. Dess-av som en svarar

kan stöd behövas för utarbeta och bedömautom alternativ till aktuellatt
utformning verksamheten.av

I samråd med företrädare för regeringskansliet bör översiktlig kartlägg-en
ning och omfattningengöras dessa behov stöd. Mot bakgrundartenav av av

vad därvid framkommer. bör utredaren hur stödprövaav som av gemensam
karaktär till regeringen respektive stöd inom departements verksamhets-ett

12



SOU 199141bör organise-detutredarenområde erbjudas. Därvid bör övervägakan om
områden. börpå Vidarestöd vissa Bilagasådant 1särskilda för lämnaattresurserras

påinriktadeformerså avseenden ochi fall i vilkaochprövas resurserom --
stöd tillockså användas för lämnakanstöd till myndigheterna att rege-

ringen.
regeringens be-förslagen beaktavid utformningenUtredaren bör attav

tillgodo-utvecklingen kanstatsfinansiellaför analys denunderlaghov avav
med likartad ellerverksamhetsamordna här aktuellLämpligheten attses.

utredaren.börandra myndigheterverksamhet hos prövasangränsande av
SOU 198995slutbetänkandetRiksgäldskommittén nyligen avlämnathar

uppmärk-Utredaren börfinansförvaltning iRiksgäldskontoret staten.en-
arbetsuppgiftervissafördelningändradtillmöjligheterbl.a. de avsamma

redovisat.riksgäldskommittén harriksgäldskontoretmellan RRV och som
till regeringen.för stödetfinansieringsformerföreslåUtredaren bör

besluta föreskrifter5.3 Rätten al

utfärdanärvarande bemyndigandestabsmyndigheter förVissa har att
för renodlastatsmyndigheterna. Om det behövsriktade tillföreskrifter att

föreskrifter börkan utredarenstödorganisationen,rollerna inom pröva om
Andra organisationer kan hasärskilt flera särskildabeslutas i ellerett organ.

föreskrifter liksomeller ändradeuppgift bevaka behovettill attatt nyaav
på områdenvilka detföreskrifter. Utredaren bör ärutforma förslag till ange

finns för statsförvaltningen.reglersärskilt viktigt att gemensamma

Revision4

utföraspå statlig verksamhet börRevision regeringens vägnar av enav
förhållandeSådan revision i till demyndighet under regeringen. är extern

ingå genomföra löpande ochmyndigheterna. revisionen börgranskade l att
särskildaårlig förvaltning. Dessutom börrevision räkenskaper ochav

på och revisionensutföras uppdrag regeringengranskningar kunna av
månbör vilken revisionens inriktning ochinitiativ. Utredaren belysa ieget

ledningssystemet den budget-till det ochtidsplanering bör nyaanpassas nya
Både metod- och verksamhetsmässigt kan bättre samverkanenprocessen.

förvaltningsrevisionen behövas.mellan redovisnings- och
måste självfallet obunden i förhållande till den verksam-Revisionen vara

därför finnas i fråga möjlig-granskas. Starka begränsningar kanhet som om
ocksåför den myndighet skall bedriva revision bedrivaheterna att an-som

revisionsmyndigheten börverksamhet. Utredaren skall hurpröva av-nan
förhållandeden den verksamhetför skall obunden i tillgränsas att somvara

och för förutsättningar skall finnas fortsättningsvis ochskall granskas attatt
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uthålligt upprätthålla effektiv revision. SOU 1991Mot bakgrund 41analysen skallav en
utredaren därför föreslå lämplig organisatorisk anknytning Bilagaför de verksam- 1
heter för närvarande bedrivs vid RRVs ekonomiskasom avdelning. Utreda-

bör översiktligt belysa revisionens roll i utvecklingenren och förnyelsen av
den statliga verksamheten. Utredaren kan vid behov finansieringsfor-pröva

för revisionen.merna
I samband med verksledningsbeslutet uttalade konstitutionsutskottet

KU 19868729 23 förslagen med fördjupadeatt anslagsframställningars.
och treåriga budgetramar kan medföra översyn behöveratt görasen senare

riksdagsrevisorernas organisation. ochav samverkan med andraresurser
riksdagsorgan. Mitt uppdrag till utredaren innefattar inte den granskning av
den statliga verksamheten på riksdagensgörs vägnar.som

6 Försvarsdepartementets område

Några de myndigheter har berörts i det föregåendeav lämnar ocksåsom
inom försvarsdepartementets område stöd till regeringen och myndighe-

RRV utför sålundaterna. revision den verksamhet försvarsdeparte-av som
myndigheter bedriver,mentets Statskontorets verksamhet inom ADB-områ-

det omfattar delvis försvaret,även SAV har särskild förhandlingsdelega-en
tion för dessa myndigheter och SPV beräknar och betalar tjänstepensio-ut

för försvarsanställda. Därutöver finns detner myndigheterett ärpar som
helt inriktade på stöd inom försvarets område.att FCF lämnar sålundage
råd utformning redovisningssystem, för koncernredovisningom av svarar
inom försvarsmakten och tillhandahåller myndigheterna lönesystem. FRI
medverkar i rationaliseringsarbete på uppdrag regeringen och myndighe-av
ter.

På motsvarande försätt den civila statsförvaltningen pågår inom för-som
svarssektorn sedan flera år utveckling innebär befogenheter dele-en attsom

uppföljning och resultatrapporteringensamt att förbättras.geras Den verk-
samhetsmässiga och organisatoriska anpassningen stödet till myndighe-av

och regeringen har dock inte heller påterna försvarets område skett fullt ut.
Mot bakgrund de förslag lämnas för främst den civila statsverksam-av som
heten, bör utredaren därför belysaäven vilka förändringar kan behövassom
på försvarets område.

6 Ramar för utredningens arbete

Utredaren skall eller flera förslag utgårpresentera frånett de riktlin-som
jer jag har Om utredaren, bakgrundangett. densom analysnu hanmot av

detgör. lämpligt kan också förslag med inriktninganser lämnas.annan
En del de frågor utredaren skall behandla belyses i deav särskildasom
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1991 41SOUfråndirektivsärskildaenligtSAV re-RRV ochStatskontoret,rapporter som Bilaga lbelysasocksåfrågor kommer attandraochDessalämnat.nyligengeringen
den 1skall lämnas senast sep-anslagsframställningarfördjupadede somi

material.dettadelskallUtredaren1990. tatember av
uppgiftmedår 1989 atttillkallades198905 seCutredaresärskildEn

frå-bl.a.behandlarUtredningenredovisningsrevisionen.statligadenöver
bud-denförinomredovisningsrevisionen nyaramenutvecklingen avomgor

två utred-demellanfinnssambanddetillMed hänsyn somgetprocessen.
tillkallade sär-tidigaremed denhålla kontaktutredarenbörningsuppdragen

utredaren.skilde
stabsmyndighe-berördamedkontaktiarbetesittbedrivabörUtredaren

ter.
demberedahuvudorganisationer samtberördainformerabörUtredaren

under dessochbörjanarbetetsbåde vidsynpunkterframföratillfälle att
gång.

till19845dir.direktivallmännaregeringensbeaktaskallUtredaren
utredningsförslagensangåendeutredaresärskildaochkommittéersamtliga

198843dir.direktivregeringensockså beaktaskallUtredareninriktning.
utrednings-iEG-aspekterangåendeutredaresärskildaochkommittéertill

verksamheten.
maj 1991.31denarbetesittresultatet senastredovisabörUtredaren av

lämnas.delrapporterkanlämpligt.detutredarenOm anser

Hemställan7

bemyn-regeringenjaghemställeranförtjag attvadtillhänvisningMed nu
civildepartementetförchefendigar

kommittéförordningenomfattadutredaresärskildtillkalla avatt en -
stabsmyndig-s.k.vid deverksamhetenuppgift över1976119 med att se- verk-statligadeneffektiviseringentillstödetförbättrasyftei avheterna att

samheten,
biträdeochsekreterare utre-annatsakkunniga,besluta experter.att om

daren.
beslutarregeringenjaghemställerVidare att

Utredningaranslaghuvudtitelnstrettondeskall belastakostnadernaatt
m.m.

8 Beslut

och bifallerövervägandenföredragandenstillsigansluterRegeringen
hemställan.hans

Civildepartementet
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1991 41SOUPromemoria
Bilaga 21990-04-23

utredningsförslagTidigare om
stabsmyndighetemas verksamhet

förändratsverksamhet haruppgifter ochstabsmyndigheternasDe s.
frånefter förslagoftadecennier. skettDetta harpåtagligt under senare

kommittéer ellerutförtsregeringenuppdragutredningar på avavsom
förutsätt-förvarit uttryckFörändringarna harmyndighet.berörd att nya

i olikaändrat synsättstatsmakterna harsuccessivt inträtt,ningar har att
minskad betydelse. l dennafåttolika frågor ökadfrågor eller att resp.

utförts påutredningaröversiktligt någrapromemoria presenteras som
underlaglämnatmitten 1960-taletregeringen sedanochuppdrag avsomav
för revi-organisationenstatliga, centralai frågaför förändringar denom

bilagapersonaladministration Ision, rationalisering och ADB samt m. m.
detaljerat hur dagensbeskrivsmyndigheter lämnar stöd23 mersomom

fram.vuxitstabsmyndigheter hars.

Redovisningsrevisionl

utredning verkets1966gjorde 1965 ochRiksrevisionsverket under omen
anledning härav beslötorganisation. Medarbetsuppgifterframtida och

revisionsverksamheten. Beslu-statligaomorganisera denstatsmakterna att
utvidgad ochinriktas påverksamhet skulleinnebar RRVstet att en

Redovisningsrevisio-förvaltningsrevision.intensifierad sakrevision, s.
vidrevisiontill myndighetsinternomvandladesdecentraliserades ochnen

iEfter förslagvärdmyndigheter.tillanslutnarevisionskontor varsoms.
därefterregeringen ändradesuppdragutförde påutredningar RRV avsom

Syftetbörjan 1980-talet.1970-talet ochsuccessivt underverksamheten av
tilli förhållandeställningrevisionens oberoendestärkahärmed attvar

revisionskontor, benäm-minskades antaletgranskningsobjekten. Bl.a.
cheferna förfickrevision slopades och RRV rättningen intern utseatt

revisionskon-dock RRVförslag 1979 avstyrkterevisionskontoren. I attett
RRV.lokala underinordnas enheterskulletoren som

redovis-fråganbl.Verksledningskommittén behandladeVLK oma.
revisionskonto-1985 40ställning föreslog SOUningsrevisionens och att

effektiviseraSyftet härmedorganisation.iskulle gå RRVs attvaruppren
revisionens oberoende.och stärkaverksamheten

iRK-utredningen 1985 uppdragfickförslaganledning VLKs attMed av
för skulle kunna övertaerfordrades RRVföreslå de åtgärder attsom

förslå hurredovisningsrevisionen ochför statligaden att omorga-ansvaret
i betänkandethärom lämnadesgenomföras. Förslagnisationen skulle
anledningredovisningsrevisionen. Medstatliga1986Ds C 1 Den av
därefterRK-utredningen bl. 17C 1986 13tilläggsdirektiv behandlade Ds a.



frågor SOUsamverkan mellan redovisningsrevision förvaltningsrevi- 1991och 41om
sion frågor BilagaRRVs rådgivande stödjande 2och verksamhet på detsamt om
ekonomi-administrativa området.

Efter fr.statsmakternas beslut har juliden 1986 revisionskonto-10. m.
uppgått i RevisionskontoretRRV. vid försvarets civilförvaltningren upp-

gick i förstdock RRV den juli1 1987.
vissaI avseenden har redovisningsrevisionendock fortfarande karaktär

internrevision. Sålunda överlämnas revisionsrapporten till myndighe-av
inte till regeringen och det myndighetensär styrelse enligtten som- -

verksförordningen fastställer1987 400, 13 § bokslutet och beslutar om
revisionsberättelsen.

Utredningen redovisningsrevisionen framtideni fick i1989 uppdragom
statligagöra översyn den redovisningsrevisionen. viktigEnatt en av

utgångspunkt för utredningen den budgetprocessen håller påvar nya som
Årliginföras i statliga förvaltningen.den l betänkandet SOU 1990 64att

revision i statsförvaltningen föreslår utredaren bl.a. myndigheternaatt
skall lämna samlad årsredovisning till regeringen. innehållaDen skallen
ekonomiskt bokslut och resultatredovisning. Redovisningen skall klarvara
den oktober efterl utgången budgetåret myndighetensoch styrelse skallav
besluta årsredovisningen. årsredovisningenHela skall revideras, dvs.om

uppgifterna iäven resultatredovisningen. Revisionsrapporten skall av re-
visionsorganet lämnas till regeringen. Betänkandet ibereds regerings-n.
kansliet.

2 örvaltningsrevisionF

statligaDen förvaltningsrevisionen började byggas vid efterRRVupp
statsmakternas beslut 1967. Bakgrunden till förändringen bl.a.var en

inriktaönskan revisionsverksamheten prövning prestationernasatt mot av
förhållande till kostnaderna. Därigenom skulle statsmakterna och de en-

lönsamhetenskilda myndigheterna få redovisning inom skilda verks-en av
amhetsgrenar. organisatoriskaDen iuppbyggnaden ihuvudsak klarvar
början 1970-talet.av ,ratlionaliseringsutredningenÅr 1974 revisions-uppdrogs åt och RRU

bl. överväga den gränsdragning gällde rationalisering-mellanatt a. om som
sverksamhet förvaltningsrevisionoch förändrasbehövde eller ytterligare
preciseras. Samverkan mellan de berörda myndigheterna,centrala dvs.
främst RRV, Statskontoret och FRI, borde också Utredningenprövas.
konstaterade FiDs 1976 3 svårigheter förelåg principiellapå elleratt att
logiska finnagrunder administrativt tillämpbar avgränsning mellanen
förvaltningsrevision och rationaliseringsverksamhet. föreslogRRU därför
bl. ökad samverkan förvaltningsrevisionmellan och rationaliserings-a.
verksamhet. Samverkan iborde ske planeringen verks verksamhetav resp.

ioch samband viktigaremed revisionsrapporter färdigställdes. Reger-att
ingen sig ianslöt huvudsak till förslagen och beslutade bl. ändringara. om
i Statskontorets instruktioner.och RRVs 18



SOU 1991 41skulleframdelesockså RRV även1978 9föreslog Ds BRRU att svara
Bilaga 2sig härtill.Regeringen anslötinom försvaret.förvaltningsrevisionenför

förvaltningsutred-uppmärksammadesförvaltningsrevisionRRVs av
omprövning. Ut-FörnyelseSOU 197961i betänkandetningen genom

verksamheten,revisionellavid sidan denRRV,redningen föreslog att av
Utred-översynsarbete.stödja regeringensutredningarskulle m. m.genom

restriktioner förinnebarrevisionsrollenhärviderinradeningen attom
ifrågasätta degranska ochnämligen intei revisionenVerket kundeRRV.

verksamhet. Enförharriktlinjer statsmakternamål och angett ensom
frågeställ-sådanaocksåkrävde dockverksamhetutvärdering attav en

beaktas.ningar skulle kunna
Även frå-198540SOUbehandladeverksledningskommittén VLK

förvaltningsrevisionenbetonadeförvaltningsrevisionen. VLK attgor om
prövning målupp-tolkningen mål ochmjukdataorienterad och rörär avav
förvaltningsrevision.ingå ibedömningar måsteinslagfyllelse. Starka enav

ioftast högreför regeringen,intressei hög gradresultatDess är m.o.av
uppfatt-därför VLKsmyndigheten.reviderade Detförgrad denän var

utsträckning bordeförvaltningsrevision i ökad styrasning RRVs avatt
före-utsträckningifortsättningsvis ökadRegeringen borderegeringen.

bli föremålfrågorvilka börellersamhällsområdenskriva vilkat.ex. som
tillfällen härför kundeLämpligaprövning.förvaltningsrevisionellför vara

anledningbudgetcykeln. Medtreårigaanslutning till deniolika skeden av
mindre delregeringendisponerarpunktförslag på dennaVLKs numera en

utredningsuppdrag.särskildaföranslagRRVsav

ochRationaliseringsverksamhet ADB3

förorganisationeni statligadengrunddragenformades1960-taletUnder
År efterstatsmakterna1960 beslöt sålundarationaliseringsverksamhet.

rationaliseringsutredning lägga statensförslag 1956 års att sammanav
statskontoret.dåvarandeorganisationsnämnd och

Efterstatsförvaltningen under 1960-talet.viktiga iADB-frågorna blev
tillde-databehandlingmaskinellkommittén för1962 32förslag SOU av

användningen ADBuppgifter gällandevissa centralaStatskontoretlades av
Innebördendatamaskiner.anskaffningenstatsförvaltningen ochinom av

upphandling ADB-förStatskontoretfrån 1963 svaradehärav är att av
förvaltningsmyndigheterna.statligautrustning för de

ledningencentralautredning denhurprövademitten 1960-taletI enav
organi-bordemilitära försvaretinomrationaliseringsverksamheten detav

bildadesstencil 1965 7förslag FöutredningensanledningMed avseras.
militära enhe-denrationaliseringsinstitut FRIförsvarets1968 attgenom

Statskontoret.brötsten ut ur
ocksårationaliseringsverksamhetenför attväsentlig betydelseAv var

från statskonto-utredningsförslagefterbildades 1969Statskonsult AB ett
konsultinriktade verk-Statskontoretsbl. delarFöretaget övertogret. a. av

samhet.
viddatamaskincentralen 19förorganisationskommitténfrånförslagEfter



SCB bildades 1970 datamaskincentralen för administrativ SOU 199141databehandling
DAFA. BilagaDetta skedde administrativt 2den inriktade delenattgenom av
databehandlingsverksamheten vid organiseradesSCB uppdragsfi-som en
nansierad myndighet för vilken Statskontoret chefsmyndighet.var

början framstodI 1970-talet uppgiftsfördelningen mellan statskonto-av
Statskonsult ochAB DAFA oklar. utredning fickEn SDS därförret, som

i uppdrag undersöka ändrad inriktning eller ökad samordningatt om en
Ävenönskvärd för skulle utnyttjas på bästa möjliga sätt.attvar resurserna

organisationsformen för DAFA skulle föreslogSDS Fiprövas. Ds 1974 l l
Statskontorets chefsmyndighetsskap för DAFA skulle slopasatt attmen

aktiebolagsform inte borde i fråga.komma Utredningen föreslog också en
klarare uppgiftsfördelningoch stärkt samordning mellansamtansvars- en
organisationerna. SDS ansåg Statskontoret, Statskonsult AB och DAFAatt
borde delar samlad statlig organisation för rationaliseringses som av en

Uppgiftsfördelningen dem föreslogsemellan i förord-bl.a. reglerasm.m.
ningar. Förslagen in i det blev den rationaliseringsförord-s.k.togs som
ningen 1975 567.

I betänkandet SOU 197848 likaKonkurrens på villkor föreslog mono-
polutredningen Statskonsult ABs särställning i fråga vissa rationa-att om
liseringsuppdrag för civila statsmyndigheter skall upphävas. Detta skulle
åstadkommas rationaliseringsförordningen ändrades. Förord-attgenom
ningen ändrades i föreslagetpå huvudsak sätt.

Monopolutredningen behandlade i sitt andra betänkande Ds B 1979 l
Datakonkurrens DAFAs särställning. Utredningen ansåg samordningatt

enskilda myndigheters datorutnyttjande sannolikt medför kostna-av mer
Ävender besparingar. framgångenän styrningmed myndigheternasav

behov datorbearbetningar till utnyttja statliga datamaskincentralerattav
med överkapacitet utredningenansåg varit begränsad. Rationalise-ytterst
ringsförordningen 1975 567 borde därför ändras så DAFAs särställ-att
ning i fråga uppdrag utveckling driftavseende och ADB-systemom av
upphörde. DAFA borde också få frihet anskaffa datamaskin-attsamma
utrustning affársverken. Förordningen ändrades i före-på huvudsaksom
slaget sätt.

Frågan associationsformDAFAs flerahade utredningar.berörtsom av
År 1984 uppdrogs särskild utredare pröva DAFAs associa-atten om
tionsform förden verksamheten ändamålsenliga. Utredarenmestvar
föreslog Ds C 1985 l DAFA skulle ombildas till aktiebolag. Sedanatt ett

juliden 19861 har DAFAs verksamhet formockså denna och bolaget
ingår tillsammans Statskonsult SKD-företagenmed AB i AB.numera

Datasamordningskommittén DASK arbetade första hälftenunder av
1970-talet. uppgiftDess behandla den sektors- och myndighetsöver-attvar
gripande samordningen på ADB-området i offentliga förvaltningen,den
dvs. vilkapröva och på samordning isätt databehandlingen kan ochom
bör ske över sektors- och myndighetsgränser. DASK ansåg SOU 1976 58

iStatskontoret fortsättningenäven skulle centralt samordningsor-att vara
på ADB-området. Statskontoret och Statskonsult förutsattesAB kunnagan

tillhandahålla ADB-specialister och systemutvecklingspersonal.annan
DASK ansåg Statskontoret samordningsorgan borde ha det över-att 20som



41SOU 1991avvägning mellanrimligtill ståndför det kommergripande attansvaret en
2Bilagaanvändningen ochi ochregisterinnehålletpåkravintressentersolika

kundeStatskontoretadministrativa ADB-systemen.deutformningen av
medi sambandsäkerhetsfrågornauppgifter vad gällerviktigaockså ha

bordeservicebyråorganisation dennaochstatligfannsBehovADB. av en
grundbeläggning bordeVissDAFA. garanteras.fortsättningeniäven vara

statsför-ADB-utrustning ianskaffningensamordningStatskontorets avav
fortsätta.valtningen borde

Statskontoretsutredning överuppdrogs åt1970-talet attSlutetl seenav
statsförvalt-inomrationalisering och ADBgälleruppgifter roll vadoch

Statskon-utredaren bl.föreslog1979 72SOU attbetänkandetningen. I a.
myndighetsrolliverkarationaliseringsutredningar bordei sina entoret

föreslog ocksåUtredningenuppdragsgivare. attregeringenfrämstmed som
inrättasADB-investeringar skullestatligaförgranskningsorgansärskiltett

ändradesförslagutredningensanledningMedfemårsperiod.for aven
påStatskontoretbl.a.instruktion därså attStatskontorets att angavs

utredningar.imedverkautföra ochskulleregeringenuppdrag av
År frågorbl.försärskild överutredare1979 tillkallades att oma.seen

ochanskaffningsorgancentralaansvarsfördelningen mellanocharbets-
Anskaff-191980betänkandet Ds Bmyndigheter. IADB-användande

upphandlingsbeslut bordeutredarenADB-utrustning ansåg attning av
efter samrådi ellereventuelltanvändarmyndigheterna,drift- ochfattas av

föreslogdirektivenstredsynsättEftersom detta motStatskontoret.med
ställningmyndigheternasSkulle stärkaåtgärderi ställetutredningen som
föreslogsanskaffningsordning. Bl.bibehålleniförinom a.Stortramen en

anskaffningarmindrei frågasärskiltupphandlingsbeslut omatt --
iStatskontoretmyndigheter ochberördatill attdelegerasSkulle kunna

myndig-berördmedi samrådupphandlingsbeslutetfattaövriga fall skulle
principielltellersmåinte behöva prövaRegeringen skulle hellerhet.

ianpassadesHandläggningsordningenanskaffningsärenden.betydelselösa
förslagen.medöverensstämmelsehuvudsaklig

lämnade 1985ochutredde StatskontoretregeringenPå uppdrag av
statliga ADB-beslutsordning förhandläggnings- ochtillförslag nyen

informationssys-utvecklingenInnebörden häravinvesteringar. att avvar
övrigt vidutvecklingen iadministrativafrån denavskiljasinte bordetem

1987 lämnatStatskontoretregeringen haruppdragmyndigheterna. Pâ av
för ADB-allt Störreinnebärförslagytterligare ettatt ansvarsom
Statskon-verksamhetsansvariga myndigheterna.anskaffningen på deläggs
Statsmak-successivt.därmedförsvagadesSamordningsrollcentralatorets

år.underi enlighet härmedbeslutathar senareterna

Personalpolitik4

arbetsrät-reformarbete påomfattandegenomfördes1970-taletUnder ett
delvis krav påochökadeställde statenområde. Detta somnyatens

utredningtilldirektivdärförRegeringen beslötarbetsgivare. somenom
21förbehövdesorganisatoriska åtgärder att statenvilkaskulle pröva somsom



arbetsgivare skulle kunna tillleva de SOUkraven. betänkandet 1991 41I Ds Bupp nya
19779 Staten arbetsgivare Bilagaprincipförslag 2till organisation ochsom -
arbetsformer framlades förslag till organisatorisk förstruktur denen ny

arbetsgivarfunktionencentrala innebar sådana uppgifterattsom som
hänförasrenodlat kunde till roll arbetsgivarpart fördesstatens som sam-

till myndighet arbetsgivarverk skulle förstatensman en som svara- -
samordningen myndighetsnivåpå den statliga arbetsgivarpolitiken.av
Förslaget genomfördes i sina huvuddrag från januariden 1979.1

Med anledning utredningens förslag har personalut-statensav senare
bildningsnämnd PUN och delar personalnämnd SPN ombil-statensav

till institutdats för personalutveckling SIPU arbets-statens samt statens
marknadsnämnd SAMN bildats.

civilförvaltning5 Försvarets

Liksom flertalet myndigheter inom militära försvaretdet har FCF berörts
antal utredningar under 1980-talet.ettav

Kommittén försvarets myndigheter huvudprogramom gemensamma
5 lämnade 1983 betänkandet Ds 1983Fö Strukturförändringar5 och
samordning. Utredningen olikaprövade organisationsutformningar för
personal- och ekonomiadministration fannoch då gällandeattm.m. orga-
nisation siktpå kort borde behållas. Utredningen föreslog dock att en
huvudstudie genomförasskulle de personal- och ekonomiadministra-av
tiva områdena.

anledningMed tillsattehärav regeringen 1984 utredningen om
personal- och ekonomiadministrationen inom försvaret. I betänkandet Ds
Fö 1985 6 Personaladministration inom försvaret lämnades bl.m.m. a.
förslag statligaberörde de arbetsgivarbefogenheterna. Genom riksda-som

beslut ñck FCF 1987 renodlad i frågorexpertroll dessa inomgens en
försvaret.

Utredningen den statliga redovisningsrevisionen föreslog Ds Com
19861 tidigare revisionsverksamhetennämnts vid FCF skulleattsom
övertas RRV. Huvuddelen revisionsbyrån vid FCF, ansvaradeav av som
för redovisningsrevisionen myndigheterna inom försvarsdepartemen-av

område, överfördes anledningmed härav juliden 1987 tilltets l RRV.
Regeringen 1987 chefen för försvarets rationaliseringsinstitut igav upp-

drag studera huvudprogram 5 bakgrund utvecklingen inomatt mot av
ledningssystemet Uppdraget genomfördes i anslutning till övrigam.m.
studier inom försvarsmaktens utredning 1988 FU 88. Några konkreta
förslag huvudprogram inriktning5s roll och lämnades inte idock FUom
88.

Överbefálhavaren hösten 1990 chefenuppdrag till för försvarsstabengav
förberedelsearbetetleda för till efterfråge-övergångatt eller kundstyr-en
inom huvudprogram 5s verksamhetsområde. Arbetet skall bl.system a.

säkerställa verksamheten inom huvudprogrammet till övrigaatt anpassas
huvudprograms behov stöd kvalitativtbåde kvantitativt.och Uppdra-av

skall redovisas våren 1991 inför arbetet med 92-97.get programplanen 22
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huvud-1986 22 bl.a.föreslog SOUStatsskuldspolitiska kommittén att
tillöverföras från riksdagenriksgäldskontoret skulleförmannaskapet

finansförvaltandevissaförändringenmotiven förregeringen. Ett attvarav
möjligheternabegränsadeolika huvudmän och dettamyndigheter hade att

Efter statsmakternasområde.dettaförvaltningsstrukturen påutvecklaatt
Riksgälds-regeringen.myndighet underriksgäldskontoretbeslut är ennu

Riksgäldskontoret1989 95i SOUbetänkandetbehandladekommittén
arbetsfördelningen mellanfrågorfinansförvaltning i bl.a.staten omen-

betalningsverksamhet,statligvad gälleroch RRVriksgäldskontoret pro-
Kommitténinkomstberäkningar.ochbudgetutfallet påöver statensgnoser

förordadearbetsfördelningenändringinte attföreslog själv någon utanav
sammanhang.ifrågor borde utredas störredessa ett

iakttagelser7 Några

vissa iaktta-föranledakanpresentation lämnatsöversiktligaDen nusom
gelser.

behandlatsfrån har denavskiljdes RRVredovisningsrevisionenSedan
utredningar inom RRVExempel härpå ärutredningar. samtradav en

revisio-effektivisera och stärkasyftat tillhar allaDessaVLK och RK. att
innebärförslag lämnatsdecennier harEfter attställning. två somnunens
förhållandeii väsentlig mån återupprättatsredovisningsrevisionen som en

ställningbakgrund denrevision. Motmyndigheternatill extern somav
framståri sammanhanghar andraprincipiellt ha ochbörrevisionen --
någonsinstatsmakternasvårförklarligt RRV ochi efterhanddet attsom

roll.revisionen skall haönskatkan ha att annanen
flera1960-talet hartillkom i slutetförvaltningsrevisionenSedan av

påförvaltningsutredningen söktoch VLK,RRU, att ettutredningar, ex.
iochi ledningssystemetförvaltningsrevisioneninlämpligt placerasätt

Ändå rela-syfte, rolli dag dessframstår ännueffektivitetprocessen. samt
delvis oklar.verksamhetertill andrationer som

kraf-förändratsrationalisering och ADB harför statligOrganisationen
1960- ochunderförenklingviss kan sägasperioden. Medtigt under att

administrativa medel samordnafrämstmed1970-talen strävan attvar
exempel härpå.DASKfrån SDS, RRU och ärFörslagverksamheten.

efterfrågestyr-decentralisering ochutvecklingen präglatsDärefter har av
handläggningsord-förslagmonopolutredningen,frånning. Förslag om ny

aktiebo-uppdragsfinansiering SIPU ochADB-investeringar,ning för av
härpâ.för exempellagsform DAFA är

23
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anslagsframställningarochSärskilda rapporter

behandlautredningen skallfrågordel dedirektivenI att somanges en av
och SAV lämnarRRVStatskontoret,särskildai debelyses rapporter som

Vidare skallregeringen.direktiv frånsärskildaenligt1990under våren
anslagsframställ-fördjupadei deunderlagrelevantutredningen delta av

1990. 1 dennahöstenmyndigheter underlämnardessaningar prome-som
särskildaiinnehållet deöversiktligt delardemoria rappor-presenteras av

särskild bety-anslagsframställningama ärFördjupadedeoch som avterna
översikt-ocksåpromemorianutredningens arbete. 1För presenterasdelse

särskildaanslagsframställning och rapportinnehållet i SIPUsligt delar av
och LON.från FCF, FRIanslagsframställningariinnehålletdelarsamt av

Statskontoret1

Direktivl

Fördjupade anslags-Fördirektiven StatskontoretsmyndighetsspeciñkadeI
särskiltverket199192 199394För budgetårenframställning attanges-

Följande frågorskall belysa
avseendeverksamhetenInriktning av-

ochomläggningen budgetprocessenanslutning tillistödinsatser1 av
statliga verksamheten,styrningen denutvecklingen avav

strukturForändringar,effektivisering ochFörmetoderutveckling2 av
ADB-området.normering inomupphandling och3

stabsmyndigheter ochregeringen, andrarelationer tillochVerkets roll-
övrigt.imyndigheterna

Särskild1.2 rapport

fungeraFörsökenanför Statskontoretsärskilda attden attl somrapporten
fram-varitinte harmyndigheternaregeringskansliet ochlänk mellan

osäkerhet bådeotydlighet ochtill besvärandegångsrika i stället lettutan en
harOsäkerhetenstatskontoret.regeringskansliet, myndigheterna ochFör

tillsin lettvilket iinsatser,mellan olikaprioritera turgjort det svårt enatt
kompetensproblem.åtFöljandemedsplittrad verksamhet

priori-tydligareFöreslåmeningsfulltinte det ärStatskontoret attanser
åtgärderandrakompetensutveckling ellermarknadsföring,teringar, bättre

verksamhet har be-För Statskontoretsvillkorengrundläggandeinnan de
uppdragsgivare, 25verketsfås i skallmåsteKlarhetstämts. varasomvem



vilka förutsättningar SOUunder till 1991verket skall verka och vilka 41områden
Bilagaverksamheten skall koncentreras. 3

Enligt Statskontoret olikastår valet mellan två huvudinriktningar. An-
tingen kan Statskontoret bli konsultorganisation erbjuder stöd ochen som
rådgivning på marknadsmässiga villkor, eller kan verket bli renodlatett

tillstabsorgan regeringskansliet.
Statskontoret erinrar på dess verksamhetsområde redan i dagattom

SKD-företagen och SIPU verkar på marknadsmässiga villkor. Dessutom
finns privata konsultföretagrad med liknande inriktning. Statskontoreten

därför inte kan koncerngemensamt intresse skapaatt ett attmenar vara
ytterligare statligt konsultorgan. Regeringskansliets behov stödett av -
särskilt långsiktig måste däremot i tillgodosesregel på andranaturav -

anlitasätt än konsulter på den marknaden.öppna Mot bl.a.attgenom
bakgrunddenna Statskontoret det ändamålsenligtäratt mest attanser

tillStatskontoret renodlas till regeringenstabsorgan samtidigtett som
verksamheten koncentreras till koncerngemensamma och sektorövergri-

frågor.pande
Innebörden förslag enligtdetta regeringskanslietär, Statskontoret, attav

inte myndigheteroch bör uppdragsgivare,verkets vilket i allt väsent-vara
ligt hittills.även gällt Egeninitierad förankrasverksamhet skall i regerings-
kansliet. Verksamheten inriktas förvaltningsgemensammabör frågormot
och koncentreras till antal områden. Verksamheten anslagsfinansie-börett

Organisationens utformning och dess tillstorlek bör uppdrags-ras. anpassas
profilen och efterfrågan. friabedömd Andelen bör öka på bekost-resurser

fastnad anställd personal. Samverkan i projekt bör eftersträvas medav
RRV, SAV och SIPU.

Fördjupad1.3 anslagsframställning

Analysen, motiven och slutsatserna i särskildaden ligger tillrapporten
förgrund förslag i fördjupadeStatskontorets den anslagsframställningen.

Statskontoret föreslår i fördjupadeden anslagsframställningen en ny
Verksamhetsinriktning innebär Statskontorets roll regeringensattsom som
stabsorgan innebärrenodlas. Det i principverket endast skall arbeta påatt

regeringen.uppdrag Statskontoret preciserar sin inriktning attav genom
föreslå antal för utrednings-mandatomrâden utvecklingsverksam-ochett
heten. Dessa effektiv ansvarsfördelningär och fmansieringsform, effektiv
styrning uppföljning, effektivoch myndighetsverksamhet, effektivt utnytt-
jande i effektivtIT verksamheten och utnyttjande inom statsför-ITav av
valtningen informationssäkerhet.koncern samtsom

enlighet föreslagnaI med verksamhetsinriktningenden verket ökaavser
insatserna på områden koncerngemensamma,rör sektorövergripandesom

strategiska frågoroch och mindreavsätta till enskildastöd åtresurser
myndigheter.

Som konsekvens föreslårStabsrollen Statskontoret all verksam-atten av
finansierashet skall med anslag. Verksamheten föreslås bedrivas inom två 26



SOU 1991 41förvaltningsstruktur FEnämligen förvaltningsekonomi ochområden,
Bilaga 3informationsteknologi IT.samt

Riksrevisionsverket2

Direktiv2.1

anslagsfram-för fördjupademyndighetsspecifika direktiven RRVsI de
skall belysaför 199192-199394 verketställning budgetåren attanges

följande frågor.bl.a.
styrningutveckling och RRVBeträffande budgetprocess attangesav

fullfölja utvecklingtreårsperioden denredovisa för underskall plan atten
redovisade iregeringen 1988 årsstatlig verksamhetstyrningen somavav

kompletteringsproposition i RRV har huvudansvar.de delar där ett
bedömningredovisningsrevisionen skall RRVBeträffande göra aven

redovisa sinfungerat påaffársverksmodellen ochhur den syn ens.
innebärAffärsverksmodellenanvändning denna.eventuell vidgad attav

revisionsbyråer.förstärks anlitandeRRVs avresurser genom
vilka återverk-förvaltningsrevision skall RRV behandlaBeträffande

förvaltningsrevisio-inriktningenfåningar förhållanden bör påändrade av
för tidsmässig koordi-förslag till former bättreRRV skall bl.a. lämnanen.

uppföljninginsatser ochförvaltningsrevisionens och dennering mellan
myndigheternas verksamhet.tredje skall skeutvärdering årvart avsom

ekonomi konsekven-skall RRV belysaBeträffande verksamhetsområdet
regeringsuppdragobetydlig verksamheten bestårinte delatt avser av en

regeringskansliet.bedrivs i samarbete medprojekteller närasomav
fungerat i sinasin bedömning hur verketvidare redovisaRRV skall av

rådgi-regeringen stödjande ochbåda roller stabsorgan åt resp. somsom
särskilt beskriva iförvaltningsmyndigheterna. RRV skallvande åtorgan

och i vilka avseendenvilka kompletterat varandraavseenden rollerna
förutsättningarnavarit förena. RRV skall också belysarollerna svåra att

Även erfarenheternaavgiftsfinansiering verksamheten.för utökad avav
stabsmyndigheter redovisas.övriga skallmedsamverkan

Särskild2.2 rapport

insatserkommandesärskilda redovisar RRV verketsdenI attrapporten
till regeringskansliet vid utarbetandeförmedling kunskaperrör avav

fördjupade prövningen, därmyndighetsspecifika direktiv vidoch den
från hela verket. Ver-förvaltningsrevisionen blir förmedlare kunskapav

redovisnings-resultatredovisningarna ochinsatser årligakets derör även
granskningrevisionens dessa.av

utvecklingsarbete regler,bedriva avseendevidareRRV kommer att
förmedla resultatetinklusiveoch ADB-system,metoder samt attsystem,

rådgivningnormering, utbildning, ochtill myndigheterna annatgenom
stöd.

27verksam-anför vidare verket harsärskilda RRVI den att trerapporten



SOU 199141nämligen redovisningsrevision,hetsgrenar, förvaltningsrevision och eko-
Bilaga 3nomi. Samarbetet och kontakterna mellan omfattandede ärtre grenarna

förstärkts.och sambanden mellan de verksamhetsgrenarna har RRVtre
uppfattar inte rollen stabsorgan regeringen stödjandeåt ochsom resp.
rådgivande förvaltningsmyndigheternaåt och särskilj-separataorgan som
bara i verksamheten. oftast utflödenFör RRV de två verk-är av samma
samhet. RRVs slutsats de två rollerna kompletterar varandra.är att

bedömning fungerat i sinRRVs verket under år bra rollär att senare
stabsmyndighet. finns anledning för ytterligareDet dock verket attsom

sin informationsgivare tilletablera roll departementen. RRVs be-som
dömning fungerat tillfredsställandeverket i sin stödjande och rådgi-är att
vande roll förvaltningsmyndigheterna. emellertid varitåt Stödet har av
otillräcklig omfattning ytterligare förstärkaoch RRV kommer denatt
stödjande inriktningen inom samtliga avdelningarverksamheten ochav

inom ekonomiskabygga stödet den avdelningen.ut
Efterfrågan från myndigheterna gäller rådgivning ochvad stöd, konsul-

tation frågai bl.a. ekonomisystem enligt hittillsRRV, och harär, storom
inte kunnat tillgodoses i tillräcklig utsträckning. Särskilda insatser förgörs

kapacitet förbygga bättre detta. handlar detHär områdeatt ettupp en om
alternativadär det utbudet marknaden i övrigtkompetens på är mycketav

därförbegränsat. speciell avgiftsñnansie-RRV överväger byggaatt upp en
stödfunktion.rad

erfarenheter stabsmyndigheternaRRVs samarbete med de andra ärav
härtill sannolikt oftastgenerellt goda. Ett skäl harär samarbetetsett att

utvecklats i dialog inte ålagts berörda diskussion.och RRVparter utan
betonar omfattande bedrivsäven samarbete vad gäller breda utveck-att ett
lingsinsatser och kontakterna med Statskontoret och SPV, ävenatt men

omfattande.SIPU SAV i vissa frågor, finns inte enligtmed och Det dockär
verket något behov samarbete med de andra stabsorganenpermanentav
för fullgöra sin uppgift förverket skall kunna centraltatt att vara organ
redovisning revision.och

2.3 Fördjupad anslagsframställning

fördjupadeden anslagsframställningen anför policyI RRV verkets äratt
professionernade redovisningsrevision, forvaltningsrevision ochatt tre

ekonomi, självständighet sinmed betydande utvecklar kompetens och
samtidigtverksamhet sambanden dem emellan till RRVtassom vara.

för främja,verkets hela bredd måste användas ochgranskaatt attanser
stödja.utveckla och Utökad samverkan mellan granskning, utveckling och

stöd angelägen.är
Ambitionen stödja förnyelsearbetet i enligtstatsverksamheten har,att

lett till betoning främjande stödjande inslagenRRV, starkare de ochen av
inom revisionsavdelningarnasåväl de båda ekonomiskaden avdel-som
ningen. kommande arbetet i olika former stödjaDet med granska ochatt
myndigheterna i utvecklingsarbete bistå regeringskanslietderas utgårsamt
från ökad samverkan mellan RRVs verksamhetsgrenar.en

inom forRRV konstaterar avdelningen redovisningsrevi- 28att resurserna
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Bilaga 3ekonomiskaefterfrågan rådgivning. Vidarepå konstaterar RRV denatt

tillfredsställaavdelningens inte till myndigheternasräckt för attresurser
efterfrågan direkta stödinsatser. i avdelningensTyngdpunkten arbetepå
förskjuts från reglering till Rådgivning, utbildning konsultationstöd. och
bidrar, enligt mening, till rådgivningssi-RRVs förenkla Påatt normerna.

sitt avgiftsfinansierade konsultinsatser förstöd meddan bygger verket ut
förbättra sin ekonomistyrning sinahjälpa myndigheterna påattatt egna

villkor. anför det angeläget mindre och medelstora myndig-RRV äratt att
utnyttjaheter har RRVs stöd.attresurser

frågan framtida samverkanRRV berör också med andra stabsmyn-om
digheter. omfattande bedrivassamarbete kommer med statskonto-Ett att

metodutveckling, information utbildning ioch samband medavseenderet
införs fråga utvecklingoch iden budgetprocessenatt om av nyanya

ekonomisystem.
SPV långsiktiga samordningenSamarbetet med den utveck-avser av

lingen ekonomisystem personaladministrativaoch löne- och systemav
utvecklingen iden löpande PA och EA staten.samt av

fortsattaSamarbetet SIPU insatser inommed kommer områdenatt avse
upphandling samhällsekonomisk kalkylering.ochsom

vidare riksgäldskontoret,RRV kommer utveckla samarbetet medatt
kassahållningbl.a. ochvad avser prognoser.

föreslår avgiftsñnansiering sinutökad verksamhet. Bl.a. skallRRV en av
faktureras uppdragsgiva-regeringsuppdrag 25 dagars arbetemed änmer

ren.

arbetsgivarverkStatens3

Direktiv3.1

myndighetsspecilika direktiven för SAVs fördjupadede anslagsframställ-I
förning 199192- 199394 verket skall belysa bl.a.budgetåren attanges

följande frågor.
sinaSAV skall redovisa sin bedömning verket fungerat i rollerhurav

regeringen stödjande rådgivande åtstabsorgan åt ochresp. organsom som
varitmyndigheterna. beskriva i vilkaVerket bör avseenden rollerna svåra

förena.att
vidare redovisa sina erfarenheter övrigaSAV skall samverkan medav

stabsmyndigheter vilkaoch bedöma uppnåttsresultat som genom gemen-
stabsmyndigheterna.insatser frånsamma

fungeratSAV skall redovisa bedömning hur dels iockså verketen av
funktionen förhandlingsorgan, i funktionen fördels utveck-som som organ
ling inom personalpolitiska beskriva i vilkaoch stöd det området. SAV bör

funktioner vilkadessa kompletterar varandra och i avseendenavseenden
förena.de är svåra att

sittSAV skall dessutom belysa arbete på antal områden. Bl. gällerett a.
uppgiften initiera, genomföra personalutbildningdet beställa och 29ochatt



SOU 1991 41kopplingåstadkommaVidare medchefsutbildning. skall arbetet att en
Bilaga 3inomproduktivitetsutvecklingenpersonalpolitiken ochlöne- ochmellan

myndigheter belysas.statliga
organiserafinns andradet sättslutligenskall övervägaSAV attom

SAVutvecklingsfunktionerna de nuvarande.änförhandlings-, ochstöd-
verk-avgiftsfmansiering SAVstillredovisa förslag ökadskall också aven

samhet.

Särskild3.2 rapport

itillväxten denökaanför SAV behovetsärskildaI den attattrapporten av
ledarskaps-arbetsgivarfunktionen ochekonomin kommersvenska att ge

statligaFörnyelsen denl990-talet.ytterligare tyngd underfrågorna aven
rekrytering.strategiskpersonalutveckling ochbehovetsektorn ökar av

stabsmyndig-finner rollenolika roller verketBeträffande SAVs att som
bådarådgivande rollen, dåstödjande ochförenas med denhet har kunnat

utformautformning. kunnaarbetsgivarpolitikens Föri attstort avser
förfoganödvändigt verket kanarbetsgivarpolitiken SAV det är attattanser

utvecklings-förhandlingsorgan ochfunktionerna, dvs.bådaöver somsom
stödorgan.och

SAVstabsmyndigheterövrigasamverkan medfråga attI anserom
arbetsgivarfunktio-statligasamordningen denförbättrasträvandena att av

utvecklasstabsmyndigheter börövrigamedfortsätta. Samarbetetbörnen
sammanhållen arbets-imyndigheters kompetensintegreraför dessaatt en

givarpolicy.
chefsutveckling SAV detpersonalutbildning ochdet gällerNär anser

kravutbildningsaktiviteterna från verksamhetensutgåangeläget låtaatt
konferenserseminarier ochresultat.inriktade Kurser,påoch att gevara

priori-inomstödja utvecklingenföri användasvidare dagbör än attmer
medi kompletterasaktiviteter högre gradCentrala börområden.terade

lokalt.genomförs regionalt elleraktivitetermyndighetsanpassade som
gällersina aktiviteter detsamordna närstabsmyndigheternaVidare attbör

policydiskussioner.iverksledningarna bl. a.engagera
bidra till ökadkanutforma lönesystemBeträffande medarbetet att som

praktikfallantalpubliceratStatskontoretproduktivitet SAV ochhar ett
effekter verksamhetenpåresultatdelningssystem och derasbeskriversom

myndigheter.olika statligainom
detSAV ärstrukturförändringar och trygghetså gäller attVad anser

tillunderlagarbetsgivare ochtill lokalaråd och stödkunnaangeläget att ge
strukturförändringar ochplaneringmed störreregeringen i samband av

omorganisationer.
hittills finansierasliksom skallverksamhetdessSlutligen SAV attanser

föraffársverkenavgifter förmedför myndigheterna ochanslaggenom
övriga tjäns-finansieraSAVtjänster. Härutöver prövarbasutbudet attav

avgifter.obligatoriska,inte medärter, som
30
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de slutsatser verketanslagsframställning bygger påfördjupadeSAVs
i särskildadennådde rapporten.

SAV under 1990-taletanslagsframställningenfördjupadeI den attanser
personalpolitikendecentraliseringen löne- ochpåbörjadedenkommer av

konsolideras. utveck-fortsätta Det ärstatliga ochinom sektornden att en
i frågaintentionerför statsmakternasnödvändigling är att omsom

förverkligas.statsförvaltningen skall kunnaförnyelse av
snabbare,tydliga gå alltutveckling, visar tecken påDenna attsom

arbetsgivar-centrali dess rollenligt krav på verketSAV,ställer, somnya
myndigheterna.statligaorganisation för verken ochde

krav pådecentralisering enligt SAV, alltfortsatt ställer, störreEn en
viktigtarbetsgivarpolitiken i deDetstatliga ärsamordning den attstort.av

myndigheter tydligatill och verk ärfrån centralt hållkommersignaler som
uppgift i övergripandesjälvklarSAV harsamstämda.och att ta etten

statligai frågor denstabsmyndigheternas agerande rörför att somansvar
arbetsgivarpolitiken blir samordnat.

följdförändras tillorganisationsstrukturen på vägfackliga ärDen att av
iförhandlingsrättenenligt SAV, pådecentraliseringen. Mycket tyder, att

från förhandlings-decentraliserasutsträckningåtminstone viss kommer att
medförförbunden. ökadSACO till Dettainom TCO ochkartellerna

förhandlingsorganisation påoch ökat kravbelastning på SAVs attett
arbetsformer medger samord-förhandlingsmodeller ochutveckla som en
i situation.arbetsgivarintressena dennaning även nyaav

fortsätter1990-talet utveck-nödvändigt verket underSAV det attanser
arbetsgivarorganisationallsidigt kompetentlingen sammansattmot en

komplicerat förhandlingsläge ochuthålligt klara bådekan ettettsom
arbetsgivarfrågor i vidmyndigheterna det gällereffektivt till närstöd

mening.

SIPU4

Anslagsframställning4.1

sinredovisar SIPU påanslagsframställningen för 199192budgetåretI syn
för stabsmyndighe-organisationenutformninglämpligvad är avsom en

viktigafinns förEnligt meningSIPUsverksamhet. statenternas sex
stabsfunktioner, nämligen

kontrollfunktion revision,en-
IT-området,normering inom ex.-

förhandlingar,centrala-
tillexpertstöd departementen,-

förvaltningsarbetet,tekniker förochutveckling metoderav nya-
form konsultverksamhet och kompetens-myndigheterna itillstöd av-

utveckling.
erbjuda tjänsterenligt SIPU,myndigheterna handlar,Stödet till attom

31delinte använda. Dennafrihet använda ellermyndigheterna har attsom
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hautvecklingsarbetet bör näraemellertid huvuddelendelarna där enav
enligtövriga delarna bör,myndigheterna. Detillanknytning till stödet

regeringen.direktSIPU, styras mer av
för utvecklamyndigheternatillviktigt stödetdetSIPU är attattattanser

kvalitet.hög Förenskilda anställdas kompetens ärorganisationers och av
professionellutbildning krävskonsulttjänster ochkvalitethög pånåatt en
villkor. Nor-förvaltningens ocharbetssättkunskaporganisation med om

trovärdighet förenas medbibehållenuppgifter inte medkanmerande en
Förvaltnings-till myndigheterna.i förhållandekonsultativ rollrådgivande,

följer,inte förenas. Häravsjälvklartkonsultativ kanrollrevision och en
uppgiftsfördelning mellan stabsmyn-naturligfinnaenligt SIPU, detatt en

digheterna.
i isker daguppdragsverksamhetSIPUsövervägande delenDen av

konsultorganisationer. En väsent-utbildnings- ochandrakonkurrens med
inte bindakonkurrenskraft längreärför stärka SIPUslig åtgärd attatt

verksamheten. Dethämmarsärskilda statliga reglertill sådanaSIPU som
ekonomi, ADB, lokalerpersonal,regler rörär m.m.som

för mervärdeskattinförs reglerjanuari 1991den 1Fr.o.m. som,nya
affársverkintestatliga myndigheter ärinnebärenligt SIPU, bLa. att som
förödandeenligtmedför, SIPU,får ingående Dettainte dra enmoms.av

verksam-nuvarande stabsorganensdel dekonkurrensnackdel. En stor av
bolagsformen kanaffärsmässiga former därbedrivas i tehet bör kunna rent

härtillställningstagandeförslag från USV ochsig naturlig. avvaktan påI
affársverk. Detombildas till ärverketföreslår SIPU snarastatt annars,

aktiebolag.statligtombildas tillnödvändigt verketenligt SIPU, att

Särskild4.2 rapport

resultatanalys. dennaIi januari 1991särskilda utgörSIPUs rapport en
förutvecklasåstadkommit SIPU börhurhar attvad SIPUbehandlas samt

utveckling.förnyelse ochmyndigheternas arbete medstödjaeffektivare

Vad åstadkommitSIPU

kundenkätverksamhetsområden. Enfleraposition inomSIPU har starken
ochverksamhetsanalysgällersärskilt stark detpositionen närvisar äratt

och kompetens-organisationsutveckling, personal-lednings- och-ide,
stödfunktioner.administrativaförvaltningsarbete ochutveckling samt
i SIPUs enkät rörframhållermyndigheternautvecklingsbehovDe som

konceptutveckladeidag och harredandär SIPUrad områden ageraren
Förvaltningsrätt ochutvärdering,chefsutvecklingtjänster,och samtex.

kunder.dominerar bland SIPUsmyndigheterStatligahandläggning.
lokalregional ochmyndigheter meddominerarkunderBland orga-stora

regionalamyndighetercentralanisation, medelstoraoch samt myn-stora
digheter.

32kundernaåterköpsfrekvens. de 50 störstahög Avkunder harSIPUs en
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positiv inverkankostnadstäckning och lönsamhet har påpåKraven
medför tjänsterSIPUs utbud koncept ochSIPUs verksamhet. Det att av

efterfrågankontinuerligt till kundernas behov ochutvecklas och anpassas
in efterfrå-därSIPUs och kompetens på områdenatt styrssamt resurser

är störst.gan

framtida utvecklingSIPUs

iinansieringsformerna iombildas till affårsverk och renodlasSIPU bör
i Föreslagna förändringen börsamband därmed. Som led den ägarenett

kapital till utvecklingsfond för säkerställaengångsvis tillskjuta atten
utvecklingsarbete. Fortsättningsvis SIPUs instruk-långsiktiga börSIPUs

uppgifter i form specificerade regerings-tionsenliga i stället läggas ut av
uppdrag.

SIPUs målsättning marknadso-Förslaget konsekvensär att somen av
främja iutbildningsorganisation förnyelsearbetetrienterad konsult- och

arbetsfördelning i förhållandeförvaltningen. renodling ochEn ansvars-av
undvikas skillnader i finansie-till regeringens stabsorgan, där det bör att

till myndighe-ring associationsform tillåts påverka och stödetoch styra
viktig förutsättning för detta.ärterna, en

civilförvaltningFörsvarets5

föreslåranslagsframställningen för 199192 FCF utökadI budgetåret en
avgiftsfmansieringenavgiftsñnansiering utökadeverksamheten. Denav

förmånssystemen foromfattar enligt förslaget driften system 1öne-,av
trañkskaderegleringen för-värnpliktsförmåner avseendeoch samtrese-

svaret.
förmånssystemengodtagit driften redovisasRegeringen har att somav

Avgiftsfrnansiering199091 102 bil.uppdragsverksamhet prop. 1. av
försvaret avvisas förtrañkskaderegleringen budgetåretavseende däremot

främst199192. härtill för närvarande pågår antalSkälet detär ettatt
utredningar berör denna verksamhet.som

för perioden enligt FCF inriktasVerksamheten 199293 199394 skall-
utveckling produktionsledningen inom militärastödja detpå denatt av

Utvecklingen innebärförsvaret för pågår. bl.a.närvarande att ettsom
leverantörsförhållande uppdragsgivarnatydligt utvecklas mellankund -

myndigheterna inom huvudprogram 1-4 och huvudprogram 5-
myndigheterna.

inslag resultatstyrning nivåer tillsammans medpå allaEtt större enav
planering enligt förväntasdecentralisering beslut kan, FCF,ökad ochav

förtill bl.a. ekonomisystemet skräddarsysleda uttalade krav på attmer
olika myndigheters Ekonomisystemet har central roll och skallbehov. en

infor-nödvändig information medenkelt kunna utbyta andrapå sättett
mationssystem. 33
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innebär för 199293utveckling servicerollen bl.a. FCF budgetåretattav
finansieringsform, redovisa sin verksamhetallatt, oavsett somavser

uppdrag.

6 FRI

för institutet fr.o.m.intäktsfmansiering tillämpasföreslog skulleFRI att
för förändringen.följande motiv anfördes199192. huvudsakbudgetåret I
genomförtutsträckning utred-i mindreUnder 1980-talet har FRI allt

inslag. till det allt snabbareningar med strukturella En orsak detta är
isvåröverblickbara sammanhangen sådant utred-och alltdetempot mer

myndigheternasiningsarbete. med personal mångaFRI deltar däremot av
fråndirekt stöd FRlsutredningar. Utvecklingen härutöver gåtthar mot ett

inom områdetsida till myndigheterna efter behov och önskemålderas
omfattande metodut-organisationsutveckling. Härvid har skettäven ett

vecklingsarbete.
förekommer Uppdragenregeringsuppdrag till knappast.Några FRI nu

nivåer ienskilda chefer allai från myndigheter och påkommer stället
totalförsvaret. i alltförsvarsmakten inom civila De störreoch det rör

ledningsutvecklingchefersledningsfunktionerutsträckning centrala och
inom stödfunktionerna sällsynta.primära funktioner. Uppdrag äroch mer

genomfördes undersökning konsulterUnder hösten 1989 externaen av
Härvid framkomderas på FRI.bland urval FRIs kunderett synav om

att
skall kunnainte får reviderande detbehövsFRI ett organ ommen vara-

tillkonsultativt förhållningssättvill fortsattbra arbete. Degöra ettett se
kunderna.

effekti-för bliintäktsñnansierat bådevillKunderna FRI attse vara-
bli beställare.för kunderna skall bättreoch attvare

och bliytterligare sig till vissa områden ännuskall koncentreraFRI-
inombättre dessa.

utveckling inom totalförsvaret deförutsedd närmasteMot bakgrund av
funnitintressenterfem i med berördaåren har FRI samarbete närmast att

utveckling kompetenstill stöd ochverksamheten skall koncentreras av
följandeinom områdentre

övergripande ledningssystem.Utveckling av-
vOrganisationsutveckling.-

uppföljninganalysproduktivitetbeträffandeMetodik utvecklingoch-
effektivitet
ÖB Enligtintäktsfinansiering bl.a. FRI.tidigare sighar motsatt en av

allmäntomsvängning emellertid skett. Det ärFRI har numera ennuen
skallinom försvarsmakten ochförutsättningaccepterad att ansvar resurser

via instruk-myndigheternaföljas föråt. l stället de styrsatt gemensamma
varvid har ekono-styrningen från kunderna, dessa äventioner skall ske

efterfrågestyrningför förbättrad 34miska allmänna grundenDen avresurser.
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Bilaga 3kan ske.när sådanmast en

finns vissaintäktsfinansieringmotiv anförts fördeUtöver som nu
specifika motiv.förallmänna FRIresp.

i övrigt övergånginom skerinom försvaret samhälletSåväl nu ensom-
effektivisera verksamhetenförformer för snabbt grundatt attmot ge

leverantörsförhållande.tydligare kundettgenom -
förändringområdetinom kunnaförsvaretsFRI bör expertorgansom-

underlättasövriga myndigheter vid sådan övergång. Dettastödja en
inomsakligt erfarenheterpsykologiskt harsåväl FRI egnasom om

området.
förmilj.kr.anvisas anslag på drygt 6föreslår verket skallFRI ettatt

Tillmetodutveckling 6 personår.myndighetsuppgifter personår och4
prisomräknadeinnevarandefördelas återstoden årskunder börFRls av

milj.kr.anslag inemot 22på
företrä-sigbehandlingen i styrelse reserverade ledamotVid FRIs somen
förvar-i avvaktan på resultatförsvarsdepartementet beslutetder mot av

utrednings arbete.ande
regeringenföreslår FRI upphör199091 100I att som egen myn-prop.

ljulidighet 1991.den

anslagsframställningLONs7

för 199192i sin anslagsframställning budgetåret påLON pekar att myn-
rationaliserings-digheten två roller, denhar att ett gemensamtvaraena

stabsorganför den andrasamordningsorgan länsstyrelserna,och att vara
till regeringen.

huvudsak-rationaliseringsorgan LON,Vidare framhålls att ett som vars
lagstiftning,inte löpande eller styrdaliga arbetsuppgifter är natur avav

samtidigt minskar kra-givetvis minska statsmakternakan omresurserna
tillrelateras denmyndigheten. Tilldelningen måstepå av resurserven

sig rationaliseringsorganet kanförväntar göra.statsmakterna attnytta
omfattningorganisation ochMöjligheterna inom LONs karaktäratt en av

rationalisering interna rutinerbesparingar äråstadkomma etc.genom av
begränsade.
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statsförvaltningenförledningsformerNya

utvecklafattat rad beslutstatsmakterna1980-talet harUnder attomen
Förändringarnastatliga verksamheten.ledningen denförformerna av

effektivitetproduktivitet,offentliga sektorn såsyftar till förnya den attatt
för oförändradeiförbättras. Inomservice löpande kan stortoch ramen

Känneteck-tillgodoses.kunnaytterligare behovdärmedskallresurser
möjligheter delege-befogenheter ochinriktningför ärbeslutensnande att

samtidigt kraven påmyndigheternaverksamhetsansvarigatill de somras
Även för-regeringskanslietinomresultatredovisningen skärps. enavses

fackdeparte-innebärigarbetsinriktningen Dennaskjutning äga attrum.
utsträckning samlat äveniförutsätts betydande ta ettmenten ansvar,

uppgiftercivildepartementensFinans- ochverksamhet.för sinfinansiellt,
stödjande ochförutsätts blistatliga verksamhetendenavseende merav

övriga departement.karaktärkravställande gentemot
viktigare beslutstatsmakternaspromemoriaI denna presenteras om

stabs-deuttalandenledningsformema återgesförnyelse samt om s.av
sammanhang.gjorts i dessamyndigheterna som

förnyelseoffentliga sektornsDenl

offentliga verksamheten antyddesreformeringen denpågåendeDen avnu
skrivelse 198485 202 denregeringens1985 iredani sina huvuddrag om

utsträckningiPresentationen baseradesförnyelse.offentliga sektorns stor
tillsattai olika regeringengjordes1985vårenövervägandenpå avsom

utredningar.
sina myndigheter och arbetettillregeringens förhållandefrågal om

tydligareuttalades bl.a statsmakternamyndigheternastatligainom de att
frågaiåstadkommasig myndigheterna börförväntarbör vad attmanange
frihetsamtidigt ökadMyndigheterna börresultat.verksamhetens gesom

ramstyrningdetaljreglering ökadminskad ochökatoch eget genomansvar
ekonomiskauppställande ramar.avgenom

ställningstaganden såsinastatsmakternaEnligt skrivelsen måste göra att
möjlighe-framförhållning ochför fåperioder bättrede täcker längre att en

gälla debör ocksåverksamheten. Dettaplaneringtill stabilter aven
för myndig-ställerregeringen och riksdagenrationaliseringsmål uppsom

främst RRV ochregeringens stabsorgan,utvecklingsarbetet börheterna. I
bordeutsträckning. Stabsorganen närmareutnyttjas i ökadStatskontoret,

regeringskansliet.itill arbetetknytas
genomgri-bl.långsiktigheten skulle uppnåsökadeDen atta. genom en

Mellanliggande års bud-tredjebudgetprövning år.endastpande görs vart
fördjupatordning kräveruppföljningskaraktär. Dennafårgetprövning

förbättrad återfö-liksom 37ställningstaganden,för statsmakternasunderlag
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driva sitt långsik-för myndigheterna arbeteunderlättaFör attatt mera
lednings-för inre angelägenheterna avsågsökat detigt och med ett ansvar

förbättras styrelsernas rollfunktionerna i myndigheterna bl. attgenoma.
verkschefen. Särskildaregeringen och åtgärderi förhållande tillpreciseras

myndigheternas chefer.rörlighet utbildningför rekrytering, ochbehövs av
organiserasjälva planera ochfrihet för myndigheterna leda,En större att

förut-förutsättning för resultatansvar. Dettaökatsin verksamhet är etten
effekter myndigheternassin redovisningen resultat ochisätter tur att av av

förstärks.redovisningsrevisionenförbättrasverksamhet och att
olikafrågorna följasolika avsågsskrivelsen anmäldes del att genomupp

sida. Riksdagen fann inte anledningfrån regeringensförslag beslutoch att
olika FiU 198485 35, rskr.till innehållet i skrivelsens delarställningta

407.

arbetsgivaruppgifternastatliga2 De

arbetsgivarfunktionen främst riksdagen,statligasamlade utövasDen av
materiella innehål-anställningsmyndighet.regeringen, SAV och Detresp.

föreskrifterarbetsgivaruppgifterna förordningar ochi regleras lagar,let av
tillämpningsföreskrifter i anslutning tillkollektivavtal ochsamt genom

inriktningen varit deldecennier har allt störreavtalen. Under att ensenare
kollektivavtal mellan arbets-regelsystemet skall grundas på staten somav

arbetstagarorganisationerna.givare och
lagstiftning avtalsreglering fick SAVföljd och ökadTill bl.av a. ny

arbetsuppgifter decentralise-1979. Strävanändrade och utökade mot en
iarbetsgivaruppgifterna markeras och med statsmakternas beslutring av

statliga personalpo-219, 198586 rskr. 48 den198485 AUprop. om
lönepoli-arbetsgivarensbetydelse den pålitiken. avgörande ärAv nya syn-

verksamhetsintressetpropositionen1 uttalastik där presenterades. attsom
för positioner itydligare under 1970-talet bör styrandeän statensvara

främst syfta tillLönepolitiken ända-löneförhandlingarna. skall således en
lönepolitikenmålsenlig personalförsörjning. Avsikten personal- ochär att

förutsättningarnatilloch utvecklas på ansluterskall sätt somanpassas
principer grundläggande avtalinom olika verksamheter. Allmänna och

för statsförvaltningen. övrigtlika l långtgående anpass-avses enavses vara
för olikatill förutsättningarna myndigheter.ning ske

arbetsgivar-möjligheterna till verksamhetsanpassningökaFör att avses
anställningsmyndighe-från arbetsgivarverket tillbefogenheter delegeras

för förhandlingsarbetet och ökadefårDessa därmed störreettterna. ansvar
förhand-vissa ekonomiskabeslutsbefogenheter inom Det centralaramar.

utförs i utsträckning under medverkan sektors-lingsarbetet allt större av
myndigheterförhandlingsdelegationer inom SAV berördadär äranknutna

fördelas iockså lokalaföreträdda. En allt del löneutrymmetväl större av
myndigheterna fåttinnebär alltförhandlingar. Sammantaget detta att

lönebildningen iinflytande dess helhet.över 38större
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från regeringen till myndigheterna. enskilda myndigheternasDe ansvar
handlingsutrymmeoch ökar därmed.

beskriven inriktning lönepolitiken förNu personal- och uttryckär ettav
i utsträckning instrument i förnyelsendenna bör denstörreatt ettvara av

statliga verksamheten.

Verksledningsbeslutet3

förslag från främst förvaltningsutredningen iPå grundval SOUav
verksledningskommittén i insynsutredningen1983 40, SOU 198540, i

RK-utredningen i regeringenC 1986 5 och Ds C 1986 13 kundeDs med
förslag viktiga frågor19868799 lämna konkreta i raden omprop.

förvaltningen. förevarandeledningen statliga iden De sammanhangav
följande.viktigaste frågorna iåterges det

Propositionens regeringen till uppgiftutgångspunkt harär att att styra
Regeringsformensriket inför riksdagen.under regler utgöraansvar anses

fullt tillräcklig for regeringen sina myndigheter precisgrund såatt styraen
i omfattning regeringen finner lämpligt i varjeoch denbestämt som

särskild situation. Riksdagen 198687229, ingenKU rskr. 226 hade
mening.annan
statliga myndigheternas styrelsers verksamhetsansvar tidigareDe var
Även ansvarsfördelningenoklart. mellan lekmannastyrelsen och verksche-

fen Motstridigheter fannsoklar. mellan allmänna verksstadgant.ex.var
instruktion.1965 600 och verks Med verksledningsbeslutet iresp. anges

frågor främst frågavilka styrelserna har beslutanderätt. Detta gäller i om
föreskrifter riktar sig till beslut anslagsframställ-allmänheten samtsom om
ning verksamhetsberättelse. denna bakgrund regeringenoch Mot har ut-
färdat verksförordning 1987 1100 ersätter allmänna verksstad-somen

myndighetschefensförordningen preciserasl bl. styrelsensgan. a. resp.
uppgifter. instruktionerMyndigheternas 1988och har underansvar an-

förutsättningarna.till depassats nya
Enligt propositionen bör riksdagen regeringen tydligareoch vadange

förväntar sig myndigheterna i frågaskall åstadkommaattman om
Detaljstyrningen myndigheterna minskaverksamhetens resultat. börav

fleråriga förabudgetramar,bl.a. medel mellan budgetårrätt attgenom
omorganisationer tillsätta vissa chefer. Myndighe-ochrätt görsamt att

förse försin sida regeringen långsiktigt riksda-å måste med underlagterna
regeringens ställningstaganden.och Detta underlag måste hålla höggens

kvalitet. Myndigheterna skall redovisa uppnådda resultat såväl ekonom-
verksamhetsmässigt fått.iskt med avseende på de uppdrag de Lämp-som

produktivitets- effektivitetsmåttliga och bör utvecklas. Riksdagen har
propositionens förslag.godkänt

får befogenhetermyndigheterna naturligtNär ökade det ocksåär att
regeringens möjligheter verkschefer fl.stärka utkräva Medatt ansvar av m.

införs därförverksledningsbeslutet också flyttningsskyldighet för verks- 39en



199141SOUfattasförflyttning med omedelbar verkanchefer. kanBeslut av rege-om
Bilaga 4mindre lämpligchefen visar sigorganisatoriskaringen skäl eller varaomav

till myndig-nödvändig hänsynförflyttning andra skäl äreller avaven
hetens bästa.

stabs-åtskilliga uttalanden hur deverksledningsbeslutetI görs s.om
ledningsformerna. gällerNär detmyndigheterna påverkas dekan av nya

väsentligtregeringen RRV kanförvaltningsrevision framhöll det är attatt
ordning.egeninitierad revision enligt nuvarandegenomföraplanera och

bättreSamtidigt finns emellertid behov på sätt ändet ettett att nuav
granskningenerfarenheternatill resultaten ochkunna samt attta avvara

granskningsin-för särskildarevisionella kompetensutnyttja RRVskunna
därför regeringen uppdra åt RRVföreslås skall kunnaDet attattsatser.

vidomfattar delar verksamhetengenomföra projekt bl. hela ellera. avsom
efterför insatser vid behov ochmyndighet. sådana bör,viss Resurseren

förfogande från anslag.till andraprövning, ställas RRVskunna
FiUanför Finansutskottettill konstitutionsutskottetI yttrandeett

kunnaregeringen berättigat behovhar1986873y bl. attettatt ava.
förvaltnings-förvaltningsrevisionell expertis och RRVsutnyttja attegen

initiativ till förnyelse ochviktigt underlag för de ompröv-revision utgör ett
regeringen KUpåning statlig verksamhet det ankommer att ta.somav

bör kunnaregeringen underställtframhåller såsomRRVatt ett organ
får emel-för särskilda granskningsuppdrag. Dettautnyttjas regeringenav

initiativ till ochmöjligheterverketslertid inte på något gå översätt att taut
därför iRegeringsuppdragen bör huvud-genomföra undersökningar.egna

förvaltningsanslaget.utanför ordinariefinansieras detsak
viktigstabsmyndigheterna harerinraspropositionen deI att enom s.

gransknings-,förvaltningen.offentliga Detfunktion i förnyelsen denav
Stabsmyndigheterna bedriver börutvecklingsarbeteutrednings- och som

regeringskansliet.utvecklingsarbetet idärför knytas närmare
ledningsreformen.propositionen i flera avseendenenligtRRV berörs av

redovisningsrevisionenförstärkningFörändringarna innebär betydande av
omfatta objekt.förvaltningsrevisionen vidgas tillsamtidigt att nyasom
förinom området budgetprocessenUtvecklingsinsatser skall också göras

fortsätta utvecklingsinsat-föreskrifter. Statskontoret skallgälleroch vad
produktivitets- servicemâtt. Statskontoret och RRVochgällandeserna

förbiträda insatser gäller underlagfortsättningsvis med detskall näräven
försöksverksamhet med sådana.myndigheter ingår iflerârsramar till som

effektbedömningar ochVissa utvecklingsinsatser gällande regelöversyner,
normgivning också Statskontoret ochkostnadsberäkningar avkrävsav

föri vissa inriktade stöduppgifter delar påRRV. Dessa är att ettvara
för regeringskans-i inriktade på stödmyndigheterna, andra delar att vara

utsträckningdärför enligt regeringen i ökadStabsmyndigheternaliet. bör
regeringen ochgenomföra verksamhetsplanering i kontakt medsin nära

regeringskansliet i med varandra.och kontakt
ñnansut-konstitutionsutskottetFiU tillyttrande l986873yI anser
fyllerstabsmyndigheterövrigainte bara RRVskottet ävenutanatt ens.

Sålunda börförnya offentliga sektorn.viktig funktion i på denarbetet att
utvecklingsarbete bedrivs inom statskonto- 40utrednings-det ochäven som



SOU 1991 41SIPU och SAV knytas utvecklingsarbetet inom regeringskans-närmareret,
Bilaga 4liet. Härigenom erhålls viktig kunskapsförstärkning i regeringensen ar-

Konstitutionsutskottetbete. ingen uppfattning riksdagenhade ochannan
propositionens Förslag stabsmyndighetemas roll.godkände om

Utvecklingen budgetprocessen4 av

föreslogVerksledningskommittén fördjupad prövning myndigheter-att av
Ävenförvaltningsanslag tredje folkstyrelsekom-skall år.äga vartnas rum

mittén i SOU förslag19876 lämnade motsvarande ansågett attmen
också sakanslag borde behandlas på sätt.samma

treårigaFörslaget de budgetramarna kan vidareutveck-om ses som en
ling treårsperspektiv enligt direktiven för anslagsframställningdetav som

198586 tillämpas myndigheternaavseende budgetåret skulle på detgenom
treåriga huvudförslaget. direktivDessa lämnades våren 1984. Treårs-s.

perspektivet förstärktes ytterligare i regeringende 1985 ochvåren vårenav
fastställda direktiven för för1986 myndigheternas anslagsframställningar

budgetåren 198687 och 198788. Långsiktsbedömningen integre-skall där
med redovisningen det treåriga huvudförslaget.ras av

innan verksledningskommittén sina förslag inleddesRedan lämnade
försöksverksamhetvåren 1985 arbete med med treåriga budgetramaren

vid myndigheter. utvidgades försöksverksamhetenVåren 1986 till attsex
omfatta ytterligare förvaltningsmyndigheter fyraelva och domstolar.

verksledningspropositionenI konstaterar regeringen bättre be-ettatt
förslutsunderlag krävs statsmakterna skall kunna fastlägga verksam-att

förutsättningarnahetsinriktningen ekonomiska föroch de än ettmer
budgetår i isänder. En central del beslutsunderlaget väl genomarbe-är en

fråga myndighetertad analys verksamhetens resultat. I någraav om som
iingår försöksverksamheten intehar beslutsunderlaget kunnat utgöra
för lägga fast treåriggrund budgetram.att en

Regeringen konstaterade i verkledningspropositionen samspelet mel-att
Ävenlan myndigheter förbättras.departement och måste utvecklas och

expertis från Erfa-samarbetet med statskontoret och RRV bör utvecklas.
renheten visar för följa utveckling.metoder behövs verksamhetensatt att
Resultatredovisning förbättras. Ytterligareoch resultatanalys behöver an-
strängningar för möjlighetbehöver myndigheterna utvecklagöras att attge

propositionen fortsatt utökningde analyser krävs. I aviserades ochsom en
fördjupning försöksverksamheten.av

Riksdagen propositionens förslag till riktlinjer för försökgodkände med
fördjupade anslagsframställningar treårigaoch budgetramar.

myndigheterna frihet föreslog VerksledningskommitténFör ökadatt ge
möjligheter överföra förvaltningsmedelökade mellan budgetårenatt att

införasskulle så möjligt. Efter det RRV på uppdragsnart attsom av
regeringen hur sådant utformas, föreslog regeringenkundeutrett ett system
i 1987 budgetproposition bil.lårs 198687 100 anslags-prop. att en ny

benämnd ramanslag, skulle införas. anslagstyp får under-Med denna 41typ,



SOU 1991utnyttjade för förbrukning 41medel under budgetår,sparas senare resp.
Bilagaöverskridande kredit utnyttjas 4på nästkommande års anslag.genom

Utvecklingen regleringsbreven har också präglats strävan attav av en
minska antalet förvaltningsanslagen.anslagsposter under Detta ökar myn-
digheternas handlingsfrihet och underlättar användningen ramanslag.av

kompletteringspropositionenI 1988 bil.prop. 198788 150 l redovi-
regeringensade pågick fördet arbete utveckla styrningen denattsom av

statliga verksamheten. föreslog statligaFöredraganden budgetpro-denatt
förläggs i princip förvaltningenhela syftar tillpå sättett attcessen om som

förutsättningarskapa bättre för långsiktig fördjupadoch verksamhets-en
analys. i försöksverksamhetenDen modell prövats kan utgöra ut-som
gångspunkt.

Övergången till förändrad föreslogsbudgetprocess ske atten genom en
fördjupad verksamhetsprövning genomförs inför 199192 förbudgetåret
verksamhet tredjedel myndigheterde och andramotsom svarar ca en av

lämnar anslagsframställning. Ytterligare tredjedelorgan som ca en avses
föremålbli för fördjupad prövning inför budgetåret 199293 och återstå-

införende verksamhet det följandedärpå budgetåret.
innebärFörslaget regeringen, i juni innan fördjupadeåret denatt senast

anslagsframställningen skall lämnas, meddelar myndighetsspecifika direk-
tiv. regeringenI dessa kan olika planeringsriktlinjer för verksamheten,ge
beställa särskilda redovisningar eller avgränsning inrikt-analyser, ochange
ning fördjupadeden analysen för kompliceradeoch verksamheter.storaav

fördjupade anslagsframställningen,Den således lämnas tredjevartsom
år, det informationsdokumentet.är centrala Redovisningen omfattaskall
myndighetens hela verksamhet. förvaltning, transfere-Det betyder att
ringar, regelsystem, tillsyn myndigheterna administrerar ochm. m., som

för, skall behandlas. Så långt möjligt effekternaskall ävenansvarar av
verksamheten bedömas och redovisas.

mellanliggandeUnder de två myndigheterna förenkladåren lämnar en
anslagsframställning för myndighetermånga bör kunna begränsas tillsom
tekniska beräkningar.

Samtliga myndigheter skall årligen resultatredovisningockså lämna en
till regeringen. kortfattatDenna skall i övrigt lättillgängligtoch på ävenett

informationsätt med kostnader, prestationer, produktivitets-nyckeltalom
utveckling redovisa föregåendehur verksamheten utvecklats underm. m.
budgetår, ekonomiskt och Vidareverksamhetsmässigt. skall bokslutett
lämnas.

Riksdagen FiU 198788 30, rskr. 394 inget erinrahade denatt mot
lämnade redogörelsen.

[budgetpropositionen 1989 198889 bil.15 underbilagaprop. 100 15.1
redovisade regeringen myndigheterhur de och lämnarandra organ som
anslagsframställning in ihar delats successivt går in i dentre grupper som

budgetprocessen. Med utgångspunkt häri regeringen, i direktivnya angav
för myndigheternas anslagsframställningar för febru-budgetåret 199091, i
ari 1989 myndighet tillnär skall gå denöver budgetprocessen. Enresp. nya
fördjupad verksamhetsprövning genomförs för förstaden gruppen myn-
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SOU 1991 41digheter inför Myndighetsspecifika direktivbudgetåret 199192. har ut-
Bilaga 4färdats för flertalet myndigheter i gruppen.

april utfärdade budgetförordning1989 regeringen 1989400. I1 en
anslagsframställningarna resultatredovisningarnadenna hur ochanges

utformas. Till för myndigheternasskall stöd arbete med dessa dokument
har vidare antal Vägledningar utformats. Budgethandbo-Dessa ersätterett
ken.

i form utbildning tillRRV och Statskontoret lämnar stöd av m.m.
myndigheterna in i Utvecklings-de går den budgetprocessen. ochnär nya
informationsinsatserna efter i myndig-behöver hand öka och med att nya

in i Stabsmyndigheternaheter går den budgetprocessen. arbetarnya suc-
cessivt fram i olika former stödinsatser. gällaoch deltar Det kanav
exempelvis metodutveckling, tillämpning rådgivningmetoder, allmänav

i utbildning.och medverkan
Regeringen bil.12 utvecklingsar-betonar också 198889 150prop. att

verklighetsförankring pragmatismbetet måste präglas och ochav anpass-
ning till förutsättningar.verksamhets betyder verksamhetsan-Det attresp.
svariga inom myndigheter behöver fördepartement och huvudansvarta
förändringsarbetet inom sina Stabsmyndigheterna blirområden. då mer
inriktade stödja, driva projekt. insatserpå Sådanaänatt attsnarare som

initiativ till stödjas i lämpliga for-departement och myndigheter börtar
finansiellakan ske exempelvis kompetens ochDetta med resurser,mer.

förlämpliga former samverkan.ellerresurspersoner

förutsättningarfinansiella5 Nya

för förnyelse forvaltningsmyn-ökat utveckling och läggsNär påett ansvar
få förfoga finansielladigheterna nödvändigt också kanär det dessa överatt

för förnyelseåtgärdertäcka del kostnaderde över-attresurser somen av
gångsvis förenad gälla förkan med. Det kan kostnader personal-vara ex.
utbildning, konsulthjälp metodutveckling.och

olika särskildastatsmakterna påhar under år sätt avdelat ekono-senare
miska för stödja myndigheternas förnyelse och kompetens-attresurser
utveckling.

År 1985 huvudorganisationerenades sålunda SAV och de statsanställdas
inrätta förnyelsefonder enlighetpå det statligt reglerade området. Iattom

förhärmed har budgetåren 198586-198889 50, 100, 100avsatts resp.
milj.och 50 kr.prop. 198586100 bil. 12, rskr. 232. Medlen15, AU

fördelas olika projektpå nämnd.partssammansattav en
1989 för statstjänstemän il. RALS 1989 90I års ramavtal lönerom m. -

till förnyelsefonderna. Vidareenades på medelavsättaparterna att nyttom
fonderna. enlighetkom I härmedöverensparterna att permanentaom

föreslogs milj. förprop. 198990100 bil. 50 kr. skulle anvisas15 att
Riksdagenändamålet. har godkänt detta.

Hittills förnyelsefonderna milj. i bidrag tillhar lämna 150 kr.änmer
finansieringen förändrings- utvecklingsarbete vid myndighe-och 180av ca

43ter.



SOU 1991 41utvecklingenstödjatill syfte stimulera ochFörnyelsefonderna har att av
Bilaga 4personalens arbets-myndigheterna utvecklainomverksamheten attgenom

organisa-förändringar verksamhetensbetingelser. ingårI detta större av
arbetsuppgifter,arbetsformer, utvidgning anställdastion såsom deoch av

samarbetsformerbefogenheter, utveckladeökat och större samt nyaansvar
arbetsmetoder.

statligautvecklingen den verk-i förnyelsen ochcentraltEtt moment av
anställda. RALS 1989-90utveckling hos de Isamheten kompetensenär av

milj. för statsanställda skalldärför 300 kr.ocksåhar attavsattparterna
varje har 50viss personalutbildning år. Av beloppeterbjudaskunna en

for metodutveckling.för myndigheter och Imilj. småkr. reserverats prop.
anvisas förskulle ända-bil. föreslogs nämnda belopp198990 100 15 att

till myndig-fördelatsoch medlen harRiksdagen har godkänt dettamålet.
för 199091.i regleringsbrev budgetåretheterna

möjlig-1989-90 ökaringår i RALStrygghetsavtalOckså det somnya
april 1990 harkompetensutveckling för anställda. Fråntill deheterna

arbetsgivareTrygghetsstiftelse. Ominrättats partsgemensam anserenen
utvecklingsâtgärdform kanform utbildnings- ellernågonatt annan avav

få frånarbetsgivaren stöduppsägningshotade anställning kanbereda ny
for 300100 bil. föreslogs ändamåletstiftelsen för 198990 15detta. I prop.

Riksdagen har godkänt detta.milj. anvisas för 199091.kr. budgetåret
bil. föreslåsi 199091 100 15Avslutningsvis kan också nämnas att prop.

offentligautvecklingsåtgärder avseende denmilj. för vissaanvisas 38 kr.
forskall användasdisponeras civildepartementet ochAnslagetsektorn. av

för förnyelsearbete skallerfordrasutvecklingsarbetesådant att avsettsom
genomföras.kunna

förvaltningsmyndigheternafinnsTillsammans hosmed resurser som
finan-innebär avsevärdastabsmyndigheterna dettaoch de att numeras.

stödja förnyelsenfinns tillgängliga försiella och personella att avresurser
statligaden verksamheten.

Fackdepartementens ökade6 ansvar

199091100 bil. uttalasbudgetproposition 11991 prop.I års att en
utifrån långsik-utgifterneddragning offentliga bör skeden sektorns ettav

förutsättningarlångsiktighet grund skapastigt Med ökadsynsätt. somen
budgetpolitiska riktlin-enskilda tidigt klargöra deför budgetåretdetatt

bedrivsverksamhetsplaneringförjerna både denoch de somramarge
for kommande budgetarbeten.regeringskansli myndigheter ochinom och

utvidgning faktiskadetlångsiktighet ocksåökad underlättarEn aven
förhållande tilli dessåligga varjebör departementbudgetansvar som

rambudgeteringstekni-utnyttjandeverksamhetsområden och ökatett av
ker.

i regerings-för kvalificerade budgetanalyserskapaFör att utrymme mer
budgetbered-inriktas delegering budgetansvar,kansliet bör arbetet mot av

omräkningsmetoder. där-schablonisering Det ärning ramnivåpå och av
samladefor fackdepartementensinriktat uttryckmed på klarareatt ge 44finansiella, för sina verksamheter.också detansvar,



SOU 199141Summering7
Bilaga 4

Genom ställningstaganden 1980-talet har statsmakternarad underen
statligai vilken riktning ledningen verksamheten börden ut-angett av

i framtiden.vecklas
ansvarsförhållandet mellanverkledningsbeslutet klargörs sålundaMed

i preciseraregeringen myndigheterna. Regeringen bättreoch än dagavses
få frihetsina myndigheterna, medan dessa större änkrav på attavses nu

genomföras.vilketvälja det verksamheten skallpåsätt
ansvarsförhållandena inomskall utvecklas budgetprocessDe en nynya

förutsättningar för långsiktighet fördjupadoch verksamhets-bättresom ger
myndighe-i denna hela den verksamhetanalys. Grundläggande är att som

Särskildför tredje uppmärksamhetår.prövasten vart avsesansvarar noga
åt resultaten verksamheten.ägnas av

förpersonalförsörjningMyndigheternas grundläggande betydelseär av
därför bli föreffektivitetsutvecklingen. Personalpolitiken medelettavses

Verksamhetsintressetgenomföra förändringar i statsförvaltningen.att av-
anpassning tilli löneförhandlingarna.också styrande För nåattses vara

myndigheternas anställningsmyndigheternabehov också ökatettges an-
befogenheter frånför arbetsgivaruppgifter delegerasatt statensgenomsvar

arbetsgivarverk.
Förutsättningarna för myndigheterna utveckla statliga verksam-denatt

förbättras medelsramar i bl. kollektiv-heten också avsevärdaattgenom a.
arbetsgivarverk arbetstagarorganisationernaavtal mellan och avde-statens

förnyelse kompetensutveckling.lats för främja ochatt
fackdepartementenregeringskansliet vidare bl.Inom genom a.avses

for resursfördelningen inomrambudgeteringstekniker få störreett ansvar
sina respektive områden.

Bedömning8

ledningsformer för statsförvaltningen innebär tydli-Utvecklingen av nya
ansvarsförhållanden för sidanoch renodlade å statsmakternagare enamer

regeringen sidan myndigheterna.i form riksdagen och och andraåav
Regeringen får tydligare offentlig produktionroll både beställaresom aven

Myndig-investerats i statlig verksamhet.och deägare resurser somsom av
får tydligare eller leverantörer beställdheterna roll producenter aven som

verksamhet.
liksomSamtidigt skärps kraven på både beställare och på produ-ägare

precisera vilka myndighe-Regeringen måste kunna resultatcenter. som
vidta erforderligaskall bedöma resultat och åtgärder. Myn-uppnå,terna

förslag tilldigheterna redovisa uppnådda resultat ochmåste kunna ge
förändringar i Verksamhetsinriktning och resursbehov.

till delvisleva dessa krav behöver såvälFör kunnaatt upp nya rege-
tillgång till erforderligtringen myndigheterna ha stöd.som

redovisats, framgårledningsformerde beslutAv att rege-om nya som
ringen formulering relevanta resultatmål,kan behöva stöd vad gäller 45av



SOU 1991bedömning 41resultatredovisningar revision granskningochsamtav annan
Bilagamyndigheternas resultatredovisningar. 4Samtidigt inte enskildakan denav

myndigheten föreslånormalt strukturellväntas åtgärder ellernaturav
genomgripande omprövning den verksamheten. Regeringen behö-av egna

initiativkunna till insatser varförsådana stöd kan behövas.ta externtver
Myndigheterna för tillbehöver också stöd leva de ökade kraven.att upp

nödvändigt olika tekniker förEtt område där sådant stöd och metoderär är
resultatredovisningar effektbedömningar.åstadkomma begärda ochatt

Vidare myndigheterna i syftebehöver stöd säkerställa löne-denatt att egna
personalpolitiken blir effektivt förny-och instrument i verksamhetensett
Ökade ledningsfunktionernaelse. krav till inompå upphov stödbehovger

lednings- organisationsutvecklingsområdet.och
tydligare ansvarsfördelningen fackdepartementenDen innebär också att

myndigheterna får föroch förändringsarbetet inom sinastörreett ansvar
respektive områden. ligger identifieraI detta också stödbehovattansvar

skaffa och bekosta stödet.samt att
följer regeringen myndigheterna inte alltiddet sagda och kanAv att

förutsättas intressen. självfallet inte principi-ha Detta ärgemensamma en
motsättning följdell naturlig de renodlade roller ochutan aven mer

ansvarsfördelningsprinciper ledningsformerna för sig.de medsom nya
stödorganisation finnasDen skall behöver återspegla den renodladesom

ansvarsfördelningen mellan beställare och leverantörer, dvs. mellan rege-
ringen Stödorganisationens uppgifteroch myndigheterna. och befogenhe-

får inte oklara för respektive uppdragsgivare.ter typvara av
Statsmakterna myndigheterna förbättraställer alltså krav på produk-att

tiviteten, redovisa effekter sinresultat och verksamhet, bättre avkast-av ge
ning gjorda investeringar ledningenpå och utveckla ochägaren styr-av
ningen sin verksamhet. Då sådana krav ställs statsmakterna ocksåmåsteav

myndigheternasäkerställa har ekonomiska kompetensmässiga för-ochatt
utsättningar anskaffa erforderligt Vidare statsmakternastöd. måsteatt
säkerställa myndigheterna för tilldet stöd behöver levaatt attsom upp

finnsställda krav tillgängligt tillräckligt stabilt kontinuerligtpå och sätt.ett
Slutligen behöver säkerställa finns förstatsmakterna detatt utrymme
utveckling bl. och analystekniker angelägna förmetoder ärav a. som
statsförvaltningen.

Självfallet regeringen förvissa sigmåste också det stöd denattom som
själv kansli finns tillgängligt tillräckligt stabiltoch dess behöver ochpå ett
kontinuerligt sätt.
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behov stödMyndigheternas av

ibedriver samtligastabsmyndigheternaberördautredningenDe av -
myndigheterna itillstödutsträckning verksamhet utgörvarierande som-
inriktningenomfattningen ochstatsförvaltningen. direktivenl att avanges

efterfrågan.sikt Förstödverksamhet på bör bestämmasdenna att enav
dimensioneringen stödorganisa-inriktningeninitiala ochför dengrund av

lämplig form inhämta bedöm-direktiven ienligttionen bör utredaren
från avsedda avnämare.ningar

tillinhämtats hjälp enkätbedömningarna medavsedda harDe ettav en
promemoria redovisas huvuddragenmyndigheter fl. dennaIantalstort m.

enkätundersökning.från dennai resultaten

genomförandeundersökningensBakgrundl -
omfattandelåtit genomföra enkät-1990Utredningen under höstenhar en

efterfråganmyndigheternas ochsyfte behovundersökning i kartläggaatt av
stabsmyndighe-utredningeninom vilka berördadestöd på de områden av

undersökningengenomförandebedriver verksamhet. Förterna an-av
besvarades underEnkäten sändes ochIMU-Testologen AB.litades ut

l990.perioden oktober november-
frågor behovet stödmyndigheterna påsvaradeI enkäten externtom av

produktertjänster. speglar det utbudoch Dessaför 90-tal produkterett av
omfattadeursprungliga utredningsuppdragettjänster de detoch sexsom av

i form samlat till-SKD-företagen AB någonstabsmyndigheterna samt
till 220 myndig-myndigheter. Enkäten sändesstatligahandahåller bl. caa.

%.god 96svarsfrekvensen mycketheter och cavar -
för undersökningens1.3 redogörs något närmareavsnittenl 1.1 upp--

inteöversiktligt den läsare ärläggning. avsnitt kan läsasDessa somav
förutsättningarundersökningsmetodiken och desssärskilt intresserad av

begränsningar.och
fördju-inför 1991till resultatanalys årsi anslutning verketsSlPU har,

genomfört behovsundersökning blandanslagsframställning,pade stat-en
Som komple-tjänster verket tillhandahåller.myndigheter deliga av som

frånrefereras i fall till resultatundersökning någratill utredningensment
behovsundersökning.SIPUs

myndigheterUrval1.1 av

myndigheter fl.222 Dessatill urval sammanlagtsändesEnkäten ett m.om
organisationer iviktigainnefattaskulle allaså deutvalda typeratt avvar
stabsmyndighe-för statliga bolag ochstatsförvaltningen med undantag-
myndigheternautvaldadepartementsområden. De 47själva och allaterna -



SOU 199141enligt redovisning im.fl. in i tabell Av tabellendelades 14 grupper
Bilaga 5framgår varje myndighetsgruppockså hur många anställda som represen-

terar.
bland civila myndighe-Det kan de och medelstoranämnas, storaatt

flestavilka inkluderar försvarets civila myndigheter, deterna, togs myn-
centralförvalt-digheterna i gäller affärsverkensmed urvalet. Detsamma

ningar. övriga myndighetsgruppcr har gjorts.I urvalett
inkom 213 enkätformulär.Sammanlagt

tjänsteroch1.2 Produkter

myndigheterna ställning till sammanlagt 92enkätfonnuläret ombadsI ta
enskilda tjänster, i följandeolika produkter och grupperade åtta s.

produktområden
Verksamhetsanalys,
Ekonomi redovisning,och-
Lednings- organsiationsutveckling,och-
Arbetsgivar- personalpolitik,och-
Personaladministration,-
Kompetensutveckling för vissa uppgifter,-
ADB,-
Övrigt.-

omfattar sinsemellan heterogenaSist nämnda produktområde antalett
tjänster trycksaksframställning,produkter och såsom språkvård ochex.

konferensservice.
enkätformuläret angivna tjänsternai produkterna och avsågDe att

utredningen stabsmyndighetema iutbud de berördaspegla det som av
myndigheterna. Till härförform tillhandahåller grund låg produkt-någon

stabsmyndighetema själva.tjänstförteckningar upprättade Utred-och av
i vissa tjänsterningen beslöt också enkäten med produkter ochatt ta som

SKD-företagentillhandahålls AB.av
tjänsternai enkätformuläret förtecknade produkterna ochBland de togs

definitionsmässigt tillinte beställs ocheller levererasmed sådana avsom
myndigheter, exempelvis revisionella insatserstatligaandra kunder än

finns tjänsternabland produkterna och sådana arbetsmäs-Däremot som
revisionell produktensigt har klara inslag kompetens, såsomav ex.

redovisning intemkontroll.ochAnalys av
tjänsterutvecklingsarbeteVidare ingår inte bland de produkter och som

myndigheterna ställning till i Utvecklingsarbete be-ombads enkäten.ta
vissa dei bilaga 16. Det bör dock understrykas,handlas närmare att av

tjänster myndigheterna ställning tillombadsprodukter och ärtasom
omfattande utvecklingsarbete.stabsmyndigheter bedrivetresultat påettav

finns bl.a. inom områdena Verksamhetsanalys, Eko-Sådana produkter
redovisning, Personaladministration ochnomi och ADB.
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SOU 1991 41myndigheternasrörandemyndigheter ll. i enkätGrupperTabell l m.av 4
Bilaga 5stödbehov av

AntalAntalMyndighetsgrupp
i anställdaorganisation enheterBeteckning Typ av

totalt,urvaletKategori
avrundat

storrikstäckandeMyndigheter medl
70033 5organisation lregionallokal

myndigheter reg.lok.Stora2 utan stor
30023 18fler anställdaorganisation 50än l

ditomyndigheterMedelstora3
4 55027anställda50- 50l

myndigheter ditoSmå4
80024 lfärre 50 anställdaän

Regionala5 organ
myndig-Regionalalokala inom5a organ

30050 127organisation kat lmed reg.lok.heter
särskildRegionala5b typorgan av

10075Domstolar
särskildRegionala5c typorgan av

430005Universitet högskoloroch
särskildRegionala5d typorgan av

68004länsstyrelser
65013 35organisationerStiftelser och andra6

87007Affársverk7
inomRegionalalokala enheter8

14280014añärsverk
330007myndigheter förbandMilitära9 -
38006myndigheter staberMilitära10 etc.-

7004KyrkanSvenskal 1

222 449200Totalt

myndig-tjänsterna sådana därangivna ochprodukternadeFlertalet varav
utfördtjänsten ellervill hamöjlighet välja dereellharheterna att omen

område ochexempelvis avtal SAVscentralaprodukterna,inte. Vissa av
inte karak-dock denpensionsadministration SPVs område är avm. m.

förstnämndafram det i detlängre ärSom kommenteras närmaretären.
uttryckta behovetmyndigheternarimligt detfallet anta attatt avserav

avtals-attityden till centraltinformation ingångna avtal än ettsnarareom
tordepensionsadministrationbehovmedan deras snarastsystem, m.m.av

finns påstödorganisationcentraliseradeavspegling den somen avvara
området.

med andramöjlighet kompletteraocksåMyndigheterna hade att pro-
fåtal svarandeproduktområde. Endastinomoch tjänsterdukter ettresp.

angivna produkt-enkätforrnuläretvarför imöjlighet, deutnyttjade denna
efter-tillgängliga ochrelativt får spegla dettjänsterna väloch anseserna

produktområde.produktsortimentet inomfrågade resp.

Frågeställningar1.3

hurmyndigheternatjänst ombadsprodukt ellervarje enskild attFör ange
tvåårsperiodenvarit under denstöd hadebehovet senasteexterntstort av

oförändratminska ellerstöd bedöms öka,behovet externtsamt varaavom



nästkommande SOU 1991tvåårsperiod. 41under Vidare myndigheterna förombads att
Bilagavarje tjänst i vilken form 5produkt eller fåönskar stödet levererat.ange man

Myndigheterna ombads också under denatt senasteange om man
tvårsperioden anlitat någon de angivna stabsmyndighetema eller någonav

förorganisation behovet tillgodosett. frågaDenna avsågsattannan
förspegla konkurrenssituationen fråga.produkten eller tjänsten i Vid den

tidpunkt då enkäten sändes betraktades vissa myndigheter stabska-ut av
främst FCF, LON iraktär, och FRI, detta sammanhang andrasom

organisationer.
Förutom på detta ställning till 92 enskildasätt de produkterna ochatt ta

tjänsterna, ombads myndigheterna för produktområde göraatt resp. en
bedömning isamlad motsvarande termer.

tidsperspektivet i frågordessa kring myndigheternas behovAtt av ex-
till sistlidnastöd begränsades och nästkommande tvåårsperiodternt

erfarenheter frånsammanhänger med liknande undersökningar, vilka visat
svårigheter få frågorpå på långsiktiga bedömningar,att svar om mer

speciellt i situationer framtidendär tycks svårbedömbar.
förSamlat och frågorde åtta produktområdena ställdes bl.vart ett av a.

vilka angivna stabsmyndighetemaandra leverantörer deänom som myn-
digheten anlitat regionalalokalahar och utnyttjande sinom organs av

centralförvaltning för få stöd.attresp.
Slutligen myndigheterna fördelaombads tänkt knapp 100att en resurs

pinnar för tjänster mellanköp de åtta produktområdena. Dennaav
sistnämnda fråga myndigheternas efterfråganavsåg spegla då de skallatt
prioritera tillgänglig knapp mellan de produktområdenen men resurs som
stabsmyndighetema tillhandahåller.

fanns förUtrymme också kommentarer från de svarande, bl.egna a. om
vilka viktiga förändringar myndigheten inne i inför.eller stårärsom

2 Generella bedömningar i enkätresultaten

En tämligen bedömning för flertaletgenomgående produkter tjänsteroch
majoritetenär behovet sistlidnastöd under tvåårs-att att externtanger av

period har varit litet eller inget. För nästkommande tvåårsperiod har
majoriteten också bli oförändrat.behovet bedöms För deangett att av
stabsmyndighetema tillhandahållna produkterna och tjänsterna tycks såle-

myndigheternasdes behov stöd stabiltgenerellt blyg-externt settav vara
samt.

Även iakttagelsedenna slående, viss försiktighet befogadär är vidom
tolkningen. kommentarerna till framgårAv enkäten således delatt en
svarande kopplat ihop bedömningen behovet med tillgängligaav resurser
för köp stöd. Några svarande har finnsbehovexternt noterat att attav men

varför angivitmedel saknas de de inte i behov stöd. Några andraäratt av
angivithar behov samtidigt förde har medel köpstort noterat attsom av

stödet saknas. Samtidigt framhållas flerabör myndigheteratt spontant -
frågandvs. fanns imed enkäten har viktenpåpekat deutan att attav-

själva får vilketmed och besluta stöd vill villde ha och de ha 50vara av vem



SOU 199141villkorlikakonkurrera påstabsmyndighetema börvarvid dedet, attanser
Bilaga 5högafinnsSamtidigt kommentarerorganisationer. attandramed om

vissttillgodoseför kunnahinderavgifter från SIPU utgör ettattettex.
stödbehov.

skillnadervisas, klaraskallfinns vidare, nedanenkätmaterialetl som
vissaibland mellantjänster och ävenprodukter ocholikamellan -

storlek,behovetsbedömdavad gäller detmyndighetergrupper av -
variationer i konkurrensutsatthet.ochminskningstendenseröknings- resp.

regionala eller lokalavanligtvidareframgår detärSom nedan att organ
områdenför få stöd inom decentralförvaltningsinsig tillvänder att som

stödbehovregionala lokalaochavhandlar. De externtenkäten avorganens
förvaltningcentralkanaliseraskommadärigenomkan attatt engenom

stöd.behovuttrycker externtav
visar vidare mångabehovsundersökningengenomfördaSIPU attDen av

anlitasigtänkaoch de kanstödmyndigheter har behov externtattattav
lednings-särskilt områdenagällertillgodosett. Dettaför få behovetstöd att

kompetensutveckling. Detpersonal- ochOrganisationsutveckling ochoch
från utredning-behovsundersökning skilde sigSIPUsbör här attnoteras,

frågeställ-undersökningsmetodik ochbl.undersökning vad gäller a.ens
olika iakttagelser.förklaring till skenbartningar, vilket kan envara

inte underskattagenerelltkloktskäl detnämnda settattAv synes
fråndärför inte utgåvaltVi harstödbehov.myndigheternas attatt myn-

litet,tjänster allmäntstabsmyndighetemas ärbehov settdigheternas av
synvinkelredovisa enkätresultatetochi stället analysera somutan att ur en

olikairedovisat stödfaktiskt har behovmyndigheternafrånutgår att av
olika områden.former på många

form ibedömning gäller dengenomgåendetämligenYtterligare en
tjänsterflertalet produkter ochfåönskar stödet. Förmyndigheternavilken

konsultationrådgivningangivitmyndigheternamajoritethar somaven
utbildningsin-ofta kombination medstödformen, iefterfrågadeden mest

stödorgani-indikerarinformation. Enkätresultatenskriftlig attellersatser
informa-skriftliginriktar vissa tjänster på enbartgradi högsationer som

insatser meddessaklokt i kompletterautbildning kan göration eller att
iefterfrågar myndigheternafalli fåtalEndastkonsultativt stöd.visst ett

entreprenadkaraktär. Vadfullservice- elleromfattning stödstörre av
främst vissaomfattning dettanågorlundagäller behov stor perso-avserav

pensionerutbetalning ochberäkning ochtjänsternaladministrativa avsom
trycksaksframställning.matrikelföring samt

heltlokalaregionala ellervanligtgenerelltVidare detär attsett organ
i avseendencentralförvaltning motsv. defrån sinfårdelvis stödeller som

affársverk ochmyndigheter,civilagäller bådeDettai enkäten.behandlas
vanligast inomfrån centralt hållfullständigt stöd ärförband.militära Ett

medmyndigheternaderedovisning. BlandEkonomi ochområdet stora
inomstödcentralt störstorganisation beroendetlokal ärregional eller av

trañksäkerhetsverket,lantbruksuniversitet,Sverigesåklagarväsendet,
detcentralt stödOvanligast med ärSjöfartsverket.räddningsverket och

regionalakyrkanssvenskahögskoleväsendetochuniversitets-inom samt
5ldomkapitlen.statliga dvs.organ,



SOUYtterligare tydlig framgår 1991 41tendens, undersökningen, är atten som av
försvarets Bilagamyndigheter särskilt militära förband 5inom alla de områ-- -
den undersökningen behandlar i mycket utsträckning anlitar stödstorsom

försvaretsinom organisation. Till följd rollspelet inom militäradetav
försvaret, i verksamhetsförordningenuttryckt den 1983276, skall des.
militära myndigheterna sig till försvaretsvända stödmyndigheter inom

marknadenHuvudprogram 5 till denän då de skallöppnasnarare- -
anlita stöd.externt

I enkäten ombads myndigheterna de organisationeratt namnge -
förutom stabsmyndighetema från vilka fåttde stöd under den senaste-
tvåårsperioden. försvarsmyndighetemasFör del FCF anlitadeär den mest
stödorganisationen. särskilt inomDetta gäller områdena verksamhetsana-

ekonomi redovisning, arbetsgivar-lys, och personalpolitikoch samt perso-
naladministration. lednings-Vad gäller och organisationsutveckling detär
oftast inomFRI kompetensutvecklingsområdetnämns, FörvS ochsom

Äveninom ADB-området FörsvarsData och inomFMV. det heterogena
Övrigt, innefattar diverseområdet tjänster trycksaksfram-t.ex.som som

ställning konferensservice,och tenderar militära myndigheter i förstaatt
anlita försvarsintemthand stöd. Man här bl. Försvarsmedianamnger a.

försvarsstabensoch enheter Försvarsresor och MSK Militära Service
Kontoret.

Det bör slutligen flerapåpekas svarande har kommenterat begreppetatt
stöd. möjligheterMan saknar kvalitetensynpunkter på det stödatt ge av

fått. Många påpekar de anlita stabsmyndigheterär föratt tvungna attman
visst därförstöd och kan bli missvisande inte kannär talaatt svaren man

vilken haft stödet. Flera de enbart anlitarnytta attom man av anger
stabsmyndigheter därför föreligger.tvångatt

Viktiga förändringar3 bland myndigheter

utredningsdirektiven framhålls fömyelsearbetetl inom statligadenatt
förvaltningen medför myndigheterna behöver kunna erbjudas för-att ett
stärkt verksamhetsorienterat Vilkastöd på mängd områden. föränd-en
ringar myndigheternadå själva viktigaste inomde fram-näraser som en

syftetid frågal belysa denna ombads imyndigheterna avslutandeatt en
fråga i vilka viktigareenkäten förändringar myndigheten äratt ange som
inne i eller inför.står

Omkring fjärdedelar myndigheterna angivithar sådana viktigatre av
förändringar. De isvarande minst utsträckning angivitgrupper av som

viktiga förutseddanågra pågående eller förändringar små myndigheterär
färre 50 anställda och kyrkanän representerad några domkapitel.av

fråganSvaren på har i förändringsområden.kunnat nio störregrupperas
Nedan redovisas i frekvensordning,dessa dvs. vanligast angivna för-de
ändringsområdena först. Observera vanligtdet är ochatt att en samma
myndighet angivit viktiga förändringar inom flera områden.

OrganisationsjörändringOrganisationsutveckling. förändringDenna-
angivitshar 73 svarande. har tagits förändringarHär 52av upp som



SOU 1991 41myndigheter,andramedsammanslagninguppgifter,innebär orga-nya
Bilaga 5myndigheter. Dennaandramedsamverkannisationsförändringar och

civilarikstäckandeblandsärskilt vanligFörändring bedöms storatyp av
myndigheter,inom sådanalokalaregionala ochochmyndigheter organ

organisatio-Exempel påkoncem.alltid inom storaintedock samma
viktiga ärorganisationsförändringarangivitfleradär somorganner. lantmäterietvämpliktsverket,vägverket,tullverket,skatteväsendet,

Även stiftelserstatligastaber ochmilitärablandinvandrarverket.och
förändring.viktigorganisationsförändringarmånga som enser

förändringarangivitsvarandeOmvärldsförândringar. har 45Här av
tagitsjälv påverka. Detdirekt kanintemyndighetensådan manart som

skattereforrnen ochförordningar,ochlagarriksdagsbeslut,är nyaupp
oftasärskiltförändringutredningar. Denna noteraspågående typ av

regionalablandochlänsstyrelsermyndigheter,civilamedelstorabland
verksamhet.rikstäckandemedmyndigheterinomlokalaoch storaorgan

denoch bedöms ävensvarandeangivits 38Införande harADB avav
inomlokalaregionala ochförändringvanligsärskilt organavvara en

myndigheter.civilarikstäckande
svarandeförändringstyp har 33 noterat.Marknadsanpassning. Denna

tillverksamhetanslagsñnansieradfrånövergångtagithärharMan upp
ändringbolagiseringdelvis,eller samtuppdragsñnansierad helt av

införadärmedkundanpassad och nyttbli etttillverksamheten att mer
verksamheten.påsynsätt

Övergång svarande. Dessaangivits 30budgetsystemet hardettill avnya
börja arbetaeller kommerarbetarangivit de attmyndigheter har att

förändringar,medförakommerdettatreârsbudgetering och attmed att
uppföljning,effektivarebättre ochekonomistyrning,ändradbl.a. en

vissabl.a.Några dessaresultatuppföljningmålstyming, myn-avosv.
hafthar sär-deforskningsverksamhet kommenterar attmeddigheter

informationdenochresultatanalysenmedsvårigheter attskilda man
otillräcklig.varitstabsmyndigheter harfrånfått

förändrings-viktigangivitsoch delegering harDecentralisering som en
förändringstypdominerar dennaförvånandeFögasvarande.2ltyp av
regionala ellerochverksamhetrikstäckandemyndigheter medbland

fall blandidockmyndighetersådanainomlokala organorgan -
utgåvai 1990 årskoncem. kan nämnas,Det attinom avsamma

särskilt dentidskriften Ledarskap, nämnsutgivenKonsultguiden, av
kundsidandivisionaliseringen pådecentraliseringen ochpågående som

motivandra ord,medeller,för konsulterunderlagutmärkt somett -
återfinnsDelstvåSkälenstöd.anlitaför externt varaatt uppges

decentralise-Delsorganisationen. göriallt längrekonsultköpama ner
samtidigtföretagkomplicerat ledablivitringen det har att somatt mer

varvid den högstakraftigt,minskarnumerärcentrala stabemasde
konsultativt stöd.ökatledningen behöver

16 svarande. DetangivitsförändringstypNedskärningar är avsomen
budgetminskningar och ned-personalminskningar,ärhär tar uppman

organisationen.helaellerläggning delar avav
arbetsuppgifter, ökningar 53Här12 svarande.Expansion noteras avnya-



SOUbudgeten, fler 1991 41ökad personalstyrka, enheter organisatoriskapå grund av
Bilagasammanslagningar effektiviseringar 5verksamheten.samt av

ochEG-anpassning internationalisering har markerats 7 svarande.av-
anpassningDet här införanderör arbetssätt ochman anger av av nya

regler.
bör alltså sammanfattningsvisDet särskilt myndighe-närnoteras, att

tillfrågas vilka förändringar för del uppleverterna om man egen som
viktigast, dominerar förändringar traditionell organi-såsomtypav mer
sationsförändringar, omvärldsförändringar för-och ADB-utveckling över
ändringar normalt associeras förnyelsearbetetmed i statsförvalt-som
ningen, omläggningsåsom budgetsystemet, kundanpassning och ned-av
skärningar.

Myndigheternas efterfrågan4 på stöd de skulleom
förbetala det

tillfrågade myndigheterna iDe ombads enkäten fördela simuleradatt en
i form 100 pinnar förknapp köp tjänster mellan de angivnaresurs av av

produktområdena. förutsättningåtta Här allt stödatt externtangavs som
betalning.skulle tänkas erhållas mot

förutsättningDet bör denna delvis hypotetisk, och iär dettanoteras att
tillhandahållstvå avseenden. Dels visst i kostnadsfritt,stöd dag medan

inte falletdetta inteär med stöd. Dels har alla myndigheter tillräck-annat
liga erforderligtköpa för, vilket framgårstöd också delattresurser av en

tillkommentarer enkäten. Samtidigt fråganavspeglar renodlat kundett -
leverantörsförhållande flera myndigheter i sina kommentarer angivitsom

önskvärt. förPå många områden och många myndigheter ocksåär köpsom
konsulttjänster skaffanormalt stöd. belysessätt Dettaett att externtav

i bilaga 24.närmare
Avsikten fråganmed bedömning hur myndigheterna iatt ettavvar en

läge med begränsade beredda förär dessa köp stöd-att satsaresurser av
tjänster inom angivna frågande områdena. Därmed kan på sägassvaren

myndigheternas efterfrågan i form prioriteringspegla tillgängligav av en
begränsad mellan de områden ibehandlas undersök-men resurs som

ningen, det behov myndigheternaän i nuläget har upplevt.snarare som
Svaren gjort möjligt förhar det produktområde beräknaatt ettresp.
medelvärde, alltså kan visa hursägas del de tänkta begränsadestorsom av

myndigheternasumma 100 beredda förär köpatt satsaresurserna som av
tjänster inom framräknadeområdet. De fördelar sigmedelvärdena på
följande sätt

Verksamhetsanalys 1,71
Ekonomi och redovisning 13,5
Lednings- organisationsutvecklingoch 14,9
Arbetsgivar- och personalpolitik 8,2
Personaladministration 7,1

förKompetensutveckling vissa uppgifter 14,4
ADB 19,8 54Övrigt 2,9



1991SOU 41undersökning,utredningens så-enligtefterfrågestyrd situation är,l en
Bilaga 5medanför köp stöd,prioriterade områdetdet externtlunda ADB mest av

minst efter-personaladministration ärpersonalpolitik ocharbetsgivar- och
Övrigt, samlingsbe-ärfrån produktområdetfrågat. Här bortses ensom
produkter.homogennämning än grupp avsnarare en

intebehovsundersökningfrån SIPUsresultatenkan nämnasDet att
prioriteringframför allt högrebild. gällerlikartad Dettavisar heltpå enen

VidarePersonaladministration. tycksArbetsgivarpolitik ochområdenaav
särskiltundersökningenligt SIPUsADB-tjänsterbehovetdet stora avseav
skillnader imeddelvis sammanhängaSkillnaderna kantekniskt stöd.

avgiftsbe-undersökning sådanaundersökningsmetodik. avsåg SIPUsBl.a.
generella utbuddettillhandahåller änSIPUtjänsterlagda avsnararesom
visst område,tillhandahåller inomstabsmyndighetertjänster ett ex.som

Arbetsgivarpolitik.
prioriteringiklara skillnadermyndighetskategorier uppvisar dockOlika

organi-tillspeciellt degällerDettaproduktområden.mellan man serom
Härvid följ-i kanrepresenterade urvalet.ärsationer koncemtyp somav

framhållas.ande
efterfrågat inomVerksamhetsanalys särskiltärinom områdetStöd so-

organisation.och vägverketscialförsäkringsväsendet
efterfrågat inomoch redovisning särskiltEkonomi ärStöd vad avser

högskoleväsendet.universitets- och
Organisationsutveckling efterfrågas i särskilt högochLednings-förStöd

AMU-organisationen ochskatteväsendet,tullverket,inomgrad posten,
organisation.invandrarverkets

i särskiltoch personalpolitik efterfrågasArbetsgivar-inom områdetStöd
domkapitlen. Dom-lantbruksuniversitetet ochomfattning hos posten,stor

i särskiltorganisation,värnpliktsverketsliksomefterfrågar också,kapitlen
Personaladministrationsområdet.stöd påhög grad

inomKompetensutveckling efterfrågas i speciellt hög gradvad gällerStöd
arbetarskyddsorga-arbetsmarknads- ochräddningsverket, televerket samt

nisationema.
för köpefterfrågade områdetdet totaltinom alltsåStöd ADB sett mest-

domstolsväsendet,inomi särskilt hög gradefterfrågasstödexterntav -
studie-televerket,marinen, banverket,militära staber,åklagarväsendet,

arbetarskyddsverket, bover-skogsvårdsorganisationen,medelsväsendet,
polisen.organisation inomochkets

anlitande stödochbehovMyndigheternas5 av

stödproduktområde hur behovetföravsnitt redovisasl detta avresp.
för enskilda produkterperiodnästkommandesistlidna ochunder utser

myndigheterna under denutsträckningi vilkentjänster, ochoch som
för få tillgodo-behovetanlitat stödtvåårsperioden har attexterntsenaste

efterfråganredovisadesavsnitt i vilket 55från föregåendeTill skillnadsett. -



i viss SOU 199141under resurknapphet i hypotetisk, fleramånantagen en men av
Bilagasvarande önskad, situation speglar denna redovisning 5de behov man-

faktiskt har upplevt och hur dessa på kort sikt bedöms utvecklas.
avsnitt redovisas vilkaI 5.1 bedömningsgrunder har ianväntssom

analysen materialet. Detta avsnitt bör flestade läsare kunna läsasav av
översiktligt.

sammanfattandeEn behovsbild för olikade produktomrádena illustre-
grafiskt i figur En grafisk illustrationmotsvarande konkurrenssi-ras av

tuationen för produktområde redovisas i figur Närmare kommen-resp.
kring bilderdessa och produktområde återfinns inledningsvistarer resp.

under avsnitt 5.2-5.9.resp.

Bedömningsgrunderl

Genom vissa försätta gränsvärden hur svarsfrekvens skallatt storupp en
för konstituera litet behov, ökande minskandeatt ett stortvara resp. resp.

behov har det sedan varit möjligt karaktäristik behovsbildengöraetc. en av
för produkt och tjänst enligt följanderesp.

Stora ocheller ökande behov. Sådana behov kan finnas föranses
hälftentotalt 45 eller drygt de i enkäten angivna produkterna ochav

tjänsterna behovsbildenoch kan enligt följandenyanseras
Stort och ökande behov istort nuläget, bedöms öka-
ytterligare,
Ökande behov ej i nuläget bedöms öka,stort men-
Stabilt ibehov stort nuläget bedöms inte öka,men-

litetl nuläget behov bedöms kraftigt.ökasom-
Litet minskandeocheller behov. Sådan behovsbild kan finnasanses

för femtedeldryg totalt 18 92 förtecknadede produkterna ochen av- -
tjänsterna behovsbildenoch kan följandepå sättnyanseras

Litet tillbehov med tendens ytterligare minskning,-
Litet behov tendens till minskning,utan-
Stort minskar kraftigt.behov som-

56



Figur 1 Behovsanalys områdesöversikt SOU 1991 41-
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SOU 1991241områdesöversiktorganisationAnlitandeFigur 2 externav -
Bilaga 5
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SOU 1991Entreprenadtjänster, tjänster 41dvs. produkter där inteoch stödbehovet
Bilagai nuläget då vanligt anlita 5är behov uppstår det ärstort att externmen - -

organisation för tillgodosett. förtecknadedet Endast 3 de 92att av
produkterna och tjänsterna kan beskrivas på detta sätt.

tjänsterProdukter och vilkas behovsbild inte karaktäriseraskan på
beskrivnanågot de kan betecknas neutralasätten och utgörsav som

alltså resterande 26 eller omkring fjärdedel förtecknadedeav en av
tjänsterna.produkterna och

analys också gjorts vanligt anlitaEn har hur det är att externtav pass
förstöd tillgodosett. Om anlitandebehovet sådant vanligtär haratt ett

också vilken vanligastanalyserats leverantör anlitathartyp av som man -
i angivna stabsmyndighetemanågon de enkäten eller någonav sex annan

stödorganisation. På detta bild leverantörs-sätt och konkurrens-ges en av
situationen för sådana produkter tjänster inhämtandeoch där externav
hjälp förekommande.vanligtär

Anmärkning givetvis riktas basiskan på subjektivtmot att sattaav
för klassificeragränsvärden behov eller små Iprocentsatser stora etc.som

syfte medge lättöverskådlig beskrivning i fall tydligade mångaatt en av
finns itendenser materialet, har dock metodikdenna bedömts lämp-som

lig.
anslutning till enkätens frågor enskildaI behov stöd avseendeom av

tjänster och produkter ombads myndigheterna också göraatt en samman-
bedömning behovet och anlitandet förstödtagen externtav av resp.

produktområde ADB, Verksamhetsanalys osv. helhet. Detta harsom
gjort möjligtdet produktområdesnivåäven på motsvarandegöraatt en
karaktäristik behovsbilden. bör understrykasDet den sammanvägdaattav

visstbedömningen behovet inom produktområde gjortshar deettav av
myndigheternasvarande själva. alltså inte inom utredningenDen är en

gjord sammanvägning förbehovsbilden de olika tjäns-produkterna ochav
ingår i i fråga.produktområdetterna som

tydlighetensFör skull behöver i redovisningennämnas, nedanatt av
myndigheternas bedömningsamlade stödbehovet inom produkt-av resp.

finnasområde kommenteras de skillnader kan samtligamellan isom
enkäturvalet ingående myndighetsgrupper. Vid redovisningen stödbe-av
hovet enskildaavseende produkter och tjänster, kommenteras dock nor-
malt bara skillnader imellan de urvalet representerade och därmedmest -

frekvent förekommande myndighetsgruppema, civiladvs.mest myn--
digheter olika istorlek betecknade tidigare redovisade1 5a denav o. m.
tabell i syfte inte redovisningenl. Detta belasta alltförmed mångaatt
detaljer.

5.2 Verksamhetsanalys

Myndigheternas samlade bedömning

inomBehovet stöd området Verksamhetsanalys kan generellt be-settav
flertalettecknas och ökande. gäller i myndighetsgrup-Detta destortsom av

ingick i enkäturvalet redovisats ioch tabell l, docknärmare 59per som som



199141SOUdomkapitlen, därmilitära ochstaberfor añärsverken,med undantag
Bilaga 5mindrelitet. Detverksamhetsanalysområdet ärärinomstödbehovet av

tillgodosett. Då såorganisation for behovetanlitavanligt attexternatt
ungefär likaorganisationeroch andrastabsmyndighetema storharsker,

marknaden.del av

ochprodukterenskilda tjänsterbedömningMyndigheternas av
flerta-tjänster. Förenskilda produkter ochangivnaomfattar nioOmrådet

ellerkaraktäriseras storochbehovsbildendessa kanlet sex somav
ökande

behovökandeStort och
effekter,ochprestationer åtgärdermellansambandResultatanalys av-

resultatmått ochinkl.uppföljningssystemlednings- ochUtformning av-
nyckeltal,

kvalitets och marknads-service-,framtidsanalys,Omvärlds- och t.ex.-
analyser.
Ökande behov

ochprestationer åtgärdermellansambandResultatanalys resurser,av-
resultatredovisning,årligUtformning av-

kostnadsjämforelser.ochKostnadsanalyser-
sambandtjänsterna har näraochangivna produkternade ettFlera av

avseendeni dessastödBehovetbudgetprocessen.omläggningenmed avav
Ökningen istödbehovetbudgetcyklar.myndigheter i allablandökar av

inte likadockuppfoljningssystem ärresultatanalys ochfrågor rörsom
redan ärbudgetcykel dvs.tillhörmyndigheterpåtaglig bland de somsom

budgetsystemet.inne i det nya
litet, docktotalt betecknaskan behovet utanprodukternatvåFör somav

minskningtill ytterligaretendens
inkomstfordelningsstudier,Samhällsekonomiska analyser,-

produkt kanFör dennahantering i budgetprocessen.formellvidStöd-
myndigheter ochcivilavissahos bl. störrebehovökatdock noterasett a.

lokalaregionala ochbland organ.

konkurrensFörekomst av
särskiltvarittjänsterna har detprodukterna ochenskildaingen deFör av

Då dettatillgodosett.for behovetstödinhämtavanligt attexterntatt
vanligt anlita andraungefär likavanligare ellervarit attskett, har det

konkurrenssituationfaktiskstabsmyndigheter, dvs.organisationer ensom
forsvarsmyn-undantargradi högregäller ännuföreligger. Detta manom

från FCF och FRI.främstförsvarsinternt stöd,anlitandedighetemas av

redovisningEkonomi och5.3

samlade bedömningMyndigheternas

beteck-generelltredovisning kanEkonomi och settvadstödbehovet avser
60ökande,myndighetskategorier dock behovetärvissastabilt. Inomsomnas



SOU 1991nämligen universitet och högskolor, länsstyrelser och stiftelser. 41Bland
Bilagaaffársverken och domstolar däremot 5är behovet stöd inom detta områdeav

litet vikande. relativteller Det anlita hjälp förär vanligt att extern att
Stabsmyndigheterstödet. och andra stödorganisationer har totalt sett unge-

fär lika Dominansen fördel denna marknad. andra leverantörerstor av
inom ekonomi- och redovisningsområdet dock uttalad militäraär hosmest

förbandmyndigheter staber och och länsstyrelser, och analysnärmareen
visar FCF LON dominerar bland de andra leverantörer dessaatt resp. som
myndighetsgrupper anlitat förhar inomstöd området. FCF och LON kan
också betecknas stabsmyndigheter, varför stabsmyndigheter kan sägassom

ledande leverantör stöd ekonomivad gäller och redovisning.vara av

Myndigheternas bedömning enskilda produkter och tjänsterav
omfattarOmrådet elva angivna enskilda produkter och tjänster. fyraFör

kan behovsbildendessa betecknas eller ökandestorav som
Ökande behov
Användning för- eftersystem tilloch statliga redovisnings-deav-

Cesam, PC-Lisa,BUS ochsystemen, ex.
Utformning redovisningssystem.lokala förBehovet stödav egna av-

tjänst litet intedenna dock och ökande bland regionalaär och lokala
inom myndigheter,störreorgan

Användning utformningoch kontoplan.av-
Stort stabilt behov
Användning de statliga redovisningssystemen System S Cos-ochav-
mos. Vid behov vad tjänst anlitandegäller denna är stödexterntav

formvanligt och då i stabsmyndighet.av
För produkterna tjänsterna inom ekonomi-och och redovisnings-tre av

området kan behovsbilden karaktäriseras liten ocheller minskandesom
Litet behov med tendens till ytterligare minskning
Ekonomiadministrativ personal hyra.att-
Litet tillbehov tendens ytterligare minskningutan
Användning utformning avgifteroch avgiftssystem.och För storaav-

civilaoch medelstora centralmyndigheter fördock behovetär stödav
tjänst idenna stället ökande.

behov minskarl nuläget kraftigtstort som
Dataregistrering EA-uppgifter. faktiskt iDetta är den enda enkätenav-
förtecknade tjänsten där stödbehovet generellt minska kraftigt.bedöms

gäller dock inte förDetta myndigheter färre 50små ängruppen an-
ställda, vilka många har bedömt stödbehovet stabilt.ochstortav som

Förekomst konkurrensav
l vilken utsträckning stödorganisation anlitats för tillgodoseextern att

rejältbehov varierar mellan enskilda inomde produkterna området Eko-
nomi och redovisning. de fall vanligastl detta stöd vid användningär av-
de statliga redovisnings- betalningssystemenoch dominerar stabsmyn--
dighet leverantör, för övriga produkter tjänster för vilkaochsom men -

61anlitandegraden föreliggerlägreär genomgående konkurrens. Detta-
igäller högre grad från förhållandet försvars-ännu bortser det attom man



SOU 1991 41främstförsvaret,stödmyndigheter inomanlitaroftastmyndigheterna av
Bilaga 5FCF.

organisationsutvecklingLednings- och5.4

samlade bedömningMyndigheternas

organisationsutveckling generelltkanLednings-för ochstödBehovet av
främst regionala,vissa,det blandoch ökande, ävenbetecknas stort omsom

relativt vanligtstabilt.beskrivas Det ärbörmyndigheter attsnarast som
gällerför tillgodose behovet. Dettastödorganisationanlita attextern

vanligtmindremedan detmyndigheter och ärsärskilt bland större organ,
olika slag. Blandregionala och lokalamyndigheter ochsmåbland organ av

organisationer stabs-dominerar överandraorganisationernaanlitadede
myndigheter.

produkter ochenskildabedömning tjänsterMyndigheternas av
hälftentjänster.och För överangivna produkteromfattar nioOmrådet

ökandebehovet ochärfem kan sägasdessa stonattav
Utveckling ledningsgrupp,av-

stödbehovettjänst i där ärenkätenchefer. denUtveckling Detta ärav-
anlita stöd ochvanligtdettillgodose behovet är externtFör attstörst. att

stabsmyndighet,i form leverantör ändå annanav
arbetsgivarrrollen,Chefen i-

arbetsformer,UtvecklingOrganisationsutveckling av-
organisationen.UtformningOrganisationsutveckling av-

betecknasstödbehovettjänsterna kanochprodukternatvåFör attav
minskningtill ytterligarelitet, dock tendensutansom

chefer,Avveckling av-
chefer.kvinnligaUtveckling av-

kraftig ökningbedömddocktjänster bör ettbåda dessaFör noteras aven
myndigheter.centralablandlitet stödbehovi nuläget stora

konkurrensFörekomst av
dominerande leve-stabsmyndighet ärtjänst inom området därendaDen

kanför dock inte behovetvilkenstyrelsearbete,Utvecklingrantör är av
tjänster finns iochövriga produkterFöreller ökande.betecknas stortsom

Dettasåledes konkurrens.alternativa ochutsträckning leverantörerstor
försvarsmyndighetemasundantari högre gradgäller ännu an-om man

försvaret, främst FRI.inomstödorganisationerlitande av

personalpolitikArbetsgivar- och5.5

bedömningsamladeMyndigheternas

inom områdetbedömning stödmyndigheternas samladetillOm avserman
62typiskbeskrivaspersonalpolitik, kan dettaArbetsgivar- och entre-ensom



prenadtjänst, dvs. behovet generellt inte men SOUär eller ökande 1991 41dåsett stort
det uppstår det vanligtär anlita Bilagaorganisation för få 5behovetatt extern att
tillgodosett. Detta gäller särskilt flestade myndigheter inom dentyper av
civila statsförvaltningen. Affársverkens behov inomstöd området kanav

Ökandedock betecknas större eller ökande, särskilt regional nivå.påsom
behov inom området finns också universitethos och högskolor samt
militära staber. Stabsmyndighet SAVdvs. är den klart dominerande- -
leverantören tjänster inom området. Andra leverantörer dominerarav
visserligen bland militära myndigheter förband och staber och länsstyrel-

ihär fallmånga FCF LON, varför stabsmyndig-ser, men man avser resp.
hetsdominansen inom området kan sägas tämligen generell.vara

Myndigheternas bedömning enskilda produkter och tjänsterav
Området omfattar fjorton angivna enskilda produkter tjänster.och Då
dessa studeras och for hälftenkan dem behovet stöd beteck-var en, av av

ocheller ökandestonnas som
Stort och ökande behov
Utformning lokal arbetsgivarpolitik vad arbetsmiljö,av egen avser-
företagshälsovård, rehabilitering jämställdhet.och Det dessutomär
vanligt för tjänstdenna anlita hjälp for tillgodoseatt behovet,extern att
varvid andra leverantörer dominerar över stabsmyndighet. Kommenta-

till visarenkäten idet då många fall Statshälsanärattrerna som avses.
Ökande behov
Löne- personalstatistik,och-
Utformning lokal arbetsgivarpolitik vad lön, lönepolitikav egen avser-
och belöningsformer.
Stort stabilt behov
Centrala ramavtal lönerom m. m.,-
Centrala sektoravtal lönerom m. m.,-
Andra centrala avtal, pensionsavtal och trygghetsavtal.ex.-
För dessa tjänster har också många angivit vanligttre det anlitaäratt att

Eftersomstöd. de tjänsterna obligatoriskaexternt är och skriftligtre
information dessutom ofta efterfrågadär stödform, kan be-antas atten
hovsbilden närmast speglar informationbehovet slutna avtal.av om

l nuläget litet behov kraftigtökarsom
ÖkningenAnalys kostnader för frånvaro, personalomsättningav m. m.-

stödbehovet för denna tjänst gäller främstdock och medelstoraav stora
centralmyndigheter, däremot inte bland små myndigheter och regionala
och lokala organ.
För produkterna tjänsternaoch inomtre området kan behovetav

betecknas litet, dock ytterligare tilltendens minskningutansom
Centrala tvisteforhandlingar och domstolsprocesser. Här det rimligtär-

det blygsamma behovet stödatt avspeglar ringaanta att snarastav en
förekomst sådana förhandlingar och inteän detav attprocesser, snarare
finns något stödbehov då det är aktuellt,
Lokala förhandlingar. För små myndigheter färre 50än anställda-
gäller dock behovet vidstöd lokala förhandlingaratt kanexternt 63av



SOU 199 41lstabilt,ochbetecknas stortsom
Bilaga 5effektivitet ocharbetsgivarpolitik vadlokalUtformning avseregenav-

medbestämmande.
betecknasavtalstolkning, kan närmastnämligentjänsterna,En som enav

detökande ärinte ochellerentreprenadtjänst, behovet ärdvs. stort men
förvånande dåFöga ärdet uppstår.stöd dåanlitavanligt externtatt

stöd.dominerande leverantörstabsmyndighet av

konkurrensFörekomst av
Över inom områdetoch tjänsterprodukterför flertaletgällerhuvud taget

Utforrn-särskiltgällerVaddominerande leverantör.stabsmyndighet äratt
ärarbetsmiljöområdetarbetsgivarpolitik pålokalning som enm. m.av -

leveran-dominerar dock nämntstjänstefterfrågadofta annansom ovan-
inte mindresjälva verketiStatshälsan nämnsform Statshälsan.itör avav

namngivit vilka andra leveran-myndigheter, hartredjedel deän somaven
Ävenbilaga 24.se ocksåanlitat inom områdetde harstödtörer somav

Planeringnämligenföreligger konkurrens,tjänsterför vissa andra av
strukturförändringar, Ana-andraomorganisationer ochgenomförandet av

Utformningpersonalomsättningfrånvaro,förkostnaderlys avm.,m.av
medbestämmandeeffektivitet ocharbetsgivarpolitik vad gäller samtlokal

arbetsmarknad,tillgång,kompetensplanering behov,Personal- och sam-
mindredocktjänster detärkonkurrensutsattahällsekonomi. För dessa

huvudstöd övervanligt anlita taget.externtatt

Personaladministration5.6

samlade bedömningMyndigheternas

inombedömning, stödbehovetärsamladetill myndigheternasOm man ser
entreprenadkaraktär,generelltPersonaladministrationsområdet sett av

då det uppstårökandeellerbeskrivasintekandvs. behovet stort mensom
kanökande stödbehovellerutifrån.anlita hjälp Ettvanligtdet stortär att

militärahögskoloruniversitet ochdomstolar,bland samtdock noteras
affársverkensochlänsstyrelserlitet blandklartbehovet ärstaber, medan

tjänsterdominerande leverantörStabsmyndigheter ärregionala avorgan.
leve-Visserligen dominerar andrapersonaladministrativa området.på det

kommenta-länsstyrelser,myndigheter ochmilitärablandrantörer avmen
deLON, dvs. ocksåfrågan FCFoftaframgår det här äratt resp.omrerna

stabsmyndigheter.

ochenskilda produkter tjänsterbedömningMyndigheternas av
sjutjänster.och Förenskilda produkterangivnainnefattarOmrådet arton

ocheller ökandekaraktäriserasbehovsbildenkan stordessa somav
Ökande behov

personalinformationssystem.ochlokala löne-Utformning egnaav-
64stödbehovetkan dockfärre 50 anställdamyndigheter änsmåBland



SOU 1991 41litet,för tjänst betecknasdenna som
Bilaga 5för reseadministration.System-

stabiltStort behov
uppgifterMatrikelföring tjänstemän,omav-

grupplivförmåner,pensions-,beräkning avgångs- ochPrövning och av-
grupplivförmåner,Utbetalning pensions- ochav-

personalinforrnationssystem.Användning statliga löne- ochav-
föri form stabsmyndighetvanligt anlita stödocksåDet är att externt av

fyraföga förvånande eftersomfå tillgodosett, vilket dessabehovet äratt
i SPVsstabila stödtjänster kan stommen ochutpräglat sägas utgöra

därför avspegla den rådandeFCFs verksamhet. Behovet kan sägas centra-
löneadministra-stödorganisationen för hantering pensions- ochliserade av

ytterligare fyra tjänster detion. iakttagelse understryks dessaDenna attav
förtecknade för vilka fullt genomförandei enkäten är denenda deav

stödformen.dominerande önskade
kraftigtlitetnuläget behov ökarI som

kraftigtOmplacering avveckling personal. ökade behovetoch Detav-
fortsattfrämst myndigheter medan detfinns dock hos centrala ärstora

myndigheter.litet medelstora och småbland
tjänsterna inom personaladministrations-fem produkterna ochFör av

till ytterligare minskningstödbehovet litet, dock tendensområdet är utan
Personaladministrativ personal hyra,att-
Rekrytering personal,av-

förhandlingsrätt,Tillämpning gällande bestämmelser omav-
anställningsskydd,Tillämpning gällande bestämmelser omav-
jämställdhet.Tillämpning gällande bestämmelserav om-

slutligentjänsterna inom området kanprodukterna och sägasTvå av
intestödbehovet beteck-utpräglad entreprenadkaraktär, dvs. kanvara av

vanligt anlita stödsärskilt eller ökande det är att externtstort mennas som
då det uppstår. De är

pensioner,Tillämpning gällande bestämmelser omav-
löner.Tillämpning gällande bestämmelserav om-

tjänster stabsmyndighet dominerande leverantörtvåFör dessa är av
förframför myndigheter dock behovet stöd dessaBland allt småstöd. är av

och stabilt.frågor beteckna stortsnarast att som

Förekomst konkurrensav
personaladministrationsområdettjänster inomflertalet produkter ochFör

framförstabsmyndighet dominerande leverantör stöd. Det gäller alltär av
pensionsadministrationen vid tillämp-och stödden centrala löne- och

olika övriga tjänster inomningen bestämmelser slag. Förgällande avav
vanligt anlitamindre stöd huvudområdet det överär att externt taget, men

för andra sidan de klart konkurrensutsatta. Bl.a. dedem gäller å är äratt
myndigheternastödtjänster bedömer behovetnämnda där ärattovan

för reseadministra-utformning lokala lönesystem,ökande, d systems. avv
tjänster.tion omplaceringavveckling personal, konkurrensutsatta 65och av

11-0537SOU1991413
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Bilaga 5Myndigheternas samlade bedömning

för Kompetensutveckling olika uppvisar inteStödbehovet slag generelltav
behovsprofilnågon markerad kan betecknas neutralt.sett utan som

myndighetskategorierFlera dock eller ökande behov stöd,ett stonanger av
olikasärskilt civila myndigheter storlek universitet och högskolor,samtav

affärsverklitet vikande bland och länsstyrelser.medan behovet eller Detär
jämförelsevis mindre vanligt för få stödbehovetgåär attatt externt

i sina angivittillgodosett. Många svarande har också kommentarer denatt
personalutbildning internt inom myndigheten.delen sker lstörsta etc.av

fall anlita dominerar organisationerhar valt stöd andrade att externtman
stabsmyndigheter leverantör.över som

Myndigheternas bedömning enskilda produkter och tjänsterav
förtecknade enskilda tjänster.Området omfattar produkter och Föråtta
ökatvå bedöms behovetav

controlleruppgifter,Kompetensutveckling för-
informationKompetensutveckling för uppgifter inom områdena och-

massmedia.kontakt med
Övriga inom kompetensutvecklingsområdettjänster kan närmast sägas

för finnsneutrala, vissa dem ocheller ökande behovstoravara men av
framförvissa myndighetsgrupper. gäller allt kompetens-bland Det

assistentuppgifterutveckling för projektarbete för hos ochoch större
arkivuppgiftermyndigheter, för registrators- hos småmedelstora och och

sistnämnda tjänsten enda inom områdetmyndigheter. Den också denär
för vilken vanligt anlita stöd.det någorlundaär att externt

Förekomst konkurrensav
tjänster inom kompetensutvecklingsområdet klartAlla produkter och är

fall stabsmyndighet dominerandeinget leverantör.konkurrensutsatta. l är
särskilt framhållas, inom Kompetensutvecklingdock områdetDet bör att

myndigheter stabsmyndigheterna betydligtstatliga störrehar andra än en
inom övriga konkurrensutsattamarknadsandel leverantörer änsom pro-

Lednings- och organisations-duktområden Verksamhetsanalys,som ex.
från försvarsmyn-utveckling och ADB. Detta gäller bortseräven om man

försvaret främstanlitande stödorganisationer inomdigheternas av -
vanligast anlitade myndig-FörvS, FCF, och centrala staber. De andraFRI

kompetensutvecklingsområdet förutom försvarsmyn-inomheterna är -
arkivmyndigheter vidare bilaga 24.digheter olika och televerket se-

ADB5

Myndigheternas samlade bedömning

inom generellt betecknasBehovet stöd ADB-området kan stortsomav
finns olikavissa variationer mellan 66ocheller ökande, även grupper avom



SOU 199141uppvisaringick i urvaletmyndighetsgruppermyndigheter. Ingen de somav
Bilaga 5stöd pålitet eller vikande behovbedömningi sin sammanvägdadock ett av

föranlita stödvanligtrelativtADB-området. Det är attatt externt
angivnadominerar deövervarvid andra leverantörertillgodosett,behovet

myndighe-myndigheter, nämligen småstabsmyndigheterna. För en grupp
stabsmyndighet dominerande leverantör.färre anställda dock50 äränter

enskilda produkter ochbedömning tjänsterMyndigheternas av
tjänster.enskilda ochförtecknade produktersjuttonOmrådet består av

myndigheternas stödbehovkanmajoriteten tolv styckendessaFör av - -
ocheller ökandebeskrivas stortsom

ökande behovStort och
färre 50myndigheter änmånga småSystemutveckling. Bland an--

i systemutveck-stödi nuläget behovetdock detställda bedöms stora av
få för tillgodose behovetkraftigt. stödlingsarbete minska För attatt av

anlitavanligtgenerellt mycketsystemutveckling detär att externsett
stabsmyndigheter,dominerarvarvid andra leverantörer överhjälp

datakommunikation,Extern-
nätverk,Lokala-

kommunikation.ADB-säkerhet ochsystem-
Ökande behov
Systemförvaltning,-

för ärendehantering,System-
tillämpningarteknik, kommunikation ochLeverantörsoberoende-

Öppna system,
ADB-miljö.Offentlighet ioch sekretess-

stabilt behovStort
i stödADB-planering. nuläget behovetDetADB-strategi och stora av-

kraftigt myndig-minska bland småtjänst dockgäller denna bedömsvad
heter,

enskilda myndigheten.för denutrustning ochUpphandling programav-
beskrivasi nuläget, kan dockalltsåStödbehovet, är stort somsom

centralmyndigheter också bland deochkraftigt minskande bland stora
vidanlita ADB-vanligt stödmyndigheterna. Detsmå är att externt

stödorganisationerstabsmyndighet och andraupphandling, varvid to-
iakttagelseintressantungefär lika marknaden. Endeltalt har storsett av

konsultationrådgivningstödform vid sidan ärdenär mestatt som av
genomförandeinte fullt avADB-upphandlingefterfrågad vid är upp-

skriftlig information,handlingen utan
ADB-området.Utnyttjande avropsavtal påav-

kraftigtlitet ökarnuläget behovI som
inteökningsådan kan dockkonferenssystem. EnochPost- noteras-

myndigheter.inomregionala och lokala störrebland organ
kan beteck-finns tjänst där stödbehovetendastADB-områdetInom en

minskning, nämligentill ytterligaretendenslitet dock utansomnas
myndighe- 67införande de småOrganisationsanpassning vid ADB. Blandav



SOU 199141i blygsamma stödbe-färre anställda bedöms dock det nuläget50änterna
Bilaga 5kraftigt.for tjänst ökahovet denna

konkurrensFörekomst av
förmyndigheterna anlitar stöd tillgodosevilken utsträckningl attexternt

varierar de enskilda produkternaADB-området mycket mellanbehov på
föranlita hjälp vanligast tjänstertjänsterna. röroch Att ärextern som

datakommunikation, ADB-säkerhet och ADB-systemutveckling, nätverk,
tjänster for vilka också kan betecknasupphandling, stödbehovetdvs. som

flesta övriga tjänster inom områdetökande. För dessa och deochellerstort
flesta fallstödorganisationer dominerar i de eller hargäller andraatt

i fall stabsmyndighet. Dvs. deungefär lika marknadsandel någrastor som
tjänsterna i konkurrensutsatta. Dettaflesta produkterna och hög gradär

från förhållandet försvars-i särskilt grad bortser detgäller hög attom man
främst frånanlitar försvarsinternt stöd, Försvars-myndigheterna normalt

dominerandefall stabsmyndighet leverantör,två dockoch FMV. l ärData
för vilken stödbehovet ochnämligen utnyttjande avropsavtal är stortav -

innehåll.utnyttjande formulär,stabilt Standardavtaloch av-

Övrigt95
.

enskilda produkter ochMyndigheternas bedömning tjänsterav
Övrigt samlingsbenämning för heterogenProduktområdet är gruppen en

tjänster, varför inte bedömsangivna enskilda produkter och detav sex
bedömningmyndigheternasmeningsfullt sammanvägdakommenteraatt

karaktäriserastjänsternaområde. Två kanbehovet på detta sägas avavav
eller ökandebehovet äratt stort

Ökande behov
författningar, rättsfall, riks-Tillgång till informationsdatabaser, ex.-

efterfrå-fl. bör denSPAR, BASUN Detdagstryck, noteras att mestm.
information tillgängligastödformen skriftlig om databaserhärgade är

utsträckning fullservice, innebäri särskilt dvs. stödinte stor sommen
påtagligtdock undantaguppkoppling till Domstolardatabaser. utgör ett

sistnämndai det avseendet.
stabilt behovStort

vanligt anlitaTrycksaksframställning. tjänst detFör denna är att extern-
stabsmyndigheti formhjälp, naturligt leverantör änannannog av

medtagitsi produktsortiment hareftersom inte ingår dessasden utan
fåSKD-företagens också deeftersom del i utbud. Det ärden är en aven

efterfrågad stödform.fullservice vanligtfor vilkatjänster är en
litet, docktjänsterna stödbehovet generellt betecknastvå kanFör somav

Konfe-ytterligare minskning, nämligen Språkvård ochtilltendensutan
utformning bokning.rensservice och

konkurrensFörekomst av
vanligt anlitatrycksaksframställning mindreför detundantag ärMed att

68inom tillgodosett. ingen dehjälp för behovet området Förattextern av



Övrigt SOU 1991 41under rubriken medtagna och tjänster stabsmyndig-produkterna är
Bilaga 5het dominerande leverantör, frågadvs. det konkurrensutsattaär om pro-

tjänster.dukter i högre försvars-och Detta gäller grad undantarän om man
myndigheternas anlitande försvarsinternt stöd, vilket vanligt inomärav

fråndetta heterogena områdena. Sådant stöd bl. FörsvarsMediaäven ges a.
och Försvarsresor.

Diskussion6

Området beskrivasVerksamhetsanalys kan område med växandeettsom
behov, myndigheterna vid inbördes prioriteringoch där mellanen om-

inte tillgängligarådena beredda del dockär att satsa mesten av men- -
begränsade for stöd. Många produkterna och tjänsternaattresurser av
inom uppvisar ökningsmönster införandetområdet och kopplade tillärett

treårsbudgetering vid framtidsanalys,stöd resultatanalys,av ex. upp--
ÅtskilligaFoljningssystem årlig resultatredovisning.och myndigheter upp-

omläggningenlever också budgetprocessen viktig förändring.av som en
sig iDetta avspeglar alltså ökande stödbehov. Motsvarande slutsats kanett

anledning fråndras med resultaten SIPUs behovsundersökning. Sam-av
tidigt myndigheterna flerakan konstateras har leverantörer, inte baraatt
stabsmyndigheter, välja mellan. l några avseenden, vidstödatt som

utformning uppfoljningssystem,resultatanalys och visar det sig attav
ökningen mindre för myndigheterstödbehovet de redan inneär ärav som
i indikerar myndigheternasdet budgetsystemet. Detta stödbehovattnya
helt naturligt minska i omläggningenkan komma takt medatt att genom-
förs.

Ekonomi redovisning finns stabilaInom området och och behovstora av
framförstödtjänster, allt rörande användningen statligade etableradeav

redovisnings- och betalningssystemen System S. För detta stöd äratt
vanligt myndigheterna vänder sig till stabsmyndigheter.det Omatt man

från tjänsterbortser dessa detta inte stödtungtär område. Det ärett
däremot inom ekonomi- och redovisningsområdet särskilt vanligt att re-
gionala får från centralförvaltning,stöd sin dvs. stöd inom koncer-organ

Ökande finnsnen. behov också konkurrerande leverantörermen- -
myndigheterna utforma utnyttjabl.a. då skall och lokala ekonomi- och

redovisningssystem.
Stödbehovet inom lednings- organisationsutvecklingsområdetoch är

förändring flestaoch ökande och den destort mot typsvarar av som
myndigheter viktig, organisationsutvecklingupplever dvs. ochsom orga-
nisationsförändringar. Myndigheterna väljahar många leverantörer att
bland vid inbördes prioriteringoch de mellan områdena, ocksåär, en

del tillgängliga för fåberedda knappaatt satsa atten av men resurser
stödet.

sig arbetsgivar- personalpolitiskaInom det och eller det personal-vare
administrativa myndigheterna vid inbördes prioriteringområdet är en

likamellan områdena beredda avdela mycket tillgängligaatt av men
for förknappa stöd de inom övrigaär stöd 69att attresurser som



SOU 199141centrali-anslutning till centrala avtal och denstöd iBehovetområden. av
Bilaga 5Myndighe-löneadministrationen och stabilt.pensions- och ärserade stort

vid från stabsmyndigheter.hänvisade till och stödhärär attterna vana
i avseenden.särskilt konkurrensutsatt någraområdena ärInget utomav

oftaökande, detstödbehovet och ärarbetsmiljöområdet, där ärInom stort
personaladministra-myndigheterna sig till. På detvänderStatshälsan som

myndigheternastabsmyndigheterna bl. dåkonkurrenstiva området har a.
vid ompla-utformningen lönesystem ochvid lokalaökat stödbehöver av

cering personal.av
myndigheternakompetensutveckling olika slag ärstöd vad gällerFör av

beredda använda helprioritering mellan områdenavid inbördes att enen
Samtidigt behovenbegränsadetillgängliga ärdel avresurser.menav

finns, främst gäller controller-vadinte här. Undantagstöd så storaexternt
utbild-myndigheter genomför självainforrnatörsutbildning. Mångaoch

Konsultguiden,i 1990 utgåvakan årsningsinsatser. Här noteras att av
ökadgenerell trendtidskriften Ledarskap, pekas påutgiven mot enenav

medför vikandevilketföretagsintema skräddarsydda kurser,andel en
myndighe-utbildningsområdet. Omför konsultorganisationer påmarknad

väljafinns mellan,stöd många leverantörerlikväl vill ha attexterntterna
myndigheter i statsförvaltningen.inklusive andra

finnsoch ökande och härinom ADB-områdetStödbehovet är stort
systemutveckling och data-tjänster inomtungamånga ex.

skaffar utifrån.myndigheterna stödvanligtkommunikation där det är att
införande utveckling ADB-stöd ärmyndigheter ochMånga att enavanger

ADB-områdetförändring i också påderas verksamhet. Det ärviktig typ av
prioritera mellan områdena, ärmyndigheter, då de skallmångasom

för fåtillgängliga stöd.knappaberedda attmestatt satsa resurserav men
väljaflera leverantörergenomgåendeMyndigheterna har dessutom att

stabsmyndighetsnischen gällerpåtagligaDen endamellan. avrops-mer
stabilt stödbehov.ochavtal ADB-området,på mot ett stortsom svarar

efterfråganochintryck myndigheternas behovsammanfattandeEtt av
tillgänglig begränsad skallsituationi dåstöd deär att resursmenenenav

prioritera sådana områdenstödtjänster bereddaför äranvändas köp attav
och då harvid tjänster på marknadeni köpade redan dag ärdär attvana

organisationsut-Lednings- ochADB,valmöjligheter, områdenadvs.stora
finns klart sambandKompetensutveckling. alltsåDetveckling ettsamt

vill prioritera tillgängliga resurseriefterfrågan uttryckt hurmellan man
efterfrågade och konkurrensutsattaförekomst konkurrens. Dessaoch av

förändringvanligastenågra deocksåområden mot typerna avavsvarar
organisationsför-viktiga, nämligenmyndigheter upplevermånga somsom

utveckling ADB-stöd. Inom deinförande ellerändringar och av
personaladministrativa områdenapersonalpolitiskaarbetsgivar- och resp.

tillgängligamycketmyndigheterna inte beredda såär att satsa menav
alternativafrån leverantörer ärför stöd. Utbudetbegränsade attresurser

vid, fåhänvisade till, och stödmyndigheternaoch ärhär begränsat attvana
centraliseradför ochinom etableradstabsmyndigheterfrån ramen en

tjänsterföljd inte riktigt värdera dehäravordnig. Möjligen kan de som en
70frågandet är om.
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Vid bedömningen myndigheternas behov möjligtstöd detär påattav av -
grundval den undersökning utredningen låtit göra anlägga tvåav som -
infallsvinklar.

infallsvinkelnDen innebär fasta faktumpå det majoritetatt ta attena en
myndigheterna har uppgivit litet eller inget behov stöd under denav av

tvåårsperioden likasåoch detta blygsamma behov bedömssenaste att
förbli oförändrat under nästkommande tvåårsperiod. Detta gäller för snart

varje angiven tjänstprodukt och i stabsmyndighetemas myndighetsin-sagt
riktade sortiment. härifrånUndantag chefsutvecklingdockär och system-
utveckling. handgripligEn slutsats detta skulle kunna det finnsattav vara
liten anledning för hålla myndighetsinriktad stödorganisationstaten att en

huvudöver taget.
infallsvinkeln,Den andra också har analysen enkätresulta-styrtsom av

i fastaställetär på de tydliga tendenser vad gäller behov ochten, att ta av
efterfrågan på stöd många myndigheter faktiskt redovisar. Detta är,som
enligt utredningens mening, betydligt konstruktiv Härtillansats.en mer
bör faktum,också läggas det omkring hälften de myndigheteratt av som
besvarat SIPUs behovsundersökning, angivithar fördelarde medatt ser

anlita justSIPU på grund SIPU statlig myndighet.äratt attav en
Det kan denna bakgrund konstateras behov stöd uttrycksmot att av

inom alla de produktområden behandlas i hälftenenkäten. Drygtsom av
angivnade produkterna tjänsternaoch kan sägas imot ett stortsvara -

fall inte obetydligt ocheller ökande behov finnsstöd. Det såledesvart av-
inget föreslåskäl drastiska ändringar i det stödtjänsterutbudatt av som
myndigheterna har bedömt i enkäten.

Det kan diskuterasnärmast femtedelär den stödtjänstema därsom av
Ävenmånga myndigheter uppgivithar ringa vikandeocheller behov.ett

denna reflektion kan dock behöva nyanseras.
Vissa myndigheter har speciellasåledes behov stödtjänstergrupper av av

i övrigt ringa efterfrågade. specielltär Här kan nämnas de mycket småsom
myndigheternas jämförelsevis behov vid förhand-stöd lokalastora av
lingar, för dataregistrering EA-uppgifter och konsultation kringav av
organisationsanpassning vid införande ADB. Dessa mycket småav myn-
digheter dock mindre 000än 2 anställda ochrepresenterar sammantagna
kan inte betecknas köpstarksom en grupp.

Vidare myndighetermåste alla vid behov kunna få vidstöd ex.
centrala tvisteförhandlingar formi informationoch formellvad gällerav
hantering i budgetprocessen och gällande bestämmelser exempelvisom om
förhandlingsrätt, anställningsskydd jämställdhet,och dessa behoväven om
inte ofta.uppstår

Tas till faktorer,hänsyn dessa det endast litenär del produkternaen av
tjänsterna förekomstoch vilkas i samlat produktutbud kan diskuteras.ett
vilkenI utsträckning möjligt förlitadet då sigär på marknaden föratt att

myndigheterna fåskall det stöd de behöver inomKlart är de områdenatt
myndigheternadär generellt beredda avdelasett att mestsynes vara av

knappa lednings-ADB, och organisationsutveckling samtresurser - 71



SOU 1991 41väljaåtskilligahar de leverantörerkompetensutveckling olika slag attav -
Bilaga 5frihet väljamyndigheter fullönskarockså mångamellan. Klart är attatt

myndigheterpåtvingat stöd. Flerainte erhållaochleverantör ett menar
föreligger.för Förstabsmyndigheter enbart tvånganlitardeockså attatt

det stöddärför generelltområden kanframför allt dessa setttre som- -
marknaden.tillgodoses påkunnamyndigheterna behöver synas

fall sikt oförändrati på kort, stödochMyndigheterna behöver ston van
pensions-löneavtal, sektoravtal ochordningen med centralaanslutning tilli

SLÖRpensionsadministrationen och detochcentrala löne-avtal, den
finns ingaredovisningssystemet S. Härekonomi- Systemochcentrala
områdenstabsmyndigheter. dessatill berörda Inomegentliga konkurrenter

efterfråge-mekanismersäkerställa görhandlar det närmast attatt somom
stödorganisationen.i statliga Detdenstyrningen till reellt uttryckkommer

Förutveckling bl.a. lokala EA- och PA-system.dock ocksåpågår moten
mindremyndigheterna bero-vid utformningen sådana ärstöd systemav

stabsmyndigheter.ende av
statliga koncernen. ldel denMyndigheterna kan sägas utgöra en av

försäkra sigkoncemledningens intresse ligger dåoch attägamas att om
fallSärskilt i defå erforderligt stöd.inom kanmyndigheterna koncernen

förvalt-intentioner på detkoncemledningen har klaraochägarna ex.
ifrågasättas tillhanda-datapolitiska området kan detningspolitiska och om

exempelviskanåt marknaden. Härstöd helt kan överlåtashållandet av
stödjämförelsevis ocheller ökande behovdenämnas stora som myn-av

verksamhetsanalystjänster inom områdetavsende mångadigheterna har
controllerutbildning,ochuppföljningssystemresultatanalys, avm. m. --

till-förfinns Samma gälleri för sig konkurrens.för vilka det och t.ex.
i nuläget dockmarknadenADB-området, därtill avropsavtal pågången

befintligaalternativ till den stabsmyn-erbjuda någotkanknappast sägas
dighetsverksamheten.

flertalet myndigheter generelltiakttagelsenrelateradeDen settattovan
betydelsefull vid bedöm-oförändrat stödlitet och behov ärett avanger

stödorganisation iför statligförutsättningarnaningen rentatt enenav
statsförvaltningensig intäktersituation klara på deefterfrågestyrd som

ju, bakgrundkan bl.erbjuda. Denna marknadmarknad kan mot ava.som
administrationstatlig med tioför minskningtreårigadet programmet av

vissaDock kan ökadeexpandera.knappastgenerellt sägassettprocent
följd själva genomförandet dennauppståstödbehov tänkas avavsom en

i frågorinformationutbildning ochminskning, råd och stöd,bl. somava.
trygghet.strukturförändringar ochrör

stödorganisationer redan nulägetfrån statligaErfarenheterna de som
vägledning.marknadsmässiga villkor kan viss Inomarbetar på rent ge

omsättning budgetåretdel verketsuppskattats denSIPU har att av
inkl. affärsver-från statlig förvaltninginhemskvilken härrörde198990,

uppdragsfmansierade verksamheten.°0 denuppgick till drygt 53ken, av
omsättningenfrån deluppskattning både denhar bortsettsVid denna av

utgjordes regeringsuppdrag.delutgjordes anslag och den som avavsom
för °o,tjänsteexporten 28stodfrån utlandsverksamhetenIntäkterna ca

°o frånförvaltning för 8 ochlandstingskommunal 72från kommunal och ca



SOU 1991 41°0 omsättningen.främst näringslivet, för Enövriga 11kunder, dvs. avca
Bilaga 5frånfrån näringslivet härrördeintäkterna dockinte obetydlig del av

Sjudarhöjden.kursgårdenkonferensverksamheten på
omkring %1989 55SKD-företagen utgjorde verksamhetsåretABlnom

förvaltning, °0intäkter från statlig 10omsättningenbudgeteradeden caav
förvaltning 35 °0landstingskommunal ochfrån kommunal ochintäkter ca

bild dockfrån privata marknaden. Denna behöverintäkter den nyanseras.
hälften SKD-företagensförstår drygtDAFA-koncernen,Inom avsom

% omsättningenutgjordes omkring 70 den budgeteradeomsättning, avav
frånintäkter till delstatlig förvaltning. kommerintäkter från Dessa stor

SLÖR, vissa myndighets-statliga System S ochdrift de stora systemenav
från privata30 °0 kunder ochinriktade Resterande kommersystem. ca
från SPAR-registret.avgifter för Entill inte obetydlig delbestår uttagav

från mjuk-omsättning hård- ochfjärdedel SKD-företagens härrördryg av
hälftenstatlig förvaltning för omkringvaruförsäljning svaradeHärm. m.

landstingskommu-omsättningen, och kommunal ellerbudgeteradedenav
fjärdedelnäringslivet för omkring vardera. Deförvaltningnal enresp.

speciella tjäns-SKD-företagens verksamhetbeskrivna utgörsdelarna avav
vilkaADB-drift försäljning utrustning m.,ochpå ADB-områdetter av m.

stabsmyndighe-tjänster tillhandahållsuppvisar få likheter med avsom
terna.

Statskonsultkoncernen, stårintressant i sammanhangdetta ärMer som
bildenSKD-företagens omsättning.för fjärdedel Här ärbortåt enaven

°0för 30 den budgeteradeStatlig förvaltning svarade endast avcaannan.
förvaltning för 10 °0landstingskommunalomsättningen, kommunal och ca

för %.näringslivet hela 60och
SKD-företagensfall för verksamhetoch de delarBåde i SIPUs somav

stabsmyndigheter kan alltså kons-likheter verksamhet hoshar medstörst
intäkter frånomsättningen andradelar utgörstateras, att stora av av

närings-statlig förvaltning tjänsteexport stöd åtinhemskkunder än resp.
stödorganisationer, vilka båda arbetar påstatligalivet. Dessa två rent

sinfinansierar betydande delar verk-marknadsmässiga villkor, alltså av
till myndigheter isälja stödtjänstersamhet på sätt än attannat genom

ombild-DAFAsstatsförvaltningen. sammanhanget kan också1 noteras
förslag ombildas tillning från myndighet till aktiebolag och SIPUs att

vidarealternativet aktiebolag föreslås studeras verketsaffársverk varvid
Statligaför 199192; jfr. bilaga 3. stödor-anslagsframställning budgetåret

marknadsmässiga villkor tenderar alltsåganisationer på rentsom opererar
statsförvaltningens myndigheter.skaffa intäktskällorandra änävenatt

ABCastor iArbetstagarkonsult ABLiknande konstateranden görs av
för kompetens-Mot bättre vetande mönsterrapporten om nya-

framtagen uppdragförvaltningen oktober 1990, påutveckling i av
statligaarbetstagarorganisationema inom den sektorn. I rapporten ut-

konsultföretag,offentliga statligapositiv bildandet ellerpåtrycks syn aven
konsultfö-Man skall medvetendet konstateras också ettattvara ommen

förvaltningsvärderingar i bottenmyndighetspersonal ochskapat medretag
nyrekryteringarprofessionella yrkesutvecklingen,denmycket snart genom

förflackas från deintryck från andra marknader kan komma 73och att



Å SOU 1991 41värderingarna. sidan kan detursprungliga andra poäng attvara en -
Bilaga 5Följande reflektionutifrån. Vidare i ocksåin tänkande görs rapportennytt

formtill myndigheterna i konsult-stödkring tanken på gemensamtett av
långsiktiga med dettainga strukturer byggerbolag Men det är man upp

andra sidan årFörvaltningen ska utvecklas på denävenmed tanke på att
lösningar.förblir kortsiktigaKonsultföretag och2000. är

förts bedömningen den eller dekan göras,detAv attsomresonemang
i efterfrå-myndigheterna bådeskall lämna stöd åtorganisationer ensom

diversiñeradsituation, verksam-måste hagestyrd och konkurrensutsatt en
förutsättningar för flexibeltfinnsdethet sådan volym resursutnytt-attav

stödorgani-anpassning till förändringar i den marknadförjande och som
statsförvaltningens myndigheter. Voly-betjäna,främst skall dvs.sationen

finns ekonomiskaomfattning detvidare sådanbehöver attvara av enmen
produktutvecklingsarbete.kontinuerligtförutsättningar för angelägetett

organisationens produktsortimentets storlek medgeochSlutligen behöver
förutsättning förbådei verksamheten. Dettakontinuitet stadga äroch en

personalen.kvalitet för arbetsglädje hosbibehållen ochhög

74
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Regeringens behov stödav

Enligt utredningsdirektiven behöver regeringen stöd i för departementen
frågor metoder former föroch den statligagemensamma att styraom

verksamheten för analyser sektorövergripande karaktär.samt m. m. av
Vidare behöver initiativ till utvecklingsinsatser intresse.tas gemensamtav

Vidare i direktiven departementen kan behöva i frågastödattanges om
analys, styrning och utvärdering myndighets verksamhet. Dessutomav en
kan förstöd behövas utarbeta och bedöma alternativ till verksamheten.att

viktigtEtt underlag vid bedömning omfattningen och inriktningenen av
detta stöd vilkaär behov finnsstöd inom regeringskansliet. Förav av som
få förunderlag bedöma regeringskansliets behovatt ett stöd haratt av

utredningen genomfört serie intervjuer chefstjänstemänmed och enhets-en
chefer i fackdepartementen. Resultaten från intervjuerdessa ipresenteras
denna promemoria.

Intervjuernas1 uppläggning och genomförande

Sammanlagt intervjuades 8 statssekreterare och departementsrådll eller
totalt 19 Varje intervju timme genomfördesoch itogpersoner. stortca en
enligt följande struktur.

FörändrasA. departementets behov analytisk kompetensav
förändrasHur departementets arbetsuppgifter den budgetprocessenav nya

Ökaroch inriktningen tydligare mål- och resultatstyrning behovetmot en
analytisk kompetens inom regeringskanslietav

B. Påverkas behovet stödexterntav
Räknar departementet med tillgodose eventuellt ökat behovatt ett av
analytisk kompetens internt eller behöver stödexternt 75man



1991SOU 41efterfrågasomfattningenInriktningen det stödC på och externaav som
Bilaga 6stödsituationer vilkavilka och på områden behöver departementetI-

Ökarefterfrågade uppskattas elleromfattningen det stödetKan av-
framtida behovetminskar det

tillhandahållasvilken form stödetI bör det externa-
exempelvis sakmyndigheter,lägga uppdrag påNär det tänkbartär att-

privata anlitas utredningsväsen-stabsmyndigheter konsultereller När
rådgivning,i informella formerFinnsdet önskemål stöd somom mera

förstudiekaraktärdiskussioner promemorioroch av

Övriga frågorD

in-huvudsakligenframtida stabsmyndighet anslags- ellerBör varaen-
täktsfrnansierad
Är stabsmyndighetför- arbetar påeller nackdeldet att sammaen-

regeringskansliet myndigheterbåde ochuppdrag av
föreskrifterrollkonflikt myndighet utfärdarInnebär det att sammaen-

samtidigt inom område verkarden ävennormer samma genomsom
andra styrmedel

granskanderevi-rollkonflikt myndighet hardetInnebär att sammaen-
utvecklingensamtidigt påverkaruppgifter denderande även ge-som

föreskrifter, information,utfärdandeolika styrmedel, ex. avnom
rådgivning etc.

intervjuerna uppfatt-visade sig mycket svårtDet att envara genom
omfattningen sina framtidaintervjuades bedömningarning de avavom

Övriga tillfredsställandefrågor någorlundabelystes på sätt.stödbehov. ett

analytiska2 Departementen centrasom

framträderförvaltningspolitiken utmejslatsdenl de dokument där nya
inomanalytiska dessabilden slags Det ärdepartementen centra.ettsomav

vilken informationfrågorna formulerasskall avgörde centrala somsom
resultatorienterad styrning,fram för prägladtas av en succes-mersom en

såsiv omprövning olika verksamheter. Det också departementenär somav
informationen,småningom den och denskall värdera pröva motta emot

olika beslutskriterier. spela roll torde departementenFör kunna dennaatt
analytisk kraftolika tillföras i intervjuerna kallatpå behöva vadsätt som

analytiskeller kompetens.
föreställningintervjuade sig tillSå alla ansluter också dennagott omsom

analytiska vilken styrkaslags Med gördepartementen ett centra. mansom
olika kategorier befattningshavare.varierar mellandetta, dock av

nivån2.1 politiskaDen

intervjuade statssekre-politiska nivånPå den har alla de åttautom aven
fortsättningsvis måstemycket starkt departementenpoängteratterarna att

76sina åsikteroftaspela roll. Statssekreterarna har utvecklat omannanen



SOU 1991 41harfärgat språk. Detpersonligtochmedvetetmed mycketdetta ex.ett
Bilaga 6forskningsinstitut medblimåsteformulerats departementenattsom

uttryckte saken,statssekretareuppgift frågor eller,ställaatt en annansom
identifiera ochkanhelhetenprofessorer påbliskalldepartementen som

för fåspecialisterolikasig tilldärefter vända attformulera problem och
utförda.olika analyser

identifiera sigmycket starktintrycksåledesStatssekreterarna attavger
ivarit engagerade dettadestyrfrlosoñn. betonarFleradenmed attnya
innankraftfull rollochdepartementenarbete med att merannanenge

statssekrete-statsförvaltningen. Enisignaler allmännadessa blev mer
distansera departe-försöktsedan längetill exempel hanbetonar attrare

ökadedetdetaljstyrning. talarEnfrån arbeta medatt ommentet annan
traditio-minskade behovetstrategisk kompetens och detbehovet avav

handläggarkompetens.nell
sig frånskiljerdramatiskt sättroll påframhåller dennaFlera ettatt nya

idelvis ha ävenhaft och måstetraditionelltrollden departementen -
svårigheter. Attbetydandeinrymmerdärmedframtiden och denatt-

regeringskansliet,försvårighet justgrundläggandelångsiktigtarbeta är en
verksamhetregeringskanslietseftersomstatssekreterarna,framhåller en av

statssekreterarereaktivt. Eni gradhögoch kommerär att annanvara
frågorsig åt sådanaalltid måste ägnaframhåller departementen avatt
riksdags-enskildamassmediai ellerdetaljkaraktär tas avex.som upp

män.
vanligen medförenassvårighetergrundläggandeinsiktDenna enom
betydelsefulltförefallerdessa. Detambition överbrygga attuttalad attom

övergri-kopplar deomfattning statssekreterarnai vilken mersammanse
analyt-för denåtgärder ökaolika konkretamedtankegångarnapande att

kantill detSkälet dettaverksamhet. äriiska kraften attdepartementens
tillhållningenutsträckning positivadeni vilken attprövasätt attettvara

konkretverkligen harkraften ianalytiska departementenutveckla den en
innebörd.

tidigtredan påintervjuade statssekreterarna nämner ettde åttaFem av
konkretainslagen exempel påanalytiskadiskussionenstadium i deom

skapatfall handlar detförstärkaför dessa. l attåtgärder tre manatt om
i syftefunktioner ispeciella departementen atti färd med skapaeller är att

analytisk kompetens.säkra en
påreaktiva pekarbeteendemönstrentalar deDen statssekretare omsom

analyt-försökt utveckla dendepartementetflera exempel på hur det egna
tänkandet.långsiktigaiska och detkompetensen

till frågan departementenhållningBilden statssekreterarnas somomav
samtidigtfullständig intedetdock inte attanalytiska blir noterascentra om

öka detill möjligheternatveksamdock attstatssekreterarna varen av
departe-konstateradeHanarbete.analytiska inslagen i departementens att

och denhändelsestyrtoch kommer attarbete är att nyamentens vara
departementsnivån.forma påfungerar endastbudgetprocessen pro

77
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tjänstemannanivånPå uppfattningarna skiftande.är avsevärt deAvmer
sju chefer för intervjuatsakenheter det bara två betonarärsom som
vikten analytiska inslagen ide framtidadepartementens arbete på ettav

jämförassätt kan med statssekreterarnas.som
Ett departementsråden intryck slags villkorlig anslut-ettpar av ger av

ning. En behovet analytisk kraft kommer öka medtror att attex. av
hänvisning till den nuvarande statssekreteraren inställdär mycket påatt

departementet skall arbeta på resultatorienterat sätt.att ett
enhetscheferna intarEtt hållning.än reserverad ställerEnpar av en mer

frågandesig till intentionerna i förvaltningspolitikenden kommerom nya
igenom.slå Om de gör det, kommer behovet analytisk kraft öka.att attav

En enhetschef betonar behovet analytisk kraft inte kommerattannan av
öka särskilt mycket. Orsakerna är departementet sedan länge haratt att

höga krav på sådan kompetens.
chefer for planerings-De och budgetsekretariaten intervjuats harsom

attityder ligger förefalleravsevärt närmare statssekreterarnas. De isom
högre sig företrädare förgrad styrñlosoñn.denanse som nya

2.3 Skillnader i bedömning

Det tycks alltså finnas skillnaderbetydande i frågorpå dessa på desynen
olika nivåerna inom departementen. Det resultat åtminstoneär ett som
delvis rimligt.ganska politiskaär det på den nivån intressetAtt är ärsom

finna former för olikastörst kunna verksamheterompröva ochatt att styra
idem önskad riktning väl förväntas.är något borde kunnasom

Skillnaden i attityder PBS-chefermellan och sakansvariga enhetschefer
förklaraskan kanske PBS-cheferna har tillgång till replieraroch påattav

helt informationsstrukturerandra enhetscheferna.än Dessa arbetar med
sakområdena polis, miljö, skola, sjukvård etc., medan PBS-cheferna är
inriktade frågorpå handlar styrning, budgetering Vilken rolletc.som om
de inom sinakan spela departement är också beroende på hur centrala

frågordenna De är alltså departementstjäns-typ av anses vara. en grupp av
intresse frågortemän har dessa ägnas uppmärksamhet.attsom av

3 Hur långt kan departementen vara
självförsörjande analytiskmed kompetens

Vid diskussion i vilken utsträckning departementen kan och bören om
självförsörjande erforderligmed kompetens i vilken utsträckningochvara

departementen utifrån, fruktbarthar behov stöd kan det skiljaattav vara
mellan olika faser i regeringskansliets arbete.

intervjuernaI har vi följande indelninganvänt
fasEn i vilken informationdepartementen beställer den ibehövssom-

den politiska beslutsprocessen.
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SOU 1991 41kunskapsproduktionsfa-framinformationfas i vilken dennaEn tas --
Bilaga 6sen.

denanalyserar och värderarfas i vilken departementenEn emot,tar-
får från olika håll.information mansom

mottagarfasemaBeställar- och3.1

finnstjänstemännenochbland statssekreterarnaBåde stor sam-en
avgörasjälva måste ha kompetensstämmighet departementen attattom

analyseramåste också kunnainformation skall beställas. Devilken som
intervjuadefår. enda deinformation de Denoch värdera den somavsom

tidigare iredanstatssekretareinte direkt detta denbetonar är mersom
till departementensin påuttalat tveksamhetgenerella termer somsynen

analytiska centra.
intervjuadehelhetsintrycket deinteförtar dock på något sättDetta attav

tillhörmottagarrollerna detochbeställar-här mestär överens attom
därför också någotDettai verksamhet. äressentiella departementens som

dockflera håll betonassjälva. Fråni princip skall klaradepartementen
dithän.inte kommitännuatt man

ocksåstatssekreterarnanivån markerarpolitiskaPå den ett avpar
yrkesrollochändrad kompetensförutsättermycket klart dettaatt en annan

statssekrete-problem,tjänstemän. Ett sägerför departementens aven
intekanskeanställda på departementeni dagde ärär att somrarna,

kompetensmässig sätt. Enstrategisktför arbeta på ettatt annanpassar
vändningari olikaattitydförändringar. Flera talarbehovettalar avom

skillnaden mellan de arbets-tid och betonarkommerdet att taattom
iingårhandläggning och deförknippade meduppgifter ettär somsom

departementsarbete.analytiskt inriktatmer
arbets-politikernasframhåller ocksåstatssekreterarnaNågra att egnaav

ochutveckla beställar-förförsvåra departementenformer också kan att
de denligger i politikens tycksmottagarrollerna. Det attnatur, mena,

illustration till detta kanfrågor.adhoc-betonade Enfokuseras på attvara
uppgiftangelägenvisserligenflertalet detstatssekreterare attsom enser

tilldirektiv, kommermyndighetsspeciñka när deti meddelta arbetet men
i detta arbetedeltagandepraktiskt utförande dock statssekreterarnashar

varit begränsat.mycket
samhörighetkännerförefaller därför statssekreterarnaDet storattsom

skillnadensamtidigt starkt markerarstyrfilosfin, demed den somnya
följerroll denspelat och denharmellan den roll departementen nyasom av

statssekre-flertaletminst bakgrundinte dennastyrfilosofin. Det är mot av
vid etablerandet denstödinsatservikten avbetonar externaterarna nyaav

i ochdialogpartners beställar-styrfilosoñn och behovetäven mottagar-av
faserna.

i likaintetjänstemännen,flera änskillnad ävenDenna tas omavavupp
sigförstautsträckning. detformer i Förtydliga eller ett avanser parsamma

för beställar-idag klaratillräcklig redanenhetscheferna kompetensha att
79flesta enhets-deuppenbartdet andra är detoch mottagarrollerna. För att
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Huvuddelen enhetscheferna dock uttryck åt tanken det kanav attger
behövas dialogpartners i faser.dessa faktorEn kan påverka påsom synen
behovet kompetens i beställar- och mottagarfaserna är på relatio-av synen

mellan departement och myndigheter. De enhetschefernen attsom anser
de styrmetoderna kommer eller åtminstone bör påverka departe-nya

sätt arbeta de eftertryckligtär framhållermentets att dualismenmestsom
mellan departement och myndigheter. framhållerEn exempelvis depar-att

ju kan ha andra utgångspunktertementen sakmyndigheternaän och att
departementen därmed måste ha kompetens för vilkenavgöraattegen
kunskap viktig.är En enhetschef det problemsom ettannan attser som
myndigheterna âr professionella med avseende på de styrformer-mer nya
na departementen.än Han konstaterar detta innebar departemen-att att

handikappat förhållandei till myndigheterna.tet förefallerFlertaletvar
intedock det problem myndigheterna analytisktett ärattse som mer

avancerade departementen.än
Även här möjligtär det vissa skillnader mellan enhetschefernaatt ochse

PBS-cheferna, i likhet med statssekretarna förefaller benägnasom attmer
betona de krav på kompetens de kräver.styrprocessernany som nya

Sett denna bakgrund inte förvånandeär det intervjuadesmot deatt egna
istödbehov beställar- och mottagarfaserna fögautsagor enhetliga.ärav

Det dock möjligtär identifiera följandepå behovatt
Behovet utbildningsinsatser i initialskede betonas flertalet,ettav av-
oberoende vilken kategori tillhör.de Uppfattningen den närmareav om
inriktningen på dessa utbildningsinsatser varierar fleradock. I fall anses
behovet särskilt för avgränsade ochstort vad kanskevara mer som
uppfattas tekniskt inriktade områden; exempelvis nämnssom t.ex.
förmågan läsa bokslut flera de intervjuade.att Några tjänste-av av av

och flertaletmännen statssekreterarna har dock uttryck åtgettav
uppfattningen det behövs grundläggande inskolningatt i deen mer nya

och utbildning förstyrprocesserna det möjligtgöra höja denatt atten
analytiska nivån i departementen.
Flertalet pekar på behovet dialogpartners i samband med attav man-
formulerar kraven informationpå den skall fram och när dennatassom
information skall bedömas. Det kan, säger någon, behövas experter som
kan bedöma vettigheten i siffror och kan läsa bokslut. När detsom

gäller omfattande ADB-planer sig flerasäger departementsföreträ-ex.
dare uppleva itrygghet kunna be någon utomstående gå igenomatten
och bedöma dessa planer.
När det gäller istödet beställar- mottagarfasernaoch behövs dock-
framför allt kvalificerad analytisk kompetens och kunskap på ett mer
generellt plan erfarenhetermed från andra områden. För flertalet fram-
står det också viktigt specifik kompetens kombinerasatt medmer
förtrogenhet med den statliga kulturen.
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fas liggerDen mellan beställning och olikamottagande slagsom av av
information har här kallats kunskapsproduktionsfasen.

princip verksamheten i fas bedrivs utanförl är denna något depar-som
Eftersom kanske framför i fasdet är allt denna departemen-tementen. som

behöver betydelsefullt i vilken utsträckningstöd är det påten externt att se
dagens stabsmyndigheter vilka fak-uppträder kunskapsproducenter,som

stabsmyndigheternapåverkar valet mellan och andra tänkbaratorer som
vilken efterfrågan fortsätt-kunskapsproducenter på insatser isamt som

ningen riktaskan komma olika kunskapsproducenter.att mot

3.2.1 Sakmyndigheter, stabsmyndigheter kommittéväsendetoch

Generellt myndigheterna dominerandede egna leverantörerärsett av
till samtligakunskap departementen. intervjuade fram-Nästan har dock

vikten skildahållit i få alternativ till förslagsammanhang kunna deattav
myndigheterna få informationlämnar bygger påsamt attsom som en

sakmyndighetema besitta.kompetens den kanän I dessatypannan av
situationer anlitabehöver departementen andra kunskapsproducenter.

intervjuadeFlertalet de kommittéväsendetnämner både och stabs-av
myndigheterna viktigastede då kanske producenterna. Vad gällersom
stabsmyndigheterna samtliga intervjuadehar så på något sättgott som

sig Erfarenheternadem. detta har varierat. Fleraanvänt säger deattav av
haft direkt insatser RRV och statskontoret.nytta av av

3.2.2 Stabsmyndighet eller kommittéväsendet

bakgrund kommittéväsendet stabsmyndigheterna framstårMot ochattav
kanske viktigaste alternativa framstårde leverantörerna detsom som

intressant flertaletvad valet mellan dem. har deavgör Häratt se som av
intervjuade lämnat tämligen likartade svar.

förstadet framhävs viktigt kriterium.För kompetensen Omettsom
stabsmyndigheterna förbedöms ha kompetens hantera det aktuellaatt

naturligen faktorproblemet detta kan utslagsgivande.är Denen som vara
vanligenkompetens det har handlat bred erfarenhet statsför-ärom en av

valtningen. framgår tydligtDet stabsmyndigheterna har viktig kon-att en
Ävenkurrensfördel sin generella kunskap statsförvaltningen. igenom om

utredningar olika tekniskadär frågor i förgrundenstår stabsmyn-anses
digheterna lämpliga utföra anlitas inteuppdragen. Däremot likaattvara

stabsmyndigheterna det bedöms det behövs djupgåendegärna när att mer
särskiltkunskaper område sakmyndighet för.ettom som en ansvarar

frågansFör det andra spelar politiska in. politisktkaraktär Ju mer
känslig fråga uppfattas, mindredesto benägen departementenär atten
lägga den stabsmyndigheterna. vissa fall frågans politiska känslig-på I kan
het medföra vill parlamentariskha utredning och eventuelltatt man en

förankraockså denna i berörda organisationer. fallI andra kan departe-
vilja personlig auktoritet.ha utredare med Det kan 81menten storen senare
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Bilaga 6sakkunskap ochkänsliga där gäller ha utredare meddet storatt somenmen

utredningen.auktoritet berörsdärför demaccepteras aven av somsom
tjänstemännen har dock lämnatintervjuadeEtt de svar sompar av

ihar stället betonatskiljer sig från generella Dedetta mönster. attmer
frågornajust i situationer därstabsmyndigheterna användbarakan vara

föreställningenbakomliggandeframstår politiskt kontroversiella. Densom
just iförefaller stabsmyndigheterna dessa lägen kan utgöraatt envara

för utredningsarbetet bedrivs objektivt.garant att

3.2.3 Forskare

grundläggandeintervjuade utanför dessavilken utsträckning gårI de mer
stabsmyndigheterna ochmyndigheterna,formella strukturer de egna-

fall förefal-till vissakommittéväsendet varierar från område område. I-
Information därifråntill forskarsamhället långt.mycketler steget vara

ansvariga sakmyndigheterna.indirekt via deerhålls
inteintervjuade viktenfall departementetI andra betonar de tarattav

tilldirekta kanalersakmyndigheterna haromvägen över utant.ex. egna
forskningen.

viktigaintervjuadedesammanhang också någraI detta nämner attav
finns för vissa områdenspeciellaanalyser deproducenter är organ somav

sektors-stabsmyndigheter.karaktäriserasoch kannärmast somsom
universitets- och högskoleämbe-brottsförebyggande rådet ochExempel är

tet.

3.2.4 Konsulter

samtliga markerarflertalet privataSlutligen konsulter. Nästanhar nämnt
tillsig allmänt tveksammapositiv grundsyn. Endasthär sägertre varaen

motsvarandesig tillvill således vända sådana bara närkonsulter och
intervjuadefå deinte finns inom Det dockkompetens ärstaten. somav

i någon betydandesig eller använda konsulterhasäger använt att meravser
utsträckning.

fram-erfarenhet från olikatillfrågade, departement,de harEn somav
karaktär. Ianlitas inte på sakområdetshåller konsulter eller beroratt om

sig tillnaturligt vändafallvissa sakområdet sådant det ärär att att
varit ovanliga ifrån början krävt kompetenserkonsulter. Det har som

konsultiñerafâblivitoch har därmed så sägaattstaten
framförflertalet intervjuade,Slutligen dekan detnämnas storaatt av

anlitar i mycketPBS-chefer,och understrykerallt enhets- att vem man
forföreträdarepersonliga finns mellanvilka kontakterhandlar somom

sig intevänderDepartementenoch kunskapsproducenterna.departement
specifikatillkonsultfirmatill myndighet eller sådan, utan personersomen
förtroende för.inom organisationer lärt känna och hardessa som man 82
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Bilaga 6utifrånbedömning behovetbland intervjuadeEn allmän de är att av

oförändrat vanligare,kommer eller, kanskekommande analyser att vara xframtiden. intervjuadekommer i orsak deöka En är,att ettsom par av
blirfrågor måste behandla alltmeruttrycker det, de departementenatt

inte möjligt öka departe-komplexa och det är lösa detta attatt att genom
personalstyrka.mentens

intervjuades inställning till vilka kunskapsproducenterVad gäller de
förändringaranlitas framöver inte radikalabör kan några avsom man se

producentmix beskrivits flesta dockden De understryker attsom ovan.
förändring. anlitavill form sådan de tänkbarade någon En är attse av

ivarierat dag, dvs. spelakunskapsproducenterna på sätt änett attmer
vanligregistret. i sammanhang ganska åsiktmed hela En detta är enmer

Överanlita stabsmyndigheterna i utsträckning i dag.önskan änstörreatt
stabsmyndig-intervjuade därvidlaghälften de samarbetet medattav anser

förbättras bli förtroendefullt informellaheterna skulle och demer om
stabsmyndigheter kunde utvecklas.kontakterna mellan departement och

utnyttjaHäri ligger stabsmyndigheternaockså önskemål kunnaattom
formell upphandling tjänster.utan av

Slag kompetens4 av

efterfrågar ivilka departementen deNär det gäller slags kompetenser som
underlag förolika faserna, intervjuerna knappast helt klara slutsatser.ger

bilda sigintervjuade inte haft anledning bestämdFlera de har att enav
därföruppfattning frågor. normativa oftai dessa Mer påståenden blandas

bli.hur det eller kanske kommer Imed är attutsagor attman anser enom
intedel fall har de intervjuade överhuvudtaget kunnat några bedöm-göra

vilka bli eftersomningar behov kan komma aktuella, departe-attsomav
framtiden förutses i bliarbete i hög grad händelsestyrt. Trotsävenmentets

vissa från intervjusva-reservationer går det dock utläsa tendenserdessa att
ren.

Beträffande sakfrågorkompetens på inom departementets verksamhets-
inte imånga alla departementet här skallområde att varamenanser - -

självförsörjande. framhåller exempelvisprincip vill ha stödDe externtsom
effektiva organisationer varkenskall smådepartementen ochatt vara som

på alla delområden. Andrakan eller bör upprätthålla kompetensegen
infallsvinklarviktigt i sakfrågor få idéer ochtycker det är ävenatt rena nya

utifrån.
från generalister erfarenhet statsförvalt-stöd med bredBehovet av av

skiftande, hälften tillfrågadeningen de hadeknapptmen avvar mera
intresse inte ovanlig åsikt bland departe-sådant stöd. En dessa attvarav

till följdegentligen högborde ha sådan kompetens, detattmentet avmen
rekryteringsproblem upprätthållapersonalomsättning och svårt attvar

den.
intervjuade 83olika specialkompetenser deNär det gäller slag ställdesav
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enligt intervjuade blide eller kan aktuella. De kompetensområdenär som
intervjuerna i flesta fall indetta nämndes under kan de allrautöver sorteras

tjänsterna listan. hälften tillfrågadeunder på Mer deän spontantav anger
till från i listan.de och har behov alla de kompetenseratt togsav som upp

Därvid framtida fårbetonade också vikten stabsorganatt ettettman av
tidigarebrett utbud tjänster, vilket naturligtvis hänger med desammanav

informellanämnda starka önskemålen ha dialogpartners och kon-attom
takter.

Vid intervjuerna departementsföreträdarna möjligtombads sär-att om
skilt peka områden där behovet stödnågra störstut externtav var resp
minst framgårsikt. Svaren följande sammanställning.eller pånu av-

markeringarAntal
Störst MinstKompetensområde behov behov

Arbetsgivarpolitik 4 4
Ekonomi finansieringoch 7 3
Redovisning 4 l
Redovisnings- förvaltningsrevision 6och -
ADB 9 -
Samhällsekonomiska analyser och

inkomstfördelningsstudier 5 2
Organisationsutveckling 7 1
Ledningsutveckling 6 l
Kompetensutveckling 6 -

Sammanställningen visar följande.bl. a.
organisationsutveckling ekonomi ñnan-ADB, resultatanalys, ochsamt-

siering särskilt viktiga ekonomi,utpekas områden. Just med beto-som
ning Företagsekonomi, i fall särskilt priori-på ansågs många högtsom
terat.

mindre redovisning,Behovet stöd uttalat det gällerär närexterntav-
arbetsgivarpolitik samhällsekonomiska inkomstför-analyser ochsamt
delningsstudier.
Kring arbetsgivarpolitik meningar.området råder ganska delade Som--
liga i eftersattansåg det dag område, där borde spelaatt ett statenvar en

Samtidigt olika nivåerlångt aktiv roll. stödbehovet mycketär påmer
underströk arbetsgi-Andra däremot behovetstort. att av en gemensam

varpolitik minska i decentraliseringenkommer och med och deatt nya
styrformerna. följer frågordet sådana helt bordeAv synsättet attsenare

arbetsgivaren.skötas den lokalaav
Sammanfattningsvis intervjuade fanndet många de detvar av som

fördelaktigt organisation erbjuda inslag allakunde de treatt avsamma
kompetensinriktningar efterfrågade specialist-har berörts. Värdetsom av

statsförvalt-kompetenser höjs de kan kombineras med kunskap omom
ningen och viss insikt i sakfrågor i verksamhetsområde.departementensen
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kon-departementsföreträdarna efterlyser generelltintervjuadeDe mer av
tjänster inteanskaffningvid ärmarknadstänkandekurrens och som avav

från fall till fallregel villstabskaraktär. I prövautpräglad somvemman
vissa områden detfor olika uppgifter. påanlitas Menskall ser man som

organisation,statligerbjudaskanangeläget kompetensenatt somav en
policyutveckling. Särskiltvissförområdet ochkan bevakaockså svara

förvaltningsrevision, redo-redovisnings- ochinomviktigt dettaanses vara
finansiering.ekonomi ochvisning samt

intervjuadenödvändigtvis på dessainte deinnebär dockDetta att ens
förefallerstabsmyndighet. detalltid anlita Däremotvillområden varaen

konkurrensför-klarstabsmyndigheterna harhelt klart attatt enanserman
fungera.statsförvaltningens beslutsvägar ochsin sättdel i kunskap attom

mottagningsfasen specialkompeten-börbeställnings- ochSärskilt under
statliga miljön.densådan generell kunskapkombineras med omenserna

har kompetensangelägetviss ansågs det ocksåI mån att staten egen
organisationsutveckling. Där-arbetsgivarpolitik, ochinom resultatanalys

finns statliga organisationerviktigtmindre detansågs det attemot som
kompetensutveckling samhällseko-ledningsutveckling,inomverkar samt

inkomstfördelningsstudier.nomiska ochanalyser
nlark-uppdragstagare påskall valet avgörasPå dessa områden rentav

nadsmässiga grunder.
inställning till ADB-frågorna berö-intervjuadesAvslutningsvis bör de

myndighetereller derasframgått har departementenSom ettovanras.
flesta falli allra dåADB-området. Det dock destöd på ärbehovstort av

utforma förmedla kontakter,avtal, görafråga konsultativt stöd attsomom
inteintervjuade framstår det dockmarknadsbedömningar dyl. För deo.

utföraorganisation skallnödvändigt statligdetalldeles äratt somensom
detta arbete.

uppfattningeninsatser ADB-områdetstyrande på ärNär det gäller en
inte behövsi eniga detintervjuade verkarDe attstort sett omvaraannan.

inte heller någonADB-politik. Därmed krävsstatlignågon gemensam
styrning uttalar generellt ganskapå området. Dekoncerngemensam storen

insatser ADB-standardiserande och normerande påskepsis slagsallamot
uppfattningfrämst påInställningen tycks grundasområdet. att styr-en

tillstandardiseringenalltför rigid lederningen blir ochlätt snarastatt
tvingasiblandmyndigheternanegativa ekonomiska konsekvenser när

välja själva.utrustning skulledeköpa änannan
myndigheterfackdepartement harförvånande ellerinteDet dockär att

riktlinjer. Stra-till strategiskainställning och koncerngemensammadenna
visar sigminst ekonomiskafördelarna intemotiveras justtegin attav --

för enskilda myndigheten.först siktlängre denpå
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frågor tagits formernaVid intervjuerna antal dehar rör yttreett upp som
för organisationen stödverksamheten.och av

Finansiering6.1

skall belasta använder någotTanken kostnaderna den äratt som en resurs
tillfrågade.i princip vunnit dehar stark anklang bland många Detavsom
från statligtfem tillfrågadede stöddock endastär ettattav som anser

avgiftsfmansierat fullt Lika förordarmångastabsorgan skall ut. envara
Återstoden ungefär tredjedelanslagsñnansiering. degenerell alltså en av-

intervjuade föredrar finansiering.blandaden
frittförordar finnas form grund-det bör någonFlera dessa attav av

vid varjeinte har känslan taxametern slås påstöd, där attavman
ofta sammanfalladiskussion, torde meduppdragstörreatt sommen -

kunskapsproduktionsfaseni vi skallanalyser de här kallargörs varasom -
iavgiftslinansierade. också samband med sådana uppdragDet är som

förefaller gällermarknadstänkandet utvecklat det valetnärmestvara av
leverantör.

6.2 Olika uppdragsgivare

hälften tillfrågade intede har kunnat det någotDrygt merav se som
betydelsefullt för stabsmyndigheternaproblem departementen arbetaratt

myndigheterna uppdragsgivare.med departementen och Det ärbåde som
betonar värdet kompetsuppbyggnadssynpunktnågra attsom uro. m.

olika uppdragsgivare.stabsmyndigheterna arbetakan åt
föreligga praktiska blirdet här kan problemAndra pekar att mestsom

tydliga för stabsmyndigheterna själva. Det kan dessutom problema-vara
för myndigheterna, föreställer sig flera intervjuade,tiskt de detav om

intressen stabsmyndigheterna företräder.framstår oklart vemssom
intervjuade tagit stabsmyndigheter-Vidare fyrahar de spontant uppav

finansdepartemen-relation till fackdepartement respektive civil- ochnas
civildeparte-uppfattas ñnans- ellerStabsmyndigheterna dessaten. av som

fall förekommithandgångna män. I några har det stabsmyn-attmentens
förfrån revisionerdigheterna resultat ellerhar berättat rapporterom

fackdepartement informerats.finansdepartementet innan vederbörande
bedömningarna i länge opubliceradeResultaten och de såän rapporterna

förvandlats till i förhandlingar fackdepartementdå med dethar argument
sig initierat studierna.från början kanske haansersom

synvinkelförfaller fackdepartementensDetta problem störreatt varaur
myndig-åtminstone beskrivits emfas mellanoch har med detstörre än-

heter och departement. 86
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förhållandet fleraNär det så gäller det stabsmyndigheterna bådeatt av
utfärdar Föreskrifter, och verkar andra styrmedel,normer genom ex.
olika informations- rådgivningsverksamheter, myndigheoch gentemot

upplevs samtliga inteså detta så något problem. Härterna, gottav som som
betonas vinnsde kunskaper rådgivning ochattsnarast som genom ex.
konsultativa insatser kan komma den normerande verksamheten till godo.
Det fördel utfärdarär den hur det ut.veten om som normer ser

6.4 Granskning olikaoch påverkan styrmedelgenom

Den närbesläktade frågan fördelarnackdelar och med attom samma
organisation har granskande uppgifter uppgiftoch har tilläven att genom
olika utvecklingen, ungefärstyrmedel påverka har hälften sett ettsom
praktiskt problem. Det olycklig sammanblandningkan attex. vara en en
stabsmyndighet tidigaregranskar verksamhet utvecklat meto-en som man

förder eller lämnat förslag till förbättringar på. tredjedel inter-En deav
vjuade fördelarnabetonar dock kompetensuppbyggnadssynpunkt medur

styrning granskningoch kombineras.att

Diskussion7

Det självklartär intervjuundersökning det slag här haratt en av som
inte direkt transformeraskan till bedömning regerings-presenterats en av

kansliet behov stöd. huvudsakliga ligger i iDet värdet ställetexternt attav
den fungerakan för fortsatt diskussion regerings-utgångspunktsom en av
kansliets behov liksom inriktningen formernastöd, på och för detta.av

7.1 Efterfrågan på stödexternt

regeringskanslietDet behov har stöd beror i grunden följandepåexterntav
faktorer.två

styrfilosoñnHur den vilkenkommer påverka den utsträckning iattnya-
departementen kommer analytiskaspela rollenatt centra.av

vilkenI utsträckning departementen har möjligheter rekrytera ochatt-
utbilda personal bedrivaoch arbetet i sådana former analytiskadeatt
behoven tillgodoses inomkan departementen.
Behovet diskrepansen fakto-stöd mellanavgörs dessa tvåexterntav av

Den kan vilka ambitionersägasgälla departementen ochhar denrer. ena
andra kan gälla möjligheterdepartementens fullfölja dessaattanses egna
ambitioner.

7.1.1 Stöd för utveckla de analytiska ambitionernaatt

ambitionerDepartementens inte givenkan dock betraktas stor-som en
het. i sinDen torde olika formerkunna påverkas med 87stöd.tur externtav
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möjligtinte enkelt detbefattningshavare. torde heller så ärDet att attvara
hierarkiskt välplacerad, denfrån ärden ärutgå mestatt varssomgrupp

framtidagenomslagskraft. roll i dessafår Departementensattityder störst
därför ifrån självklar.långtavseenden är

förändringsprocessenden inleddaviktig utgångspunkt dockEn är att nu
införatid denlängre än detkommer pågå avsevärt att t.ex.taratt nya

bedömningtekniskt mening. Bakom dennaibudgetprocessen snävareen
skallinte finns skäl förligger uppfattningen några departementendet attatt

organisationer.väsentligt annorlunda andrasig änbete typer av
förhållnings-mjukagjorts spridningenStudier nämligenhar av merav

hurpraxis i organisationer. pekar påolika Dessasätt och slag attav
olika organisationer,varierar mellannymodighetersnabbt anammas
likartade.i formella avseenden kan betraktasdeäven somom

Vilken rolli spridningsprocesser kan dock påskyndas.sådanaTempot
därför i väsentlig gradfå härvidlagkommer avgörsdepartementen att av

utvecklingen. Aktiva stödinsat-för stödjavilka olika insatser görs attsom
förutsättning förinte tillräcklig,nödvändig,torde än attomvara enser

rolli ökad skall präglas derasverksamhet graddepartementens somav
analytiska centra.

i övrigt kanbedömningen vilka stödinsatserOberoende somomav
fördärför nödvändigt stödinsatser påverkamedönskvärda detär attanses

analytiska ambitio-uppfattning betydelsen dedepartementens attom av
höjs.nerna

Stöd i7.1 .2 styrprocessen

analytiska ambi-till ökning departementensOm det kommer stånd en av
frånför efterfrågan stödpåtioner, konsekvenserna dettaär externtav

Efterfrågan beror också,inte självklar. på stöddepartementen externt som
förverkligasanalytiska ambitionerna kantidigare framhållits, på hur de

iEftersom förändringarinom för departementets resurser.ramen egna
rekrytering ochuppfattningen roll påverkadepartementens kan antasom

ambitioneranalytiskaarbetsformer bedöma ändradesvårt hurär det att
för departe-efterfrågan skäl talar dockpå stöd. Tvåpåverkar attexternt

självförsörjandekompetensmässigtintegenerellt kansettmenten vara
sikt.mottagarfaserna, vilket gäller på längrei och ocksåbeställar-ens

sannolikt analytisk kompetens ochförsta ökaddet så detFör är att en
efterfrågan påtid för i ökarökad verksamheter departementensådana

Ökad dettaför minska verksamhet påtjänster i stället den.attexterna
frågor därmed,till intresse för dessa ochrimligen ökatområde leder ett

erfarenheter.ochfår ambition del andras kunskapdet attantas, ta aven
flera fall rationellt anlita utomståendeidet andra detFör är attmer

vissti slagför hållbarhetenexpertis. ha kompetens prövaAtt att ett avex.
analyser barasig föga meningsfullt det aktuella slagetanalys ter avom

88stordriftsaspektfinns påalltsåförekommer med mellanrum. Detstora en
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Bilaga 6partementen.

behoveti sammanhang ärfråga måste beaktas dettaEn attannan som
frågor. behovdepartementsövergripande Dettaoch analyserabevaka tas

förutsättasbudgetproposition.i Det kani fmansplanen åretsockså attupp
förfortsättningsvis inomföreliggabehov kommer ävensådana att ramen

befattningshavare uttryckintervjuerna också mångaförnyelsearbetet. I ger
beställadet gällerdialogpartner närför behövertanken attatt man en

däref-kunskapsproducenter ochfrån myndigheter och andrainformation
förefaller detsammanhangvärdera denna. I dettaoch mestta emotter som

kunskap denförmåga tillsammans medefterfrågas analytisk omvara
meningsfull dialogsjälvklartstatliga Det dockkulturen. är att ex.omen

resultatanalys görs,effektkedja kan krävasfram i dethur långt att enen
kvalitetsindikationer kräveri efterfråga olikarimligheteneller etc.att

resultatanalysområdet. Enmetoder påförtrogenhet grundläggandemed
bedömningarkvaliteten påutomståendediskussion med part om ex.en

resultatredovisningenårligakompetensutveckling i denmyndighetsav en
kompetensutvecklingsfrågor.kunskapkräver på sättsamma om

oftakunskapsproduktionsfasen dockkrävskallasdet härI ensom
olika slagspecialisering. detHär handlar göraavsevärt större att avom

discipli-tillolika politiska sakområden ochutredningsinsatser tillknutna
ner.

beställarroll kommer ocksåanalytisk prägladutvecklad ochEn attmer
olika kunskapsproducenter.omfattningen viljanpåverka att engageraav

fortsättningenigivetvis till betydande delefterfrågan kommer ävenDenna
beställarroll torde dockutveckladtill sakmyndigheterna. Enriktasatt mer

omfattning vilja hämtai kommermedföra ökadockså kunna attatt man
företrädda.flerfrån flera få kompetenserhåll ochkunskap

forskar-innebära kontakterna medefterfrågan kanEn sådan antas att
utrednings-sannoliktintensifieras. framstår ocksåDetsamhället attsom

betydelsefull roll isfáreninom statliga kan harevisionsorgan denoch en
detta sammhang.

påEfterfrågan slag stöd7.1.3 tre av
stöd kandiskussionen följande slagSammanfattningsvis innebär treatt av

urskiljas.
genomförandetsjälva degällerStödinsatser styrprocesserna.av nyasom-

genomfö-tekniskainte gäller detdetta barabör då observerasDet att
fånågraavslutatbudgetprocessen, ärdenrandet som omnyaav ex.

rolluppfattningar.attityder ochockså etablerandetår, utan nyaav
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SOUtill faser 1991 41Stöd i de därdepartementen departementen klargör vilken-
Bilagainformation fram 6skall och när denna skall värderas. I hög gradtassom

fungeragäller det här kunna dialogpartner och göraatt som en ex.
enklare analyser kan hjälp urskilja vilkendet gällernär attsom vara en

expertis lämplig anlita i kunskapsproduktions-kantyp attav som vara
fasen.
Stöd till genomföradepartementen med olika analyser, dvs.att att-
producera kunskap.
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arbetsgivarfunktionerCentrala

direktiven till olika frågor kring statliga arbetsgivarfunk-I USV berörs de
tionerna. arbetsgivaruppgifternaNär allt del delegeras, behö-störreen av

i inriktaSAV allt högre grad sin verksamhet på lämna stöd till verkattver
myndigheter i arbetsgivarroll. i förnyelsearbetetoch deras Som led kanett

myndigheterna, enligt direktiven, förbehöva stöd utvecklaatt
produktivitets- effektivitetsfrämjande arbetsformer. Vidareoch löne- och

hinder Förnyelse ikan arbetsgivaren observerade behövamot tasav upp
förhandlingar.lokala eller centrala

arbetsgivarfunktionendenna promemoriaI behandlas hur den centrala
för statsförvaltningen utformas förutsättningarkan under de nya som
inträtt.

Förhandlingar kollektivavtall om

SAVs uppgifter1.1

enligtSAV förordningen 1989 517 instruktion för SAV centralär med
förvaltningsmyndighet frågorbl. för Förhandlingar i samordningocha. av

reglering förhållandet mellan offentliga arbetsgivarerör och derassom av
anställnings- arbetsvillkor fastställsarbetstagare, det gäller ochnär som

regeringen myndighet regeringenunder medverkan eller bestäm-av som
Enligt förordningen statliga1976 1021 kollektivavtal sluts kol-mer. om

lektivavtal får statligapå SAV. SAV dock till andravägnarstatens av
myndigheter uppgifter åliggerlämna SAV, slutaöver attsom annars ex.
kollektivavtal.

Enligt ställföreträdare för vissalagen 1965 576 vidkommunom av-
talsförhandlingar föra förhandlingskall SAV på kommuns vägnar samt

kollektivavtal vissasluta och anställnings- ellersäga slagupp om av
arbetsvillkor. likställs härvid landstingskommun,Med kommun kommu-
nalförbund, församling, samfállighet, försäkringskassakyrklig ochallmän

offentlig Hittillsarbetsgivare ställning. inneburitmed har detta attannan
SAV träffat kollektivavtal anställningsvillkor förlöner och allmännaom
lärare, syofunktionärer ioch skolledare det allmänna skolväsendet. Den
statliga regleringen fr.läraravtalen upphörde emellertid den 1av o.m.
januari 1991 varför arbetsuppgift.SAV inte längre har denna

kollektivavtal sluts i allmänhet förbehåll regeringensEtt under om
godkännande. publiceras ofta i cirkulär innan regeringensAvtalen godkän-

inhämtats. Därvid inte får tillämpas förrännande har avtaletattanges
godkännande i Inrikes Tidningar. Regeringen kanmeddelats Post- och
också särskild vissa intepå hemställan SAV besluta avtalatt typerav av

förekommer 91behöver godkännas regeringen. Detta det gällernärt.ex.av
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Bilaga 7regeringen.godkäntsredan haravtal avsom

anställnings-förhandlingsfrågor rörandeiöverläggerFinansutskottet
anställnings-regeringen Avtalbestämmer.villkor med statsråd omsom
ñnansutskottriksdagensriksdagens godkännasvillkor skall på vägnar av

regeringen.innan avtalen godkänns91 lRF av
huvudorganisa-statstjänstemännenshittills slutit avtal medSAV har tre

statliga huvudavtalet,föreskrivs iTCO-S. detSACO, SF och Dettationer
Organisationsstruk-förhandlingar.för olikaordningen slagreglerar avsom

i riktningförändrasemellertidarbetstagarsidan på vägpå är motattturen
Förbundenskilda kommerinnebäradecentralisering. kanDettastörre att

tillförhandlingsmotparter SAV.uppträdaatt som
myndighe-tillutsträckning överlämnaiefter alltSAV störresträvar att

möjlig-Syftet härmedkollektivavtal. ärFörhandla slutaoch attterna att ge
avtal.verksamhetsanpassadetillhet mera

förändras med anled-arbetsmarknaden kan kommapåSpelreglerna att
nyligen lämnat199103från särskild Aförslag utredarening ettsomenav

anställningstatligrättsliga regleringenVidare kan denbetänkande. av
LOA-utredningen lämnarförändras antal punkter närpåkomma ettatt

förslag.sina

kollektivavtaliregleras1.2 Frågor som

myndigheter slutatill andraeller överlämnarSAV sluterDe avtal attsom
följandeindelas i tvåkan grovt grupper.

avtal användsavtal. SådanatidsbegränsadeutgörsDen avena gruppen
vid sjuk-förmåneranställningsvillkor lönetillägg,för löner och allmänna

arbetstid m..ledighet, reseförmåner,ledighet och semester, m.annan
statsför-för olika delari form sektoravtalavtal slutsDessa avnumera av

valtningen.
avtaltills vidare. Sådanalöperavtalandra utgörsDen av somgruppen

grupplivför-pension,arbetsbristvid o.d.,föranvänds trygghetsåtgärder
arbets-medbestämmandeavtal,ersättning vid personskada,säkring och

förtroendemansfackligföretagshälsovård, avtalmiljöavtal, avtal omom
ll.ställning avtal.m.

i lag. gällerreglerade Detfrågor i SAV sluter ärVissa avtalde ex.som
föräldra-arbetstid, arbetsmiljö,anställningsskydd,frågor semester,om

för arbetsta-gällerför utbildning. Dessa lagar ävenledighetledighet och
dispositiva, dvs.emellertidlagbestämmelseroffentlig tjänst. Vissa ärigare

möjlig-från Dennaavvikelse bestämmelserna.fårkollektivavtal slutas om
förhandlingsomrâde.utsträckning inom SAVsutnyttjats ihet har stor

arbetstid ochsärskilt gällerdetnär semester.
arbetsvillkoranställnings-vissa ellerärUtöver de lagar ovansom avses

främst lagensärskildai lagar,offentliga regleradeför arbetstagare
tjänstetillsätt-frågoranställning. gälleroffentlig Det här1976600 omom

avskedandetjänstfullmaktstjänst ochföreningning, samt omannanavom
intekollektivavtalfrågor fårdisciplinpåföljder. I dessaandraoch n.

92slutas.



l de flesta avtal SAV finnssluter SOUbestämmelser 1991där 41över-parternasom
lämnar till arbetsgivaren besluta Bilagaden regleringen 7närmare vissaatt om av
frågor eller avvikelse från avtalet. Vilken instans arbetsgi-utövarom som

befogenhet enligt de olika bestämmelserna SAV, central förvalt-varens
ningsmyndighet, regional eller lokal myndighet regleras däremot inte i
själva avtalet, i föreskrifter SAV utfärdar ensidigt, arbetsgi-utan som s.
varnycklar. Regeringen har förbehållitockså sig i fåtal speciellaatt ett
avtalsfrågor arbetsgivarens befogenhet.utöva Detta frågagäller iex. om
dispens från förbud konkurrensbisyssla.mot

1.3 RALS-avtalets uppbyggnad

Sedan 1986 har överenskommelserna inomlöner SAVs förhandlings-om
förområde respektive avtalsperiod fått formen förkortatramavtal,ettav

RALS. F 1989-90 års avtalsrörelse sluts detta avtal med varje huvud-r.o.m.
organisation för sig, liksom fallet medär motsvarande avtal övrigapå
sektorer arbetsmarknaden.av

Innehållet i sådana ramavtal kan belysas med RALS 1989-90 bestodatt
följande avsnitt.av
Ändringar i sektoravtal och andra centrala avtal allmännaom-
anställningsvillkor.

förLöner avtalsperioden i fråga generella lönehöjningar, avsättning av-
olika för lokala lönehöjningar avsättning förpotter vissasamt potterav

förhandlingarcentrala under avtalsperioden.
Prisutvecklingsgaranti.-
Klausul jämförelse med löneutvecklingen inom den privata sektornom-
och möjlighet till förhandlingar vid konstaterad sämre löneutveck-om
ling inom den statliga sektorn.
Anteckningar centralt partsarbete i vissa frågor effektivitett.ex.om-
och medbestämmande, statistikfrågor.
Fredsplikt i förhandlingar sker med stöd RALS.som av-
Nya lönesystem.-
Nytt trygghetsavtal.-

förMedel kompetensutveckling.-
RALS gäller angivenunder avtalsperiod. De avtal sinhar igrundsom

RALS, sektoravtalen, gäller också under avtalsperioden förlängsex. men
med iâr sänder intede harett månader föresagts senast treom upp
giltighetstidens utgång.

Förhandlingsordningen enligt innebärRALS brukar sättaatt parterna av
för lokala lönehöjningar, s.k. lönerevision.potter Förhandlingar löne-om

revision förs myndigheten och de lokala arbetstagarorganisationerna.av
Resultatet förhandlingarna framgår lokalt kollektivavtal. Omettav av

inte kan brukar förhandlingarna ajournerasparterna och myndighe-enas
kontakt med införSAV fortsattade förhandlingarna.ten tar Om de lokala

ändå inte kan förhandlingarna.avslutasparterna SAV eller huvud-enas en
organisation kan då begära förhandlingcentral i frågan. Om även denna
förhandling slutar i oenighet skall frågan skiljeman,avgöras av en om en
huvudorganisation begär det. fördelasAnnars lönepotten enligt SAVs 93



1991 41SOUdeSkiljemannenförhandlingen. utsescentralaförslag i avslutliga den
Bilaga 7hittills använtsharSkiljemannaförfarandecentrala gemensamt.parterna

sällan.ytterst

genomförsFörhandlingarna1.4 Hur

påliksomkollektivavtalväsentligt ii alltreglerasAnställningsvillkoren
denförekommer ärlagstiftningmåndenarbetsmarknaden. Iövrigaden

komma överenstilldärmedöverlåter attparterna omdispositiv ochofta
alltiöver settförhandlingarna spänner stortmedförfrågor. Dettavissa att

lönefrågorna.dockäruppmärksammas mestarbetslivet. Detrör somsom
löneförhandlingarna kancentralaknutits till deUppmärksamheten som

ibedrivslöneförhandlingarna ettcentraladeförklarastill del attavennog
kontliktvapnettillkanenderainnebär tapartenläge. Detta attöppets.

förIntressetÖnskar.riktning hani denförhandlingarnapåverkaför att
statliga områdetdetpåmedförklarasockså attlöneförhandlingarna kan

avtalsramenslöneutvecklingen stor-faktiskadenhelabestäms nästan av
liten.förhållandevislöneglidningen ärmedanlek,

arbetsgivarpo-verkmyndigheter ochmedsamverkanutformar iSAV en
kollektivavtalsförhandlingar. Iföri frågakommerfrågorilitik de som

exempelföljandedetmyndigheterna. lstatligaSAV deföreträder gesdessa
frågor.sådanapå

Lön
verkstatligasåavtalsvillkorenutforma attmål ärövergripande attSAVs

och hävdapersonalkompetentbehållaochrekryteramyndigheter kanoch
tillmedverkaskall SAVVidarearbetsmarknaden. enställning påsin

medförenligtför vad ärinomarbetskraftskostnadsutveckling somramen
utveckling.samhällsekonomiskbalanseraden

samhällsekonomiskaoftakännetecknasavtalsrörelsentillUpptakten av
löneöknings-konkurrenskraft ochproblematikenkring omresonemang

ochlönelägenolikadiskussionerförs omVidare gruppersomutrymme.
vidtas.behövakanåtgärdervilka som

utformningen lönesy-kringdiskussionerocksåförsavtalsrörelserna avI
stödjakompetensförsörjningen,främjaskall enLönesystemenstemen.

arbetsinsatser.motivera godaocheffektiv verksamhet
olikahurorienteratsighållauppgift för SAVnaturlig att omDet är en
dessaresultatvilkettillocharbetsmarknadenpåtillämpaslönesystem

styrningmotivation ochkompetensförsörjning, avgällerdetleder när
kontinuer-förocksåbedrivsutvecklingsarbete attSärskiltverksamheten.
främjaförbehovmyndigheternastill attavtalencentrala endeligt anpassa

effektiv verksamhet.
statisti-nivå spelarlokalcentral ochpåförhandlingarförunderlagSom

94avtalsfråga.utformning ocksåärStatistikensviktig roll.ken enen



Allmänna anställningsvillkor SOU 199141
Bilaga 7Allmänna anställningsvillkor arbetstid, pensioner, tillägg försemester,som

övertid och obekväm arbetstid ofta föremål fört.ex. är revideringsför-
handlingar, på grund socialförsäkringslagstiftning.ändradex. av

Arbetsmiljö

Ett arbetsmiljöavtal har träffats för det statliga avtalsområdet. Det reglerar
formerna för samarbetet mellan arbetsgivare och fackligade organisatio-
nerna.

Anställningstrygghet

Ett trygghetsavtal träffatshar underlättar strukturförändringar.nytt som

Medbestämmande

Parterna är överens utgångspunkter för medbestämmande-att ett nyttom
avtal skapa formerär dels den enskildeatt arbetstagaren störreettsom ger
inflytande det dagligaöver arbetet, dels de lokala får störreparternager
handlingsfrihet. utformningenI avtal skall erfarenheterna frånett nyttav
de årens försöksverksamhet förnyelsearbeteochsenaste tilltas vara.

Metoder för jämföra arbeten lika värdeatt av
I det ramavtalet har bestämt sig for inledasenaste parterna att ett gemen-

arbete syftar till utvecklasamt metoder och för kunnaattsom system att
jämföra likaarbeten värde.av

Efektivizet och medbestämmande

Parterna har bildat central utvecklingsgrupp för stimulera, stödjaatten
och utvärdera utvecklingsarbetet myndigheterna.på

Kontakter med myndigheterna m. m.
SAVs kontakter med myndigheterna, mycket frekventa.är SAVs kontakt-

oftamän har kontakt med myndigheternas arbetsgivarföreträdare. Frågor
materiellt innehåll i avtalen, diskussioner förhandlingsbud, mark-om om

nadslöner för viss vidlön nyanställning sådantär kontakt-samtgrupp som
måste kunna rådmannen ge om.

Vid arbetsgivarkonferenser, till vilka myndighetschefer och administra-
tiva chefer inbjuds, behandlas de frågor förbereds inför förhandling-som

Dessa konferenser nödvändiga förär och hämta information.arna. att ge
Det förhandlandetcentrala syftar till åstadkomma lösningar braatt ärsom
för den statliga mångskiftande verksamheten, samtidigt det behövssom

frånstöd myndigheterna for uppnå detta.att 95



1991 41SOUaffärsverksI sektorsektorer.finns förFörhandlingsdelegationer tre
Bilaga 7försvari sektoraffársverk,samtligafördelegation ingår representanter

försvarsde-inommyndighetercivilamilitära ochförfinns representanter
från deföreträdaredelegation bestårcivilssektorområde, avpartements

fyllerförhandlingsdelegationermyndighetsområdena. Dessa myc-olika en
förhandlings-olikatill och bedömareinitiativtagareviktig rollket avsom

rådgivare.ochsakkunniga, granskaredeVidare fungerarfrågor. som
i SAVsbehandlastaktiska,strategiskaförhandlingsfrågor,Samtliga som

styrelse.
regelbundnaharSAVkommunförbundetochLandstingsförbundet samt
dess arbets-Oasen ochsamarbetsnämndarbetsgivaresOffentligaimöten

förekom-arbetsgivarorganisationermed andrakontakterOcksåutskott.
Verkstadsföreningen.ochSAFmer, ex.

medKontakter regeringen
in-statsanställdaför delönernaanvändaregeringenTidigare sökte som

samhällsekonomiskaochfördelningspolitiskafrämja bl.för attstrument a.
inten-politiskanödvändigt detid det attdennamålsättningar. Under var

ochformellatill SAV. Mångaframnåskulleavseendenitionerna dessa
markera-Dettaregeringen.ochSAVfanns då mellansambandinformella

Understyrelse.ingick i verketsstatssekreterarenågra endes attgenom
ordfö-statssekreterarenansvarigelönefrågorfördenperiod dessutomvar

i styrelsen.rande
tillgo-sökalämpligtintevisade det attFörhandlingsresultaten att var

lönepolitiken.statligadenintressenfördelningspolitiskadose genom
Vidkunde spåras.negativa konsekvenserbegränsad ochFramgången var

obalan-uppståttsig detvisade detarbetsmarknadövrig attjämförelse med
i1985statsmakternabeslötbakgrund attdennaMoti lönestrukturen.ser

löneför-position iskulleverksamhetsintressetfortsättningen statensstyra
propositionipolitikendenpresenteradeRegeringenhandlingarna. ennya

personalpolitiken.statligaden1984852l9prop. om
lönepo-betydervägledande. Detvaritdärefter attinriktning harDenna

myndigheternastatligaenskilda attför demöjliggöralitiken främst ska
erforderligomfattning och mednödvändigipersonaloch rekryterabehålla

lönepolitikenintesåledesanvänderstatsmakternakompetens. numera
andrainstrument påarbetsmarknadspolitisktellerfördelnings-, löne-som

arbetsmarknadssektorer.andragäller påvillkor vadän som
väsentligtarbetsgivare i alltinnebärinriktningen statenattDen somnya

arbetsmarknaden.gäller påförhållandenochvillkorde somaccepterar
påverkakanbehovmyndigheternasenskildadeviktigtdetVidare är att
medver-ochinflytanderegeringenstilllettharförhandlingarna. Detta att

samtidigtkraftigt,nedförhandlingsarbetet kunnat myn-i somkan tonas
förstärkts.medverkan harochinflytandedigheternas

konkurrens-verkschefer. Dedomineras stora,styrelseSAVs numera av
Även verkschef.ordföranden ärföreträdda.välaffärsverken är enutsatta

statssek-nivålägre äntjänstemän påföreträtt tvåRegeringskansliet är av
96reterare.



Nu gällande rollfördelning SOU 199141mellan regeringen och SAV har belysts vid en
utfrågning inför Bilagakonstitutionsutskottet 719899030. anförsKU Där bl. a.
följande.

viktigaAlla kollektivavtal träffas förbehållmed regeringens godkän-om
nande. Avtal har ekonomisk finansutskottet.betydelse underställsstorsom

faktorEn betydelse i sammanhanget regering riksdagär och harstor attav
blivit tydligare i sina målangivelser det gäller lönepolitikennär på det
statliga området. Den personalpolitiska propositionen från inne-år 1985
håller sålunda målformuleringar, principer riktlinjeroch arbetsgivar-som
verket kunnat följa i förhandlingsarbetet. betydelseAv ocksåär att rege-
ringen skall godkänna verkets treårsplan. Vägledande och förstyrande
förhandlingsarbetet vidare budgetpropositionenär propositio-och andra

och riksdagsbeslutde föranlett.dessa viktig faktorEn deärner annan
kontakter arbetsgivarverket har statligamed myndigheter och verk både
före och under avtalsrörelserna. Kontakterna regeringenmed i förstasker
hand departementstjänstemände ingår i arbetsgivarverketsgenom som
styrelse. Verkschefen och förhandlingschefen håller under hand civilmi-
nistern kontinuerligt informerad viktigaalla händelser inträffarom som
under avtalsrörelser och även de avtalsfrågor skall lösas. Mycketom som
sporadiskt förekommer kontakter med andra Birgerstatsråd. Bäckström

erinrathar verkschefen regelbundet Finansutskottetlämnar infor-attom
mation under pågående avtalsrörelse.

örhandlingsskedeF

På SAVs avtalsområde bedrivs förhandlingar i samtidigt med allastort sett
huvudorganisationerna. Förhandlingarna sker ofta under hot konflikt.om
De lokala arbetsgivarna informerademåste hållas väl vad händerom som

fördels de ska ha beredskap för eventuella stridsåtgärder, dels därföratt att
de viktigt förutgör stöd åstadkomma de resultat vill i förhand-ett att man
lingarna. Behov informationstillgángsnabb också förär avgörande hurav
förhandlarna ska lyckas.

Uppföljning

När centrala slutitsavtal har måste resultaten förmedlassnabbt till myn-
digheterna. Eftersom avtalen i ökande utsträckning innebär lokala fördel-
ningsförhandlingar eller andra lokala åtgärder snabb informationär om

viktig.avtalen informationDenna genomförs skriftligtsåväl muntligt,som
i form arbetsgivarkonferenser.ex. av

Utbildning i strategiska frågor, lönepolitik, genomförs i respektiveex.
regi före,sektors efterunder och förhandlingarna. SAVs förhandlarkurser

behandlar strategiska frågor.också
Kontinuerligt pågår kontakter SAVsmellan kontaktmän myndig-och

hetsföreträdare tolkning förhållningssättoch till olikadeom ex. av
avtalen. viktig i uppföljningenEn del analys förhandlingar-är de lokalaav

utfall.nas 97
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ichefer, högtflesta ävendeansågsärskilt länge sedaninte såFör upp
arbetsgivare.inteochämbetsmänanställdadeorganisationen, att var

i med-chefer dagstatliga ärochsuccessivt ändratsInställningen har mer
i någondenarbetsgivarearbetsgivarroll. Medsin somvetna menasom

Arbetsgivarpolitik ärarbetsgivarparten. partssynföreträdaform har enatt
för nålönepolitiska medelochpersonal- attanvändaskapå hur manex.

olika mål.
avslutadinte ärdecennier och ännutagit mångaI somsomen process -

successivtpraxislagstiftning ochoffentliga sektornhar den genom-
arbetsmarknaden.övriga delengäller på densig till vadanpassat avsom

riksdagsbeslutetriktning 1965iavgörande dennaEtt togs omsteg genom
inrättandetstatsanställda ochför ettförhandlingsordning avomen ny

avtalsverkstatliga områdetför det statensarbetsgivarorgancentralt -
SAV.arbetsgivarverkstatensnumera

i verksamheterviktigtarbetsgivarpolitik ärtydligUtformning somav en
mycket starkamyndigheterna. Destatligapersonalintensiva desåär som

viktigt.särskiltdettaocksåområdet görarbetstagarorganisationema på
till del berörnågonområdenfinnas alla deArbetsgivarpolitik påmåste som

efter tolvidag årsjälvklardenlönepolitiken betraktasde anställda. I som
arbetsmiljöområdetinomocksålöneförhandlingar,lokalamed ex.men

vill uppnå.prioritera vad hanochigenomarbetsgivaren tänkamåste
bevakaarbetsgivarpolitiken ärutvecklandet attuppgift vidviktigEn av

gällerDettai olika sammanhang. t.ex.arbetsgivarintressetstatligadet
arbetarskyddsstyrel-arbetsmarknadsstyrelsen,myndighetergentemot som

arbetsmiljöfonden ochcentralbyrån, statensstatistiskaAP-fonderna,sen,
och arbets-arbetslivscentrumandraarbetsmilj önämnd motsamt organ som

förnyelsefonderför statliganämndenStatshälsan,stiftelsenlivsfonden och
imedlemsskapBevakningen skerTrygghetsstiftelsen.och genomex.

i arbetsgruppermedverkanledningsgrupperochstyrelser samt avgenom
i olikarepresentationocksålntressebevakningen skerolika slag. genom

kontakterförekommer tätaVidareutredningsorgan.kommittéer och andra
kommunförbundetfrämst Svenskaarbetsgivarorganisationer,med andra

Landstingsförbundet.och
tilloch påverkaupplysaintressebevakning är samtSyftet med denna att

intressebevakningenolika resultatåterföra demyndigheterstatliga som
myndigheterstatliga verk ochstimulera attuppgiften bl.Till hör atta.ger.

förnyelsear-satsningar påförfå fondmedelmöjlighetertill de attta vara
föreliggeri dagrehabilitering samt attarbetsmiljö ochbete, somm.m.

rimlig andel dessatillfår tillgångarbetsgivarestatligabevaka avatt en
arbetsgivarorganisatio-centralai likhet med andraSAV användermedel.

intressebevakning.förbetydande resurserner
finns ocksåskiftande behovinriktningsintilllöpande,Ett avmen

inomutbildningsinsatserinformations- ochutvecklings-,utrednings-,
förområden är närva-arbetsgivarpolitiken. Sådanainomolika områden

medinflytandefrå-ochchefsförsörjning, jämställdhets-arbetsmiljö,rande
98



olika kompetensförsörjningsfrågor, SOU 1991bl. internationaliserings- 41samtgor a.
EG-frågor.och Bilaga 7

Organisationsstrukturen på arbetstagarsidan håller förändraspå tillatt
följd decentraliseringen. Mycket förhandlingsrättentyder på i åtmins-attav

viss utsträckning kommer decentraliseras förhandlingskartel-fråntone att
inomlerna förbunden.TCO och SACO till Inom TCO och SACO finns

förbund kan komma uppträda förhandlingsmotparteratt gent-som som
SAV. medförDetta dels ökad belastning förhandlingsorga-på SAVsemot

nisation, dels ökat krav på förhandlingsmodellerutveckla ochett att
arbetsformer samordningmedger arbetsgivarintressena iävensom en av
denna situation.nya

Arbetsgivarpolitik och arbetsgivarroll också viktigär mycket på myndig-
hetsnivå. Arbetsgivarrollen förenas ofta,här inte alltid, chefsrol-medmen
len. statsförvaltningenJu decentraliserar viktigaredesto blir arbetsgi-mer

blir fler frågorvarrollen. Det ställning till oftaoch vinner beslutenatt ta
både i snabbhet och riktighet arbetsgivaren har hjälp i förvägom av en
upprättad arbetsgivarpolitik. Under årens lopp har SAV lagt ned stora

på utveckla och sprida medvetande arbetsgivarrollen.attresurser om
Arbetstagarorganisationerna efterlysthar också tydliga arbetsgivarföreträ-
dare på såväl central lokal nivå. Det treåriga budgetsystem ärsom som

införandeunder skapar också behov tydlig arbetsgivarpolitik. Sam-av en
tidigt det resultatorienteradegör utvecklasstyrsystemet attsom nu myn-
digheterna möjligheterhar bedrivastörre medveten löne- ochatt en perso-
nalpolitik för nå de avsedda verksamhetsresultat.att

3 Samband med verksamheten hos andra
stabsmyndigheter

fleral avseenden finns samband mellan SAVs verksamhet och verksamhet
utförs de andra stabsmyndigheterna.som av s.

fall,l del det gäller SPV, förekommernär långsiktigtetten som ex.
utvecklingsarbete på områden ömsesidigt intresse. I andragemensamt av

fall, det gäller RRVnär och Statskontoret tidigareoch SIPU,även harsom
kontakterna hittills främst varit föranledda de behov samarbeteav av som

inomuppstått enskilda utvecklingsprogram. Några påtagliga undantag
finns från dessa ad hoc-kontakter. Hit hör det inlettssamarbete medsom
RRV och iStatskontoret samband med den budgetprocessen isamtnya
vissa regeringsuppdrag tillsammans med SlPU.

SAVs samarbete med Statskontoret och RRV har bl.a. detrört s.
småmyndighetsprojektet. Syftet dels vilkakartlägga speciella behovattvar

frånstöd stabsmyndigheterna finnaskan hos små myndigheter, delsav som
diskutera hur dessa behov tillgodoses.skulle kunna följdatt Som en av

detta projektarbete genomförde SAV under budgetåretgemensamma
198990 för chefer förkurs tjugotal myndigheter.små Under kursensetten
behandlades frågor kompetensförsörjning, ledarskap, effektivitet ochom
medbestämmande, lönepolitik, förhandlingsarbete 99m. m.



1991 41SOUårhar underoch Statskontoretmellan SAVsamarbeteEtt senareannat
Bilaga 7resultatdel-praktikfallantalpubliceraochbeskrivahandlat ett omattom

vidunderlagpraktikfallen har bl. använtspubliceradening. De soma.
Statskontoretmedbestämmande.effektivitet ochseminarieserieSAVs om

belöningsformerResultatdelning ochi denocksåmedverkade rapport om
1989.arbetsgivarforum höstenvid SAVsbehandladessom

frågordiskussioner iförttid ocksåunderhar SAVMed RRV somsenare
gällt påfrämstDiskussionerna harbelöningar.olika former synenrört av
kollektivavtal.iinte regleradeförmåner ärochbelöningssystemolika som

nå bättresökakontakterdessa ärambitioner med attSAVs samsyn omen
belöningssy-konstrueradet gällerbehövs när ettflexibilitet attvilken som

kompetensförsörjningeneffektiviteten ochsättpå bästastem gynnarsom
tillutvidgatshar ettarbetesektorn. Dettastatligainom den numera

civildepartemen-underriksskatteverketochRRVmellan SAV,samarbete
ledning.tets

stabsmyndighe-övrigaSAV ochmellansamarbetsområdestrategisktEtt
lyftas framkompetensförsörjningsfrågorna skall etthurgäller somter

myndigheter ochstatligaallaplaneringsarbetet hosinaturligt inslag om-
i budgetprocessen.planeringsarbetetochanalys-påfattas helhetssynenav

skallmetodermodeller ochutveckladärför medSAV arbetar varaatt som
kompetensför-personal- ochmedi arbetederasmyndigheternaförstödett

i dettaledSombudgetprocessens ettinom densörjning, bl.a. ram.nya
förutbildningvidStatskontoretochmed RRVsamverkatSAVhararbeta

budgetsystemetmed det sattsi sambandmyndigheternastatliga attde nya
ingår imyndigheterförutbildningarna deimedverkatsjön. SAV hari som

budgetcykel ochl
framhållas.följandeoch SAV kanSIPUmedsamarbetetgällerNär det

kompetensutvecklingförSAVsuppdelningen mellantänktaDen ansvar
uppfatt-enligt SAVsområde har,utbildningsinsatser påoch SIPUs samma

emellertidtid harUndertillfredsställande.mindrefungeratning, senare
förbättrats.SIPUSAV ochmellansamverkan

tvåmellan dekontaktträffar ordnatsantalnivå harövergripandePå ett
information.avstämning ochför allmänledningsgruppermyndigheternas
i SIPUsförhandlingschef ledamotSAVsingårVidare pro-somnumera

i SlPUsmedverkatomfattninghar i ökadinom SAVTjänstemängramråd.
verksamhetsansvariga vid de tvåVidareseminarier. göroch myn-kurser

samrådfrågor röravstämningar. Iregelbundnadigheterna somnumera
beträffanderegeringsuppdrag,olikaföljdsamarbeteoch ex.avsom

kontaktmänmellan deetableratskontakterchefsförsörjning, har som
respektive fråga.föroch SIPUSAVutsetts av

mel-kontakternamening underlättatenligt SAVsomständighetEn som
personalutvecklings-allahanterarSIPUoch SIPUSAV ärlan att numera

enhet.inom ochfrågor sammaen
förs iför budskapdefulla utnaturligtvis detharSAV ansvaret som

förhandlings-anknytning till avtal,harseminarier i frågorochkurser som
arbetsgivarpolicy i öv-personalförsörjning ochpersonalpolitik,strategier,
utbildningen ellergenomförsjälvSAVgällerrigt. omDetta oavsett om
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verket anlitar SIPU eller SOUutbildningsorganisation 1991utomstående för 41annan
ändamålet. Bilaga 7

föraAtt de personal- och arbetsgivarpolitiska budskapen iut dessa
frågor måste ske klart och entydigt. Mot den här bakgrunden detär
väsentligt SAV har det inflytandetavgörande det innehålletatt när gäller i
information utbildningoch i dessa sammanhang.

4 Andra arbetsgivarorganisationer

Som bakgrund till diskussionen bedömningenoch hur den centralaen av
statliga arbetsgivarfunktionen utformas,kan beskrivs i följande femdet
andra arbetsgivarorganisationer. Beskrivningen omfattar vissa basdata om

olikade organisationerna, nämligen
antal medlemsföretagdelägare,-

arbetsgivarorganisationen del organisation,ärom av annan-
antal anställda hos medlemmarna,-
kansliorganisation, antal anställda,-
vilka grundläggande tjänster erbjuds,som-
vilka avgiftsfinansierade tilläggstjänster finns,som-

förgrund beräkning avgift.av-
Vidare beskrivs förändringar och utvecklingstendenser im-kansom ge

pulser eller vidunderlag utformningen statlig arbetsgivarorganisa-av en ny
tion.

4.1 Svenska Kommunförbundet

Kommunförbundet arbetsgivarorganisationär för landets 284 kommuner
har 700 000 anställda nytillkomnamed de lärarna. Förhandlings-som ca

delegationen företräder förbundetstyrelsen och dess medlem-utsessom av
vid förhandlingar frågor i förhållandetrör arbetsgivaremellanmar som

och arbetstagare avseende kommunal träffarpersonal och för förbundet
bindande avtal. Personalpolitiska avdelningen vid Kommunförbundet
fungerar förhandlingsdelegationens kansli och har 75 anställda.som ca

Avdelningens övergripande mål stödja ochär utveckla den kommu-att
självstyrelsennala utifrån kommunernas krav och önskemål. Härvid skall

avdelningen stimulera, stödja och utveckla kommunerna arbetsgivaresom
inom områdena löner och allmänna anställningsvillkor, pensions- och
trygghetsförmåner föräven förtroendevalda, arbetsrätt, arbetsmarknads-
politik, medbestämmande, personalförsörjning, personalutveckling, jäm-
ställdhet, arbetsmiljö, företagshälsovård förändringsarbete.samt

Avdelningen indelad iär utrednings- och utvecklingssektionen som
bl.a. sysslar med arbetsmarknadspolitik och personalförsörjning, för-en
handlingssektion förhandlings- och arbetsgivarservice inom helasom ger
det personalpolitiska området arbetsrättssektion.samt en

Avdelningen genomför förhandlingarcentrala och vidstöd lokalager
förhandlingar i arbetsrättsfrågor. Den service avdelningen ingår isom ger
allmänhet i grundavgiften, viss utbildning löneförrättarkurser,t.ex. 101men



SOU 1991 41utbild-internaviss i kommunernasförhandlarutbildning medverkansamt
Bilaga 7avgiftsbelagd. Viss och personal-löne-viss konsultverksamhetning och är

statistikpa-vissaframdeles tillhandahållsingårstatistik attavsermen man
förvissa inkomsterVidare har avdelningenblir avgiftsbelagda.ket som

tillhandahålles Kommun-organisationer.till Lönesystemservice andra av
Data AB.

kommunförbundetsspeciell avgift föringenbetalarKommunerna ar-
avgift 2,9på örebetsgivarfunktion, del dendenna utgörutan peren av

obligatoriskamedlemsavgiften i förbundet Ickeutgör.skattekrona som
i princip självkostnad.finansierastjänster tar utatt mangenom

Landstingsförbundet4.2

23 landstingsamarbetsorganisation för landetsLandstingsförbundet är en
anställdaGotland. AntaletMalmö ochGöteborg,de kommunernasamt tre
StyrelsenLandstingsförbundet styrelse.leds400 000.i landstingen är enav

fattasförhandlingsfrågorberedningar. ifem politiska Beslut sty-utser av
personalberedningen,förhandlings- utgörefter förslag från ochrelsen som

förhandlingsdelegation.
Avdelningschefen äravdelningen 45 anställda.Personalpolitiska har ca

i följande fyraAvdelningen indeladförhandlingsdirektör. ärförbundets
personalpolitiska arbete.i landstingensolika delarsektioner, täckersom

löneförhandlingarförhandlingssektionen. för centralaDennaochLöne--
pensionsvillkoranställningsvillkor,förhandlingaroch även som avser

m. m.
för chefstjänste-för utbildningFortbildningssektionen. Denna svarar-

konfe-utbildning,Sektionenlandstingen. anordnarpolitiker iochmän
förbundet.inomavdelningen verksamheterför och andrarenser m. m.

rådgiv-juridiksig ochArbetsrättssektionen åt arbetsrättägnar samt ger-
landstingen iföreträder arbets-landstingen. Sektionertillning och stöd

domstolen.
arbetstider,arbetsmiljö, arbets-frågorPA-sektionen medarbetar om-

landstingi ochTrygghetsfonden kommunerjämställdhet ochmarknad,
m.m.

förhandlingar. Förbundetförbundet vid lokalaVid behov medverkar
iutbildning skerpersonalstatistik. Denlöne- ochtillhandahåller även som

avgiftsfri.arbetsgivarfrågor i huvudsakär
avgift 3finansieras på öreLandstingsförbundets verksamhet engenom

arbetsgivarfunktionen.avgift förinkluderarvilket dåskattekronaper

förhandlingsorganisationKooperationens4.3

ordinariehållerÖverstyrelsen,KFOs högsta beslutande är somorgan
Överstyrelsen förbestårsammanträde gång året. representanteravomen

Styrelsenväljer KFOs styrelse. utgörolika ochmedlemsgruppernade
ordinarietiden mellan debeslutande underorganisationens högsta organ

förhandlings-uppgifttilloch har bl.överstyrelsesammanträdena att utsea.
medlemsföretagen. 102förslag fråndelegationer efter



Största medlemsföretag SOU 1991Konsumentföreningarna,är KFs olika 41verksam-
heter Bilaga 7Folksam, OK, HSB, Riksbyggen.BPA och Vidare ingårsamt ettex.
antal kooperativa daghem. finns medlemsföretagTotalt 0001 medca ca
100 000 anställda.

Verkställande direktören leder KFOs löpande inde-verksamhet, ärsom
lad i förhandlings-antal och sakområden. Varje föreståsområdeett av en
ombudsman. Samverkan mellan ombudsmännen isker dels permanenta

förstadels i projekt. I hand sig medlemsföretagenvänder tillgrupper,
respektive fackområdesansvarig.avtals- eller Ca 30 anställdaärpersoner
vid kansliet.

Organisationens huvuduppgift biträda förhand-är medlemmarna iatt
lingar fackförbundmed träffa kollektivavtal föroch medlemmarnas räk-
ning. De KFO genomförda förhandlingarna indelas i avtalsförhand-av
lingar, medbestämmandeförhandlingar och tvisteförhandlingar. Därut-
över lämnar KFO service i frågor uppkommer i medlemsföretagenssom
löpande personaladministrativa verksamhet.

Ärenden blir föremål för avtalsförhandlingar i främstarör rummetsom
löner anställningsvillkoroch allmänna frågor försäkringar, med-samt om
bestämmande, utbildning arbetsmiljö.och De avtal, kommer tillsom

efterstånd förhandlingar,sådana ansluter i tillhuvudsak vad gällersom
inom respektive övrigabransch på delar arbetsmarknaden. Förhand-av
lingarna genomförs med särskilt delegationer förutsedda berörda verksam-
hetsområden. I den händelse KFO träffadede avtalen blir föremål förav
lokala anpassningar, kan medlemmarna erhålla råd och frånstöd KFO.

KFO insamlar och lönestatistik förbearbetar medlemsföretagen. Vidare
har statistiksamarbeteKFO övrigamed arbetsgivar- och arbetstagarorga-
nisationer inom privataden sektorn. KFO genomför olikadessutom utred-
ningar och beräkningar alternativaavseende löneformer och dylikt.

Förutom konsultation,den KFO i arbetsrättsliga frågor, erbjudssom ger
medlemsföretagen kostnadsfritt juridiskt i samtligaombud arbetsrättsliga

vid idomstol eller skiljenämnd.processer
KFO har fastställt lönepolitiskt inrättatoch särskildett program en

förenhet bistå företagen i lönepolitiska frågor utbildning ochatt genom
företagsanpassade program.

Den löpande informationen till medlemsföretagen sker KFO-genom
cirkulär. Fyra informationsbladetgånger år KFO-information.utgesper
Genom särskild Informationenhet, KFO Samhällskontakt, samord-en

KFOs interna information.ochexternanas
KFOs medlemsavgift för 1990 för årslönesumma tillutgör 28upp

basbelopp, 10 basbeloppet för januari 1990.procent av
På den del årslönesumman överstigerav som
28 inte 5004 basbelopp utgår 0,17 procent,men-

5004 inte lO 000 basbelopp 0,12utgår procent,men-
l0000 inte 25 000 basbelopp utgår 0,08 procent,men-
25000 basbelopp utgår 0,04 procent.-
Årsavgifterna fastställs Överstyrelsen. viss förekom-För medverkanav

mindre avgift debiteras. Medlemsföretag möjlighethar tillatt attmer en
förmånligt pris anlita KFO-Konsult dotterföretagAB, helägt till KFO.ett 103



199141SOUmilj.kr., har8omsättning påhade1990KFO-KONSULT AB, caensom
Bilaga 7rationaliserings- ocholika slagserfarenhetmångsidigbred och aven

erbjuder konsult-Bolagetrörliga lönesystem.utredningsarbeten samt av
områden.följandeinomtjänster

Organisationsutredningar-
Kontorsrationaliseringar-

schemaläggningarinkl.Bemanningsplanering-
löneformerRörliga-

Lokalplanläggning-
Produktionsplanering-
Produktkalkyleringsunderlag-
Arbetsmätningar-
Utbildning-
Problemidentifiering-
Kravanalyser.-

SFOArbetsgivarföreningen4.4

och har änhuvudorganisationerarbetsmarknadens merSFO är en av
statliga bolag,ingår bl.medlemskretsenanslutna. Iarbetsgivare1000 a.

arbetsgivarförbund be-motsvarighet tillSFOsföreningar.stiftelser och
beroendeBranschkommittéernaSFO-branschkommittéer. utser,nämns

föreningens högstaDenna ärtillombud stämman.sin storlek, 1-5på
styrelse ochårsavgift ochbl.a.beslutaroch utserbeslutande omorgan

ochverksamhetför SFOslöpandedetStyrelsen har ansvaretrevisorer.
förhandlingsdelegationens arbete.iavtalsutskottsittdeltar genomex.

LOhuvudorganisationsivå medpårekommendationsavtalträffarSFO
miljöfrågor ochpensioner,försäkringar,löner,respektive PTK t.ex.om
liksomavtalövergripandeFörhandlingarmedbestämmande. merpar-om

godkännasfall skai vissaänstemannaavtal,förekommande avsomten av
förhandlings-utseddastyrelseni denmedverkansker understyrelsen, av

sluts kol-rekommendationsavtalenfrånutgångspunktMeddelegationen.
fackförbunden.branschkommittéer ochSFOslektivavtal mellan

115000.medlemmarna ärhosanställdaAntalet ca
verkställandeledningkansli undergenomförsVerksamheten ett avav

miljö,utveckling ochförhandling,föravdelningaroch bestårdirektören av
administration.företagstjänster samt

i löpanderådgivning detomfattar bl.medlemmarnaservice tillSFOs a.
anställningsvillkor ochallmännalöner,avseendepersonalarbetet, ex.

frågorarbetsmiljöfrågor ochiocksåRådgivning skermedbestämmande.
avtalsförhand-vidmedverkarförhandlareSFOsföretagshälsovård.om

tillhanda-nivå ochlokalpåinte kan avgörastvisterhandläggerlingar, som
i olikaUtbildningbranschnivå.riks- ochjämförelser påförstatistikhåller

skermedverkanochkursverksamhetbedrivsarbetsgivarfrågor egengenom
utbildning.Företagsanpassadiäven

trygghetsavtalförstaarbetsmarknadensträffade 1972SFO nu om-som
1990 medträffadestrygghetsavtalMotsvarandePTK-området.fattar

104affársverksbolag.förFörbundStatsanställdas



SOU 1991Den huvudsakliga servicen till 41medlemmarna beträffande rådgivning
Bilaga 7och övrig inom för grundavgiftenmedverkan sker för närva-ramen som

rande 0,4utgör lönesumman.procent av
Avgiftsfrnansiering vissa tjänster förekommer dessa i huvudsakav om

enskild medlem.anses gynna en
SFO har dotterbolag, CERTO drivs kommersiellaAB, påett som grun-

utbildningder. CERTO AB arbetar med inomoch uppdragsverksamhet
olika företagens möjlighetområden stöder till ökad lönsamhet samtsom
utför förlagsverksamhet. Omslutning milj.2 kr.utgör

Verkstadsföreningen4.5

Verkstadsföreningen enligt sina arbetsgivarorganisation förär stadgar ar-
betsgivare i Sverige idkar mekanisk gjuterirörelseverkstads- eller ellersom
därmed likartad verksamhet. Föreningen har 2 700 medlemmar medca ca
325000 anställda. Föreningen regionalhar uppbyggnad beståendeen av
fem geografiska speciell förkretsar krets småindustrin. Kretsarnasamt en

imedlemmar Överstyrelsen. VF håller årsmöte.utser ett
VF har 105 lokala omfattaröver samarbetsgrupper 1000änsom mer

medlemsföretag med sammanlagt 250 000 anställda. Grupperna verkar på
många håll verkstadsindustrins i opinions-språkrör och rekryterings-som
frågor. I ömsesidigtsker utbyte synpunkter löner,ettgrupperna av om ex.
anställnings- arbetsvillkor. ursprungligaoch Den uppgiften för dessa grup-

solidariteten i lönefrågorvärna och dettaattper var om grupperna ser
fortfarande huvuduppgift.som en

medlemsforbundetVF det i Svenska arbetsgivarföreningen.är största
Kansliorganisationen omfattar regionkontorhuvudkontor, iett ett

Stockholm niooch regionkontor ipå andra landet. Totalt har för-orter
eningen 150 anställda i regionala35 den organisationen. Påca varav ca
huvudkontoret finns förhandlingsenhet, utbildningsenhet samten en en
miljöenhet bl. handhar produktbank kan upplysninga.som en som ge om
olika produkters innehåll.

förhandlarVF centrala avtal med SIF, SALF, CF och Svenskaom
Metallarbetarförbundet. Under år har ställt sig utanförVF desenare
samordnade förhandlingar förts mellan SAF, LO och PTK.som

Rådgivning hjälpoch lokala förhandlingar i första frånmed sker hand
regionkontoren har erfarenhet i olika arbetsgivarfrågor.bred Re-som en
gionkontoren förmedlar så skulle behövas kontakter med den kompe-om

finns på kansli iVFs Stockholm. Regionkontoren deltar också allttens som
i lokala och regionala intressefrågor där och företagenVF samverkar.mer

Några huvudfrågor for VF bevaka intresseär medlemmarnasatt gent-
beslutsfattare olika nivåerpå i frågasamhället. En äremot attannan

stimulera yrkesutbildningen så få tillgångmedlemmarna skall till yrkes-att
utbildad Genom försorg utbildaspersonal. VFs lärare och instruktörer och

information till yrkesråd, kursnämnder och utbildningsmyndigheter.ges
Motsvarande intressebevakning sker det ingenjörer civilin-när gäller och
genjörer.

Verkstadsföreningen har omfattande utbildning för stödja företa- 105atten



SOU 199141arbetsgivarfrågor. i bl. arbets-i olika Kurserkompetens arrangeras a.gens
Bilaga 7arbetsvärdering,lönesättning, lönerevision, kva-förhandlingsteknik,rätt,

löneadministra-arbetsmiljö, ochlifrkationsvärdering, medbestämmande
tion.

Företagenolika personalkategorier inom ochtillKurserna anpassadeär
från resultatinriktat arbetsled-utgångspunkt påmed synsättupplagda ett

utbild-arbetsgivarrepresentanter får grundligCheferning. och andra en
Vidareinomi och arbetsrätten.ning i regelsystemen avtalen lagarna

företaget.till enskilda Huvuddelenanpassade detskräddarsys kurser, av
avgifter erbjuds till själv-finansierad särskilda ochutbildningen är genom

kostnad.
arbetsorgani-årliga konferenser,bidrarVid sidan kurserna ex. omav
medlemsföre-erfarenheter överförsarbetsmiljö, till mellansation och att

utifrånexpertiskonferenserna medverkar ocksåoch medarbetarna. Itagen
undervisning forskning.erfarenhet företagsledning, ochpraktiskmed av

årsavgift. Inträdesavgif-inträdesavgiftMedlemsavgifterna består ochav
arbetstagare. tillförs i sinfor med 40 kronor Denhar 1989 utgåttten per

Årsavgifterna till för 1989 beräkna-understödsfonden. VF och SAFhelhet
förmedlemsföretagens 1988.lönesummordes på

förolikai femAvgiften debiteras enligt skala med procentssatserstegen
sammanställ-Avgiftens framgår följandeolika lönesummedelar. storlek av

ning.

Steg Företagetslöne- Uttagsprocent
till till SAF Totalt1988 VFsumma

tjmarb arbtjm
till milj.14l upp

°o% % 1,02% 1,000,60 % 0,42 0,40kr.
°0% 0,98% % 0,40 % 1,0028 milj kr 0,58 0,422 14 - %% % 0,98 % 0,96milj 0,56 % 0,42 0,403 28 70 kr- %% 0,94% % 0,40 °o 0,9670 140milj kr 0,54 0,424 - %% % 0,94 % 0,92milj 0,52 % 0,42 0,40140- kr5

till förmilj.kr. betalar VFföretag lönesumma på 30Exempel .Ett med en
%, för lönesummedelen mellantill milj.kr. 0,60lönesummedelen 14upp

och 30för mellan 28milj.kr. % och lönesummedelen14 och 28 0,58
milj °o..kr. 0,56

Summering4.6

arbetsgivarorganisationernavid är någotsummering handenEn attger
förutsättningaruppgifter utifrånolika utformade och har olika allt de som

iakttagelseför respektive eller delägare. En allmängäller medlemmar som
organisationer medlemmar-efter ärkan kontakter med berördagöras att

intressebevakningeffektivhjälp vid förhandlingsarbete,krav snabbpånas
utredningsarbete be-initiativkraft genomförandevidoch gemensamtav

kommit till uttryckuppfattningviktigt. allmändöms mycket En somsom
utangrundavgiften brett stödbör medlemmarnaär att taxame-ettatt ge
organisationernaflerabörjar ticka. specifik service har 106Förtern avmer



byggt olika former för SOUstöd och konsultmedverkan 199141bedrivsupp som som
uppdragsverksamhet. Denna verksamhet Bilagasysslar allt efter 7uppdragsgivar-

önskemål med arbetsgivarfrågor i vid bemärkelse, fråndvs. allt löne-nas
organisationsutformningoch till vid utformningenstödsystem lokalav

personalpolitik i specifika frågor och arbetsplatsinriktade personalförsörj-
ningsutredningar.

Diskussion5

Viktiga förutgångspunkter förändringarde skett inom den statligasom
arbetsgivarpolitiken den personalpolitiskaär propositionen prop.
1984852219. fastslogsHär verksamhetsintresset skallatt styra statens
position i löneförhandlingarna och myndigheterna skall ha ökatatt ett

i arbetsgivarfrágor. statsmakterna använder intehelleransvar numera
statsförvaltningen fördelnings-, löne- eller arbetsmarknadspolitisktsom
instrument villkorpå andra vadän pågörs andra arbetsmarknadssek-som

En viktig utgångspunkttorer. är statsmakternas mál- och resultat-annan
styrning myndigheterna decentraliseringssträvanden i statsförvalt-samtav
ningen.

5.1 SAV idag

Den under 1980-talet förändrade lönepolitikenpå inom statsförvalt-synen
ningen åtföljtshar ändringar i formerna för SAVs verksamhet.av

SAVs styrelses sammansättning har sålunda förändrats. börjanI på
1980-talet löneministerns statssekreterare ordförande regerings-ochvar
kansliet representerades ytterligare några statssekreterare. Efter 1985av
har regeringskansliets representation i förändratsstyrelsen så de poli-att
tiska tjänstemännen utgått och med planeringschef och chefenersatts en

Övrigaför den personalpolitiska frånenheten civildepartementet. styrelse-
ledamöter huvudsakligenutgörs myndighetschefer, fyra frånav varav
affársverken. Sedan 1985 ordförandenär verkschef. Styrelsen beslutar ien
alla frågorstörre berör avtalen och i övrigt det gällernär arbetsgi-som av
varpolitiken.

De sektorvisa förhandlingsdelegationerna, SAVs styrelse,utsessom av
har rådgivande förhållanderoll i till styrelsen. delegationerna ingårIen
administrativa chefer och personalchefer från myndighetersamt stora
ibland förhandlingschefer.

Under förhandlingsarbetets förekommergång informella kontakter med
regeringen för information och diskussion.

I och med verksamhetsintresset förgrundeni har SAV kraftigtatt satts
ökat sina kontakter med myndigheterna. Detta sker den sektorvisgenom
uppbyggda kontaktmannafunktionen har de löpande kontakternasom
med myndigheterna.

Vidare genomför SAV avtalskonferenser till vilka myndighetschefer och
administrativa chefer inbjuds. Vid dessa konferenser avhandlas olika
arbetsgivarpolitiska frågor. genomförSAV vidare sektorvisa myndighets- 107



SOU 1991 41förhandlings-sektorvisaerfarenhetsutbyte. Deochför informationträffar
Bilaga 7förhandlingsperio-utanförträffarregelbundnaocksådelegationerna har

derna.
s.k.myndigheterna detärSAV ochför kontakt mellanformEn annan

personalchefer. Vid dessaantali vilket deltararbetsgivarforum ett stort
utvecklings-arbetsgivarpolitiskaantalbehandlassammankomster ett

förreferensgrupperolikamyndigheterna i attmedverkarprojekt. Vidare
imedverkarochbedriverSAV ävensakproblem. ettuppkommandelösa

myndigheterna.förutbildningararbetsgivarinriktadeantalstort
för affärs-avtalAVA ochaffársverksavtalträffades1989 ettUnder ett

träffadeAvtalen ärBOA.bolagsavtaletkallatbolaghelägdaverkens
inomverkarhuvudorganisationerna statensSAV och demellan tre som

arbetsgivarföreningsärskildtillämpar BOA harbolagområde. För ensom
i förhand-företräderArbetsgivarföreningen BOA. SAVbenämndbildats

tillhör BOA.företaglingar de somm. m.
inneburit1980-taletutvecklingen underSammanfattningsvis atthar

ienskilt ochmyndigheternaöverlåtit tilli praktikenregeringen att samver-
Huvuddelenbehoven.arbetsgivarpolitiken efter deutformakan avegna

medverkarförhandlingar. SAVvid lokalafördelas ocksålöneutrymmet
myndigheterna ochförtilluppgifterutföra ärsådana nyttaatt somgenom

förhand-isakfrågor, lokalai olikamyndigheternabiträder SAVi övrigt
organisationSAVsarbetsgivarollen.lokalautveckla denlingar och med att

olikainivåer ochför på allautvecklatsarbetsformer haroch att samman-
myndighe-hosverksamhetenförändringennödvändigastödja denhang av

terna.
for sinfått ökatmyndigheternaledningssystemet har ettdetI ansvarnya

Även samfälltfinns behovdecentraliserati ettverksamhet. systemett av
naturligt dettaarbetsgivarna. Det ärstatligafrån de attagerande gemen-

arbetsgivarorganisation. Enitill uttryckintresse kommer ge-ensamma
förförutsättningområdenarbetsgivarpolitik inom olika är attenmensam

löne- ochtillämpaochutvecklamyndigheterna skall kunna perso-en egen
åstadkommaochverksamhetsmålenför nånalpolitik instrument attsom

förnyelse.en
arbetsgivarfunktio-delegationlångtgåendebakgrund denMot avav

1980-talet ochdelenundersketttill myndigheterna avsenaresomnerna
naturligtdetframöver, ärskedelegering attytterligareden avsessom

utformas.framdelesarbetsgivarfunktionerna börcentralahur deöverväga
organisationfunktioner handhasbörför dessatalarMycket somatt av en

arbetsgivarorganisation.verkar ensom

lönekostnadsökningarbegränsningar förFinansiella5.2

anslags-regeringen ochreglering mellanekonomiskförNuvarande systern
täckning förfår dei principmyndigheternamedförmyndigheterna att

inte fördetkollektivavtal. Så ärträffadetill följduppstårkostnader avsom
vilka med ökadeaffársverken,förmyndigheter elleruppdragsñnansierade

personalkostnader.ökadekompenserarörelseintäkter måste
108underställaskollektivavtalträffadeordning skallEnligt nuvarande rege-



SOU 1991 41föregåsringen för Regeringens skall i vissa fallgodkännande. godkännande
Bilaga 7riksdagens finansutskott 9godkännande RF 1l.av av

arbetsgivaror-myndigheterna myndigheterna styrdochFör att en av
träffaganisation förhandla och avtal lönerpå skall kunnaeget omansvar

förmekanism finansiell begränsning löne-någonkrävsm. som ger enm.
stegring. mekanism motsvarandekostnadernas Med andra ord behövs en

företag inte vilkakonkurrensutsatta kan gå med påden gör attsom
lönestegringar helst.som

tillämpades förerinras 1988 lönekostnadsram deHär kan attom en
budgetpropositionen föreslogstatliga förvaltningsmyndigheterna. 1989l

förskulle användas 1989.regeringen lönekostnadsram på 5 procentatt en
Enligt finansutskottets mening FiURiksdagen avstyrkte detta.

lämpligheten utgiftsram till198889 20 kunde begränsa endastattav en
ifrågasättas.resursslag lönekostnader I stället borde ett nyttett --

fast för myndigheternassikte på lägga samladesystem ta att ramen
förvaltningsutgifter.

regeringenfinansplan 199091 100 bil. redovisar1991 års prop. lI
förslag.utgiftsramar utformassynpunkter på hur kan lämna någotutan att

anfört myndig-anledning vad riksdagen har ochMed strävan att geav
framstår naturligthandlingsfrihet inom ramanslag detheterna ökad som

förvaltnings-finansiell begränsning myndighets samladeböratt en avse en
utgifter.

Affársverken avkastningskrav och undermed arbetarstyrs mernumera
ipositioneller mindre uttalad konkurrens. Deras därmed sådan deär att

villkor företagen.praktiken underkastade i huvudsak I denär samma som
avgifter regeringenaffärsverkens intäkter ellermån utgörs taxorav som

begränsningsinstrument.fastställer, Någonkan dessa användas ytter-som
propositionenligare finansiell begränsning inte. prop.behövs därmed I

näringspolitik för tillväxt föreslår regeringen vidare19909187 attom
får förutsättasaffärsverk ombildas till aktiebolag.några skall Det att

administrativa begränsningsinstrument för löne-behovet användaattav
bortfaller bolagsformen väljs.kostnaderna helt när

mindreUppdragsfinansierade myndigheter ellerverkar också under mer
villkor. fall fastställer regeringen deraskonkurrensutsatta I några också

styrinstrument för föravgifter. Samma närvarande användsochtaxor som
myndigheter.affársverken därför tillämpas förbör kunna dessa

finansiella begränsningsmeka-bakgrund vadMot sagtsav som nu synes
främsti form utgiftsramar, utformas för tilläm-nismer, kunna attex. av

anslagsfinansierade myndigheter. Vid myndigheter finnsdessa drygtpåpas
vilket200000 anställda, den samlade arbetstyr-5motsvarar procentca av

ikan landet.
ledning förhållandenaarbetsgivare medStaten kan antas agera avsom

övriga utgångspunkt bör grundenpå arbetsmarknaden bl. Denna utgöraa.
för finansiella begränsningen. för utgiftsramarEtt börden nytt system

fastställs idärför kunna bygga med utgångspunkt bl.a. löneut-på deatt
vecklingen övrig arbetsmarknad.på

befogenheten förhandlaeffektiva utgiftsramarOm kan skapas, bör att
träffa anställningsvillkor från riksdagen tilloch avtal kunna delegeras 109om



SOU 1991 41regeringen vidare till myndigheterna arbetsgivarorganisationen.och och
Bilaga 7blir naturligt myndigheterna arbetsgivarorganisationdåDet att genom en

tillgodose sina intressen.söker gemensamma
Effektiva utgiftsramar finns inte. I avvaktan på sådanaännu att ut-

införs, ordning träffar kollektivavtalvecklas och nuvarande SAVutgör att
förbehåll för regeringens praktisktgodkännande verkande begräns-med en

ningsfaktor. regeringensoch med godkännande behövs, det nöd-I äratt
förhandlar för arbetsgivarens räkningvändigt håller sådandeatt som

regeringen träffade verkligende säkra avtalkontakt med kan påatt attvara
regeringen.godkänns av

Även finnsförutsättningarna inte fullt skapa heltännu ut attom en
arbetsgivarorganisation,medlemsstyrd kan det ändå värde att tavara av

för institutionella tillden strukturen vad ärsteg att anpassa som en
delegeringenutveckling verksamheten. Vidare har arbets-önskvärd avav

givarfunktionen till myndigheterna naturligtgått så långt det äratt att
relation till myndigheterna till faktiska förhållandena.SAVs deanpassas

finns därför forma till statlig arbetsgivarorganisa-Goda skäl SAVatt om en
tion.

Bedömning6

arbetsgivarorganisation för tillvarauppbyggd medlemmarnasI att taen
inflytande delaktighetintresse blir givetvis medlemmarnas och avgö-en

för inflytandetrande utgångspunkt. Formerna bör närmast desammavara
i arbetsgivarsammanslutningar.gäller andrasom

inflytandeinnebärDetta alla medlemmarna skall kunna utövaatt ge-
i nomineradelta Denna bör eller styrelsestämma. stämmaatt utsenom en

ordförande för Vidare fastställa avgifter inrikt-och styrelsen. bör den och
i till ligger arbetsgi-ningen verksamheten Närmast handsstort. attav ge

verksamhetsformen ekonomisk förening. alternativvarorganisationen Ett
kan uppdragsmyndighet så medlemmarnasatt attanpassa en s.vara
inflytande till ikan komma uttryck sådan.även en

omfatta nomineraStyrelsens beslutskompetens bör bl. elleratt utsea.
chef för organisationen, fastställa före-verkställande verksamhetsplan och
utdebitering. innebär i sistaslå styrelsen och handstämman Detta att

tillställning vad skall finansieras medlems-medlemmarna tar genomsom
avgifter skall debiteras särskilt.och vad som

fungera förhandlingsdelegation.Styrelsen bör stor Detsom synes
lämpligt konflikträtten ligger hos styrelsen. Ett arbetsutskott medatt upp-
gift liten förhandlingsdelegation finnas.bör också Mycketatt vara av
organisationens troligen branschvisa delegatio-arbete kan byggas runtupp

olika befogenheterDessa delegationer kan beroende på hurgrad avner. ges
utformas.de närmare

i organisationen obligatoriskt för myndig-Om medlemsskapet skall vara
föreskrift iheterna kan åstadkommas häromdetta t.ex. genom en resp.

myndighets verksförordningen.instruktion eller i
Finansieringen medlemsavgifter debiteringbör ske och 110genom genom



SOU 1991 41för tillföras organisationensärskilda tjänster. Vilka skallresurser som
Bilaga 7liksom innehåll former Medverksamhetens och medlemmarna.avgörs av

arbetsgivarorganisationer finnserfarenheterutgångspunkt från vid andra
anledning förmoda organisationendet myndigheterna önskaratt attatt

förhandlingar,tillhandahålla vissa grundtjänster centralaskall t.ex.som
avtalstolkning, rättsligtråd vid lokala Förhandlingar, hjälp stöd,med

intressebevakning, statistik. Vidareutredningsarbete och kan medlem-
särskild avgiftorganisationen skall kunnakomma önskaatt att motmarna

kompetensbevakningerbjuda arbetsgivarinriktad utbildning,anpassad
myndighetsanpassat för olika problem.stöd hanterasamt att

schablonavgift, visstñnansieringsalternativEtt är t.ex. ettatt ta ut en
bli berät-hos medlemmarna. Dessa skulle dåpå lönesummanprocentuttag

arbetsgivarorganisationtigade få tjänsterdel alla de presenterar.att av
schablonavgiftalternativ avgifterna såEtt delasär attannat att upp en

myndigheterför normalservice och kost-berör alla attuttas enen som
direkt tillavgift för tilläggstjänster signadsrelaterad erlägges vändersom

medlem.en
arbetsgivarorganisationenDet styrelsen i beslutaankommer på att om

överslagsberäkning visaravgiftskonstruktioner avgiftsnivåer. dockoch En
omfattning räcka meddet med nuvarande verksamheten böratt enav

genomsnittlig grundavgift beroendepå 0,1 -0,2 lönesumman,procent av
avgiftssatsen för myndig-på skall lika alla eller de störrestorom vara om

affársverkenheterna skalloch rabatt trappstegssystematt ettgenom
blir fleranvänds innebär avgiften proportionellt lägre anställdaattsom

arbetsgivaren hundralappar anställdhar. Detta motsvarar ett perpar per
år. tjänster debiteras särskilt.Detta bygger på delatt en

till arbetsgivarorganisation behöver också på-Utvecklas SAV dettaen
Hittillsregeringens statliga arbetsgivarfáltet.verka handla på detsätt att

har varit vanligt statliga myndigheter-det regeringen önskat påverka deatt
olika arbetsgivarfrågor till SAV.agerande i uppdragattnas genom ge

budgetproposition 199091 100Exempel finns i 1991 prop.på detta års
bil. arbetsgivarorganisa-26-27. Verkar SAV medlemsstyrd15, om ens.
tion blir koncernledning riktar krav direktnaturligt regeringendet att som

förenligttill i fall finnamyndigheterna. då detDessa kommer många att
organisationsina intressen efterfråga från sinmed stödatt gemensamma

för tillkunna leva kraven.att upp
Även arbetsgivarorganisation för statliga myndigheterbl. böra.som

SAV kunna utföra vissa regeringen. Det kan gällauppdrag åt t.ex. att
utforma löneavtal.statistik kostnadsberäkningar i samband medoch göra

utföraOrganisationen regeringens uppdrag kunna utred-bör också på
ningar vidta genomföra utvecklingsinsatsereller åtgärder eller ärsom av
intresse för i arbetsgivarroll.medlemmarna deras

lll





SOU 199141Promemoria
Bilaga 81991-04-23

Pensionsadministration

statliga myndigheternasEnligt direktiven utredningen hur deskall pröva
tillgo-pensionsadministrativa området börbehov stöd på det löne- ochav

förutsättningarvissai framtiden, beaktande ändradedoses bl.a. med av
för områden.för närvarande stöd på dessa Iverksamheten. SPV lämnar

SPV bedriverdirektiven lokaliseringen verksamhetdenatt av somanges
administrationenpromemoria behandlasinte skall prövas. I denna av

fl.pensioner till statstjänstemän m.

ordningNuvarande1

administrativai följande han-pensionsadministration det denMed avses
statliga gruppliv-tjänstepensionen ochteringen främst statliga dendenav

frågorhärtill utförs prövning rörandeförsäkringen. anslutning ocksåI av
förpensionsersättning, kansliverksamhetpensionsersättning särskildoch

utbetalning vissatjänstepensions- grupplivnämndochstatens samt av
förmåner.andra

uppgifternapensionsadministrativai statsförvaltningen centralaDe ut-
grupplivadministra-statliga pensions-förs vid i Sundsvall. ochSPV Den

beräknas undertionen i anspråk 200 ochcentralt närmaretar personer
milj.milj. kr.96 kr. detta belopp 41budgetåret 199091 kosta Av ärca

inkl. förmilj. ADB-kostnader lön ADB-lönekostnader, 30 kr. egen
ungefär milj. övriga kostnader hyror,personal och 25 kr. gemensamsom

administration m. m.
finansieras iadministrativa huvudsak dekostnadernaDe attgenom

avgift för varje Avgiftenstatliga anställd.myndigheterna erlägger upp-en
för tillgår närvarande 119 kr. år.per

gruppliversättningar finansieras iUtgifterna för pensioner ochutgående
myndigheterna betalar. Lö-huvudsak det lönekostnadspålägg somgenom

socialförsäkringsavgifterföretagsprivatanekostnadspålägget motsvarar
folkpensionför och ATP kostna-bl. kostnadernaoch täcker samtm. m. a.

affärsdrivandestatliga kompletteringspensionen. verkenför Dederna den
pensionskostnader.i särskild ordning för sinafl. självam. svarar

i kollektivavtal.pensionsförmånerna 1974statliga sedan regleradeDe är
företrädare i1988. StatensGrupplivförmånerna avtalsreglerade sedanär

förord-arbetsgivarverk.förhandlingar förmåner ldessa är statensom
förordningen 1039ningen instruktion för verket, 19841988 113 med

tjänstepensionsförmånerstatliga ochhandläggning ärendenav omom
tjänstepensionsförmå-utbetalning statligaförordningen 1980 759 om av

anställnings-socialförsäkringsförmåner föreskriftervissaoch omgesner
pensionshantering.myndigheternas och SPVs

statliga pensionsförmánernaadministrativa hanteringen deden 113I av



SOU 199141ingår in uppgifterlöpande samla löne- och tjänstgöringsförhållan-att om
Bilaga 8för tjänstemans framtidaden betydelse pensionsförmåner.ärsom av en

pensionsförmån tidigareNär ansöker skall de insamladeen person om en
uppgifterna ligga till för beräkningen förmånens Oftagrund storlek.av

liknande uppgifter frånbehöver de dock kompletteras med tidigare icke-
statlig anställning. Vid beräkningen specifikaskall beaktas de avtalsregler

giltiga i varje särskilt fall.kansom vara
utförsPå begäran tjänsteman beräkningar slagdetta underävenav en av

den anställdes aktiva tid, vid till privatövergång eller kommunalt.ex.
arbetsgivare och vid tveksamhet vilket förmånsaltemativ är mestom som
fördelaktigt. förmån, exempelvisNär ansökan ålderspen-görsen om en
sion, förmånenavtalet vederbörande till den sökta ochprövas rättom ger-

vilketmed belopp den skall utgå.
statliga pensionsadministrationenDen omfattar samordningockså med

socialförsäkringsförmåner, falli främst folkpension tjäns-detta och allmän
tepension. Samordningen innebär framräknade statliga pensions-denatt
förmånentjänstepensionen, % tjänsteman-70 74motsvararsom ca av-

slutlön, försäkringens förmåner.reduceras med den allmänna Pris-nens
löneutvecklingen ioch samhället har medfört samordningen i åtskilligaatt

fall till folkpensionenleder tillsammansoch ATP-beloppet såäratt stora
de helt överstiger tjänstepensioneller -denatt motsvarar o.m. som-

tjänstemännen berättigad till. till nollpension, vilketDetta lederär s.
innebär statlig kompletteringspension intenågon utgår endastatt utan
folkpension och ATP.

Nollpensioner följd statliga pensionenär den k.äratten av en s.
bruttoförmån. detta olika pensionsförmånerMed deattmenas en person
tjänat in belopp förmånligasteutgår med värdet denett motsvararsom av
högsta pensionen. privata tjänstepensionerna enligtDe ITP- och STP-

vilket nettotillskott alltidär k. med menassystemen nettotyp, att ettav s.
till de allmänna pensionsförmånerna. pensionsavta-utgår Det kommunala

let, i likhet statligaPA-KL, med det avtalet också bruttosystemär ett men
innehåller garantier nollpension.mot s.

Pensionerna tillsammans folkpensionbetalas SPV med och ATP. Iut av
praktiken innebär i fungerardet SPV skattehänseende huvudar-att som
betsgivare för förmånstagarna de lämnat sin anställning.när Utgående
pensioner förändras årligen på grund ändring basbeloppet. Andraav av
tillfällen förändradeadressändringar eller förmånsregler,är skatte- och
civilståndsändringar olikapå påverkar den utgåendesättsomm. m. pen-
sionsförmånen.

Arbetet med in uppgifter för framtida förmåner, faställasamlaatt att
förmånerna därefter förmånerna inom statligaoch utbetala detäratt

således till till administrationenområdet samlat SPV. Skälet centrali-att
rationellt organisationdet låta specialisera sigär påserats att ansetts att en

uppgiften, i förstället varje statlig myndighet för sig.skall sköta denatt
utförSPV serviceuppgift statliga myndigheterna.på så åt de Detsätt en

kan affársverken tidigare sinbl. de skötte pensions-noteras att storaa. egen
administration, uppgiften utförsden 1963 SPV.även sedanmen av

statliga pensionsförmånernaBl.a. på grund de tidigare offent- ll4attav var



SOU 1991 41enligt instruk-ligrättsligt i statligt pensionsreglemente, SPVreglerade ärett
Bilaga 8förvaltningsmyndighettionen central inom området. l dag reglerass.

i pensions- grupplivverksamhetenemellertid hela den statliga ochstort sett
arbetstagarorgani-kollektivavtal arbetsgivaremed mellan ochstaten som

statliga ställning alltmersationerna det området. SPVs har därmedpå
pensionsadministrativakommit likna den privata och kommunalaatt som

organisationer har.
finns sektorvisa organisationerMotivet till det på arbetsmarknadenatt

olika inom olikautför liknande uppgifter de samhälls-avtalen ärär attsom
Även specialiseringi fallsektorerna. detta har behovet ansetts varaav

väsentlig.
kvanti-beskrivits iverksamhet tabell l antalFör den ettsom nu anges

uppgifter.tativa

Uppgifter pensionsverksamheten budgetåret 198990Tabell 1 om

i matrikelregister, 720000Antal SPVs st.personer
far pension SPV, 280000Antal st.personersom genom

nollpensioner, 28000Antal k. st.s.
pensionsärende, 570Kostnad handlagt kr. lper

rlig personför pensionsadministration,avgift kr. 19lper
pensioner, milj. 27556Utbetalda exkl skatt, kr.

varav folkpension milj. kr. 20235och ATP,

förändringar2 Aktuella

pensionsadministrationen frånFörutsättningarna för statliga ändrasden
genomgripandetid till förändringarna slag.Ibland ärannan. av mer

Nyligen 198990 198990 rskr.beslutades prop. 41, UbU
överföra vissfrån januari 1991 lärare och198990 58 således den latt

medförtill avtalsomrádet.skolpersonal det kommunala Detta attannan
i fortsättningen pensioneras kommunernasdenna personalgrupp genom

cirkaförsorg. statliga pensionsområdet därmed med 150Det reducerades
finns omkringtjänstemän. inom statliga pensionsomrádet då000 Kvar det

inom civila statsförvaltningen 200450 000 anställda denärpersoner som
affársverk övriga institutioner000, försvaret 50 000, 160 000 och som

bidraghar statliga 35 000.
införadiskuteratsstatliga har under årInom det området att ettsenare

alfársverksomrâdet 1990 avtalhelt pensionsavtal. slöts underInom ettnytt
bolagsforrn.añärsverk, ipensionsförmåner till anställda i övergårom som

nettopensions-likheter med ITP, bygger påAvtalet BOA-P, har storasom
jämförtformen innebär administrativa förenklingar i hanteringen medoch

i kraft från januari 1992 och skalldet tidigare avtalet. Avtalet träder 1
administreras SPV.av

1991 det statliga områdetl kom på överens ett nyttparterna ommars
affärsverken.pensionsavtal för statliga förutom Denhela det området, 115nya



SOU 199 41pensionsplanen utveckling lkan regelverk komsägas detvara en av som
Även Bilaga 8med BOA-P. i princip i kraft januaridetta avtal träder den 1992.l

I samband till pensionsplanernamed övergången de andraövervägsnya
finansieringsformer, i första för pensioner till i statligahand anställda
bolag. Det troligt individualisering pensionerna enligtär också att en av
ITP-planens för genomföras inommodell ITK kommer det statligaatt
området.

beskrivna förändringar medför pensionsområdetDe det statligaatt
kommer minska i omfattning, avtalen sig finnsnärmar de påatt att som

övrigtden svenska arbetsmarknaden i och premiereservsystemävenatt
aktualiseras. framtidakan utvecklingen i övrigt tillDen starkt knutenär
fortsattaden utvecklingen statliga omfatt-det pensionsavtalet och denav

ning BOAP få.kommer attsom

Pensionsadministrationen3 hos kommuner och
privata arbetsgivare

Kollektivavtal finns reglerar pensionsförmåner förockså kommun-som
landstingsanställda,och inom kooperationen för privatanställda och an-

ställda. Inom och avtalsområdena finns särskilda organisationervart ett av
för administrationen pensionsavtalen.som svarar av

Privata företag iutnyttjar utsträckning försäkringsbolaget SPP,stor som
administrerar privata tjänstemannapensioner enligt den ITP-planen.s.
Kollektivanställda omfattasarbetare den STP-planen admi-av s. som
nistreras och landstingAMF AFA. Kommuner och använder kommu-av

pensionsanstalt kooperativaKPA, medan den sektorn har koope-nernas
rationens pensionsanstalt OlikaKP. branscher banker ochsom ex.
försäkringsbolag pensionsinstitut.har egna

Riksförsäkringsverket för administrationen lagfästadesvarar av pen-
sionsförmånerna. likhetI med SPV betalar förmåner iKPA även dessaut
och statligamed de samordnas med den respektive tjänste-kommunalaatt
pensionen.

På grund anställda sin tid oftaunder yrkesverksamma har arbets-attav
givare inom flera olika omfattande infor-de sektorerna behövs ettav
mationsutbyte mellan de olika pensionsadministrerande organisationerna
för olikareglera mellanhavanden. pensionenGrundregeln skalläratt att

så den skulle ha varit tjänstemannen tidenhela tillhörtstor,vara som om
den sektor han pensionerats från. fallI många har emellertid blivandeen
pensionär intjänad pensionsrätt inom avtalsområde och dettaän ettmer

pensionsförmånmåste regleras skall fastställasnär och betalas ut.en

Jämförelse administrationskostnader4 av

jämförelse olikaEn mellan pensionsorganens för pensionsad-de kostnader
ministrationen intresse för belysa statligaär den verksamheten.attav

Ävensådan jämförelse emellertidEn inte heltär lätt mycket 116göra.att om



1991 41SOUäräråtskilliga arbetsmomentochförenar verksamheterna gemensamma,
Bilaga 8renodlatSPP harskiljer dem åt.del etthel t.ex.det också somen

vilket blandhittills SPV,från och även annattill skillnad KPAnettosystem
pensionsförmå-Försäkringensden allmännainte betalarinnebär SPP utatt

samtidigt har SPPpensionsadministrationenDetta underlättar menner.
förpremieberäkning görsuppgift denarbetskrävande somgenomen mer

organisationenföretagantalpensionerna och detfinansiera stora somatt
service till.ger

pensionshan-föruppgifter kostnadernainhämtatUtredningen har om
Förutsättningenpensionsadministrerandeolikavidteringen de organen.

tillmöjlighetkostnadermed sådanavarit endasthar ta som geratt
förhållanden.1989på årsUppgifterna i tabell 2 byggerjämförelse.

1989pensionsadministrationförkostnaderJämförelseTabell 2 av

KPSPPKPASPVAMF
Registreradearbets-

1029146117207411000-tal ltagare
pensionsmot-Antal

432322032802961000-taltagare
Totala kostnaderadm.

40,5275,991,092,1160,0milj. kr.
registreradKrår per 196151746446arbetstagare

465595224270 164pensionutbetaldKrår per 2792411129279totaltKrår,

antaletförgenomsnittskostnadentotalt,Krår,På raden summan avanges
pensionsmottagare.antaletochregistrerade arbetstagare

Även jämförelse,gäller dennadetnärreservationer måste görasom
organisa-olikaiarbetsinnehållet deifinnsskillnaderberoende på de som

pensionsadmi-förkostnaderrimlig slutsatstionerna, dockär att statensen
samhällssektorers.andrahögre ännistration inte torde vara

Diskussion5

pensionsadministra-statligaför denförutsättningarnafrågorEtt antal om
diskuteras.tionen behöver

Central administration

pensionsverksamhe-för hållamotivetsjälvfalletprincipiell fråga ärEn att
nuvarandesamlad sätt.påten

prin-iför närvarandebestårpensionsadministrationenstatligaDen av
utbetalning.beviljande ochmatrikelföring,nämligencip delmoment,tre

anställningsmyndighet,varjetidigare påmatrikelföringenför lågAnsvaret
händel-andralöne- ochföra sådanaspeciella matrikelkort hadepå attsom

intefick l17Matrikelkortetpensionen.framtidapåverka denkundeser som



Förvarasgallras och skulle myndigheten efter SOU 199141tjänsteman-även detut attav
lämnat sin anställning Bilagapå myndigheten. 8nen

Problemet den ordningenmed myndigheterna svårigheterhadeattvar
Föra in alla relevanta uppgifter. krävdesDet god kunskapatt deen om

statliga pensionsreglerna inte fanns särskiltöverallt, inte mindrehossom
myndigheter. Matrikelföringen betraktades såsom något udda inslag iett
lönearbetet, inte alltid utfördes i den utsträckning nödvän-som som var
digt. praktikenI gjordes ofta matrikelföringen först vid pensionstillfallet,
vilket gjorde i efterhanddet svårt rekonstruera pensionspåverkandedeatt
uppgifterna. Resultatet detta kunde bli korrekt pension inteattav en
kunde varje tjänsteman. Svårigheter fanns också förfrå-pågaranteras att

upplysa tjänsteman de pensionsförmåner självhan eller hansgan en om
efterlevande skulle få.

syfteI informationskvalitetenöka För få effektivareochatt att en
hantering matrikeluppgifterna har SPV utvecklat ADB-baseratettav ma-
trikelregister MAREG, i sin versionnuvarande varit i drift sedansom
1985. MAREG bygger på alla myndigheter, under kalenderåratt ettsom
betalat pensionsgrundande förmån, automatiskt får uppgifternaut en

Överföringeninförda i matrikelregistret. sker maskinellt vid tillfälleett per
år varje lönesystem För sig lämnar uppgifter SPV bestäm-attgenom som

Som har olika lönesystem överfört uppgifter till matri-mest trettonmer.
kelregistret. Antalet kommunicerande kommer minska något isystem att
och med lärare ll. överförs till det kommunala området.att m.

Fördelarna med det centrala matrikelregistret informationskvali-är att
förbättrats,avsevärt myndigheterna slipper manuelltteten arbete medatt

överföring uppgifter från lönekort till matrikelkort förvaringochav av
de uppgifteroch enskild framtida pensionattsenare om en persons
ständigt finns aktuella. Det möjligheter till bättre service frånsenare ger

vid FörfrågningarSPV För SPVs del MAREG möjlighetocksåm. m. ger
till intern effektivisering. Centraliseringen matrikelföringen haren av
också in tjänsterhundratal inom statsförvaltningen totaltsparat ett sett,
enligt SPVs beräkningar.

Även det statliga pensionsavtalet förändras, formtorde någonom nu av
registerhållning behövas i framtiden. Informationsmängdenäven bör dock
kunna reduceras i betydande grad.

När det gäller pensionsprövningen, dvs. nödvändigagöra beräk-att
ningar pensionsgrundande uppgifter tillämpa och tolka avtal, harsamtav
det lämpligt låta organisation för uppgiften.ansetts Arbetetatt en svara
kräver kunskap svårär upprätthålla verksamheten skall skeatten som om
decentraliserat. uppgifternaOm hanteras anställningsmyndigheternaav
finns risk fördet olikheter i bedömning i olika fall. Man kan i falldetta säga

rättssäkerhetsmotiv talar för centraliserad pensionsprövning.att en
utbetalningenAtt pensionerna organisationgörsav av en gemensam

betingas främst kostnadsskäl. Som framgått i tidigare finnsdet fleraav
organisationer centralt sköter liknande uppgifter. Det rationella isom

förfarandedetta har stärkts den tekniska utvecklingen, främstgenom
utvecklingen administrativaden databehandlingen. Det bör också be-av

förde unika samordningsbestämmelserna Förtonas deatt staten 118nuva-



SOU 1991 41form samlad centralbruttopensionerna kräver någonstatligarande av
Bilaga 8administration.

centraliserad hantering.finnasfördelar medAvsevärda torde således en
administrationenfunktioner i skulletroligt enskildainteDet attsynes

effektivitetförlustermyndigheternakunna fördelas på utan att upp-
kommer.

Stordriftsfördelar

pensionsadmi-centraliseradvinnaseffektivitetsfördelar kanDe som av en
effektivtutsträckning kan hanteranistration i på denberor storaattstor

volymer.
minskaravtalsområdetförts till kommunaladetNär lärarna överm.

omkringtill 450000150 000 anställdastatliga pensionsområdet meddet ca
administrationskostnader ärendei sin till högreanställda. Det leder tur per

Överslags-färre individer.vissa fasta kostnader måste slås påutattgenom
till°0 i förhållande vadvis med 25kostnaden ärendeökar angessomcaper

i tabell
añärsverken ellerbolagisering statliga meddeEn långtgående utanav -

statligaytterligare antalet anställda harprivatisering reducerakan som-
Ävenpensionsform.väljer privat dettapensionsförmåner bolagen enom

individer inom statligaminskning dettill ytterligare antaletkan leda aven
myndigheterförhöjda Statligakostnader ärende.området och därmed per

överskådlig tid stöd det gällerdock för behov närorganisationer haroch av
inte självklart stödpensionsadministration. dettaDet däremotär att

stödorganisation.statligenbart skall genom enges
varje fall teoretiskt tänkbartorganisationer det istatligaFör del är atten

pensionsadministrationen till någotföra eller delarhelaöver annatav
ekonomiskaberäkningar konsekvensernapensionsorgan. deNågra avav

finns emellertid inte gjorda.förfarandesådant
ordning beskrivs, det gäller denhär närbör denDet noteras att som

särskilt fråninte skiljer sig mycket denpensionsadministrationen,statliga
Uppdel-svenska arbetsmarknaden.finns inom sektorer på denandrasom

följer avtalsområdena och verksamhetsom-ningen olika pensionsorganpå
strikt sektorindelade.tämligenrådena är

stordriftsfördelaradministrativaMöjligheterna uppnåatt genom en
organisatoriskavtalsmässig samordning, skulle underlätta ex. ensom

i land.förändring, inte vårthar närmare prövats ännu

Nettosystem
Över-nettopensionsformen.pensionssystemet påstatliga byggerDet nya

tjänstepensioner påför statsförvaltningens öppnartillgång ett nettosystem
riksförsäkringsverketsikt möjligheten i likhet med SPP, låtaatt, ex.

statligadirekt till förmånstagaren. Detfolkpension ATPochbetala ut
kompletteringspensionen ochbetalapensions-organet skulle då enbart ut

specifika förmåner.statligaandra
statspensio-successivtmedföra ökande antal 119Förfarandet skulle att ett



SOU 199141månatligaskulle sin pension från riksförsäkringsverketnärer både och
Bilaga 8PensionernaSPV. skulle med förfarande insådant bådasättasett av

organisationerna för sig på pensionären bankkonto ellerett angettav
via utbetalningskort.utbetalas enskilde möjligenDen skulle kunna upp-

serviceförsämringleva det behöva kontakt instanser.ha med tvåattsom en
ordning förDenna gäller redan flertalet tidigare privatanställda.dock

förmedlingskostnadernaPorto- och sannolikt iskulle öka något sådant
liksom belastningen försäkringskassorna.på de allmännasystem,

Vinsterna förfarande ligger främstmed sådant hos detett organ som
administrerar statliga pensionernade och bör nackdelarna.vägas mot

Summering

i statsförvaltningenDe pensionsadministrativa uppgifterna utförscentrala
vid iSPV Sundsvall.

Med pensionsadministration den administrativa hanteringenavses av
främst statliga tjänstepensionenden och statliga grupplivförsäkringen.den

anslutning härtill utförsI också prövning frågor pensionsersätt-rörandeav
ning och särskild pensionsersättning, kansliverksamhet för statens
tjänstepensions- grupplivnämnd vissa för-och utbetalning andrasamt av
måner.

SPV enligt instruktionen förvaltningsmyndighetär central inom sitts.
verksamhetsområde. regleras emellertid i statligaI dag hela denstort sett
pensions- grupplivverksamhetenoch kollektivavtalmed mellan staten som
arbetsgivare och arbetstagarorganisationerna statligapå det området.

ställningSPVs kommit likna privatahar därmed alltmer den ochatt som
kommunala pensionsadministrativa organisationer har.

Motivet till finns flertal sektorvisadet på arbetsmarknaden olika,att ett
organisationer utför liknande uppgifter inomavtalen olika deärär attsom
olika samhällssektorerna.

utvecklingen förutsesDen kan inom statliga medfördet områdetsom nu
pensioneravtalen sig i övrigt finnsnärmar de på denatt om m. m. som

svenska arbetsmarknaden och den statliga pensionsverksamheten kom-att
minska i omfattning. överförs tilllärarna fl. kommunalaNär detattmer m.

minskar statligaområdet den tredjedel till cirka 000volymen med 450en
individer. Bolagiseringen affarsverken ytterligare minskningarkanav ge

väljerbolagen pensionsform statliga.denänom en annan
Vissa inslag i utvecklingen få effekt,kan dock ändrademotsatt t.ex.

finansieringsformer, individualisering speciellaökad och de avtalslös-en
ningar för affársverk statligagörs och bolag.som

fördelar finnas fortsatt centraliserad hantering.Avsevärda torde med en
inte troligt enskilda funktionerDet i administrationen skulleattsynes

kunna fördelas myndigheternapå effektivitetförlusterutan att upp-
kommer.

För del statliga organisationer teoretiskt föradet tänkbartär överatten
hela eller pensionsadministrationen pensionsor-delar till något annatav

beräkningarNågra ekonomiskade konsekvenserna sådantgan. av av
förfarande finns inteemellertid gjorda. 120
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förpensionsplaner för sig offentliga sig skulle kunnaoch den sektorns ses
framkomliga för skapa sådantden kunna samarbetevägenmest attsom

Ävenkan stordrifts- samordningsfördelar i vid bemärkelse.ochsom ge
olika förutsättningar finnas för imellan de sektorerna kan dock samarbete

tekniska frågor.bl.a.
Även utvecklingen osäker och konsekvenserna därav kommerär attom

i särskild ordning, statliga pensionsadministrationen,bedömas bör den
stödorganisation, utformas framtidasåsom del på så sätt atten enav ny

förändringar inte försvåras.och anpassningar

6 Bedömning

minska i omfattningDen statliga pensionsverksamheten kommer att ge-
m.fl.lärarnas kommunalisering. heller inte uteslutasDet kan attnom

ytterligare minskningar pågående bolagise-kommer ske denatt genom
ringen privatiseringen affársverken.och av

för statliga pensionerna införsavtal bygger påEtt denytt nettopen-som
sionsformen, fall sikt till förenklingvilket i varje på bör leda en av

uppgifter delvishanteringen. kan tillkomma deNya uppvägersom som
faller ifrån. ekonomisktifrågasättas, det i längdenTrots detta kan det ärom

för pensionsadmini-försvarligt för organisationbehållastaten att en egen
stration lösningareller andra skall övervägas.om

förutsättningarna för förändring inträdaNär eventuell strukturell kanen
förutsättningarnasvårt bedöma. Detta de hosär avgörs när är rättaatt

Utredningen haftoch hos tänkbara samarbetsparter. har under-staten
pensionsadministrerande institut därvidhandskontakter med ochett par

diskuterat långsiktiga strukturfrågor.
pensionsadministration, föränd-Skall kvar talar dehastaten egenen

ringar förutses för kombineraskan sådan verksamhet bör medattsom
riktad till myndigheterna sakligt teknisktstödverksamhet ochannan som

lämpligtkan komplement.utgöra ett
stödorganisation pensionsadministratio-En uppbyggd på detta därsätt,

flera förutsättningarverksamhetsgrenar, torde bättre påär attnen en av ge
sikt fördelar vinnaavskilja hela eller delar denna med detta.står attav om
Möjligheterna olika pensionsadministrerande institutsamverka medatt

regeringen.behöver ansvarig myndighet ochlöpande bevakas avav
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Stabsmyndighetemas föreskrifter

Vissa stabsmyndigheter förhar föreskrifternärvarande beslutarätt att
riktade till övrigabl.a. statsmyndigheter. Enligt direktiven kan utred-
ningen, föreskrifterdet behövs, i särskiltpröva bör beslutas ellerettom om
flera särskilda organisationerAndra det beslutande kanän organetorgan.
ha till uppgift behovet föreskrifter liksombevaka eller ändradeatt av nya

utforma förslag till föreskrifter. Utredningen vilkabör också påatt ange
särskilt viktigtområden det finns för statsför-är regleratt gemensamma

valtningen.
promemoria frågor föreskrifterl denna behandlas stabsmyndig-om som

heterna lämnar andra statsmyndigheter. syfte erbjuda jämförelseI att en
kartläggningarresultatet det på vilketäven sätt någrapresenteras av av

företag interna föreskrifteranvänder olikapå områden.stora

Aktuella begrepp1

Föreskrifter diskuteras i propositionenbegrepp prop. 1983842119som
förenkling myndigheternas föreskrifter, anvisningar och råd. Därom av

föreskrifter i princip kännetecknas bindande förde äratt attanges av
myndigheter och enskilda, samtidigt tillämpbara.de är generelltsom

föreskrift författning.En En definieras i författningssamlings-är sådanen
förordningen 1976725 och kungörandelagen 1977654 för-lagar,som
ordningar rättsregler i regeringsformenoch andra 8 kap. beteck-RFsom

föreskrifter.nas som
Enligt kan riksdagen regeringen föreskrifterRF 8 meddela11 rätt attge

i visst Regeringen kan i sin i viss utsträckningämne. tillöverlåtatur
förvaltningsmyndighet föreskrifterutfärda i ämnet.att

beteckning i olikaAnvisningar pâ regler sammanhang.är använtsen som
bindandeIbland ibland icke-bindande fårregler och Termenregler.avses

inte bindandeför undvikaanvändas rättsregler. För oklarheterattnumera
förordas i 198384119 anvisning helst inte heller skallatt termenprop.

för inteanvändas regler bindande.ärsom
Allmänna råd författningssamlingsförord-begrepp iär ett tassom upp

ningen. Där allmänna råd generella rekommendationersådanaärattanges
tillämpningen författning hur någon kan eller börom av angeren som

handla i visst hänseende. Sådana rekommendationer inte bindandeärett
regler.

Enligt propositionenden nämnda torde varje myndighet utfärdakunna
allmänna inom sittråd område något särskilt tillstånd. Däremot harutan
regeringen instruktionsbestämmelser vissa myndighetero.dyl. gettgenom
särskilt utfärdauppdrag allmänna råd.att

föreskrifterInnebörden vad bindandeär är regler och 123sagts attav som nu



myndighet SOU 1991 41ha bemyndigande regeringen förmåste meddelaatten av
Bilaga 9sådana regler. inte entydigtAnvisningar är begrepp och skall helst inteett

Allmänna råaanvändas alls. inte bindande Myndigheterär regler. behöver
inte särskiltha bemyndigande för utfärda sådana råd.att

föreskriftEn stabsmyndighet beslutar och endast gällers.som en som
hur andra statliga myndigheter skall handla torde inte betraktas som
föreskrift i mening eftersomden RF främst sikte föreskrif-RF påtaravser,

förhållandet för enskilda,påverkar företag ochter som personer,ex.
kommuner.

Enligt 18 författningssamlingförordningenc§ myndighet iskall en en
förteckning redovisa samtliga föreskriftergällande och allmänna råd som
beslutats myndigheten. förteckningenEtt exemplar skall varje årav av

till regeringen ilämnas samband med anslagsframställningen.

för föreskrifter2 Områden

avsnitt beskrivsI detta de områden där RRV, SAV, SPV och Statskontoret
föreskrifterbeslutar eller allmänna SIPUråd. och den del kammarkol-av

legiet behandlas utredningen utfärdar inte föreskrifternågra ellersom av
allmänna råd.

2.1 RRV

befogenhet föreskrifter finnsRRVs meddela intagen i instruk-RRVsatt
tion. Befogenhet finns också inskriven i olika förordningar som ex.
förordningen dröjsmålsränta19751318 statliga fordringar.på RRVom

där meddela föreskrifter för verkställigheten förord-rätt närmareattges av
ningen.

Varje år finnsRRV EA-boken. I den samlade alla ekonomiadmi-utger
nistrativa bestämmelser för statlig finnsverksamhet. För närvarandem. m.

föreskrifter30 och allmänna råd på EA-området beslutats RRV.ca som av
föreskrifterRRV meddelar inom följande EA-omráden.

Redovisning, bokföring t.ex.m. m.,
Cirkulär föreskrifter bokföringsförordningenmed och allmänna råd till-
19791212.
Cirkulär föreskrifter för tillämpningmed förordningen 1985498av-

avräkning utgifter på statsbudgeten.om av
Cirkulär med föreskrifter föroch allmänna råd verkställigheten av-
förordningen 1981530 statsverkets checkräkning i riksbanken.om

Upphandling, ex
-Föreskrifter och allmänna till upphandlingsförordningenråd

1986366. 124
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upphandling.

och avgifter,Taxor ex
regis-Föreskrifter tillämpningen Förordning 1975 586rörande omav-

statliga avgifter.överter

Statliga kreditgarantier, ex
Föreskrifter förordningen avgifterför verkställigheten 1988778av om-
för vissa statliga garantier.
Föreskrifter stödförvaltande myndighetertill kreditinstituten omresp.-
statligt till näringslivet 1988764.stöd

Övrigt, ex
begränsningsförordningenFöreskrifter för verkställigheten av-

19871347.
stödja myndigheternaFör RRV handböcker ochävenatt utger exem-

pelsamlingar förutom formella finnsde reglerna. Det sålundamer exem-
pelsamlingar upphandling begränsningsförordningenangående vadsamt

bedömningar. finns förgäller samhällsekonomiska också handböckerDet
redovisningssystemet stödjer också myndigheternaRRVsystem genom
rådgivning utbildning i olika former.och

efter minska föreskrifter. stället ökar antaletRRV antalet Isträvar att
allmänna utbildningsverksamheten väl etablerad godråd, dyl. Medo. en
praxis minskar föreskrifter.behovet av

2.2 SAV

frågorEnligt instruktionen utfärda föreskrifter i1989517 skall SAV som
förhållandet arbetsgivaremellan och arbetstagare hosrör sta-staten som

förSAV skall meddela föreskrifter behövs tillämpningenockså deten. som
kollektivavtal verket slutit. verket på någothar Samma gäller närav som

kollektivavtal enhetligt anställnings- ochreglerarsätt änannat genom
arbetsvillkor. föreskrifter tillämpningenNär SAV meddelar gällersom av
kollektivavtal inte bemyndigande regeringen. före-krävs något Sådanaav
skrifter bindande författningar i regeringsformensinteär utgörmen me-
ning.

förordningenhar SAV enligt 1974 225 utmärkelse FörHärutöver om
föreskrifternit redlighet i rikets tjänst verkställ-och meddelarätt att om

lighet förordningen.av
författningssamling författningarI SAVs SAVFS samlas de ut-som

färdats får författningar iinom SAVs publicera SAV-område. SAV även
fannscirkulär. författning. Vid ingången 1991 detF.n. gäller sådan aven

27 författningar i 26 regeringengällande SAVFS. dessa har beslutatsAv 125av
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sina cirkulär SAV gällande avtal, Föreskrifter förl och råd hurutger
avtalen skall och tillämpas. förmedlastolkas Där också allmänna råd och
information frågori rad olika intresse för statliga arbetsgivarna ideaven

temacirkulär. anställningsskydd, tjänsteansvar,k. Det kan gällas. ex.
tjänstledighet, bisysslor, delpension, meritvärdet forskarutbildningav
m. m.

Cirkulär serie för statsförvaltningende sektorerA är gemensam av som
förhandlar för. Vid ingången fannsSAV år 1991 det 79 sådana gällandeav

cirkulär föreskrifter delvis.och dem uttalat helt eller dessa fallär I ärav sex
offentligrättsliga föreskrifter,i regel inte föreskrifterdet grundasutan som

SAV enligt kollektivavtal vissa rättigheterpå avtalspart med ochäratt
Ävenskyldigheter. i anslutning till vissa föreskrifter före-avtalstexter kan

vanligen arbetsgivarekomma. Det gäller då klargöra iäratt ettvem som
avtal.

cirkulär för affársverken, försvaretFörutom SAV cirkulärserierA utger
civila statsförvaltningenoch det kyrkliga innehåller iområdet. Dessasamt

föreskrifter för tillämpas intres-huvudsak avtal och hur avtal skall ärsom
for respektive sektor och område.santa

Varje i första cirkulärserie ej affársverkenår SAVnumret av resp. ger
förteckning vilka cirkulär i serien gäller vilkaöver ochut en som som

föregåendeupphört gälla under cirkulär förår. I A1 året ävenatt anges
uppgifter förmotsvarande SAVFS vilka tillägg iskall görassamt som

temacirkulären.

SPV2.3

SPVs ansvarsområde ligger ganska SAVs. Statstjänstemännensnära pen-
sioner kollektivavtalbestäms där SAV avtalspart. SPVär hargenom

SLÖR-systemetverkställighetsuppgifter förvaltarområdet. SPV vidarepå
vilket löneuträkning,med semesteravräkning löneutbetalning admi-och

nistreras.
utfärdar pensionsområdet föreskrifterSPV på handlägg-med stöd av

ningsförordningen 1980 759 utbetalningsförordningen 1984 1039och
SLÖR-användareolika regeringsbeslut. SPVs avgifter förbeslutsamt om

utfärdarha karaktär föreskrift. övrigt i frågatorde I SPV allmänna rådav
SLÖR,användningen PI och PIR.om av

instruktionen till finns inte föreskrifterI SPV begreppet nämnt. Där-
i frågorbl.a. verket skall besluta pensions- social-ochemot attanges om

försäkringsförmåner for den automatiska matrikelföringen ochsamt svara
SLÖR.generelladet lönesystemet

anslagsframställning för finns bifogade regelförteck-l SPVs 1990 i den
ningen nio föreskrifter förgällande tillämpning. Därtill finnsextern sex

gällande allmänna råd.externt
utfärdar föreskrifterSPV inom följande områden. 126
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Bilaga 9beträffande pensionsförmån. innehålleransökan DessaBlanketter om-

förmånstagarens uppgiftsskyldighet.bl. reglerartexta. som
frånlevnadsintyg utlands-SPV begärBlanketter används när m. m.som-

pensionärer.boende

Matrikelregistret, ex
beträffandeföreskrifter för myndigheternamedMAREG-handbok rap--

matrikeluppgifter tillportering SPV.m. m.av
matrikel-föreskrifter för rapporteringHandbok VISA-MAREG med av-

för vissa icke statligthandläggning pensionsärendenuppgifter och av
till statlig pension.haranställda rättsom

i publikationenpensionsområdet sammanställs Före-Föreskrifter inom
tjänstepensionering SAV, SPVskrifter statlig FSP. Den ut av mengesom

för redigering urval.Står och
arbetsgivarensDessa gällerFSP redovisas också SPVs allmänna råd.I

frånfällenyanställning, och ändrat huvudman-åtgärder vid avgång,ex.
naskap.

uppgifter tilllämnasFöreskrifterna syftar till säkerställa korrektaatt att
utbetalas tillintresse rättSPV. Statens är rättatt personer.summa pengar

berättigadförmånindividens intresse ligger den vederbörandeI äratt
till.

utbildningmyndigheternas agerande deSPV påverkar också genom om
löneadministrativapensions- områdetfinns på det ochregler Samtsom

för hur kan handhas.tillhandahålla handböcker systemenattgenom m. m.

2.4 Statskontoret

finns befogenhet förinstruktion inte intagen någon verketI Statskontorets
Specialförfattning Statskonto-utfärda Föreskrifter. heller någonInteatt ger

visständåbefogenhet. Statskontorets verksamhet ärnågon sådanret av
intresse i sammanhanget.

bedriver normeringsarbete ADB-området. I den data-Statskontoret på
bil. anför föredragandenpolitiska propositionen 198788 95 1prop.

följande.

för ligga Statskontoret. Statskontoretnormeringsarbetet bör påAnsvaret
iofficiella utsträck-for i form standarder såbör verka storatt avnormer
vidareutvecklingvid upphandling, underhåll,ning möjligt användssom

förstärksförståelsen fördrift. viktigt näraoch Det är ettatt genomnormer
användarmyndigheterna.ochoch aktivt samarbete mellan Statskontoret

omfattar vägledning inormeringverksamhet medEn del Statskontoretsav
lämpligatill myndigheternaform rådochrapporter omavserav m.m.

tekniker.metoder och
inomStandardisering ADB-området. Arbetet utgårEn delannan avser
standardiseringsarbetet.från europeiska Statskon-internationella och 127det
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Bilaga 9lagtinternationelladärfrämst områdenpåanvändning. Detta görs organ

tekniskai 35 gällandefinns dagstandard. Detfast än normer somcamer en
tillanslutningSverigesGenområdgivande.Dessa ärStatskontoret gett ut.

följande.dockgällerfrån januari 19881418Guidelines EFTAEFTA

referencethat tothecountries shall take toEFTA steps ensureneccessary
and Europeanstandards prestan-and Europeaninternational standards

information tech-relatingorderspublicinmade todards procurement
nology.

inomgällertill reglermotsvarighet derekommendation ärEFTAs somen
Sverigeirekommendationerinformation EFTAzsEG. För svararom

Statskontoret.kommerskollegium och
statligGATT-överenskommelsen1980849förordningenI omom

användsspecifikationvarje tekniskföreskrivsupphandling avatt som
internatio-pålämpligt, baserasskall, då såmyndighet ärupphandlande

standarder.erkändaföreskrifter ellernella
internationellaocheuropeiskafölja stan-såledesstatsförvaltningen bör

standarder påochutgivnaStatskontoretIT-området. Avdarder på normer
myndighe-tillvägledninginformation ochdärförIT-området kan ses som

terna.
olika slag. En-ADB-utrustningföravropsavtalträffarStatskontoret av

1986366 skallupphandlingsförordningentillföreskrifterligt RRVs
in-formerandraavropsavtal ochtillgängligautnyttjamyndigheterna av

lösningfinnermyndigheten inte separatköpssamordning, att gerenom
myndig-tillstödavropsavtal utgörvillkor. Statskontorets ettförmånligare

för RRVsfördelaktigt dem.utnyttja det ärkandessaheterna omsom
avropsavtalen.tillbehöver kännaföreskrift degör att

tillavropsavtal allagällandeinformationocksåStatskontoret ut omger
ADB-upphandling. Statskontoretutbildning ihållermyndigheter gersamt

ADB-investeringar.kalkyleringbeträffandeVägledningaräven ut av
ADB-områdethandlande påmyndigheternaspåverkarStatskontoret

beredningenimedverkanföreskrivnaregeringendenockså avgenom av
föreskrifter görainget meddåhar attanskaffningsärenden. Dettaenskilda

statligcivilskalldagtillämpbara. Igenerellteftersom sådana skall vara
överstiger GATT-gränsenför beloppADB-utrustningupphandling somav

statskon-finns avropsavtal, görasinteför vilken detmi1j.kr, ochca 1,1 av
medi samrådleverantörvalfattar beslutMyndighetentoret. om av

myndigheten hän-ochStatskontoretoenighet mellanVidStatskontoret.
ändras.påordning hållerregeringen. Dennatill attskjuts ärendet nu

med anslags-i sambandregeringeninte tillöverlämnarStatskontoret
författningssamlingsför-enligt §förteckning 18cframställningen någon

beslutatsharrådförfattningar och allmännaordningen gällandeöver som
Statskontoretpåteckenkunnabör attstatskontoret. Detta ett avsessomav

till-saknas. Däremotrådföreskrifter allmännaochbeslutade gällande
rekommendatio-i formmyndigheterna stödhandahåller Statskontoret av

föreskrif-ochuttalandenfår viss styrkavägledningar. Dessaoch genomner
sinGenomRRV.regeringen ellerandrabeslutade 128t.ex.ter organ,av

Statskontoretkananskalfningsärendenvissaberedningenimedverkan av
ADB-området.påagerandemyndigheternaspåverkaockså
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Stabsmyndigheterna har ganska likartat tillvägagångssätt för beredaett att
och föreskrifter.besluta

Initiativ till föreskrifter eller ändringar i befintliga föreskrifter kannya
komma från regeringen, från föreskrivandeden myndigheten fråneller

intressenter. Exempelvis kan ändradeexterna eller författningar frånnya
riksdagen eller regeringen medföra konsekvensändringar o.dyl. Det kom-

också initativ från den personalen arbetar de myndig-näramer egna som
heter berörs föreskrifterna. Initiativ kan även komma direkt frånsom av
de myndigheter berörs föreskrifterna.som av

Vid finnsRRV redovisningskommitté REK bereder föreskrif-en som
inom redovisning.området Dessater huvuddelenutgör före-RRVsav

skrifter. Föreskrifter riktar sig till andra myndigheter får bara beslutassom
verkschefen.av

SPV sinabereder föreskrifter i sektion inom pensionsavdelningen.en
Föreskrifter beslutas verkschefen eller avdelningschef efter bemyndig-av
ande verkschefen.av

På SAV är det verkschefen beslutar föreskrifter, föreskrifter iutomsom
anslutning till kollektivavtal.

Statskontorets tekniska och standardiseringsinformationer be-normer
reds insatsområdet Standardisering efter samråd med det Standardise-av
ringsråd tillär knutet Statskontoret. I detta finnsrådsom representanter
från antal större statliga myndigheterett från kommu-samt representanter

landsting ITS informationstekniska standardiseringen, tidigaresamtner,
kallad SIS-ITS. standardiseringsarbetetI ingår också remissförfarande,ett
där Statskontoret hämtar in frånsynpunkter intressenter. Beslutexterna

fattas verkschefenatt eller ansvarigut avdelningschef.om ge en norm av

4 Föreskrifter och myndighetsutövning
föreskrifterDe stabsmyndigheterna beslutar i riktade tillär regel desom

statliga myndigheterna. Dessa föreskrifter innefattar intedå myndighets-
utövning, eftersom sådan befogenhetutgörs enligt författning förattav en
enskild bestämma förmån, rättighet, skyldighet, disciplinpåföljd,om av-
skedande eller jämförbart förhållande.annat

Endast fåtal SPVs SAVsoch föreskrifter innefattarett myndighets-av
utövning. Detta vissagäller pensionsförmâner SPV beslutarsom om, ex.
för statsråd vissaoch arbetstagare med icke statlig anställning, vilka
grundas på förordningar. När SPV beslutar uppgifterde skall ingåom som
i ansökan pensionsförmån, torde det också myndighetsutöv-en om vara
ning. SAVs verkställighetsföreskrifter till förordningen utmärkelsenom
För nit och redlighet riketsi tjänst har karaktär.samma

Huvuddelen föreskrifterde SAV SPVoch beslutar riktade tillärav som
myndigheterna och förvisso förmåner för enskilda. Föreskrifternaavser

emellertid hur träffade kollektivavtal, har civilrättslig ställning,avser som
skall tillämpas de statliga arbetsgivarna. Dessa föreskrifter utgör där-av 129

5 11-0537SOU199141



1991 41SOUfalliföreskrifter dessaharmyndighetsutövning. och SPVsSAVsintemed
Bilaga 9träffade avtal.grundas påolfentligrättsligtintesåledes utanursprung

detringa delendastsåledesärvadInnebörden att avsagts ennusomav
karaktärsig åt harstabsmyndigheterna ägnarföreskriftsgivande avsom

myndighetsutövning.

företaginomFöreskrifter5 stora

genomförtSIAR-Bossardkonsultföretagetutredningen harPå uppdrag av
decentrali-utsträckningidentifiera i vilkensyfte storafallstudier ifyra att
områdenaföreskrifter inomutfärdar internaföretagskoncernerserade

undersökts ärföretagADB. Depersonal ochekonomi,redovisning, som
fram-kartläggningenProcordia. AvochElectric, ElectroluxGeneralIBM,

följande.i huvudsakkom

Allmänt

undersökta koncer-deövergripande mål,identifierar tvåKonsulterna som
harstabsfunktionerna. Detorganiseratdeuppnåförsökt när enanerna

decentralise-stödjeransvarsfördelning,ocharbets-varit skapa somatt en
dotterbolag ochdivisioner ochsjälvständighet föroperativhögring och

kontrollstyrning ochkoncernledningens behovsamtidigt tillgodoser avav
effektivitets-finna metoder sättavaritmålet har attandra attdessa. Det

till medrättaoch kommaservicefunktionernaochspecialistpåpress
ochtill tillväxttendenseninneboendekontrollera densvårigheten att

funktioner.centralakostnadsökning hos
demstöd åteventuelltenligt konsulterna,Fallstudierna kan, somge

divisionalisering.vidförlorarnadecentrala staberna ärdehävdar storaatt
föreskrifter och reglercentralaflera områden därvisas finns detMen som

centraladeävenstyrningen koncernerna,vidbetydelsehar omstor av
förändrade.bli starktroller kanstabernas

Redovisningsfunktionen

detredovisningssystemenhetligtframhållsfallstudiersamtliga ett somI
tving-finnsföreskrifter. Härför koncerngemensammaområdetviktigaste

delsinnehållerekonomimanualerochredovisnings- gemen-ande som
delsresultatredovisningavskrivningar,kontering, etc.,förreglersamma

innehåll.disponering ochrapporteringsrutiner och rapporternaspåkrav
mätningenhetligmöjliggörspråkHuvudsyftet skapaär ett enatt som

olika rörelsegrenar.inom koncernernasresultatetstyrningoch av
tidsperioder ochlängreförfinats underochutvecklatsoftaharSystemen

internaVarje koncernsförändringar.radikalaförsällande utsätts mer
affárssituatio-speciellautifrånutformad dennaturligtvisredovisning är

oftahurvariationer i det mäts,finnsledningsfilisoñn och det sometc.nen,
utsträckningi vilkendiskuteras ochfora resultatetvilkaiföljsdet upp,

130kvalitativa inslag.medkompletterassifferuppföljningen mer



Uppföljning och revision redovisningens formalia SOUinnehåll 1991och 41ärav
genomgående detaljerad och formell i Bilagade två amerikanska 9koncern-mer

vilkas staber också är proportionellt iän destörre svenska koncern-erna,
Detta avspeglar generell kulturskillnad, när det gällererna. stabersen

inflytande och istorlek de båda länderna.

F inansieringsfunktionen

I samtliga studerade koncerner finns centraliserade finansfunktioner. Det
betyder dels alla vinster i dotterbolagatt automatisktgenererats ettsom
dras in till den centrala ñnansfunktionen, Förvaltningendels likvidi-att av
tetsöverskott och anskaffande kapital centraliserad.är Vanligtvis harav
detta motiverats dels med skalfördelar, detnär gäller det företagetsstora
förmåga mobilisera kapital och skötaatt cash dels medmanagement,
kravet kunna omfördela kapital mellan de olikaatt rörelsegrenarna. Detta
gäller för studerade koncerner vissmed modifiering i företagen,etten av
där den fmansfunktionencentrala i vissa fall blir flerabland tänkbaraen
banker, divisions- och dotterbolagschefer kan utnyttja. Man harsom en
regel first refusal.om

Det är således vanligt bland koncerner finnsdet strikta förstora regleratt
styrning kassaflöden, eftersom alltid finnsdet möjligheter förav men
chefer kringgå dessa regler påatt ellertyper sätt, det svårareärett annatav

kontrollera dessa regler tidigareatt än de nämnda redovisningsprinci-
perna.

Internbanksfunktionen inom svenska företags fmansförvaltningar har i
huvudsak varit l980-talsföreteelse och i vissa fall har utvecklaten man
verksamheten till affärsområde denett eget öppna marknaden. Valu-mot
taregleringar och skatteaspektens minskade betydelse indikerar dock en
återgång till renodlad internbanksfunktion för många koncerner underen
1990-talet.

Personalfunktionen

Fallstudierna bekräftar generell trend detnär gäller områden där före-en
har ambition utvecklatagen koncerngemensam policy.att innebärDeten

funktionercentrala förskapas chefsförsörjningatt chefsplaneringoch samt
för övergripande personalplanering. Vidare bestäms Chefers löner och

förmånerandra policyorgan.centralaav
I övrigt personalfunktionenär i koncerner till största delen decent-stora

raliserad till dotterbolagen divisionerna,eller där det finns kompetens och
instrument för stödja verksamheten och situationsanpassadeatt personal-
idéer. Samtidigt finns det effektivcentral, service det gäller formellnären
administration löner, försäkringar ibland organiserad i bolags-etc.av -
form.

ADB-funktionen

Inom ADB-funktionen finns framfördet allt två områden där koncernerna
eftersträvar ökad samordning. Det principerär för upphandlingen 131av



SOU 199141bakgrundkommunikationsstandards. Menenhetligahårdvara och mot av
Bilaga 9för tillövergåkostnadernaolika behovenskilda rörelsegrenars attsamt nya

utfärdar olikai förstainstanser handcentralatill typerleder det attsystem
rekommendationer.av

slutsatserNågra

varit fram-historiskt bådeflesta utvalda koncernernaEftersom dede av
formulerarinom områden,förebilder mångafungeratgångsrika och som
koncernersbaserade på dessaavslutningsvis några slutsatserkonsulterna

1980-talet.erfarenheter under
formuleradeoch antaletcentrala stabsmedarbetareMinimera antalet

finnstill demanualerprocedurer,policies, attetc., sommen seprogram,
fungerar mycket väl.kvalitet på deoch baserashar högkvar att

foraresultatstyrning beledsagastill renodladövergångenLåt nyaav
implementering koncern-beredningi ochaktivt deltaför linjen avatt

verksamhetsområden.på centralapolicies och programgemensamma
redovisningframför inomalltkoncernstabencentralaRenodla den -

frågorkoncernövergripandeförfårfinansiering så deoch rentatt ansvar-
policy,samordning,koncernledningen, det gällerför närstödoch utgör ett

utveckling.kontroll och
områdenstödfunktioner inomsituationsanpassningGarantera aven

förbli hämmandedirektiv lättkan härCentralapersonal och ADB. ensom
därför centraladiversifierade Låtkoncerner.inom starktutvecklingsund

lösningar.fungerandeinformation välspridaframför alltstaber om
betydelseframgår denåtergivna konsultrapportenden storaAv somnu

kon-och resultatstyrdadecentraliseradeiekonomistyrningen spelar stora,
redovis-för dotterbolagensgäller hurbestämmelserstriktaMycketcerner.

fråniinnehållet kraventill. Det närmarerapportering skall gåning och
bestämmelseruttrycki ochfrämst till reglerkoncernledningen kommer

koncernled-stabsfunktioner tillknutnaförvaltasutformas och avsom
frihetdivisionerna harellerresultatansvariga dotterbolagen attningen. De

verksamhetensredovisningssystemekonomi- ochvälja artde som passar
samtidigt uppfylls.kravende centralaså länge

ekonomistyr-välfungerandebetydelsetillhänsyn denMed stora som en
statsförvaltningen harföretag och i koncernenning ihar stora --

hur koncer-konsultstudier särskilt låtit belysautredningen med två stora
mellankunskapsutbytetsäkerställanäringslivet problemeti löst att enner
Studiernaekonomiservicefunktion.ekonomistabsfunktion och bl. a. en

Bohlins.KPMGSIAR-Bossard ochkonsultföretagenutförtshar av
uppgiftfrämsta ärekonomistabensframgårkonsultrapporternaAv att

åligger också ekono-och Detregel-forma och övervaka styrsystemet.att
redovisningför ochövergripandeför demistaben systemenatt ansvara
ekonomistaben,mellanviktigt kunskapsutbytetbudgetering. Det är att

aktivi-olikafungerar väl. En radrevisorerochdotterbolagenserviceorgan,
regelbundna mötenExempelför uppnå detta. äranvänds omattteter

132utbildningremisser,projektform,iarbeteförändringar i regelsystemen,



och dialog SOU 199141kurser med revisionen. Kunskapsåterföringen iskesamt synes
delvis formaliserat förfarande enligtoch väl etablerad praxis.ett

Diskussion6

6.1 Syften

Formerna för statsförvaltningens administrativa verksamhet regleras ge-
lång rad bestämmelser olika karaktär. Med lagar, beslutasnom en av som

riksdagen, frågorregleras Förhållandet mellan myndigheterrör ochav som
enskilda. Exempel härpå förvaltningslagen och offentligär lagen om

förordningar,anställning. Med beslutas regeringen, regleras hursom av
myndigheterna skall förfara i vissa verksför-avseenden. Exempel härpå är
ordningen bokföringsforordningen.och föreskrifter,Med beslutassom av
bl. stabsmyndigheterna, detaljregleras i hur de statliga myndighe-a. mer

förfaraskall på vissa områden. Stabsmyndigheternas beslut dessaterna om
föreskrifter bemyndigandengrundas på regeringen.av

förordningarDe regeringen beslutar och administra-som om som avser
tiva formfrågor i statsförvaltningen syftar bl. till skapaatt ettm.m. a.
enhetligt och önskvärt beteende hos myndigheterna. Typisktansettsom

syftar bestämmelserna till tillgodose koncerngemensamma mål.sett att
Sådana mål kan möjligheter hålla och koncernenatt styraavse samman
och önskvärdheten i vissaden iakttaravseenden enhetligt uppträ-att ett
dande omvärlden. ochI med det koncernens bästaärgentemot att som

främjasskall innebär det den enskilda myndighetens bästa fåkanatt
underordnas detta mål. tordeDet mycket sällsynt mednumera vara
föreskrifter motiveras myndigheternamed okunniga på områdetärattsom

därföroch inte sitt bästa. Det heller knappastär så det ärvet eget att
enhetlighet sådan eftersträvas, bestämd enhetlighetutansom som en som

iär koncernledningens intresse. viss intressemotsättningEn därförkan
finnas mellan den beslutar bestämmelserna och följaden skallsom som

Ävendem. bestämmelserna myndigheterna vägledning för hand-om ger
landet minskar flestade allt de myndigheternas handlingsfrihet. Omtrots

intressemotsättning inte funnes naturligt idet bestämmelsenatten vore
formenstället rekommendation allmänt råd.ettgavs av en -

När stabsmyndigheterna regeringenspå grundval bemyndigande be-av
föreskrifterslutar riktade till övriga myndigheter fyller funk-dessa samma

tion förordningarde berörts ioch regel sakom-som som nu avser samma
råden. Bestämmelserna stabsmyndigheterna beslutar detalje-ärsom mer

syftet främjarade, koncernledningens intresse,är även detattmen om
skulle innebära den enskilda myndighetens intresse eftersätts. Detatt
betyder motsättning finnaskan mellan den stabsmyndighet föratt en som

tillgodose koncerngemensamt syfte beslutar föreskrift och deatt ett en
myndigheter följaskall bestämmelserna. formelltInte bara ävenutansom
sakligt stabsmyndighet i situation regeringens,denna på dvs.agerar en
koncernledningens, vägnar.

Om stabsmyndighets föreskrift innefattadeinte det 133atten gemensamma



SOU 1991 41detformen allmänt rådframför partikulära,företräde detskall ha vore
Bilaga 9råd innebär detallmännanaturliga. stabsmyndigheterna beslutarNär att

förfara ilämpligen någotmyndighet kananvisar hurregel enen ges som
fritt väljamyndigheten väglikväl stårhänseende, där det att en annanmen

myndig-såledesrådenför resultatet. De allmännanå det önskadeatt ger
bindande.vägledning inteärheten menen

finnas iväsentlig skillnadbakgrund vadMot sagts synes enav som nu
Föreskrifteri form förordningar ochsyftet bindandefråga med regler avom

iförutsättasförstnämnda kanDeicke bindande allmänna rådsamt m.m.
mål, medan desyfta till främjaförsta koncerngemensammahand att

för enskildmöjliga lösningsyftar tillsistnämnda åstadkomma bästaatt en
finns. innebär inteprincipiella skillnad detmyndighet. dennaTrots attatt

vägledningtillföreskrift omvandlasingår i inte kaniregler dag enensom
Ändrad vilket intressepåvicein i råd ochallmännatas somversa. synsom

anledning till detta.bör skyddas kan ge
utfärdasföreskrifterskillnad finnas mellanväsentligEn somsomannan

föreskrifter står påträffade kollektivavtal ochi tillämpningenled somav
kollektivavtal kanFöreskrifteroffentligrättslig grundade pågrund. ses som

i samfälltsig ledmyndigheterna underkastardisciplinden ett ager-som
ande.

omfattning6.2 Områden och

stabsmyndigheternaföreskrifter beslutasantaletTendensen är att som av
har20 årenminskar. Under deriktas till myndigheternaoch senaste

hälften. skriverSAVföreskrifter från minskat medRRVsålunda antalet
for ii i ställettillämpningen direkt avtalenofta in föreskrifternumera om

till lokalavanligare SAV delegerarföreskrifter. blir ocksåDet attseparata
föreskrifterolika med andra åtgär-arbetsgivare besluta. På sätt ersättsatt

der.
beslutat 20föreskrifter RRVoch allmänna rådde drygt 30Av avsersom

utsträckningiekonomifrågor. Syftet med dessaredovisnings- äroch stor
medelshanteringenhetlig redovisning ochoch säkeråstadkommaatt en

för finansiellförutsättningarstatsförvaltningen. Därmed skapasinom styr-
grundvalriksredovisning för påför utforma hela koncernenning och att en

föreskrifterna och deredovisning. Sjumyndigheternasolikade avav
upphandling. Syftet dessamedstatliga myndighetersallmänna råden gäller

affärsmässigt förfarandemyndigheterna iakttarsäkerställa delsär ettatt att
iupphandlingen skermyndigheten, delsenskildaden attsom gynnar

interna-rättssäkerhet ochformer tillgodoser anbudsgivarnas statenssom
tionella åtaganden.

icke statligastatsmyndigheterna och tillföreskrifter riktade tillDe
tillbeslutar heltoffentlig ställning SAV och SPV ärarbetsgivare med som

kollektiv-träffadetillämpningenövervägande delen sådana avsom avses
till deavtalspart måstenaturligt SAVavtal. heltDet är attatt sesom

Även hartillämparstatliga arbetsgivarna avtalen på sätt. motpartenavsett
134främstmyndigheternaföreskrifter tillSPVskräva detta.rätt att avser



rapportering matrikeluppgifter för SOU 1991grund korrekta 41beslutav som om pen-
sionsförmåner enligt Bilagagällande kollektivavtal. 9

De tekniska Statskontoret beslutar på ADB- området ochnormer som
tillämpningen standards motiveras enhetlighet inom statskoncer-attav av

medför ekonomiska Fördelar för enskildade myndigheterna.antasnen
Omedelbara fördelarsådana kan nås konkurrensen skärpsatt samtgenom

och kan användas hos flera myndigheter.att systemgenom program
Vidare skapas möjlighet till rationellt elektroniskt datautbyte mellanett
olika myndigheter inom koncernen. Dessutom har svenska ledstaten, som
i internationellasträvan underlätta den handeln, gjort åtagandenatt gent-

GATT, EFTA och EG vid statlig upphandling möjligtså långtemot attom
internationellaanvända standarder. Sammantaget motiverar dessa kon-

myndighetsvisaoch intressen för visstnärvarandeattcerngemensamma
arbete utförs i frågaStatskontoret sprida informationattav stan-om om
darder, i utformningenmedverka standarder utforma ochsamt attav
fastställa tekniska normer.

Även de statliga myndigheternas verksamhet mängdstyrsom av en
regler formvad gäller för handlandet och sakliga innehålletdet i handlan-
det, kan föreskrifterändå konstateras och allmänna råd har beslutatsatt

de stabsmyndigheterna. Vid sidan föreskrifter följdärav s. av som en av
tillämpningen träffade kollektivavtal detär inte frågasammantagetav om

föreskrifterän några tiotal och allmänna råd. Huvuddelen dessamer av
delegationer, redovisnings- och ekonomifrågor.avser

Det betyder behovet enhetligt handlande redovisnings-på ochatt av
ekonomiområdet lika utpräglat dominerandeär och i koncernen statsför-
valtningen i företagde mycket kartlagts för utredningensstorasom som
räkning.

6.3 Särskilda frågor

Redovisning

De föreskrifter och allmänna råd RRV beslutar efter beredning i sinsom
redovisningskommitté jämförasREK kan med de anvisningar bok-som
föringsnämnden BFN beslutar och de rekommendationer För-som
eningen Auktoriserade Revisorer FAR lämnar i redovisningsfrågor. Kän-
netecknande är BFN myndighetär och således fristående frånatt en
företagen och revisorerna. Dess innehållerstyrelse dock breden represen-
tation intressenteroch redovisningsområdet.på uppgiftREKsexperterav

främjaär god redovisningssed inom statlig verksamhet iatt och påanges
huvudsak uppgift.sätt BFNssamma som

I ingår förREK tjänstemännärvarande endast från AvsiktenRRV. är
dock bredda sammansättningREKs företrädaremed för myndighe-att

och med med god kännedom utvecklingenterna godpersoner om av
redovisningssed inom företagen. utvecklingEn detta slag kanav ses som
positiv.

Det naturliga dock ytterligare så beslut redovis-att steg togs attvore om
ningsföreskrifter fattades fristående enhet. Därmed skulle 135m.m. av en



SOU 1991 41föreskrifter ochinte behövde besluta deRRVvinnas fördelenden att
Bilaga 9myndigheter-redovisning vilkaekonomifråga ochiallmänna råd motom

Även utförasöker derevisorer. RRVRRVshandlande prövas omavnas
itjänstemäninte uteslutasintegritet, kan ändåmedtvå rollerna att en

sig haföreskrifter och allmänna råd rättorganisation beslutat ansersom
också deföreskrifterna och kanskeuttolkasärskild förmågaoch attatt
vägledning.bindandeickenågotråden änbetraktar de allmänna som mer

lagstif-omsorgsfulla åtskillnad mellan dengörsParallellen med den som
ifrån fullständig,makten långtoch den dömande ärtande och makten men

före-granskning efterlevnadenföreskriftsgivande ochlikväl utgör avav
full integri-utföras medområde börolika funktioner på dettaskrifter som

frågaorganisation finns itill Deni förhållande varandra.tet omsom
tillstatsmakterna medverkatrevision, ochföretagens redovisning och som

föruttryck detta synsätt.kommit till stånd, kanden ettatt somses

arbetsvillkorochAnställnings-

särskildatillkollektivavtal inte upphov någraFöreskrifter baserade på ger
myndig-föreskrifter resultatäri sammanhang. Dessaproblem detta av
naturligtarbetsgivare SAV. Det ärsamfällda agerandeheters genomsom

myndighe-arbetsgivarpart lämnarmyndigheternaföratt gemensamen
träffaderiktigt tillämpaförföreskrifter de behöverde attterna som

kollektivavtal.

Standards

skyldig tillseEG kanEFTA ochGenom åtaganden attstatengentemot vara
statsförvalt-inomanvändseuropeiska standards på ADB-områdetatt

förregeringen dennaföreligga hurViss dockningen. oklarhet omsynes
upphandlingsförord-myndigheterna. Visserligentillskyldighet vidare ger

särskilt europeiska standar-internationella ochningen viss åtstatusm. m.
faststäl-inte finnasemellertidsärskilt regeringsbeslutder. Något somsynes

tillämpas de svenskaskallstandardeuropeisk standardler aven somsom
falli kvan-fåtaliga tekniska ärmyndigheterna. Statskontorets vartnormer

betydelsefulla i sammanhang.särskilt dettatitativt inte
föreskrevförordningregeringenmöjlig ordning medEn attatt envore
specificeradevissaADB-området, eventuellt medEGs påstandarder

behöverstatsförvaltningen. Där undantag görsskall gälla inomundantag,
förordningtillämpas.i stället skall En sådanvilken standard somanges

internabetingas ochkravskulle de koncerngemensamma avsomrymma
behöverInformation standarderomständigheter. dessaexterna sanno-om

tvingande standarderstatsförvaltningen. sådanaUtöverlikt spridas inom
för myndig-fördelaktigautformas bedömstekniskakan varasomnormer

strida europeiska standarder.får intetillämpa. dockheterna Dessa motatt
själva de skallmyndigheterna avgöraankomma påDet måste att om

tekniskaanvända sådana normer.
föreskrifter finns på andra områden änantalDet begränsade m. m. som

därvid undersökas 136Det kansärskilt bör prövas närmare.berörtsde som nu



SOU 1991 41de slopas, delas i föreskrifterkan och allmänna råd samtom upp om
Bilaga 9Föreskrifter till kan in i förordning. Vidarenågon del kan prövastas en om

någon organisation för beslutden nuvarande kanänannan omsvara
föreskrifter.

6.4 Olika uppdragsgivare

På stabsmyndigheterna Föreskrifter ide områden där beslutar lämnar de
några fall till myndigheterna. iockså stöd därvid två roller,De agerar
nämligen för koncernledningen servicegivareombud och åtsom som
myndigheterna. första rollen uppgiften till de koncern-I den är attatt se

kraven blir tillgodosedda, i rollen uppgif-medan den andragemensamma
inom för restriktionerär de gällande bestämmelser utgörten att ramen som

föråstadkomma enskilda myndigheten möjliga lösningden bästa
föreställa sig stabsmyndighetDet svårt tjänstemän iär att att utanen

identifikationsproblem effektivitet målmedvetenhetmed högsta ochsamt
in-kan mellan arbetsuppgifter uppdragsgivarna olikaväxla där kan ha

också föreställa sig myndigheterna fulltDet svårt medärtressen. att att
förtroende frivilligt betalning anlitaberedda och någonär att mot som -

fel koncernledningensrätt eller upplevs ombud.som-
organi-Dessutom kan det inte servicegivareuteslutas haratt en som en

satorisk anknytning till föreskriftsgivande haden verksamheten kan en
benägenhet förorda standardlösning vissa variationer. Lösning-medatt en

riskerar i fall bli mindre till enskildaså väl anpassade denattarna
myndighetens behov. från föreskriftsgivandet fristående servicegivareEn
kan förutsättningar utforma lösningarha bättreantas att motsom svarar
den enskilda myndighetens behov.

hinder tillNågot organisation sig stödåtägnaratt atten gesom
myndigheterna i form föreskrifterlämplig medverkar i beredningen av
finns inte. önskvärt.Detta är tvärtom

stödorganisationI sammanhanget bör betonas ochatt utansammaen
principiella svårigheter myndighe-bör kunna besluta allmänna råd och ge

individualiserat följddessas villkor.stöd på Detta ärterna atten av
allmänna icke bindande myndighetråd följs dennaär utan om anserav en

lämpligade hänsyn till resultatet.är medatt
För ordningens skull också något principiellt problembör betonas att

inte före-bör uppkomma organisation beslutarochom en samma ex.
skrifter, meddelar allmänna sprider information tillhandahållerråd och
utbildning sitt kompetensområde.på

7 Bedömning

I det föregående vilka olikahar utredningen belyst områden slagpå av
bestämmelser finns, stabsmyndigheterna. Före-har belutatsm. m. som av
skrifternas syfte i intresse visst åstadkommaär koncernens på område 137att



SOUenhetligt beteende myndigheterna 1991 41hos i statskoncernen. Diskussionenett
visade Bilagadet främst 9två områden olika skälär behöver uppmärk-att som av

nämligen redovisning ekonomioch ADB.samtsammas, v

Redovisning och ekonomi

Föreskrifter finns i första hand på redovisnings- ekonomiområdetoch i vid
Föreskrifterbemärkelse. Antalet dock litet. statsförvalt-är ganska För att

ningen fungeraskall koncern och kunna regeringen är detstyrassom en av
särskilt viktigt finnsregler på detta Utredningenområde.att gemensamma
har kunnat konstatera finnsmotsvarande isynsätt de mycketettatt stora
företagen.

olikaDet betyder också de rollerna bli särskilttenderar markeradeatt att
Föreskrifternapå detta område. tillgodose regeringensskall behov av

enhetlighet informationoch för den skall kunna leda och kontrolleraatt
verksamheten vid olika myndigheterna. Efterlevnadende reglerna kon-av
trolleras och sanktioner kan aktuella. därförDet utprägladärvara en
stabsfunktion för ledningen utforma föreskrifter.och besluta dessaatt

föreskrifterSådana gäller bl. för redovisning,bestämmelser bokföring,a.
betalning, finansiering och rapportering.

Ett helt perspektiv behöver anläggas till myndig-när stöd lämnasannat
heterna på servicedetta område. Denna innebär och metoderatt system
tillhandahålls, föreller utvecklas myndigheten bästa möj-attanpassas ge

förutsättningarliga för genomföra, leda justoch dess verksamhetatt styra
produktion. Självfalletoch föreskrifterbeaktas de koncerngemensamma
finns på området.som

olikaDe uppdragsgivarna skilda syftenaoch de talar för det påatt
redovisningområdet och ekonomi kan fördelaktigt med tydligvara en

uppdelning i stabsfunktion servicefunktion. På sätten resp. en samma som
i företagende behöver lämpligadå mekanismer utformas förstora att

betydelsefullasäkerställa det kunskapsutbytet mellan service-stabs- och
funktionerna.

föregåendedet diskuterades fråganI förhållandet föreskrifts-mellanom
givande på redovisningsområdet och revision. Därvid konstaterades att

funktionerdetta två utförasär bör full integritet i förhållandemed tillsom
varandra. ordningen förDen gäller föreskriftsgivande och revision av
företagen tillämpligoch bör också i statsförvaltningen. Det skullevara

statligabetyda den revisionsorganisationen inte besluta föreskrifterböratt
vilka revisionens granskning sker.mot

bilagaI 17 behandlas frågan obunden revision. Där bedöm-görsom en
ningen det revisionsmyndighetensstärker opartiskaobundna och ställ-att
ning den inte tillhandahåller ekonomisystem och konsultstöd i anslut-om
ning till utformningdessas och användning. uppgifterSådana ikan stället
åvila någon organisation.annan
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Bilaga 9För myndigheternas ADB-användning finns för inga föreskrif-närvarande

beslutade stabsmyndighet. regeringennågon Några beslutade ochter av av
i förordning föreskrifterintagna finns inteheller på området. iDetta är ett

för inte nödvändigtuttryck det har uppnå långtgåendeatt ansetts att en
enhetlighet. Tillräcklig samordning har måhända uppkommaansetts ge-

riktlinjer varit förde vägledande Statskontoret vid dess medver-nom som
kan i statligaupphandling myndigheters ADB-utrustningav m. m.

Myndigheterna befogenheter själva beslutastörre attavses nu om
anskaffning ADB-utrustning. beslutsordning förEn ADB-av ny
investeringar fmansieringsform införas.och håller kanpå Detatten ny
ifrågasättas inte lämpligt föreskrifterdet i denna situationär attom nya
utformas för förutsättningarenhetliga förskall skapas data-attex.
kommunikation statligamellan myndigheter. Det kan de storanoteras att
företagen rekommendationeranvänder på detta område.

Det kan behöva myndigheterockså övervägas svenska skallom vara
skyldiga använda EG-standards Skallpå ADB-området. sådanatt ex. en
skyldighet föreligga, ligger det till fast i föreskriftnära hands den slåsatt en

regeringenbeslutas eller stabsmyndighet regeringenspå bemyn-som av en
digande.

Frågor regeringens myndigheternas serviceoch behov stöd och påom av
ADB-området särskilt i bilagabehandlas 10.
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frågorVissa ADB-

finansieringsform förbeslutsordning ochdirektiven anförsI att en nyen ny
statsförvaltningen.i DettainförasADB-investeringar håller på att anges

kansliregeringen och dessmyndigheterna ochstödkunna påverka det som
ADB-området.kan behöva på

inträtt påFörutsättningarpromemoria redovisas dedennaI somnya
stöd. Frågorbedömningar behovetoch allmännaADB-området görs om av

i bilagainnehåll behandlasdelvis näraliggandemed

Ändrade förutsättningar1

tekniskautvecklingsnivåsådanADB-tekniken nåtthar attnumera en
pådet sätttidigare behöver avgörabegränsningar inte lika påtagligt som

i sin verksamhet. Med andravilket statlig myndighet använder ADBen
intetillämpningen ochutsträckning underordnastekniken iord kan stor

iår gåttutvecklingen undertekniskaVidare har dentvärtom. senare
sin i kravhar grundstandardiserade lösningar. Dettariktning mot som

bak-datateknik. dennaMotfl. ställt på leverantörernaanvändare avm.
statsmakternanödvändigtframstår knappast längregrund det attsom

datorstödetteknikfrågor avseendeställning tillundantagsvisän tarannat
iinfogasADB-användningenolika tillämpningsområden. stället kanpå I

effekterADB-stödetsochverksamhet och det dennahela myndighetens är
kan behövapå denna prövas.som

ochdärförADB-användning kanmyndigheternasHuvuddelen styrasav
ADB-tillämpningarnapåföljas ledning allmänna krav stats-med somav

ansvariga myndigheterankommer påoch det attmakterna somreser
integri-för individensrespekträttssäkerhet,beakta. Exempel på sådana är

kontrolloch den utövasför kravenoch rationalitet. Inomtet somramen -
skeADB-områdetdelegation beslut pålångtgåendedärmedkan aven-

idärmedADB-tekniska frågorna övergårtill myndigheterna. De stor
blivarit politiska tilldecennier hautsträckning från under några attatt

administrativa.
statsförvalt-i ibörjade brukförADB-tekniken 25 år sedanNär att tasca

området.pånaturligt hade kompetensningen fanns helt sompersoner
statsförvaltningen i viss måniför begränsadeDetta talade deatt resurserna

myndigheter hadefåVidare detvidhölls samlade statskontoret. somvar
allasituationen helt NästanADB-utrustning. Numera är annan.enegen

för sinaoch datoreri sin verksamhet harmyndigheter använder ADB egna
ADB-intensiva verksam-myndigheter tillhör detillämpningar. Några mest

administ-skatteadministrationen ochi härpåheterna landet. Exempel är
försäkringen.rationen allmännadenav

småmellan och 141ADB-frågor varierar starktiKompetensen stora myn-



digheter. De ADB-intensiva myndigheterna SOUhar 199141stora högnumera en
kompetens på det datatekniska området förkovrar Bilagaoch 10denna dag-genom
ligt arbete driftmed utvecklingoch sina tillämpningar. Kompetensenav
skiftar dock mellan myndigheterna i olikaoch sakfrågor. Kompetensen är
inte alltid spridd till de sakansvariga. Fortfarande detär således vanligt att
ADB-teknikerna inflytandehar teknikenöver hur används inte-stort och

i myndigheternas verksamhet. sakansvarigasDe ADB-kompetensgreras
behöver därför utvecklas väsentligt under de närmaste åren för att
verksamhetens krav och önskemål decentralisering få fulltskallom genom-

islag ADB-användningen.
Små och medelstora myndigheter har förutsättningarännu attsamma

basera utvecklingen teknikstödet på kompetens. Dessa myndighe-av egen
behöver i väsentligt förlitahögre grad sigter på leverantörer utrustningav
tjänsteroch förpå statsförvaltningen rekommendatio-samt gemensamma
och utvecklingsresultat.ner

Några områden där kompetensen myndighetsstorlek böroavsett- -
kunna utvecklas väsentligt förmåganär upphandla konsulttjänsterattex.

Ävenoch driva projekt. detta frågoratt är generella inteoch primärtom
ADB-frågor, det dock inte ovanligtär förvaltningsmyndigheter just påatt
ADB-området möter de problem förenadeär med ledaatt storasom
projekt och användaatt externa resurser.

finnsDet många och konsultföretag på marknadenstora kansom er-
bjuda myndigheterna kvalificerat stöd. Företagens kompetens ipräglas dag
i viss mån de leverantörernas etablerade tekniska lösningar.stora Deav
konsultföretag förtrognaär väl med öppna systemlösningar fortfa-ärsom
rande sällsynta på marknaden, beroende på efterfrågan hittills inte varitatt
tillräcklig och intressant. I takt med tillämpningarstor bygger påatt som
öppna systemlösningar blir fler och därmed ekonomiskt intresse, finnsav
det anledning sig konsultföretagensvänta kompetensatt kommaatt att
förändras i riktning öppnamot system.

Den utveckling beskrivits gör behovet minskat på ADB-att attsom
området hälla föroch statsförvaltningenstoren expertresurs.gemensam

försämrasDessutom successivt förutsättningarna för hålla samladatt en
kompetens, jämbördigär med kvalificerade användares och konsul-som

denna inte löpande kan iters, delta lösa tillämpningsnäraattom resurs
problem.

finnsDet dock behov visst agerande på ADB-området igemensamtav
statsförvaltningen, även de tekniknäranär ADB-frågorna främst blirmer

administrativ karaktär. Detta belyses i det följande.av

2 Särbehandlingen ADB-investeringar upphörav

De ändrade förutsättningarna kan tillbakgrund förändringdenses som en
hanteringen statligade myndigheternas ADB-investeringar skettav av som

under iår, bl. anslutning till utvecklingen det statliga budget-senare a. av
Innebörden är särbehandlingen ADB-investeringarnasystemet. att av upp-

hör och dessa i istället prövas denatt normala budgetbehandlingen 142av



1991 41SOUinvesteringarnaFinansieringenmyndighets verksamhet.respektive an-av
Bilaga 10för ADB-investeringsanslagetsärskildaenlighet Deti härmed.passas

kredit tillräntebelagdmedsåledesutrustning avvecklas och ersätts en
myndigheten.

myndig-till statligaADB-utrustninganskaffningariHittills har större av
innan ärendetfrån Statskontoretform medverkaningåttheter någon av

verksamhetsansva-skettregeringen. Senast har dettaprövats attgenomav
Stats-fattat beslutet.innan denmyndighet samrått med Statskontoretrig

ärendetgranskningförutsatts innebäraharmedverkan attkontorets aven
statsmakternasinriktningoch harordentligt berettär motsvararsomen

intentionerdatapolitiska m. m.
ADB-särbehandlingensåledesordningen upphördenI avnya

datorstöd prö-myndigheternas behovinnebärinvesteringarna. Det att av
förfarandeMed sådantverksamheten.samladedel den ettsom en avvas -

för slaginte skäl detfinns någotsjälvklart detframstår somnumerasom -
blirutfört. stället dethittills har Iförhandsgranskning Statskontoretsomav

iskaffa detsig det stödvid behovnaturligt för departementen att som
myndighetsiADB-frågorvid prövningenenskilda fallet kan behövas enav

iolikaförutsättas de departementenanslagsframställningar. Det kan att
kunnatid ha behovöverskådlig kommerregeringskansliet under attatt av

komplexaförslag till ochgranskningen störreifå analytiskt stöd merav
ekonomiskatekniska grunddrag,Granskningen kansystem. ex.avse
service ochför kundernaskonsekvensersäkerhetsaspekterkalkyler, samt

integritet ochfrågorVidare det angelägetäranställdas arbete.de att om
stöd tillorganisationer lämnarDevid kan belysas.rättssäkerhet behov som
riktlin-datapolitik ochaktuellkännedomregeringskansliet ha godbör om

statliga sektorn.överblick denjer översamt
myndigheterna detpåökatordningen läggs attMed den ett ansvarnya

behandlar dekorrekt ochtill regeringen, ärde lämnarunderlag, som
syftat tillmedverkanHittills Statskontoretshar attviktiga aspekterna.
ordningeniunderlag kommer denbristfälligtEtt attsäkerställa detta. nya

budgetprövningen.faller aktuellaförslaget i denförmedföra riskhög att
får där-Myndigheternai projektarbetet.därmedFörseningar uppkommer

strategiskibehöver bl.a.skaffa sig det stöd deanledningför god att
organisationer lämnarupphandlingsfrågor. DeADB-planering ioch som

också ha godtekniskt kunnande,myndigheterna behöver,till utöverstödet
riktlinjer.datapolitik och andraaktuellkännedom om

Upphandling3

upphandlingvidsidafrån myndigheternasagerandeEtt gemensamt av
marknadentill stark påmyndigheternastatligautrustning degör parten

förmånliga köp-visarErfarenheternaleverantörerna.de attgentemot stora
Detuppträdande.medservicekostnader kan uppnåsoch gemensamtett

ekonomiskaomedelbaramyndigheterna kan nåenskildainnebär deatt
Standardavtalramavtal och ärAvropsavtal,fördelar samverkan.genom

minskar 143avtalAnvändning dessaförpåtagliga former detta. typer avav



också myndigheternas SOU 199141administrativa upphandlingskostnader. Gemensam
service till Bilagamyndigheterna lOpå upphandlingsområdet förefaller därför vara
väl motiverad. Myndigheternas intresse för bekräftasstöd på detta område

enkäten se bilaga 5. Utredningen har kunnat konstatera det påattav
detta område vanligt koncernledningarna i Företagenär de mycketatt stora
lämnar rekommendationer till dotterbolagen.

4 Standards

Myndigheterna i statsförvaltningen fördel enhetligtkan också ha ettav
uppträdande i fråga tekniska Förutsättningarna för kommunikationdeom
mellan ADB-system olika myndigheter förhos inom bl. gällanderamen a.
integritetsregler. infrastrukturEn innehållande kommunika-gemensam
tionsmöjligheter användning kan påsamt av programvarorgemensamma
lång sikt tillmedverka positiv produktivitetsutveckling i statsförvalt-en
ningen. Om regeringen önskar fast för statsförvaltningenlägga gemen-

bestämmelser för ADB-kommunikation visst användarför-kan ettsamma
ankrat beredningsstöd behöva kunna lämnas till regeringen. Utredningen
har kunnat konstatera datakommunikation de områden däräratt ett av
koncernledningarna i mycket företag utfärdabenägna rekom-ärstora att
mendationer till dotterbolag m.fl.

Oavsett i vilken form i integratio-vårt land medverkar den europeiska
kan förutsättasdet bli nödvändigareallt för offentliga i ökadattnen, organ

utsträckning följa de standards bl. fast.EG lägger Redan gällersom a. nu
svenska myndigheter vid upphandling tillämpa internationellböratt stan-

dard, europeisk standard eller europeisk interimsstandard. Information
standards på därför spridas till myndigheternaIT-området behöverom

inom statsförvaltningen. Om inom statsförvaltningen avvikelse skallen
ske från internationell träffasstandard, eller val behöver mellanen om
olika möjliga standards, bör det ankomma regeringen ellerpå på ett-
särskilt efter regeringens bemyndigande Vissthärom.beslutaattorgan -
användarförankrat beredningsstöd härvid regeringenkan behöva lämnas
inför sådana ställningstaganden.

Inom för fastställda myndigheternastandards kan och ellerramen var en
sinasöka lösningar. Följsamhet i vissa fallstandards kangemensamt mot

innebära eftersättas.andra krav kan behöva tekniskaDet kanatt arvet
vidare göra för tillämpakostnaderna tillfälligt blistandards kanatt att
höga. Av dessa skäl kan myndigheter helt naturligt intresseha begränsat av

tillämpa därför naturligt regeringen vilkenstandards. Det äratt att anger
olika skall i statsförvaltningen.standards hastatus

Standards fram självklartväxer och beslutas så småningom. Det är att
ADB-användarna iskall medverka utvecklingen standards. Det ärav
rimligt begära så statsför-ADB-användare den svenskaatt att storen som
valtningen aktivt deltar i internationellasvenska och arbete med attorgans
utforma standards. ligga iDet bör också myndigheternas gemensamma
intresse så sker. För sådant arbete skall meningsfullt, krävsatt att attvara

mycket hög verklighetsförankradoch uppvisas.kompetens kan Endast 144en



SOU 1991 41därigenom framgångkan respekt och för intressena vinnasde iegna
standardiseringsarbetet. Bilaga 10Medverkan i dettaarbete slag kanav ses som en
för myndigheterna uppgift.gemensam

Vad betyder samverkan behövas myndighe-kan mellanattsagtsnu en
för medverka i följaoch utvecklingen standardiseringsområdetpåterna att
för sprida information gällande standards. För nödvändigattsamt attom

användarförankring iskall nås detta arbete, behöver det ske i kontaktnära
praktiska driftenmed den och utvecklingen ADB-system och upphand-av

ling utrustning.av

offentlighet,Datasäkerhet, integritet5 och
informationsförsörjning

19878895 datapolitikI för statsförvaltningen varjeattprop. om angavs
myndighet förmed ADB-system ansvarig föräven är dessaattansvar

tillräckligthar hög syftedatasäkerhet. I uppmärksammasystem atten
myndigheterna dettapå har regeringen föreskrivit 198929 attansvar
myndigheterna skall säkerhetsanalyser sinagöra ADB-system och attav

förutarbeta plan de säkerhetshöjande åtgärder kan behövas.en som
Analysresultaten och nödvändiga åtgärder skulle 1990 redovisas försenast

ÖBför i frågaStatskontoret försvarsmaktens myndigheter.resp. om
Under de årennärmaste det angeläget myndigheterna erbjudasär kanatt

råd och istöd arbetet komma till rätta med eventuella brister iatt
datasäkerheten. Flera dessa åtgärder myndigheter,kan beröra mångaav
bl.a. följd överföringarde information sker mellansom en av av som
myndigheter. Vidare finns det anledning uppmärksamma verksche-att
ferna förpå deras datasäkerheten på de måste görasamt attansvar en

riskbedömning förmedveten tillfredsställandenå datasäkerhet.att en
offentlighet,19909l60 integritetI och föreslogADBprop. om rege-

ringen sekretesslagen 1980100 skall kompletteras förmed regleratt att
offentlighetsstrukturuppnå god på de ADB-system finns i denen som

offentliga Riksdagensektorn. har godtagit förslaget. Lagändringen, som
i kraft januariträder den 1992, innebär1 bl. statliga myndighe-deatt a.

under de åren skall sinanärmaste ADB-system registeröver och såterna se
de överensstämmer med de lagreglerna. inteDet enkeltäratt attnya

offentlighetsstrukturåstadkomma god på ADB-systemen. Detta ären
därför där myndigheternaområde kan efterfråga råd och iväntas stödett
det kommande arbetet.

proposition sigI uttalar regeringen för författningsregle-ökadsamma en
ring ADB-register i syfte för integritetenstärka skyddet i sambandattav

nödvändig registreringmed känsliga uppgifter i myndighetsregister.av
Konstitutionsutskottet delade uppfattning.denna förutsätterUtskottet att
frågan vilka register bör regleras fortlöpande uppmärksam-ägnasom som
het från regeringens sida och åtgärder vidtas för sådana regleringaratt att
kommer till stånd.

Mot denna bakgrund kan arbete med harmonisera författnings-ett 145att



regleringen SOU 1991 41behöva ske. Grundat för registerlagarpå modell utform-bören
Bilaganingen registerlagar 10enskilda regleringeller kunna kommatypav annan av

träffsäkerhetske med konsistens. Informationssambandenstörre ochatt
olikamellan ADB-register talar också för harmonisering författning-en av

sregleringen.
För detta kanåstadkomma berörda myndigheterdepartement ochatt

behöva få stöd.
frågorAndra betydelse på detta informationskvalitet,område gällerav

normering Standardisering informationsbegrepp,och basregister ochav
användning, prissättning information,deras information för uppfölj-av

ning iverksamheter treårsbudgeteringen, ärendehanteringssystem samtav
gränssnitt och lösningar vid överföring information frångemensamma av

företagen till myndigheterna.

6 Utvecklingsarbete

kommunikationsteknikenData- och utvecklas snabbt. Tillämpade tek-
niska förfaranden föråldradeblir möjligheteroch Föröppnas. attnya
takten i rationaliseringsarbetet inom statsförvaltningen skall kunna hållas

nödvändigt i vissa fallär det teknikens möjligheter redanprövasattuppe,
innan tekniken helt etablerad och kända föregångslösningar finns.är Som

och kompetent användare variationmed i tillämpningarna, kanstor stor
ha Förutsättningarsägas goda tidiga och viss riskfylldagöra månstaten att

försök. Detta kan innebära teknik iprövas verksamhetatt en ny en som
erbjuder förutsättningar.lämpliga Det inte självklartär enstakaatt en
ADB-användande myndighet har anledning uppmärksamma dennaatt
möjlighet, särskilt inte förutsätterden flerasamverkande åtgärder hosom
myndigheter. fallI det osannoliktär den bereddärvart att att taensam
risken kostnaden föroch teknik. därföroprövad Det önskvärtär atten
regeringen försorgnågon intres-kan uppmärksammas pågenom annans

möjligheter detta slag.santa av

Övrigt7

bildDen i föregåendetecknats det idealiserad iär något och med attsom
den bygger på ärenden och beslut kan enskildahanteras de myndig-att av
heterna, myndigheterna regeringen i fastoch mönster.gemensamt ettav av
Även detta kan möjligt i flesta fallen,de allra måste det ändåantasom vara
förutsättas inträffa oförutsedda störningar bryter Störning-mönstret.som

kan hänga driftenmed eller vidareutveckling äldreatt ettarna samman av
eller utveckling ADB-tillämpning inrenågon ellersystem yttreav en ny av

anledning i blickfånget.hamnar reinvesteringarI samband med istora
äldre datasystem kan också aktualiseras frågan inte tillövergångom en
modernare teknik sådana arbets- verksamhetsmässiga förde-ochrymmer
lar detta bör ske, det övergångsvisäven upphov till höga 146att om ger



SOU 199141regeringskansliet ha behovsituationer kankostnader. dessa slagI avav
Bilaga 10frågeställningar sammanhängandekvalificerat for olikaanalyserastöd att

ADB-tillämpning.med enskilden

Bedömning8

utvecklingen ADB-områdetanförts påvadMot bakgrund omsom nuav
sammanfattande bedömningarföljande göras.kan

Även fattasADB-området bör kunnabesluten påhuvuddelen avavom
myndigheterna, åter-i mellanenskilda myndigheterna eller samverkande

klara detta kanfrågor regeringen behöva Fördär kanstår dock attagera.
Regeringen sålunda undertillgång till visst stöd. kanregeringen habehöva

ADB-frågorvid prövningenkvalificerat stödöverskådlig tid behöva av
anslagsframställningar behö-i myndigheternas elleraktualiseras somsom
Datasäkerhetsfrågor i vid bemärkelseandra skäl.uppmärksammasver av

regeringen vid behovvidareintressanta. Det önskvärtkan är attantas vara
vinnasfördelar kanuppmärksammas på attgenom en gemensamsom

vissviss fast ellerstandard läggsinfrastruktur skapas, attattex. genom en
fördelaktigtkan detanvänds Dessutomgemensamt. omvaraprogramvara

utvecklingsprojekt,intressantaregeringen uppmärksammas påkan som av
utförande.inte tillanledning riskerar kommanågon att

förenskilt och störreMyndigheterna kan gemensamt ta ett ansvar
situationstatsförvaltningen. sådan kanADB-teknikens användning i I en

service vidutsträckningi skiftande ha behovmyndigheterna bedömas av
mindreADB-utrustning och konsultmedverkan. Deupphandling myn-av

särskilt mycketsärskilt stöd ochdigheterna ha behovtorde attstort av
rådgivningformenStödet kan havinna uppträdande.på gemensamtett av

Standardavtalutnyttjande avropsavtal, ramavtal ochvid upphandling, av
ansvarig myndighet. Ettupphandlingi på uppdragmedverkansamt av

starkmöjligt för myndigheternaagerande gör det attgemensamt vara en
villkor.därigenom uppnå godamarknaden ochkund och kravställare på

myndigheterna stand-spridas blandVidare information behövakan om
i olika främja utveck-bedrivas förards arbete attsamt gemensamt organ

för myndigheterna. Ettintresselingen standards är gemensamtsom avav
för metoderbedrivas utvecklakan också behövaarbete attgemensamt nya

myndighe-för flerafall sikt intressantatillämpningar i påoch ärvartsom
ter.
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ekonomiskaisambandoch RRVsInterna externa

avdelnings verksamhet

promemoria utredningen inledningsvis den verksam-I denna presenterar
Därefterekonomiska avdelning. analyserasbedrivs vidhet RRVssom
mellan dessa verk-vilka finns mellan verksamheter,samband dessasom

avdelningar mellanvid andra tvåsamheter och verksamhet RRVs samt
avdelningen vid andravid ekonomiska och verksamhetverksamheten

bedömningarAvslutningsvis vissa sambanden.myndigheter. görs av

ekonomiska avdelningenvid denVerksamhetenl

mångskiftande verksamhetekonomiska avdelningen bedrivsVid den en
for ekonomisksyftar till tillhandahålla tjänster produkterochattsom

ligger utveckla regler,styrning uppföljning i detta ocksåoch I attstaten.
tjänster områdeprodukter och på dettametoder och En mängdsystem.

vilkaavsnitt beskrivstillhandahålls regeringen myndigheterna. dettaoch I
iframställs organisationhuvudsakliga tjänster och denprodukter och som

vilket sker.detta

tjänsterProdukter och1.1

vidtjänster framställs denprodukter ochI tabell del presenteras som
sig 40 produkter ochekonomiska avdelningen. Sammantaget detrör om ca

uppgift uppdragsgivare, användare,tjänster. tabellen lämnas ocksåI om
finansiering för olika produkterna ochmarknadsförutsättningar och de

tjänsterna.
beteckningarnakaraktäriserasmarknadsforutsättningarna användsNär

beteckningenviss Särskilt monopolkonkurrens och konkurrens.monopol,
fall inte används här med dendärvid i del helt adekvat. Uttrycketär en

information, relationförenklade tillgång tillinnebörden RRVatt genom
finansieringsform sikt har så starktill uppdragsgivarna och på kort en

monopol.marknadsställning den kan likställas medatt ett
informationekonomisk statligatiotal denNågot produkter utgör om

löpandeavseende denverksamheten. Exempel härpå budgetprognoserär
inkomster, utgifter Sådana lämnasstatsbudgetens och saldo. prognoser sex

officiella beräkningarregeringen. Vidare utformasår till tvågånger avper
for lämnasinkomster det kommande budgetåret. Dessutomstatsbudgetens

tiotalñnansdepartementets beräkningarlöpande tillunderlag ettegna
gånger år.per
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Bilaga 1lTabell Produkter tjänsterl och vid ekonomiska avdelningen

Marknadsför-Produkttjänst FinansieringNr Uppdrags- Användare
utsättningargivare

informationEkonomisk
finanserStatens allmänhet Monopol Anslagl l publ Reg Reg,

12 Riksredovisning kredit-av
arantier Monopol AvgifterReg Reg,banker

för13 rsbokslut publ Reg Monopol AnslagReg,staten m
Statsbudg.månadsutfall Anslag14 Reg Reg, Monopolm

fördelningar15 Realekonomiska
for publ SCB, IMF,Reg Reg,staten

Monopol AnslagOECD m
16 AnslagBudgetprognoser6 star Reg MonopolReg,m
17 lnkomstberäkningar 2 lO står Reg Reg, Monopol Anslag+ m

lnkomstliggaren18 publ Monpol AnslagReg Reg,m
Utfallet för19 statsbudgetenav
budgetåretpubl SCB-SM Monopol Anslagoch Reg Reg,m
Tax.statist.undersökn.20 SCB, Monopol Anslag,Reg Reg, m

avgifter
Avgifter
Register31 avgifter Monopol AnslagReg Regom

avgifter32 Om och andra
ersättningar Monopolpubl Reg Reg,mynd Anslag

33 Samråd avgifter Monopol AnslagMynd Myndom
Remisser avgifter34 Monopol AnslagReg Regom

35 Fördjupade granskningareller
utredningar Monopol AnslagReg Reg
Utveckling principer36 regler,av

för avgiftssättning Monopol Anslagoch metoder Reg Mynd
Rådgivning37 utbildning Viss konkurrens Anslag,och Mynd Mynd

avgifter
Föreskrifter38 och allm.råd
utformas AnslagReg Mynd Monopol
Ekonomiska redovisningssystem
Listning RRV-regist. Monopol Anslag51 RRV Mynd
Detaljerad riksbokföring52 Monopol AnslagMynd Red.rev
Drift53 betaln.syst. AvgifterMynd Mynd Monopolav

54 Statskassansutfall Monopol AnslagReg Reg
Tillhandahåller55
statsverkscheckar Monopol AnslagReg Mynd
Vidareutveckling56 av
betalningssystemet MonopolReg Mynd Anslag,

avgifter
57 Prövning mynd.av egna

ekonomisystem Monopol AnslagMynd Mynd
58 Rådgivning om

ekonomisstyrning KonkurrensMynd Mynd Anslag,
avgifter

Utbildning59 i S AvgifterSystem Mynd Mynd Kunkurrensanv. av
Drift forv60 SystemKG +av
vidareutveckling AvgifterRRV MonopolMynd
Drift Avgifter61 SystemS Viss konkurrensMynd Myndav

62 Upplysningar AvgifterSystemS Mynd Mynd Monopolom
Drift Avgifter63 Cosmos Viss konkurrensMynd Myndav

64 Utveckling EA-system Mynd Viss konkurrens Anslag,Reg,myndav
avgifter

Föreskrifter65 allmänna rådoch
utformas Monopol AnslagReg Mynd
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Bilaga l lavdelningenvid ekonomiskaoch tjänsterTabell 1 Produkter

forts.

FinansieringMarknadsför-AnvändareUppdrags-ProdukttjänstNr
utsättningargivare

finansieringochRedovisning
Utveckling och71 metoderav

redovisningfor ochmodeller
AnslagMonopolmyndfinansiering Reg Reg,

finansieringRådgivning i och72
AnslagViss konkurrensmyndReg,mynd Reg,redovisning, ansl.konstr.

Rådgivning cash-73 om AnslagViss konkurrensmyndmynd Reg,Reg,management
Viss AnslagkonkurrensMyndControllerutbildning Mynd74

Föreskrifter och allmänna råd75
AnslagMonopolMyndRegutformas

Resultatslyrning
Utveckling81 budgetprocessen,av

anslagskonstr.,resultatanalys,
AnslagMonopolmyndReg Reg,regl.brev

Konsultationer
konsultationRådgivning och91

AvgifterKonkurrensMyndMyndekon. adm.om

ekonomiska utfalletmyndighetsvis redovisadedetpåBaserat samman-
budgetår.utgifter månad ochinkomster ochställs statsbudgetens per

statistiskttill koncern-myndigheternas bokslutsammanställsVidare ett
förbokslut staten.

indelningar produceras ocksårealekonomiskaFinansstatistik med avse-
verksamhet, ocksåmyndigheternas totalasåväl statsbudgetensende som

prognosperspektiv.med
uppdragsgivare användareochregeringenallmänhet det ärl är avsom

informationen.ekonomiskatjänster denoch utgörde produkter som
uppgiftermed RRVsoch tjänster hängerantal produkterEtt samman

registeravgifter. detstatliga Grundläggande härfråga är1975586 i om
föra.regeringeni uppdragavgifter RRV harstatligaöver attavsom
sinaårligen med RRVinte añärsverk samråderMyndigheter är omsom

avgifterna. Sedanfastställer RRVregeringenavgifter. gäller närDet även
respektive överläm-självständigt i frågan,myndighetensig beslutaryttrat

regeringenförekommer ocksåregeringen för beslut.till Detärendet attnar
añärsverken tillersättningar till RRVvissaärendenöverlämnar som avser

för yttrande.
vid den ekono-dominerande verksamhetenvolymmässigt delenDen av

ekono-utvecklingdrzft, förvaltning ochavdelningenmiska utgörs avav
dussintalstatsförvaltningen.for Någotmiska redovisningssystem m.m.

Exempel dettaområden. påtjänster tillhandahålls på dessaprodukter och
allraredovisnings- betalningssystem deochdetärär systern somsom

Vidare tillhandahållsstatsmyndigheter för närvarande använder.flesta
betalningssyste-tillförsystemterminalbaseratCesam är systemettsom

metCassaNovaochsystemCosm0ssombyggerpåenmodemareredovisnings-
ekonomisystem kanbedrivsUtvecklingmodell än system somav nya 151



SOU 1991 41användas myndigheterna. drivsDessutom för redovisningKGsystemav
Bilagastatliga kreditgarantier. llav

Utbildning, upplysningar rådgivningoch användning statligadeom av
ekonomisystemen lämnas till myndigheterna. myndighetNär önskar taen
i ekonomisystemanspråk inte tillhandahålls myndig-RRV skallett som av
heten samråda med RRV uppfyller vissaprövar krav.systemetsom om

Statsbokföring sker månadsvis och årsvis inbetalningar ochstatensav
utbetalningar, inkomster, utgifter, tillgångar och skulder samt statsga-av
rantier för utformningenunderlag riksredovisningen och densom av
ekonomiska informationen i övrigt.

Vidare administreras centrala delar statligade betalningssystemen.av
Avstämningar betalningargörs också och statsverkets checkräk-statensav
ning. Myndigheterna tillhandahålls postgirokontonäven och andra betal-
ningssätt.

Några tjänster redovisning jinansieringprodukter och ochavseende
tillhandahålls. Sålunda utvecklas förmetoder och modeller redovisning

finansiering,och föreskrifter och allmänna råd redovisning ochom m. m.
utbildning lämnas.

Metodutveckling, utbildning och rådgivning resultatstyrningavseende i
statsförvaltningen budget- och anslagsteknik tillhandahålls också.samt

ekonomiavdelningenInom håller på byggas kapacitetatt att motupp en
avgift tillhandahålla konsultation till myndigheterna frågai ekono-om
miadministrativa regler, metoder och system.

1.2 Organisation

Inom den ekonomiska avdelningen arbetsuppgifterna fördeladeär sjupå
enheter. Dessa förenheten ekonomisk information, för avgifter,är enheten

förenheten redovisning finansiering,och förenheten resultatstyrning,
förenheten ekonomisystem, enheten för förS och enhetensystem system-

utveckling. olikaInom de enheterna den löpande inde-är verksamheten
lade i funktioner.antal Utvecklingsarbetet bedrivs i projektform. Iett
tabell 2 redovisas vilka enheter för olikade produkterna ochsom ansvarar
tjänsterna, liksom de olika förfogarde enheterna över.resurser

tabellen framgårAv systemverksamheten i 56%anspråkatt tar ca av
kostnaderna och sysselsätter % övriga47 personalen, medan delarca av
använder 53% årsarbetskrafterna och % ekonomiska44 deav ca av resur-

Härtill kommer stordatorkostnaderna 58,2 milj. vilka tillpå kr.,serna.
delen härrör frånstörsta systemverksamheten. Avgiftsfinansiering före-

främstkommer i fråga systemverksamheten. °0Ca 85 denna verk-om av
finansierassamhet frånsålunda med avgifter användarna.
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SOU 199141avdelningenekonomiskainomTabell Arbetsfördelning och2 resurser

Års-Kostnader IntäkterProdukterEnhet
tkr arbets-tjänster tkroch

krafter

2012286 25information 11-20Ekonomisk
91005280Avgifter 31-38

Redovisning och
finansiering 56, 65,

73,71- 76 3 975, 91 l -Resultatstyrning 58, 74, 81,
2007707 1191
680 21743 560 14Ekonomisystem 51- 121667661-63,91 17376SystemS

3000 98416Systemutveckling 64
Avdelningsledning,
administration, viss

2262 74676utbildning m.m.
683 3868338Stordatorkostnad

9666626115486Summa

199091.Enligt internbudget för budgetåretAnm.

inomolika verksamheter2 Samband mellan
avdelningenekonomiska

beskrivning 1990-10-16PMtill utredningen överlämnatRRV har aven
Efterekonomiska avdelningen.inom denoch sambandenverksamheten en

väsentligt godta defunnit i allt kanutredningen dengranskning har att
därförföljande påPresentationen i byggerdetbeskrivningar lämnas.som

promemoria.RRVs
inomfyra funktionerna enhetenframgårbeskrivningen mellan deAv att

mycket Sam-ekonomisk information genomgående täta.för sambandenär
kvantitativa sker regelbundetdatakaraktäriseras utbytebanden attav av

finnsochofta, kunskaper sker löpandeoch utbyte gemensamtett ansvarav
produktionsmässigtfinnstjänster. Vidare starktför ochprodukter ett

riksredovisningvid framställningsystemverksamhetensamband med av
för.informationför ekonomisk har produktansvaretenhetenm.m. som

kunskap iochfunktioner sker utbytet dataövriga ochMed enheter av
inte alls.sällan ellerofta. flertalet fall dock dettafall mindre skernågra I

avgifterför sambandenfunktionerna inom enheten ärMellan de tre
karaktäriseras utbytemycket Sambandengenomgående täta. attav av
ofta, kunskaper skerutbytekvantitativa sker regelbundet ochdata av

tjänster. Sam-finns för produkter ochlöpande och gemensamtett ansvar
redovisningförfrämst enhetenmedenheter starktbandet med andra är

få fall i övrigtmetodutveckling. någrai fråga Ifinansieringoch om
visstdata ochinte frekvent utbyteförekommer regelbundet ettett avmen

flertalet fall förekommer utbyteinte kunskaper. llöpande utbyte avmen av
inte alls.kunskaper och data sällan eller

för ekonomisystem ärfunktionerna inom enhetenMellan de sam-sex
sambanden mellangälleri flertalet fall mycket Dockbanden täta. att

153funktioner obetydliga. Dennaövrigafunktionen för kreditgarantier och är



funktion ha produktions-större och kunskapsmässigt SOU 1991samband 41medsynes
enheten för ekonomisk information Bilagaän med övriga funktioner inom llenhe-

för ekonomisystem. Vidare finns för funktionersamtligaten kredit-utom
garantier starka produktions- och kunskapsmässiga samband enhetenmed
för i frågorS drift, förvaltning vidareutveckling.ochsystem Somom

i föregåendedet finns också produktionsmässigatätaangetts samband med
förenheten ekonomisk information.

Mellan de funktionernatvå inom enheten för S finns mycketsystem ett
starkt kunskapssamband. Som har i föregåendedet finns ocksåangetts
starka produktions- och kunskapsmässiga samband mellan förenheten

S och flertalet funktioner inom förenheten ekonomisystem.system övrigtI
finns regelbundet inte frekvent utbyte dataett och kunskaper medmen av

förenheten ekonomisk information vad gäller främst riksredovisningen.
Mellan enheten för systemutveckling och enheten för redovisning och

Ävenfinansiering sker löpande utbyte kunskaper. fleraett med andraav
förekommerenheter utbyte kunskaper.ett av

Mellan for redovisningenheten och finansiering forenheternasamt
avgifter, S och systemutveckling förekommer löpandesystem utbyteett av
kunskaper i första ihand utvecklingsfrågor. övrigtI sambanden mindreär
starka. fullgör flestaEnheten de kansliuppgifterna för RRVs redovisnings-
kommitté REK även andra enheter deltar i detta.men

Enheten för resultatstyrning har i första hand utbyte kunskap medett av
enheten för redovisning finansiering.och Detta utbyte karaktäriseras dock
inte löpande. Båda enheterna utför endast metod- och utvecklingsar-som
bete. I övrigt har verksamheten vid enheten eller inga samband medsvaga
andra enheter funktioneroch inom den ekonomiska avdelningen.

Diskussion

Beskrivningen samband mellan verksamheten vid olika enheter ochav
funktioner inom den ekonomiska avdelningen visar finnsdet totaltatt sett

mängd samband olika innehållmed frekvens.och För bli överskådligen att
behöver bilden ytterligare förenklas.något

Huvuddelen verksamheten vid enheterna för ekonomisystem,av system
S och systemutveckling kan centralt sammanhängande verk-ettses som
samhetsområde. Verksamheten består i tillhandahålla statsmyndighe-att

ekonomiadministrativa ochterna lämna till myndigheternastödsystem att
beträffande användningen dessa Praktiskt alla produktersystem. tagetav
och tjänster används myndigheterna finansierasoch avgifter.med Frånav
detta avviker främstsammanhang vissa kontrolluppgifter avseende stats-
kassan och tillhandahållandet statsverkscheckar. Hanteringen redo-av av
visningen statliga kreditgarantier sker på uppdrag regeringen ochav av
hänger produktions- och kunskapsmässigt inte särskilt nära medsamman
verksamhetsområdet i övrigt.

Utformningen den ekonomiska informationen den statliga verk-av om
samheten ibygger mycket hög grad på underlag centralt inomhanterassom
den systemverksamhet beskrevs i föregående stycke. Ett omfattandesom
och regelbundet utbyte data och förekommerkunskaper således. Förav 154



SOU 199141föreliggernågra produkter också Alla produkter ochgemensamtett ansvar.
Bilaga 11tjänster finansieras med anslag och regeringen.används av

avgiftsverksamheten Förekommer1 utbyteganska begränsat kun-ett av
flertalet ekonomiskaskaper och data med inomandra verksamheter den

avdelningen. anslagsfi-Produkterna och tjänsterna praktiskt heltär taget
nansierade och regeringen myndigheterna uppdragsgivare ochoch är an-
vändare.

utvecklingsenheternametod- och redovisning finansieringAv har och ett
nödvändigt inte samtligaregelbundet utbyte kunskaper med enhe-men av

Resultatstyrningen obetydligtdäremot har genomgående kunskapsut-ter.
med övriga i avdelningen. finansierasbyte enheter Båda verksamheterna

helt med anslag och sker regeringen.på uppdrag av
ledning förenkladeMed den beskrivning sambanden mellan deav av

olika verksamheterna inom ekonomiska avdelningenden lämnats,som nu
följande föras.kan diskussion

Starka skäl finnas organisationi hålla huvuddelenattsynes en samman
verksamheten i förenheterna ekonomisystem, S ochsystem systemut-av

veckling. Framställningen få tjänster docknågra produkter ochav synes
inte nödvändigtvis behöva integreras övrigamed den verksamheten. Myn-
digheterna tjänsteranvänder huvuddelen de produkter och enhet-av som

framställer.erna
Produktionen ekonomisk information i hög på underlagbygger gradav

i föregåendelämnas den det behandlade systemverksamheten.som av
informationsflödet starkt rutinartat. behandlasär De problem uppstårsom
i arbetsgrupp. för ekonomiskFörhållandet mellan enhetenen gemensam
information liknaroch systemverksamheten det råder mellansom en
beställare och underleverantör. Samarbetet bör kunna klaras ävenen om
de tvâ leden inte ingår i organisation. Regeringen är avnämaresamma av
tjänsterna.

Utbytet sidan för avgifter,data och kunskap mellan å enheternaav ena
redovisning finansiering sidanoch resultatstyrning och andraåsamt sys-

inte nödvändigtvistemverksamheten sådan karaktär deattsynes vara av
behöver ingå i organisatoriska enhet. Mellan de enheternastresamma
verksamhet finns vissa kunskapsmässigadock samband betydelse ochav
regeringen till helt uppdragsgivare.är övervägande delen

3 Samband vid ekonomiskamellan verksamhet
avdelningen vidoch verksamhet
revisionsavdelningama

promemoria ekonomiskaI den PM 1990-10-16 sambanden inomom
avdelningen RRV till utredningenöverlämnat berörs samban-ävensom
den med verksamheten inom avdelningen för redovisningsrevision och
avdelningen för förvaltningsrevision. promemorian för olikahar RRV deI
funktionerna inom ekonomiska avdelningen i samban-den styrkanangett

Efterden. granskning har utredningen funnit i väsentligtden allt kan 155atten



godta de beskrivningar SOUsambanden 199141lämnas. På de områden därav som
RRV sambanden obetydliga Bilagaär utredningenhar därför inte llangett att
funnit det nödvändigt ytterligare analys görs. På de områden däremotatt
där RRV betydande samband existerar, har utredningenangett att mer
gjort Fördjupade analyser sambandens Resultatet den analysenart.av av

i följande.det nivåerPå de sakförhållandena föranleder,presenteras som
kommenteras innebörden vissa i organisatorisktsamband avseende.av
Därefter diskuteras sammanfattandepå sätt sambanden mellanett den
ekonomiska avdelningen avdelningen för redovisningsrevisionsamt resp.
avdelningen för förvaltningsrevision.

3.1 sambandArt av

Innebörden sambanden mellan verksamheterna vid den ekonomiskaav
avdelningen och de revisionsavdelningarnatvå fångas in följ-attgenom

frågorande långt möjligtså besvaras.
Vilken omfattning olikahar de sambanden-
Är frågadet samband följer enskilda kommitärenden inattom som av-
till myndigheten
Gäller sambandet kunskaper och erfarenheter inte knyts till ären-som-

rutinerden eller
Är sambandet tillfälligt eller löpandemer-
Är sambandet formellt ordnat eller baseras informelladet på kontakter-
Är följdsambandet kompetens kan nyttjas i flera olikaatten av samma-
produktionsprocesser eller det frågaär flera olika enheter ellerattom
funktioner för viss produktiongemensamt svarar en
Det kan erinras följandeden presentationen endast deattom avser

områden där betydande finnassamband mellan verksamhet vidmer anses
den ekonomiska avdelningen och de två revisionsavdelningarna. Någon
heltäckande bild redovisas således inte.

3.2 Verksamhet inom enheten för ekonomisk information

Inom för funktionen riksredovisning regelmässigtäger kontakterramen
med berörda revisorer inom redovisningsrevisionen då myndighetsrurn en

redovisning uppvisar brister eller oklarheter påverkar riksredovis-som
ningen. Dessa kontakter skiftandehar bakgrund.

avdelningensInom förarbetsgrupp Statens finanser, i vilken ingår
företrädare förbåde förenheten ekonomisk information och enheten för
ekonomisystem, felkontolistorlöpandeupprättas fel på övertarsom upp

milj.10 kr. Om inte feldessa åtgärdas myndigheterna efter muntligaav
påstötningar sänds brev till myndigheten. Kopia detta brevett gårav
rutinmässigt till berörd revisor. Behovet särskilda granskningsinsatserav
från revisorerna diskuteras bl.a. i verksamhetsplaneringen. Syftet med
denna åtgärder är den löpande riksredovisningentyp skall bliattav
tillräckligt rättvisande för bl.a. givetvisKraven är högre påprognoser.
redovisningen inför myndigheternas bokslut.

vissa fall förutsättsl överenskommelser mellan fleratvå eller myndighe- 156



SOU 199141intefall eller berördavid bokslut. vissa bör kanupprättande Iter av
Bilaga 11tillfrågor. kan lämnasrevisorer ställning i sådana Avgörandet dåta

information.för ekonomiskenheten
revision.ibland frågor i med löpandeRevisorerna aktualiserar samband

särskilda granskningsinsatser på basis behovs-Revisionen ocksågör av
information,för ekonomisktillsammans enhetenanalyser medgörssom

tillgodoses iriksredovisningens krav de datahar det gällt hur somex.
myndigheterna tilllevererar RRV.

efterhöravidare ibland kontakt och stånd-Myndigheterna kan ta om
uppfattningenenskilda revisorer intagit medöverensstämmerpunkter som

ekonomisk information.inom förenheten
riksredovisningfunktionen för ochkontakterna mellanSammantaget är

varje förekommer medrevisorer frekventa. dag kontaktberörda Nästan
ofrånkomligt inslag irevisor verksamheten.någon och kontakterna är ett

från felkontolistorna har huvuddelen kontakternadeBortsett avs.
ibedömningar uppstår löpande arbets-med och problemsamband ensom

Även formövrigt ofta konkreti de dock baserade på någonär avprocess.
förfrågor aktualiseras självklart revisorernavissa detärende. När är att

för ekonomiskfrån professionella kontakt med enhetenutgångspunkter ta
förTjänstemännen kontakt med varandrainformation. behöver ha att

produktionstekniskutföra uppgiftersina och sambandet ärkunna av
natur.

omfattning inte uteslutande bestämskontakternasDet att avuppges
etablerats.frågornas också de personkontakterkaraktär utan somav

i revisionella verksamhe-Revisorerna ibland vissa iakttagelser dengör
inteför ekonomisk informationförmedla till ärdessa enhetenAttten.

utföra primära uppgift. Förmedlingnödvändigt för revisorerna sinskallatt
iiakttagelser i viss kontakter etableratssådana bygger mån på somav

sammanhang.andra
beskrivnaFöljande kommentar till sambanden. Huvudde-kan degöras

informationför ekonomisk och redo-mellan enhetenlen kontakternaav
heltrutinmässiga i ochvisningsrevisionen sker led arbetsprocess ärsom en

naturliga for tjänstemännen tillfredsställande skall kunnapå sättatt ett
uppgifter. förefaller inte beroendefullgöra sina Kontakterna attvara av

rådfrågningorganisation.ingår i När det gällerverksamheterna samma
överföranderedovisningsrevisionensfrån redovisningsrevisionen, liksom

anslutning tillolika i hante-kan kontakter upprättaskunskap de somav
frågor också användas. För härringen i arbetsprocessenärenden ochav

informationarbetsuppgifter vid för ekonomiskaktuella det enhetenär
uppgifter stabilavilkas olikafråga liten ärganska grupp av personerom en

myndighe-revisorer olikatiden granskar deoch väl kända deöver somav
terna.

inkomszberäkningar inslag i verk-Funktionen för löpandehar ettsom
remisserförvaltningsrevisionen gäller meddetsamheten kontakt med när

arbetsgivaravgifter. frånförförslag till regler och Bortsettändrade skatter
remisser ellerskattepolitiskt dramatiska förekommer sådanaår tremer

klartfyra fråga samband baserat pågånger år. Här det ärär ett somper om
kring.rutindefinierade ärenden och det också skapats 157som



SOU 199141innebär kanSambandet RRVs yttranden Skatteregleröveratt ex. nya
Bilaga llmateriella effekter, statsfinansiella kostnadersåväl konsekvenseravse som

för skatteadministrationen.
Följande kommentar till beskrivnakan det sambandet. Främstgöras

förinnebär förvaltningsrevisionen informationsambandet inhämtar attatt
visst skall täcka hela myndighetens kunskapsområde. Samban-yttrandeett

ingår ialltså följd de verksamheternadet är tvåatten nu sammaav
framstår rimligt klartorganisation. dennaDet att att typantasom av

definierad organisatoriskainformation inhämtaskan oberoende denav
tillhörigheten för olika verksamheterna.de

revidera löntagarfonderna frånhar regeringens årligenRRV uppdrag att
genomförsförvaltningsrevisionella utgångspunkter. Detta uppdragmer

biträde från för ekonomisk information. sidamed enheten Från enhetens
erfaren specialistkompetensutredningspersonal eller medhar personal

deltagit.
finnsinnebär utnyttjar kompetensDetta samband RRV denatt som

inom olika myndigheten för fullgöra uppgift.delar att enav
Möjlighe-Följande kommentar till beskrivnakan det sambandet.göras

fallerutnyttja olika står och med kompe-kompetenser knappastten att att
finns i organisation.tenserna samma

för avgifter3.3 Verksamhet inom enheten

samrådsärenden myndighe-förekommer årligenInom enheten 100 medca
fall inte myndighetoch tiotal i de regeringen ochremisserter ett en

fastställer avgiftsbelagd introduce-avgifterna i fall verksamheteller de ny
ras.

redovis-Vid beredningen kontakt medsamrådsärenden enhetentarav
omfattandeningsrevisionen frågan myndigheter meddetnär är merom

avgiftsbelagd urvalsprincip inhämtas redovis-verksamhet. Med denna
ningsrevisionens synpunkter på 25 ärenden år.perca

fördelats avdelningen förremisser påNär det gäller betänkandenav som
föranlederförvaltningsrevision avgiftsfrågor förekommer, dettaoch där

kontakter från förvaltningsrevisionen avgiftsenheten och medmed även
för redovisning finansiering.enheten och Ett l5-tal ärenden denna typav

förekommer årligen.
olika avgiftsenheten revisionenDessa kontakter mellan och baseradeär

definierade fast inslag i denpå klart ärenden. Kontakterna kan ettses som
omfattningenlöpande verksamheten och olika ärendena görde attav

förekommer formelltkontakterna i omfattning ord-betydande och på ett
sätt.nat

finnsSamband Avgiftsenheten angelägenkaraktär också. är attav annan
avgiftsfrågorna revisorer vid myndighetsrevisioner ochberördatas upp av

revisorernamyndigheternas frågor påbesvaras sättatt avsamma somav
avgiftsenheten. avgiftsenhetenDärför informera de olika enhet-har sökt

i vilkeninom avdelningen för redovisningsrevision. Omfattningenerna
revisorerna kontakt bl. bero på hur väl kännertar persona-uppges a. man

inomlen avgiftsenheten. 158



SOU 1991 41redovisningsrevi-kontakter medAvgiftsenheten söker också att genom
Bilaga 1lkommit fram viderfarenheterfånga synpunkter och somuppsorerna

avgiftsbelagd verksam-myndighetskontakter rörrevisionen andraoch som
het.

till beskrivna sambanden. Huvudde-kommentar deFöljande kan göras
tordekring formella ärenden. Dessa kontakterskerlen sambanden varaav

före-organisatorisk utformning. Detupprätthålla oberoendelätta att av
olikainte betydelse. Deinformella kontakter ärkommer också utansom

till hanteringen ärendenai anslutning äretableraspersonkontakter avsom
frågor.iför informella kontakter närbesläktadeväl lämpade även mer

avgiftsenheten, inhämtasgranskningsprojekt, utförsVid syn-som av
redovisningsrevisionen löpande underförvaltnings- ochfrån bådepunkter

granskningsprojekt medgenomfördes198990 lprojektet. Budgetåret en
Vid utvecklings-resursinsats motsvarande 0,5 årsarbetare.sammanlagd

inte projek-redovisningsrevisionenerfarenheter fråninhämtasprojekt om
liksomredovisningsrevisionen. deltar,Enhetendrivs tillsammans medtet

förvalt-tillsammans medredovisning finansiering,för ochockså enheten
frå-verkschefen behandlarningsrevisionen i referensgrupp under somen

ñnansieringsformer.med blandademyndighetsverksamhetgor om
till beskrivna Kontakt-kommentar de sambanden.Följande kan göras

naturligagranskningsprojekt ochinför underrevisorer och ärmederna
ingår i organisation. Detverksamheternaknappast beroende att sammaav

fråni vilken olikaform kompetensprojektet exempel påsärskilda är ett en
organi-form kunna användasutnyttjas. Motsvarande börhåll kan oavsett

isationsstrukturen stort.

ekonomisystemförinom enheten3.4 Verksamhet

statsbokföring frågor vilken ellerför hanteras bl.a.funktionenInom om
förfoga visst anslag ellerbehörighetvilka myndigheter har över ettattsom

regleringsbreven.tolkningförutsätterviss anslagspost. Detta en aven
redovisningsre-vecka med berördaföranleder kontakterDetta ett perpar

inslag i löpande verksamheten.visorer får denoch somses
betalnings-i redovisningsorganisationen,myndigheterInordnandet av

revisionen till delfor handläggsansvarsområdeoch RRVs storsystemet
istatsbokföring. Beslut sådana ärenden kräver närafunktionen förav

avdelningar.övrigakontakter med
för ekonom-enheteninslag i löpande verksamheten ärdenEtt attannat

utformningengällervisst till när detiska stöd departementensystem avger
redo-dryftas frågor därvid med berördaOfta väcksregleringsbreven. som

redovisnings-avdelningen förharvisningsrevisorer. Under de årensenast
tillsig skrivelseekonomiska avdelningen medrevision väntoch samt-en

utformningenierbjudit samband medliga och stöddepartement av
skrivelsenkontakta iregleringsbreven. har ombettsDepartementen an-

haft till uppgiftavdelningenEkonomiska har sedangivna revisorer. att
komplicerade fall.revisorer i särskiltstödja berörda

revisionsberät-statsbokföring får också delFunktionen för av s. orena
bokföringsmässigaredovisningsrevisionen för de 159från prövatelser att



SOU 199141former misstämningarkonsekvenserna dessa koncernnivå. Olikapå avav
Bilaga lli månatliga redovisningen ofta tillsammansden och årliga analyseras också

revisorer inom redovisningsrevisionen.med berörda
Följande kommentar till beskrivnakan sambanden. Huvudde-göras de

tolkning frågalen kontakterna gäller regleringsbrev. Här det alltsåärav av
sinkontakter har i fråga väcksgrund ytterstom som av enen som

myndighet förutsättas revisorerna obe-eller departement. Det kan attett
roende Organisationsform kan kontakter. Samband baseradede rättataav

inte organisationsformen. Heltpå sådana krav torde beroendeyttre vara av
naturligt förekommer revisorer sig till inomockså vänderatt personer
funktionen för få olika i anslutning tillråd. De kontakter etablerasatt som
hanteringen för informellaärenden väl lämpade kontakter.är ävenav mer

arbetsuppgifter frågahär aktuella ganska litenFör är det en grupp avom
uppgiftervilkas olika inbördes stabila tiden och väl kändaöverärpersoner

revisorerna.av
betalningssystemet initieras ibland olika formerNär det gäller utveck-av

lingsinsatser redovisningsrevisorer. revisionen aktualiserasInom ocksåav
motiverar rutiner fram tillproblem och därmed ledersom nya normer som

utvecklingsprojekt kunskapsöverföring oftainom enheten. inledsDenna
tämligen informellt sig olikaoch baserar då på personkontakter.

kommentarFöljande till beskrivnakan det sambandet. Det börgöras
förutsättas viktigare iakttagelser revisorerkunna de pågöratt ettsom

formellt informellt framföras till organisa-eller kan enhetensätt oavsett
tionsform.

funktionen och rådgivningför årligen hund-Inom prövning hanteras ett
myndigheterna vill eller kompletteranderatal samrådsärenden hanär egna

ekonomisystem. Handläggningen innefattar alltid kon-dessa ärendenav
revisor inom redovisningsrevisionen. Samarbetettakt med berörd med

redovisningsrevisorerna kring dessa ärenden löpande ochär ett permanent
inslag i funktionens Samarbetet kringverksamhet. enstaka ärende kanett

Ävenibland tid.sträcka sig lång utvärdering standardtypöver systemav av
i redovisningsrevisionen.sker samarbete med

Följande kommentar till beskrivnakan det sambandet. Samarbe-göras
formellt produktionskaraktär.exempel på samband Detär ärtet ett ett av

självklart revisorer.kontakt skall med berörd Sambandet kanatt tas utan
svårighet organisationsform. förhållandetupprätthållas Detoavsett att

sig tidsambandet kan lång underlättar kontakterna.sträcka över närmast
ekonomisk informationEnheten för ekonomisystem och enheten för

genomför redovisningsrevisoreri medsamarbete berördanära en genom-
för föreslå för till igång åtgärder rätta de problem konstateratsattatt som

projektboverkets lånehantering. Liknande tidigare genomförts,har ex.
riksförsäk-beträffande riksskatteverketvägverket, byggnadsstyrelsen, och

Ävenringsverket. tillfälliga projektdetta kan de exempelär ettom ses som
förutnyttjande olika i organisationenpå de kompetensernaett enav

verksgemensam produkt.
Följande kommentar till beskrivna Utnyttjan-kan det sambandet.göras

olika givetvis finns i olikadet kompetenser kan deske ävenav om
organisationer. ifrågasättas lämpliga ikan möjligen detl sammanhanget 160



1991SOU 41utformning förslag tillrevisorer sig i konkretaberördaatt avengagerar
Bilaga lllånehantering.lösningar olika missförhållanden, boverketsav ex.

utbildningsinsatser myndigheternas ekonomipersonalriktas tillI de som
redovisningsrevisionen övrigtbl. revisorer från lärare. Ianvänds tassoma.

utbildning förelä-också revisionella i denna dede aspekterna även avupp
ifrån ekonomiska avdelningen. Stommen denkommer densare som

rutinmässigtutbildningsverksamhet kring vilken detta löpande samarbete
bedrivs 4 å kurser år.är 5 per

Följande kommentar till beskrivna heltkan det sambandet. Det ärgöras
naturligt i utbildningen myndigheternasbl.a. revisorer användsatt av

organisatorisk utformning.ekonomipersonal. kan skeDetta oavsett
kreditgarantisystemet fungerar redovisningsrevisionenNär det gäller

kontrollinstrument for till garantier påhanterasatt ettett attsom se
föreskriftkorrekt i beslutad RRVårsboksluten. Innebördensätt är att aven

i sextiotal myndigheter harskall beaktas bokslut detnär upprättas som
former kreditgarantier.ställt olikaut av

Följande kommentar till beskrivnakan det sambandet. Det måstegöras
förutsättas att föreskrifter for redovisningbeslutadeRRV av ex.av

ikreditgarantier vinna organisatoriskkan beaktande struktur stort.oavsett
för uppgifter i fråga beredskapsplan-Enheten också RRVssvarar om

läggning for redovisning revision kriser krig.och under och

3.5 vid förVerksamhet enheten Ssystem

Redovisningsrevisionen forvaltningsrevisionen vissaoch begär rapporluz-
förfrån Oftast kanaliseras frågor ekono-dessa enhetenövertag system

misk information.
Följande kommentar till beskrivnakan det sambandet. Dennagöras typ
väldefinierade beställningar registeruttag tillgodoseskan oberoendeav av
organisationsform.av

Kravspecmkationer för ekonomisystem diskuteras regelmässigt med re-
dovisningsrevisorerna. i vissa fall formelltsker ocksåDetta mer men

utvecklinglöpande underhandskontakter. När det gäller heltgenom av nya
omfattande rutiner ofta revisorerna direkt i Reviso-och deltar arbetet.mer

uppgift till säkerhets- kontrollaspekternadå medverka ochär att attrernas
beaktas i också till blirarbetet, medverka användarvän-att systemetmen
ligt.

diskuterar regelmässigt redovisningsrevisorernaEnheten också med hur
i Syftet lösning-krav på redovisningen skall lösas dåärsystemet. attnya

utformade internkon-skall bli de de säkerhets- ochså att motsvarararna
trollkrav kan ställas.som

kommentar tillFöljande kan beskrivna sambanden. Huvudde-göras de
utvecklingenlen kontakterna naturliga självklara iochär momentav av

ekonomisystem. organisations-Dessa samband kan ordnas oberoende av
form. i anslutning till olikaolika kontakter etableras ärendenDe som m. m.

professionelllämpade for informella kontakter baseradeär väl påäven
erinras revisionskontoret vidgemenskap. I sammanhanget kan attom

regeringskansliet revisionsansvar for S fl.har 161system system.m.
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för utbildningEnheten SOU 1991 41redovisningsrevisorer det gällernärsvarar av
BilagaS. llsystem

Följande kommentar tillkan beskrivnagöras det sambandet. Utbildning
revisorer i S och andra ekonomisystem självfalletkan tillhanda-systemav

hållas organisationsform.oavsett

3.6 Verksamhet vid förenheten redovisning finansieringoch

Enheten har kontakter redovisningsrevisionentäta med i olikanågra
avseenden.

redovisningsföreskrzfterEnheten tolkar formar redovisningspraxisoch
inom Vid sidan de ärenden har sådan dignitet destaten. att tasav som en

i redovisningskommittén redovisningsrevisorerREK någratarupp
i frågorgånger veckan informellpå väg.upp mer

FöreskrifterNär det gäller initierar redovisningrevisionen iblandnya
insatser från enheten. Detta kan leda till inlåning frånpersonalt.ex. av
redovisningsrevisionen för möjliggöra projekt. Redovisningsrevisio-att ett

ingår i referensgrupper till flera projekt,större utvecklandetnen ex. av
redovisningsmodellen.den nya

För underlätta rekrytering kvalificerad personal speciellharatt av en
samarbetsform affársverksrevisionen.utvecklats med Auktoriserade revi-

anställda vid affärsverksrevisionen vissdeltar på del sin tid isorer en av
projekt inom för redovisningenheten finansiering.och Enheten självkan
inte anställa eftersomsådan personal auktoriserade revisorer intesom

i revisionmedverkar förlorar sin auktorisation.
samarbetsformDenna användas i ökad utsträckning förbl. attavses a.

fullgörandetunderlätta uppgifterenhetens i REK-arbetet.av
Sammanfattningsvis kretsar kringdel samarbetet avgränsadestoren av

väldefinieradeoch frågor. Samarbetet sker ibland i projekt. Samtidigt
förekommer rådgivningsverksamhetäven informellt slag baseradav mer

redovisningsrevisorerpå känner vissa kompetenta inom enhe-att personer
Likaså överföringenbygger erfarenheter från revisorerna delvis påten. av

informella kontakter.
kommentarFöljande tillkan de beskrivnagöras sambanden. Huvudde-

kontakterna i tilllen sker anslutning och frågor iärenden samt ettav
formellt professionelltmönster. Kontakterna självklaraär och sambanden
kan upprätthållas oberoende organisationsform. informellaDeav sam-

förekommerband kan i utsträckning utnyttja kontakterdestorsom som
i anslutning tillskapas projekt.ärenden, REK och Sambanden såledesär

inte organisationsberoende. Organisationsformen kan for-knappast heller
hindra inlåning från affársverksrevisionen.kompetent personalav ex.
Breddas REKs sammansättning förutsättningarkan frånskapas ävenatt
andra håll tillföra den kompetens auktoriserade revisorer företräder.som

inom3.7 Verksamhet enheten för resultatstyrning

Enheten omfattandehar kontakter förvaltnings-med både och redovis-
ningsrevisionen. Kontakternas karaktär kan belysas med några exempel. 162



SOU 1991 41budgetpro-denaktiviteter samband medolika igenomförandetI nyaav
Bilaga llförvaltningsre-redovisnings- ochsamverkat bådemedhar enhetencessen

olikagälltharstatskontoret. Detvidare medvisionen. Samverkan har skett
regeringskansliet. Dessutomför myndigheter ochutbildningsaktiviteter

inom RRV.genomförtsutbildningsaktiviteterflera olikahar
förvaltningsrevisionen ochuppföljningsprojekt mellanEtt gemensamt

särskilda direktivendegenomförts i form genomgångharenheten avav en
föraktiviteter pågårLiknandeförsta budgetcykeln.för myndigheterna i

anslagsframställningarna.fördjupadekring denärvarande, bl. a.
anlitatsoftaresultatanalysen har enhetengäller expertNär det som av

fråninneburit personalförvaltningsrevisionen. harframför Dettaallt att
Samtidigtförvaltningsrevisionen.inomi projektmedverkatenheten har

förvaltningsrevisionellafrånofta hämtatsresultatanalyshar exempel på
seminarier.skrifteri olika ochför användasrapporter att

finns inomutnyttjande expertkompetensdenMotsvarande en-somav
finansiering, har skettredovisningför ochinom enhetenochheten, även

haftförvaltningsrevisionen be-regeringsuppdragdet gällerbl.a. när som
förut-ochi statlig verksamhetstiftelseformenanvändningenträffande av

stiftelseform.bedrivs i När detförsättningarna styrning verksamhet somav
förutsättningarnautförtförvaltningsrevisionenstudiedengäller omsom

deltog bådelokalförsörjningsmonopol,byggnadsstyrelsensför avvecklaatt
finansiering medredovisning ochför resultatstyrningenheterna samt ex-

pertkompetens.
anslagskonstruktio-kringarbeteför närvarandepågårInom enheten ett

inriktadi första handregleringsbrevenutformningförbättradoch avner en
redovisnings-enskildaharI detta arbetemyndigheterna i budgetcykel lpå .

erfarenheter. Dess-bidragit med sinainformell basisrevisorer på en mer
redovis-riktade tillinformationsinsatservissagenomför enhetenutom

anslagskonstruktioner förändrade kravochningsrevisorerna vad gäller nya
regleringsbreven.på

kartläggatillsammans med RRVhaft i uppdragStatskontoret har att
myndigheterna. Enhe-inom bl.användsolika resultatmåtttyper a.somav

från förvalt-projektet tjänstemäninsatser. harIsamordnat RRVsharten
redovisningsrevisionen deltagit.ningsrevisionen och

i septemberresultatredovisningar avslutadesårligaprojektDet somom
bedrivits präglatsharfortsatta försöksverksamhet1989 och den av ensom

har bl. påredovisningsrevisionen. Dennasamverkan medhög grad a.av
myndigheterfemtontalresultatredovisningarförsök granskat de ettsom

för försöksverksamheten.gjort inom ramen
effektivitet iprojektdeltagit iför har detenhetenFöreträdare om

Projektetförvaltningsrevisionen. kom-inombedrivsstatsverksamhet som
förvaltningsrevisionenbidrag från bådei skriftresultera medatt enmer

och enheten.
tvåolika kontakter med deenhetensSammantaget kan konstateras att

omfattning och kanbetydandeavdelningarna inom RRV ärandra av
kring vältill del avgrän-dagliga. kretsarSamarbetetbetecknas storsom

ocksåhandlar detaktiviteter. Till delofta projektlagdasade, ettomen
ofta påbaseratfinns inom enheten,utnyttjande den kompetens somav



informella kontakter. SOU 199141Detta den del ekonomiska avdelningensynes vara av
förvaltningsrevisionen Bilagadär sambanden till for llnärvarande är starkast.

Följande kommentar tillkan de beskrivnagöras sambanden. Huvudde-
len kontakterna förmellan enheten resultatstyrning och andra enheterav
inom RRV hänger med den aktuella utvecklingen budgetsyste-samman av

olikaDetta arbete leds på från civildepartementet.sätt Viktigt arbetemet.
utförs särskilda utredare regeringen tillkallat. RRV och Statskonto-av som

sittmedverkar med samlade kunnande. Inom formellaRRV skerret
kontakter på detta i väsentlig inomområde mån for projekt. Iramen
projekt myndighetsgränser skeröver också samverkan med Statskontorets
avdelning för förvaltningsekonomi. Dessa kontakter och samband bör

vidmakthållas organisationsform.kunna splittringDen kompe-oavsett av
och på detta föreliggerområde mellan RRV och statskon-tens resurser som
ställer krav på civildepartementet på olika sätt samordnartoret stora attnu

ansträngningarna. Utvecklingsarbetet bygger också infor-på mängden
mella kontakter mellan tjänstemän vid enheten for resultatstyrning och
övriga innebärRRV. En del dessa i projekt liknandeoch upparbe-attav

kontakter utnyttjas.tade kan I del fallandra kan sambandenen vara
informellabaserade på helt individkontakter underlättas attsom av perso-

tillhör organisation.nerna gemensamen

3.8 Verksamhet vid förenheten systemutveckling

regeringensl arbetet med till framtidauppdrag RRV avseende statliga
ekonomiadministrativa deltog redovisningsrevisionensystem, attgenom
precisera framtidavissa krav på ekonomisystem. iDetta resulteradeett en
bilaga i revisionens frågabl.a. krav i kontroll ochrapporten om om

isäkerhet ekonomisystem.
fortsattaNär det gäller det arbetet med systemframtagning företrä-är

fordare redovisningsrevisionen aktiva medarbetare. tillförDe både en
erfarenhetbred det gäller ekonomifrågornas hanteringnär och problem i

myndigheterna och kunskap de krav förställs uppnå revider-attom som
barhet och Tillsammans företrädaresäkerhet. med för forvaltningsrevisio-

ingår i särskild referensgrupp.de ocksånen en
kommentarFöljande tillkan de beskrivna Vidgöras sambanden. ut-

veckling ekonomisystem mindre omfattningstörre eller harnyaav av
redovisningsrevisorerna given roll. antingenDetta gäller det är etten
myndighetsspecifikt eller generellt Jfr anfördesvad iett system. som
avsnitt rådgivning.3.4 prövning och Det självklarhet reviso-är attom en

synpunkter skall inhämtasoch krav under arbetets gång. Kontakt-rernas
kring definieradesker väl sakfrågor.aspekter och I allmänhet doku-erna
revisorernas Oavsettkrav. organisatorisk struktur kan säkerstäl-menteras

revisorernas framlas krav kommer full tydlighet.medatt

Diskussion3.9

Beskrivningen olikaoch analysen de vidverksamheterna ekono-RRVsav
miska avdelning gjorts förhar bl.a. vilkabelysa sakliga och verksam- 164att



SOU 1991hetsmässiga 41konsekvenser bedrivsuppstår verksamheterna utansom om
Bilagaomedelbar organisatorisk anknytning till revisionsavdel- 11RRVs tvåen

ningar.
Presentationen sakförhållandena visar särskilt omfattandeattav sam-

finnsband ekonomiska avdelningenmellan verksamhet vid och redo-den
visningsrevisionen. praktiskt identifierasI alla samband som.kunnattaget

sigrör det i beredningen frågorkontakter ärenden ellertasom som av som
aktualiserats utifrån föreller kontakter helt självklaraär denom som

utförpersonal arbetsuppgifterna. gäller kontakternaDetta medsom ex.
revisorerna i anslutning till arbetet riksredovisningen, utformningmed av
ekonomisystem utformning redovisningsföreskrifter.och fallI dessaav
skapas oberoende organisatorisk rutinerstruktur och kontaktmönsterav
för lösa aktuella uppgifter. Revisorernas definieradeväl roll och uppgiftatt
medverkar härtill.

Det ligger i sakens finnsbehov också i lösligarekontakternatur att av
former. upplysningar, erfarenheterIdéer, och förmedlasråd kan på detta
sätt. De personkontakter etableras i formellade kontakterna ärsom nor-

förmalt också väl lämpade informella kontakter.
Presentationen visat tjänstemännenhar också vid ekonomiskadenatt

avdelningen direktbehöver ha kontakt revisor,med berörd dvs. den
Ävenrevisor för revision viss myndighet. det omvändasom ansvarar av en

gäller, revisorerdvs. kontakt ekonomiskamed den på dentar person
avdelningen ansvarig förär sakområde och har kunskap. Enettsom som
mindre del kontakterna kanaliseras avdelningarnas ledningar.överav
Detta är tecken på här aktuella intesamband och kontakter behöverett att
och kan lösas organisatoriskamed åtgärder.

I detta sammanhang kan erinras redovisningsrevisionen såatt sentom
1986 inordnadesunder och 1987 i Tidigare revisionRRV. hade dennasom

lång tid utförts tio friståendeunder revisionskontor tillknutnaav som var
värdmyndigheter försvarets civilförvaltning. Såvitt fram-bekantsamt av
fördes tidunder denna inte innebar nödvändigtnågra synpunkter attsom

försvåradessamarbete organisatorisk uppdelningdå rådande redo-av av
visningsrevisionen och verksamheten inom ekonomiskaden nuvarande
avdelningen.

lnordnandet redovisningsrevisionen i syftade tillRRV redo-göraattav
visningsrevisionen oberoende och i förhållande till revisionsobjek-extern

till olika effektiviteten revisionen.på öka isätt Förslagetten samt att
lämnades verksledningskommittén VLK. Det är värt att notera attav
varken eller i sitt tillstyrkandeVLK RRV remissyttrande moti-över VLK

införlivandetverade redovisningsrevisionen i RRV med någraattav
fördelar skulle vinnas däri sambanden redovis-och kontakterna mellanatt
ningsrevisionen vidoch verksamheten ekonomiska avdelningenden skulle
främjas sådan åtgärd. Inte heller sågs några nackdelar med attav en ur
försvarets civilförvaltning redovisningsrevision försva-bryta avseendeut

och således organisatoriskt skilja från den ekonomiadmi-den centralaret
nistrativa inom försvaret.verksamheten

chefen förDåvarande i sin skiljaktiga mening tillRRV betonade verkets
remissyttrande underlåtit förslagVLK de problem dessnämnaatt 165att som



SOU 199141verkschefen,principiell enligt förslagetproblem är,skapar. Ett art attav
Bilaga 11statliga redovisningenmedför myndighetsansvaret förhögsta dendetatt

liggaredovisningsrevisionen på hand,och den statliga kommer att en
ifrågasättas.redovisningsrevisionens oberoende allt kanvilket gör trotsatt

fördelar i stabsuppgifter,Verkschefen RRVs dvs.ocksåsåg ansvaretom
frågorfrågorför redovisningen och därmed sammanhängande samt om

förs frånupphandling normeringsverksamhet, bortavgifter, ochochtaxor
riksdagen.vid bildandet RRV underRRV ett nyttav

degenomgång gjorts det svårtbakgrund den ärMot attatt trosom nuav
mellan eko-nödvändiga sambanden och kontakterna denoch önskvärda

avdelningen för redovisningsrevision så-avdelningen ochnomiska är av
tillräcklig omfattning endast de två avdel-dant slag de kan nåatt omen

organisation. förefaller också klartningarna ingår i Det attvarasamma
avdelningarna inte samordnasi behöververksamheterna de två av en

erhållas. sakledning för resultat skall En äratt ett gott annangemensam
förvidtas skapaåtskillnad vissa åtgärder kan behövagörs, attatt, om en

myndighetsgränser. Ge-kontakterfora och kanaler underlättar översom
i projekt, bildandetömsesidig medverkanarbetsgrupper, avmensamma

i planering, inlåning och utbyte personal,referensgrupper, samverkan av
samlokalisering sådana åtgärder.produktionsavtal exempel påoch är

avdel-ekonomiskavidmellan verksamhetså gäller sambandenVad
förvaltningsrevisionen påoch har kunnat konstateras dessaningen att utom

föri första hand enhetenområde genomgående Det ärärett svaga.
utvecklingsfas det budgetsystemetresultatstyrning i nuvarande av nyasom

informellt väl utvecklade kontakter medi projekt och hahar behov attav
avdelningen för för-förvaltningsrevision medavdelningen för och även

införamed utveckla ochvaltningsekonomi vid Arbetetstatskontoret. att
aktivt från civil-statsförvaltningen ledsidet budgetsystemetnya

inom RRV och statskon-innefattar vid sidan arbetedepartementet och av
inom för kommitté-utförsockså verksamhet samordnattoret ramensom

revisionsutredningen SOU 199064 och bud-frånBetänkandenväsendet.
förevarande199083 utredningsgetpropositionsutredningen SOU samt

perspektiv sig sambanden ochexempel härpå. I sådantarbete är terett
vissa inom inte centralbehovet kontakter mellan enheter RRV som enav

samordningsfrâga organisatorisktkan ha styrande verkan.som

Samband verksamheter vidmed andra4

myndigheter

myndighe-ekonomiska avdelning har med andramånga kontakterRRVs
myndighe-möjligt skilja olikamellan roller dessaDet är attter m. somm.

ekonomiska avdelningen. sålunda bestäl-De kankan ha gentemotter vara
uppdragsgivare, leverantör användarelare eller medproducent eller samt

följande beskrivs ingående.eller kunder. sambandenI det mer
166



SOU 1991 41vildepartementetCi
Bilaga 11Kontaktytorna civildepartementet till civil-med betydande. RRV hörär

normalt förekommerdepartementet och många kontakter de mel-är som
lan fackdepartement myndighet.ochett en

Regeringen civildepartementet tilllämnar också uppdrag RRVgenom
vid avdelningen.handläggs den ekonomiska Uppdragen kan gälla attsom

utföra uppgifter inom framförolika allt områden budgetprocessen,som
redovisning finansiering. formellaoch Vid sidan kanuppdragstatens av

många projekt eller inom till stånd eftergånger verksamheter RRV komma
diskussioner företrädareinformella för civildepartementet.med Kon-mer

i intensiva.takterna samband med sådana uppdrag kan mycketvara
insatser olika utvecklingsområden regeringenNär gäller på kandet

civildepartementet lämna underlag kan påverka inriktningengenom som
i insatserpå arbetet. Så har skett med medsamband RRVs sambandex.

den budgetprocessen.nya

Finansdepartementet

finansdepartementetOckså med Avdelningenskontaktytorna är stora.
funktion ekonomistab föranleder dagliga kontakter mednärasom nog
tjänstemän i finansdepartementet i diverse löpande ärenden eller när
komplikationer inträffar i statliga ekonomiadministrationen.den Därut-

regeringen finansdepartementetlämnar utvecklingsuppdragöver genom
inom främst finansiering,områden betalningar och cash-som

avgifter Vidareoch anslagssystemet. finansdepar-management, ansvarar
föreskrifterför de delar det arbetetlöpandetementet styr stora avsom

inom avgiftsenheten.
Finansdepartementet uppdragsgivare och användareär närmaste av

tjänsterna inom ekonomisk information.produkterna och området Det
gäller riksredovisning, inkomstberäkningar och vissbudgetprognoser,ex.
finansstatistik.

Finansdepartementet lämnar också visst underlag för bl.arbetet med a.
budgetprognoser inkomstberäkningar.och Det gäller antaganden omex.

löneutvecklingpris- och vissa regeringsbeslut.och

Övriga departement

genomförsInom ekonomiska avdelningen ibland tilluppdrag knutna en
enskild myndighet Särskilt vanligt avgiftsområdet.eller sektor. detta påär
Vid sidan formella förekommer informellauppdrag här råd-ävenav mer
givningsinsatser varaktighet, ikortare samband med upprättandetav ex.

regleringsbrev. Frekvensen kontakter varierande.dessa mycketärav av
När betraktas sporadiska.det gäller uppdrag kan de Insatsernastörre som

rådgivningskaraktär tämligen frekventa. olikakan däremot Med deav vara
fackdepartementen förekomma varjetorde några kontaktersammantagna
vecka. 167



SOU 1991 41Andra stabsmyndigheter
Bilaga llmedför omfattandevid ekonomiska avdelningen kon-Verksamheten den

stabsmyndigheterna. frågorövriga där kontakt behövstakter med de De
vuxitomfattningen kontakterna de åren.har ökat och på har senaste

dagligaförekommer kontakter. Det gällerMed Statskontoret nära nog
i olikaformer erfarenhetsutbyte ömsesidigt deltagandebl. olika ocha. av

omfattande aktiviteterrespektive myndighet.projekt vid De årenssenaste
myndigheterna i harriktade till samband med den budgetprocessennya

tid hargenomförts i med statskontoret. Underockså samarbete senare
häri.SAV medverkatäven

enskilda projekt,i samband medMed SAV därutöver kontaktäger rum
i fråga småmyndigheter.bl. a. om

fleraekonomiska avdelningen vidTjänstemän vid har under årsenare
vid materialtillfällen utarbetandetmedverkat getts utexperter somsom av
från avdelningen vidpersonal medverkat kurserSIPU. Dessutom harav

konferenser.och
Beträffande inom förSPV kontakter bl.äger permanentramenrum a. en

ingår bl.kring samordning EA- och I dennaPA-systemen.styrgrupp a.av
myndighet tjänstemän från statskon-generaldirektörerna i respektive samt

Avdelningen och SPV har dessutom löpande kontakter näroch SAV.toret
drift förvaltningdet gäller och system.av

Statliga myndigheter

givetvis omfatt-statliga myndigheterna mycketKontakterna med de är
ande.

myndigheterformellt relation samtligaEn reglerad är att systemgenom
för riksredovisningen. 50 áS statsbokföringen lämnar underlageller genom

för60 myndigheter lämnar också särskilt underlag budgetprognoser och
utvecklingen vissa anslag ochinkomstberäkningar. kan gällaDet ex. av

skatter.
avgifterrelationer vid ochformella gäller samråd beslutAndra taxorom

redovisningssystem.vid prövningen myndighetsegnasamt av
förvaltningen ekonomisystemdriften olika kontakterna medl och ärav

S-upplysningenmyndigheterna intensiva. Exempelvis besvarade system
2000 förfrågningar.under år överett

utvecklingsarbetemyndigheter i avdelningensEtt antal medverkar ge-
i referensgrupper.direkt i projekt medverkanarbete ellernom genom

årliga resultatredovisningarna i vilketarbetet med deExempel på detta är
myndigheter deltagit försöken20-tal och medsammanlagt ett nyttett

redovisningssystem Cosmos.generellt
seminarier konferen-myndigheter i ochKontakterna med samband med

företrädare föromfattande.också mycket Sammanlagt harär ett parser
deltagit i två âhundra myndigheter sådana verksamheter de tresenaste

myndigheterna i flera sådana70 å 80 regelåren. Med de största äger
årligen. Ekonomiska avdelningen har inom RRV huvudan-kontakter rum

168utbildningen myndigheterna iför den budgetprocessen,svaret av nya



SOU 199141myndigheter vidvilket avdelningen alla någrabetyder har kontakt medatt
tillfällen Bilaga llvarje treårsperiod.under

efterfrågar direkta konsultin-blir vanligare myndigheternaDet allt att
avdelningen kapacitetenfrån avdelningen. takt med byggerI utsatser att

for insatser allt fler önskemål tillgodoses.sådana kan

centralbyrånStatistiska

ñnansstatistiska regelbun-Underlaget från avdelningens verksamhet ställs
förfogande tillfällen för vidtill vid år användasdet SCBs några attper

sammanställning nationalräkenskapema.av

Skatteförvaltningen

iRiksskatteverket skattemyndigheterna årligenoch de lokala medverkar
forfram deklarationer underlag dearbetet med urvalatt ta somav

taxeringsstatistiska beräkningarna.

Konjunkturinstitutet

vissaKonjunkturinstitutet vid tillfällen år antagandenlämnar några per
for inkomstberäkningarna.

Riksgäldskontoret

riksgäldskontoret förekommer flera olika områden. EttKontakter med på
foravstämningar kassaflöden RRVsområde underlagär statensav som

riksgäldskontorets likviditetsprognoser. Vidareoch löpande ut-prognoser
betalningssystemet Cassa Dess-nyttjar riksgäldskontoret Nova.uttag ur

genomförs flera olika samarbetsprojekt, kring räntekonto medutom ex.
kringlåneformer for investeringar. Vissa sker ocksåkredit och kontakter

kreditgarantier. riksgäldskonto-redovisningen RRV har också utvecklatav
för kreditgarantier.redovisningssystemrets

DAFA Data AB

ändringar iför datordriften inkl.DAFA beordradesystemsvarar av
Driftenhantering in- utskickochoch utdata,system avprogram, av m. m.

för i treårigt Kontak-närvarande reglerat avtal med DAFA.är ettsystemet
frågor omfattande och skeri olika produktionstekniska mycketär.terna

dagligen.

Postgi rot

gäller hante-Postgirot viktig och medproducent detleverantör närär en
postgirot löpanderingen statliga betalningssystemet. RRV och hardet 169av



SOU 199141kontakter. statliga betalningssystemet CassaDet Nova har utvecklatsnya
Bilagapostgirot lltagits i myndigheterna förpå RRVs uppdrag och brukav av

år sedan.något

Banker

Informationen statliga kreditgarantier frånhämtas bl. bankerna.om a.
tillsammans kreditmarknaden,Dessa, med andra aktörer på ocksåär

ekonomisk information från ekonomiskaanvändare ochav prognoser
avdelningen.

förekommerDet också kontakter enskilda främstmed banker, Nordban-
Ävenfrågorken, i vissa statliga betalningar.gäller kontakter medsom

bankgirocentralen förekommer ibland i principfrågor gäller bankernassom
ställning i det statliga betalningssystemet.

Konsulter

Konsulter viktig i praktikenär medverkande det gällernär atten grupp av
fram olika analytiska i myndigheternasunderlag används budget-ta som

därför genomfört utbildningsinsatser tillRRV har riktade konsul-process.
statliga myndigheter ekonomiskahar kunder. avdel-Denter som som

ningen använder vidare vid utveckling ekonomiadministra-konsulter av
tiva system.

Diskussion

mångskiftande vid ekonomiskaI den verksamhet bedrivs RRVssom
avdelning förekommer omfattande olikakontakter slag med departe-av

myndigheter organisationer.och andrament,
drift förvaltningEtt mycket verksamhetsområde och deärstort av

statliga redovisnings- betalningssystemen. Regeringenoch här denär yt-
uppdragsgivaren, myndigheterna primärade användarnaärtersta men av

hanteringen främstI den löpande samverkar RRV med DAFA,systemen.
postgirot, riksgäldskontoret. ibanker och På grundval samverkanav en
fasta former informelltsker också på naturligt smidigtsättett ett samar-

flera förbete. De etablerade kontakterna har i fall kunnatockså användas
utvecklingsarbete på området.

Ett område ekonomisk information den statligaärannat stort om
verksamheten. fall regeringen uppdragsgivarenI detta den ochär yttersta

Ävenden primära informationen. konjunkturinsti-också användaren av
och statistiska informelltcentralbyrån Formellt ochär användare.tutet ger

regeringen konjunkturinstitutet förutsättningar föroch olikaäven beräk-
ningar. Riksskatteverket myndigheterna medoch medverkar underlag.

ekonomiska informationen till uppdragsgivaren formelltDen överlämnas
i informelltfalleller några under hand.

Utvecklingsarbete avseende budgetprocessen ekonomisystemocht.ex.
i formellasker regel på grundval från regeringen civil- 170uppdragav genom



SOU 199141i dialogutformas vid behovtinansdepartementena. Uppdragenoch en
Bilaga 11förekommer också departe-och Detmellan berört departement RRV. att

särskiltreferensgrupper för olika,företrädda i större,ellerär styr-menten
finns informella kontakter mellanVid sidan mängdprojekt. härav en

anpassning tillutvecklingsarbetet vederbörligtjänstemän iberörda så att
smidigt.intentioner föreliggande Förhållanden kan skeoch

Förekommer kontakterstatliga myndigheterna samband ochMed de av
myndighe-olika fall fråga reglerade kontakter därslag. I några detär om

avgifteri fråga ochskyldiga medkontakt RRV,är att ta t.ex.terna om
föreskrivna ekonomiskafall skall vissaredovisningssystem. I andra upp-

emellertid ekonomiskagifter på denflesta kontakter byggerlämnas. De att
i frågastatliga myndigheternaavdelningen service till delämnar om

betalningar.redovisning och
beskrivits, uppdraghär haruppenbart på de områdenDet är att, som

flödainformationfullgöras och kankan leveranser kanlämnas, utan
myndigheter organisa-och andrahinder antal departement,ett stortattav

produktionsuppgifternationer i verksamheten. På några områden ärdeltar
motsvarande stadgai områden har dereglerade avtal, på andra utan atten

ocksåföreligger. Vid sidan kontakterna skerde regleradeavtal ettav
i syfte säkerställainformation synpunkterinformellt ochutbyte attattav

olika blir tillgodosedda.mål
förhållandet verksamheten ärinte gjorts gällande detDet har attatt

försvåraorganisationer skulle nödvän-medverkandeuppdelad på antalett
förförsämra i denna sådiga därmed resultatetkontakter och staten

fleraförekomstenhävdasbetydelsefulla verksamhet. I stället kan att avnog
effektiv verksamheti flera fall bidragit tilldeltagareoberoende att en

relationer mellan bl.till klara skapatskunnat ståndkomma att a.genom
tjänster.olika ekonomiska produkter och Ibeställare och leverantörer av

i bilaga anförshänvisas till vad 0kan dockdetta sammanhang omsom
ekonomi- personalad-samordning fråga ochbehov i gemensammaomav

ministrativa informationssystem.

Bedömning5

i ekono-promemoria interna och samband RRVsharI denna externa
uppfattningbeskrivits diskuterats. Enmiska avdelnings verksamhet och

verksamhetsmässiga förutsättningarna delafåskan därmed de att uppom
fråga blirmyndighetsorganisationer dennaolikaverksamheten på om

för utredningen.aktuell
följ-diskussionen i avsnitt 2 kanbeskrivningen ochbakgrundMot av

avdel-ekonomiskasambanden denbedömningar inomande göras av
ningen.

för ekonomisystem,iverksamheterna enheternaSambanden mellan
finnsoch styrka skälsystemutveckling sådanS och är attart attsystem av

verksamheter. Redo-i organisation huvuddelen dessahålla aven samman
nödvändigtvis integre-inte behövavisningen statsgarantier docksynesav

171övriga verksamheten.med denras



Produktionen ekonomisk information bygger i SOUhög 199141grad på underlagav
från systemverksamheten. Informationsflödet Bilagastarkt rutinartat.är Om llde
två verksamheterna, har olika uppdragsgivare, organisatoriskt skiljssom
åt, bör samverkan mellan de två verksamheterna regleras i avtal och denett
nuvarande arbetsgruppen får då också viktigare roll.gemensamma en

Utbytet data och kunskap mellan å sidan förenheterna avgifter,av ena
redovisning och finansiering resultatstyrning och å andra sidan enhe-samt

inom systemverksamheten inteterna sådan karaktär desynes attvara av
nödvändigtvis behöver ingå i myndighetsorganisation. Mellan desamma

förstnämnda enheternas verksamhettre finns vissa kunskapsmässiga sam-
band betydelse och regeringen tillär helt övervägande delen uppdrags-av
givare.

Innebörden vad är det, övergripande skälsagts skulleattav som nu om
finnas, bör möjligt dela verksamheten vid RRVs ekonomiskaattvara upp
avdelning i stabsfunktion kan ha regeringen uppdragsgivareen som som
och på det ekonomiska området regeringen och myndigheternasom mot
arbetar med koncernledningens perspektiv för ögonen. En del ärannan en
servicefunktion kan ha myndigheterna uppdragsgivare ochsom som
verksamhetens syfte är då service till myndigheternaatt på dessasge
villkor.

Vad så gäller sambanden mellan verksamhet vid den ekonomiska avdel-
och redovisningsrevisionenningen kan följande bedömning göras.

Presentationen diskussionenoch i avsnitt visar3 omfattandeatt sam-
finnsband mellan verksamhet vid den ekonomiska avdelningen och redo-

visningsrevisionen. praktisktI alla samband kunnat identifierastaget som
det sigrör emellertid kontakter i beredningen ärenden ellertasom som av

frågor aktualiserats utifrån eller kontakter helt självklaraärsom om som
för den personal utför arbetsuppgifterna. Revisorernas definieradevälsom
roll uppgiftoch medverkar härtill.

liggerDet i saken behov finnsockså av.-kontakter i lösligarenatur att
former. De personkontakter etableras i formellade kontakterna ärsom
normalt också väl lämpade för informella kontakter.

Genomgången visar också tjänstemännen vid ekonomiskaatt avdel-
ningen behöver ha kontakt direkt med revisorden försom ansvarar
revision viss myndighet. mindreEn del kontakterna kanaliserasav en av

avdelningarnasöver ledningar. Detta är tecken på organisatoriskaett att
inteåtgärder särskiltär betydelsefulla för säkerställa dessa samband ochatt

kontakter.
förefallerDet osannolikt de nödvändiga och önskvärdaatt sambanden

och kontakterna mellan ekonomiska avdelningen och avdelningen för
redovisningsrevision är sådant .slag de kan tillräcklignå omfatt-attav en
ning endast de två avdelningarna ingår i organisation.om samma

Innebörden vad är det, övergripande skälsagts skulleattav som nu om
finnas, bör möjligt bedriva verksamheten vidatt den ekonomiskavara
avdelningen och redovisningsrevisionen i skilda myndighetsorganisatio-

En sak vissaär då åtgärder kan vidtasatt behöva för skapaner. annan att
fora och kanaler underlättar kontakter myiidighetsgränser.översom

Vad så gäller sambanden mellan verksamhet vid ekonomiska avdelningen l72



SOU 1991 41beskrivningen ochbakgrundförvaltningsrevisionen dessa,och mot avsynes
Bilaga llområde.påavsnittdiskussionen i ettutomvara svaga

nuvarandeiresultatstyrningförförsta hand enheteniDet är som
projekt ochihar behovutvecklingsfas budgetsystemet attdet avnyaav

förvaltnings-föravdelningenkontakter medutveckladeinformellt välha
vid statskontoret.forvaltningsekonomiföravdelningenrevision och även

statsförvalt-ibudgetsystemetinföra detochutvecklamedArbetet att nya
vid sidaninnefattarochcivildepartementetfrånaktivtningen leds av

samordnatverksamhetocksåStatskontoretochinom RRVarbete som
kommittéväsendet.förinomstabsmyndigheter ochutförs andra ramenav

kontakteroch behovetemellertid sambandenperspektiv kansådantI avett
och styrkasådaninte attinom RRVvissa enheter artmellan vara avanses

organisatoriskt styrande verkan.tillmätasde kan
skäl skulleövergripandedet,ärvadInnebörden attsagts omsom nuav

ekonomiskavid denbedriva verksamhetenmöjligtfinnas, bör attvara
myndighetsorganisationer.skildaförvaltningsrevisionen iavdelningen och

kan behövavissa åtgärderområdefall på dettaisak så ävenEn är attannan
kontakterunderlättar överfora kanalerochvidtas för skapaatt som

myndighetsgränser.
sambanden mellanochkontakteröversiktligt kartlagts deavsnitt 4 harI

utomstående framkom-Därvid harochavdelningenden ekonomiska organ.
med departe-olika slagkontakteromfattandeharmit avdelningenatt av

organisationer.andramyndigheter ochment,
aktuelltpåuppenbartdetbeskrivningar lämnats är attdeAv som

information kanfullgöras ochkanleveranserlämnas,område uppdrag kan
andramyndigheter ochantal departement,hinderflöda ett stortattutan av

produktions-områdennågra äri verksamheten. Påorganisationer deltar
motsvarandedeområden hari andrauppgifterna reglerade avtal, på en

kontakterna skerregleradesidan deföreligger. Vidavtalstadga utan att av
i syftesynpunkterinformation och attinformellt utbyteockså ett av

blir tillgodosedda.olika målsäkerställa att
förhållandet,detgjorts gällandeinte atthar detundantag attMed något

skulleorganisationer,medverkandeantaluppdelad påverksamheten är ett
föri dennaförsämra resultatetoch därmednödvändiga kontakterförsvåra

förekomstenhävdasstället kanbetydelsefulla verksamhet. I attså avstaten
effektiv verksamhettillbidragiti flera fallflera deltagareoberoende att en

bl.a.mellanrelationer skapatsklaratill ståndkunnat komma attgenom
tjänster.ocholika produkterbeställare och leverantörer av
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statligainformation och detStatsñnansiell

betalningssystemet
behovregeringensuppmärksammaenligt direktiven attUtredningen skall

utvecklingsar-fortsattochtillgodosesinformation kanekonomisk attav
redovisnings-betalnings- ochstatligadetgällerbedrivas när detbete kan

inomenheterutförs olikaområdenArbetsuppgifter på dessa avsystemet.
för-organiserad ochproduktionen äravdelning. HurekonomiskaRRVs

ochinternabilagai 1l externabehandlasför denutsättningarna om
verksamhet.avdelningsekonomiskai RRVssamband

informationStatsñnansielll

deninformationbehöverregeringendirektivutredningensI att omanges
form analysibådeunderlagSådantutvecklingen.statsfinansiella avavges

sikt.och långkortpåfor statsbudgetenutfall löpandeoch prognosersom
bedömningarstabiliseringspolitiskaförbetydelseUnderlaget är avstorav

successivt utvecklas.ekonomin och behöversvenskaden
behovregeringensskall beaktautredarendirektiven ocksåI avattanges

inkomstberäkningarochfinansstatistik, budgetprognoserriksredovisning,
Vidareochberäkningarstatsfinansiellaforunderlag prognoser.annatsamt

statsñnansiellaför analys denunderlagbehovregeringens avatt avanges
förslagen.utformningenvidutvecklingen beaktasbör av

tjänster och avnämareProdukter,l

hänförs till ekono-viktigare produkterdetabellbilagaI 11, somanges
information.misk

Suppgifterperiod detför är systemutfall gångengällerdetNär uren
förhuvudsakliga källandenKG utgörkreditgarantisystemeteller somur

för eko-enheteninomsammanställningar görsbearbetningar ochde som
nödvändigadockkompletteringarVissa är attinformation EI.nomisk

tillExempelvis behövshåll.material fråniutgångspunktmed annatgöra
Årsbokslut förmögenhets-rörandekompletteringarför statenprodukten

myndighetertill 130särskild enkätskickasDärförredovisningen. ut caen
ochtillgångars värderedovisadeickeuppgifterbegäran ommed omom

förmögenhetsobjekt.vissaförnukostnader
inkomstberäkning-i budgetprognoserna,ingårprognosdelarnaFör som

utgifter.för inkomstersåväluppgifterfmansstatistiken krävsoch somarna
statligaÅtskilliga riksbanken,añärsverken,myndigheter inkl.statliga

beräkningar.särskildaanmaning EIpåvissa göroch departementbolag av
175information EIdenutgörunderleveranserformspeciellEn somav



producerar med utgångspunkt i två särskilda urvalsundersökningar. SOU 1991 41Den
gäller den årliga taxeringsstatistiska undersökningen, Bilaga 12ena där 23 000ca

deklarationer slumpmässigt väljs från vilka de lokala skattemyndighe-ut
på särskilda blanketterterna vissagör utdrag. Materialet bearbetas sedan

EI och sammanställs till basår från vilket framskrivningarett förav görs att
beräkna fysiska inkomstskatt.personers

Den andra urvalsundersökningen gäller den bolagsenkäten EIs. som
två gånger året tillställer 4000 aktiebolag fl. Efter bearbetningom påca m.
El utnyttjas materialet underlag för beräkning juridiskasom av personers
inkomstskatt.

1.2 Efterfrågesituationen

I RRVs instruktion finns angivet särskilda uppgifter redovisningrörsom
3 §. RRV skall

ha hand riksredovisningen punkt 5,om-
göra över statsbudgetens inkomster utgifteroch punktprognoser 6,-
utarbeta statistik finanseröver punktstatens 7.-
När det gäller skall RRV enligt instruktionenrapporter 6 § varje år till

regeringen lämna
beräkningar statsbudgetens inkomster för nästkommande budgetår,av-
avsedda förunderlag inkomstberäkningen i budgetpropositionensom
punkt 2,
reviderad beräkning statsbudgetens inkomster for nästkommandeav-
budgetår, avsedd underlag for inkomstberäkningen i komplette-som
ringspropositionen punkt 3,

över utfallet statsbudgeten punkt 4,prognoser av--
redovisning statsbudgetens utfall för det budgetåret punktav senaste-
5,
realekonomisk statistik över finanser punkt 6.statens-
Förutom kraven avseende beräkningarna statsbudgetens inkomsterav
formuleringarnaär allmänt hållna. För tydlighets skull kan nämnas att

redovisningen statsbudgetens utfall och över statsbudgetensav prognoser
utfall också omfattar månadsvisa uppgifter. Vidare har regeringen i skri-
velse 1987-12-03 givit iRRV uppdrag till den februari15 varje iatt år
särskild ordning ioch särskild struktur redovisa statsbudgetens utfall for

budgetår bakåt i tiden.sex
Vid tillfällentvå år lämnar riksrevisionsverket beräkningarper stats-av

budgetens inkomster för det innevarande och kommande budgetåret.
Dessa utgör underlag för inkomstberäkningarna i budgetpropositionen och i

llkompletteringspropositionen. Som förberedelse inomgörs enheten för il
ekonomisk information antal beräkningarett statsbudgetens inkomster,av

regelmässigt diskuteras och analyseras tillsammanssom med budgetavdel-
ningen. Vissa dessa beräkningar utgör dessutom underlag for inkomst-av
sidan i de över statsbudgetens utfall för innevarandedet budget-prognoser
året riksrevisionsverket lämnar budgetprognoserna.som I anslut-genom
ning såväl till dessa beräkningstillfallen till de ordinarie kräver total-som
sammanställarna mycket hög tillgänglighet i princip kontinuerligen 176- -



SOU 199141skallomedelbartförklaringarvid behovberäkningsansvariga förde attav
Bilaga 12beräkningsresultaten.tillkunna ges

praxisinkomstberäkningar harochgäller budgetprognoserNär det en
löpandeberäkningsansvariga RRV utöverpåinnebärutvecklats attsom -

medarbetartjänstemänhalvårminst mötergångkontakter somperen-
förbudgetavdelningFinansdepartementetstotalsammanställningarna på

skriftliga.tidplanerproduktion ochdiskutera aktuella halvåretsdetatt
statsbudge-EI-produkter,också andratillfällen behandlasVid dessa ex.

finansstatistik.utfall aktuellpreliminära ochtens
produktionsplanskriftlig görsårligfinansstatistiken gällerFör att en

budgetavdelning totalsamman-Finansdepartementetsi samråd medupp
ochkonjunkturinstitutet KIavdelning,ekonomiskaställningarna och

bilateralaoftast vianationalräkenskaper,SCBstatistiska centralbyråns
kontakter.

vissaskriftlig begäranFinansstatistikenförVidare gäller att omen
införavdelningekonomiskaFinansdepartementetsfråntabeller kommer

begärannationalbudget. I dennarevideradpreliminärarbetet med resp.
nationalräkenskaper.SCBstillställas ochskall KItabellernaingår också att

itjänstemänmedkontaktprognostillfällena har EIanslutning tillI
förFörutsättningarerforderligafåföroch KIFinansdepartementet att

information mellanöverföringenunderlättaberäkningarna. För att av
direkt PC-för närvarandeförberedsfinansdepartementetRRV och en

PC-koppling telenätet.över
forma-nationalbudgetrevideradpreliminärtillberäkningarnaFör resp.

finansde-vidtjänstemänsammanträden. Det äri tvåliseras kontakterna
och ledersammankallarstabiliseringspolitiska enhetpartementets som

EIRRVtotalsammanställarna, Kl,kallassammanträdenTill dessadem.
Även från civildepartementettjänstemännationalräkenskaper.SCBsoch

löneut-Speciellt berörstid kallats.har påSocialdepartementetoch senare
utfall ochgällervecklingen, både vad prognoser.

sedvanligatillsåväl denskatteberäkningar,tillunderlag KIsSom
specialkörningarnationalbudgetarna, gör EItillhöstrapporten avsom

Preciseringarbolagsenkäten.iblandtaxeringsstatistiken och även avav
telefon.oftastkontakter med KI,förutsättningar sker pergenom

producerarinformation EIekonomiskablir denTill vissa delar som
i SCBssammanställningar,bearbetningar ochför vidareföremål t.ex.

i riksgäldskontoretsochberäkningsmodellerinationalräkenskaper, KIs
bearbetningarmed sådanaupplåningen. sambandstatliga Imed denarbete

förändratstill varför harFörklaringarofta behovframkommer postenav
Eftersom EIsförklaringar.föranalysinsatser Elefterfrågasdåoch av

slagsaktualiseras dennatillproduktionstider anpassade avnämarnas,är
överlämnat någontillanslutning EI har rapport.efterfrågan oftast i att

någondaglig kontakt medihargäller EIGenerellt stort sett avatt en
ellerriksgäldskontoretfinansdepartementet, KI,dvs.huvudavnämarna,

SCB.
intres-mindreprecision de ärsådanmånadsvisa har attDe prognoserna
RRVsenbartanvänderRiksgäldskontoretför riksgäldskontoret.santa

177bedömningarsjälvständigavissa inkomster och göröver avprognoser



SOUderas tillförlitlighet. 199141Övrigt använder material för sinaI kontoret eget
kortfristiga Bilaga 12Vidare prognostiserar riksgäldskontoret statligadeprognoser.
betalningarna för den 2-3 månadersperioden följernärmaste och dessaupp
på dag-för-dag innebärbas. Detta bl. riksgäldskontoret upptäckeratten a.
när utvecklingen börjar avvika från RRVs informationDennaprognos.
förmedlas till RRV.

En beskrivning huvudavnämarnas information från finnskrav på EIav
i 1985744 fortsatta utvecklingenRRV dnr Denrapporten statensav
redovisningssystem. framfördaI huvudsak de där kraven aktuellaär även
i dag.

Det finns inslag tillfällig efterfråganockså materialpå ochav mer
analyser frånsåväl de sedvanliga från fallavnämarna andra. 1 mångasom

detgår tillgodose efterfrågan. inte.sådan Ibland går det dock Det beroratt
oftastdå på möjlighet rimliga resursinsatser framsaknas med denatt att ta

begärda informationen. funnits efterfråganUnder år har det påsenare en
beräkningar effekter olika förslag funnits i arbetetmed medav av som
skattereformen.

En speciell efterfrågan ekonomisk information riktaspå RRVsmot
taxeringsstatistiska undersökning. regeringsbeslutGenom 1981-07-09 har
RRV medgivits i utföramån uppdragsverksamheträtt att av resurser
knuten till undersökning.denna Det speciellt intresseorganisationer,är
massmedier och departement specialbearbetningarbegärt dettasom av
material. Hittills har efterfrågan varit förhållandevisdenna dock blyg-av

omfattning.sam
Det finns slutligen internationell efterfrågan statsfinansiellpå ochen

ekonomisk information. publicerarOECD länge årligen boken Re-sedan
sektornsStatistics vari offentligaden inkomster redovisas i vissvenue

struktur. förBegäran underlag kommer till i särskildadetta RRVom
skrivelser från Vidare skriftligOECD. levererar från riks-EI på begäran
banken uppgifter inkomster utgifter sedermera publi-ochstatensom som

i den årliga publikationen Government finance statistics yearbookceras
från Valutafonden.

I RRVs interna kostnadsredovisning är verksamhetsområdet ekonom-
isk information indelat i nämligen riksredovisningtvå produktgrupper,
med fmansstatistik budgetprognoser inkomstberäkningar.och Varsamt
och indeladeproduktgrupperna i tiotal tjänster.är produkter ochetten av
Budgetering redovisningoch sker dessa.mot

2 Den statliga kassahållningen och
betalningssystemet i staten

I utredningens direktiv utveckling statliga betalningssy-detattanges en av
och förmetoderna kassahållning bidrar till effektivarestemet m. m. som en

resurshushållning Vidare fortsattbehövs. behovet utvecklings-attanges av
arbete betalnings-avseende bl. och redovisningsystemet skall 178beaktas.a.



199141SOUtjänster ochProdukter, avnämare2.1
Bilaga 12

tjänsterprodukter ochviktigaredetabellbilaga 11,I somanges
betalningssystemetstatligamed detsammanhänger m. m.

myndigheterstatligaskyldighet förföreligger detnärvarande attFör en
statsverketsanlitabetalningar. Rättpostgirot forochanlita riksbanken att

myndighetpostgirokontonSCR med anslutnacheckräkning avges en
koncentreradekassahållningsfrágorna inom RRVärBetalnings- ochRRV.

ekonomisystemförtill enheten
statliga betalnings-198990 100 bil. 1 bör detEnligt regeringen prop.

valfrihet förutformas det skapassikt i princip såpå längre attsystemet en
betalningsfonnedlare. Riksdagenväljamyndigheternaochallmänheten att

i på197 avvaktan198990 24, rskr.framhållit FiUdock att,har en
betalningsomläggningar bör skeekonomi, ingapostverketsöversyn somav

postgirot.forkonsekvenserbetydandeger
betalningssystem beräknasbetalningstlödettotalaDet statensgenom

hälftenmiljarder kronor. Drygtcirka 3 000tillinnevarande år uppgå av
fpostgirot.betalningsflödet viagår

i figurillustrerasgrundutformningbetalningssystemetsstatligaDet
betalningsinstituten.statligavisar de tvåoch endastFiguren förenklatshar

betalningsmottagarna kontaktharochbetalningsavsändamaMerparten av
postgirot.viabetalningssystemetstatligadetmed

betalningssystemetstatligaFigur 1 Det
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RRVs uppgifter det förvaltningennär gäller statliga SOUdet betalningssyste- 1991 41av
innebär bl.a. betalningskontonmet Bilagaatt är anslutna till 12SCR kansom

erhållas efter ansökan hos RRV. Särskilt myndigheternär bildas och
avvecklas dettaär viktig funktion. Många initierasärenden även nären
större omorganisationer sker. Det också angeläget konto-attanses vara
strukturen är så uppbyggd betalningarna direkt bildakanatt underlag för
den statsfinansiella informationen.

För löpande överblickatt över vilka betalningsvägar vissen en
myndighet tillämpar, underhåller RRV register.centralt Registret byggsett
för närvarande så siktdet på även kan förut användasatt avstämnings- och
analysändamål.

RRV kontrollerar myndigheterna varje kvartalatt och budgetår gör
särskilda avstämningar sina betalningar. ickeEtt utnyttjandeavsettav av
SCR har uppmärksammats. Detta medför ökade räntekostnader för staten.
För närvarande pågår arbete införamed förbättradeett rutiner för deatt
mycket betalningar sker via riksbanken.stora som

RRV redovisar löpande statskassans saldo och bruttoutfall. Statskassans
saldo skillnadenutgör mellan in- och utbetalningar i betalningssy-statens

Variationernastem. är mycket mellan de olika månadernastora och
budgetåren.

Riksgäldskontoret har till uppgift följa de statliga betalningarna.att
Flödet betalningar slussas uppbyggnaden det CassaNovaav genom av s.
till statsverkets checkräkning. vissa fallI sker betalningar direkt till eller
från statsverkets checkräkning. Det uppkomna saldot hanteras fördag dag

riksgäldskontoret och riksbanken. Ett plussaldo föranvändsav amortering
statsskulden och minussaldo täcks ökad upplåningett i riksban-av genom

ken.
När det gäller insatser för utveckla betalningssystemetatt kan bl. a.

nämnas RRV tillsammans riksbankenatt med utvecklat helt rutinernya
för SCR inom det centrala interbanksystemet. SCR består cirkanumera av
100 underkonton för myndigheter har RRVs medgivande göraattsom
direkta insättningar, och överföringar. interbanksystemetIuttag finns
även särskilda konton för RRVs avräkning postgirotmed och särskiltett
konto för regleringen statsskulden.mot

RRV har för räkning tecknatstatens avtal med postverketett om
medelshantering i postgirot via koncernsystern kallat CassaNova.ett Sy-

har utvecklats i samarbetestemet mellan postgirot och RRV. I CassaNova
har 2 500 statliga postgirokonton anslutits till koncernstrukturca meden liautomatiska tömningar till och täckningar från postgirokonton för statens
betalningar. En rutin för rörlig kredit införs för i syftenärvarande Iny att

iskapa större ränteincitament för myndigheterna. l7För närvarande studeras konsekvenserna ökat utnyttjande vettav av
bankgiro för statliga betalningar. Särskilt effekternastuderas avseende
avstämningspunkter i rutinerna och kravet på snabbt informationsunder-
lag till den statsfinansiella informationen.

För förbättra säkerhet och effektivitetatt i förpågår närva-systemet
rande arbetet med CassaBok för beskriva hur statligadet betal-atten
ningssystemet skall kunna utnyttjas på effektivtsäkert och Fyraett sätt. 180



SOU 1991 41april Resterande delarutgivits 1991.CassaBoken har underdelar av
Bilaga 121991.underberäknas utkomma

ingårstatliga betalningssystemetför Förvaltningen detInom ramen av
i samband med bank-lägesrapportering åtgärderbl. löpandeockså samta.

regeringskanslietbistånd tillbetalningsproblem ochkonflikter och andra
i betal-postgirotbankgirot medverkanoch bankernasavseende statens

utform-viktiga uppgifter i sammanhang ärningsverksamhet. Andra detta
revi-statsfinansiell information ochinformationsunderlag förningen av

för med för-informationsunderlaget arbetetsion nykonstruktionsamt av
för förvaltningsverksamhetenvaltningen statsskulden. Inom ramenav

fåttför vissa myndigheteringår rutinerockså upprättaatt som rege-nya
utnyttja bankgiro och banker.ringens tillstånd att

funktioner, nämligenin iEnheten för ekonomisystem delas åtta stats-
systemekonomi, systemprövning,statsbokföring, statsgarantier,kassan,
ekonomutbildning.koncernekonomi Var ochochkoncernanalyser, aven

delfunktioner med produkter ochfunktionerna indelad i tiotalär ett
redovisning i denna struktur.Planering, budgetering och skertjänster.

Efterfrågesituationen2.2

förord-statsförvaltningen reglerat med lagar,Betalningssystemet för välär
innefattarföreskrifter. reglerningar, instruktioner Ett antal dessaoch av

företräda kontrollera check-beställningar till ochstående RRV, attt.ex.
föreskrifterpostgirokonton, utfärdaräkning i riksbanken med anslutna

förnya kassahåll-betalningarråd avseendeoch allmänna samt attstatens
statsförvaltningen i sin helhet.betalningsrutinerna förningsmetoderna och

regeringskansliet i löp-och RRVVidare förekommer kontakter mellan
betalningssyste-från generellakan gälla detande ärenden avstegex.som

tillämpningen vidprinciper ochi ärenden gällereller yttrandenmet ensom
utredningarinnebäraenskild myndighet. kan också RRV görDet att om

bankgirot i statliga betalningssystemet ellerutnyttja detmöjligheterna att
propositioner inomtill ämnesområdet.lämna underlagatt

i 199091 150 belysaRegeringen uppdrag prop.RRV attattavser ge
statligatill postgirot för förmedlingalternativa former för ersättning av

regeringskanslietbetalningar. i inom pågå-Resultatet skall användas den
förbl. bedömapostverkets verksamhet,ende översynen att om mera.av

betalningsförmedlingeni statliga bör kommaomfattande förändringar den
förmedlingenför itill viss möjlighet bankerna deltastånd. En ökad att av

imyndigheter samrådbetalningar föreslås också. Berörda kommerstatliga
alternativa lösningar.RRVmed prövaatt

statliga betal-inom regeringskansliet det gäller detHuvudintressent när
Fi-finansdepartementet.ningssystemet kassahållningen ioch ärstaten

miljö i vilken betal-vid dennansdepartementet har kontakter betonat att
utsträckningför i vilkenningsverksamheten betydelseplacerad harär stor

finansdepartementet harregeringskansliets tillgodoses. Från sär-krav kan
genomförkontrollfunktionsammanhållenskilt betonats vikten attav en
checkräk-betalningsströmmar statsverketsavstämningar överlöpande av

181ning, saldostatskassans m. m.



funktionDenna behöver kunnaäven bedriva löpande SOU 1991 41analysarbeteett
för insatser snabbt skall kunna göras kassahållningsområdet. Bilagaatt på 12Kun-
skap från denna verksamhet kan förassedan vidare och i före-omsättas
skrifter, allmänna råd och utvecklingsarbete. Samarbetet med riksgälds-
kontoret i kassahâllningsfrågor kommer fortsätta och intensifieras.att

Riksgäldskontoret skall följa bruttoflödet de statliga betalningarnaav
och vid behov förslaglämna till regeringen ändringarpå i förregler statliga
inbetalningar och utbetalningar för därigenom effektivisera statligadenatt
betalningsverksamheten.

3 Diskussion

föregåendeI de avsnitten har beskrivits verksamheter syftar till attsom
säkra tillgången informationpå den ekonomiska finansiellaoch situa-om
tionen inom till inomstaten upprätthålla kravsamt att på säkerhetstaten
och effektivitet i de betalningssystem använder. Verksamhe-statensom

utgör centrala idelarterna ekonomiförvaltning. förstatens Enheterna
ekonomisk information och ekonomisystem har arbetsgruppen gemensam
för samarbete publikationen Statens finanser.om

När det gäller ekonomisk information har enheten för ekonomisk infor-
mation inom RRVzs ekonomiska avdelning till uppgift förse regeringenatt
och några myndigheter med bl. underlag för uppföljning statsbudge-a. av

för finanspolitisk analys förten, och bedömningar upplåningsbehov.av
Som led i detta arbete in,samlas sammanställs, bearbetas analyserassamt
information ofta hämtas från de enskilda myndigheterna. Detta arbetesom
resulterar i antal Vissa delar informationenett överförsrapporter. dockav

olika underhandskontakter.genom
När det gäller utveckling förvaltningoch betalningssystemstatensav

utförs främstdetta enheten för ekonomisystem vid RRVs ekonomiskaav
avdelning. Verksamheten innebär förutsättningar skapas för effektivatt
betalningshantering inom statsförvaltningen.

Det kan erinras hur här aktuell produktion är organiseradatt ochom
förutsättningarna för den behandlas i bilaga ll.

Statens behov ekonomisk information sin verksamhetav samtom
tillgång till effektiva betalningssystem och kassahållningsfunktioner inteär
olika de behov de mycket företagen har. I konsultrapport,storasom en

resultat kortfattat återges i bilaga förhållandenahar inom någravars
olika koncerner belysts.

På inomsätt dessa koncerner syftar den statsfinansiellasamma som
informationen till möjliggöra effektiv uppföljningatt och styrningen av

Koncerngemensamma föreskrifter för redovisning ochresurserna. rappor-
Äventering viktiga iär sådant sammanhang. motsvarigheterett till statens

verksamhet när det gäller upprätthållandet betalnings-ett gemensamtav
återfinns inom de koncernerna.system syftarDessa tillstora att styra

kassaflödena för möjliggöra effektiva ñnansfunktioner.centralaatt
Riksgäldskontoret har till uppgift följa flödet statliga betalningar.att 182av



199141SOUförinternbankfylla funktionen statenbl.kanRiksgäldskontoret sägas ava.
12Bilagakassaöverskott.och placerarförvaltar lånlån,samt tar upp

bådemedskerområdendessaverksamhet påInriktningen på RRVs
betalningssystemet ärgällerdetstyrmetoder. Närinformellaformella och

föreskrifter. Närochinstruktionerförordningar,i lagar,väl regleratdetta
instruktio-vissaframgår kravinformationenekonomiskadet gäller den av
tjänsternaochprodukternaolikaför deinriktningenkonkretaDennen.

iutvecklatsharProdukterna etttidenssuccessivt gång.underformatshar
och RRV.intressenterregeringskansliet, andrasamspel mellannära

skrift-detinte barabetydelsenframhållitharFinansdepartementet av
tjänstemän-medkontakternainformelladeocksåmaterialetliga utan av

framhållsinkomstberäkningarnagällerNär detinom RRV. ex.nen
tillgängliga förfinnsberäkningarnautförtjänstemänvikten deatt somav

ofta uppkommadetVidare sägsberäkningarna.analyseraochförklaraatt
medolika åtgärdereffekternaspecialanalysergörabehov avatt avav

kontrollfunk-gällerinkomstsida. När detför statsbudgetenskonsekvenser
för insat-analysarbetelöpandebedriver attframhålls dennationen ettatt

kassahållningsområdet.påkunna görasskallsnabbtser
framför finansdeparte-alltmellankontakternapräglarformerDe som

behovtill deinsatser kanRRVsmöjliggörRRVoch att anpassasmentet
RRVvarmedregleringsbrevdetSamtidigt detfinns. kan attnoterassom
vilkadefinierarinte allsnärvarandeförför verksamhetenanvisas resurser

betydelsetill denMed hänsynframställas.skalltjänsterprodukter och som
pådet goda sätttjänsterochaktuella produkter samttillmäts härsom

kostna-ochinnehåll, egenskapertillpreciserasfallflertalet kanivilket de
klararelångtbeställningarnaönskvärtframstår det attder, ges ensom

iinformation ärekonomisk stor ut-avseendeanalysform. Behovet av
utvecklingen. Dettapolitiskaekonomiska ochdenberoendesträckning av

påbedömaomfattning svårtärochinnehåll attmedför analysbehovetsatt
förhand.

Bedömning4

informa-finansiellekonomisk ochsammanställamedVerksamheten att
regeringen börtilldennaochstatsförvaltningention sessomrapporteraom

företagen. Deti de mycketgällerMotsvarandestabsuppgift. storatypisken
effektiviseraochkontrollerastabsfunktiontypiskocksåär att styra,en

blirochsamlasunderskottochlikviditetsmässiga över-kassaflödena så att
hantering.fmansfunktionsför centraltillgängliga en

stabsfunktioner skerkansli dessadessregeringen ochfrånStyrning av
önskemål. Deframfördamuntligtmedochangivna uppdragskriftligtmed

ochväldefinieradeganskaframställs ärtjänsterochprodukter resurs-som
uppdragsgiva-betydelsetill denhänsynMedockså känd.åtgången är som

beställ-naturligtdetolika delar ärdess attochverksamhetentillmäterren
tydligare.tjänster görsochprodukterningar av

verksamhetför dennaregleringsbrevetdärför övervägasbörDet att
Förproduktgrupp.ellerproduktför varjelämnasuppdragutformas så att 183deochhandlingsregleruppgift, samtvarje uppdrag bör resurseranges



resultat förväntas uppnås. utförandeDen myndigheten SOU 199141bör lämnasom en
häremot svarande redovisning i sin årsredovisning. BilagaNär det l2gäller analys av
ekonomisk information kan helt naturligt specifika uppdrag avseende detta
inte infogas i regleringsbreven. Däremot kan uppdrag lämnas hålla-ett att
viss resursmässig beredskap för ändamålet.
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serviceAdministrativ

bedriver ganskakammarkollegietutredningen uttalastilldirektivenI att en
serviceverksamhet, bl. näradministrativavgiftsfmansieradomfattande a.

myndig-antaltilli förhållanderedovisning,ekonomiskgäller ett stortdet
begränsatemellertid ha endastverksamhet ettheter. Denna sam-anges

iUtredningen harövriga verksamhet.kammarkollegietsband med upp-
övriga stödverk-till denbör anknytasverksamhetdennadrag prövaatt om

samheten.

efterfråganochBehov1

ekono-personal- ochbehandlas här rörserviceadministrativaDen som
EA-tjänster.PA-brukar benämnasmiadministration, dvs. vad resp.som
utformninguppgifter,dataregisteringaktuella ärEA-tjänster ärDe avsom

PA-konsultverksamhetutbildning ochbokslut,kontoplaner, m.m.av
inklusiveolika slaglöneadministrativa tjänsterfrämsttjänsterna avavser

reseräkningsgranskning.
variera,tjänster kanefterfrågar dessamyndigheternaförMotiven att
för småmyndigheter ärmångaanledningenfrämstaden attsynes varamen

utförapersonalförsvarligt medekonomisktför skalldet att egenatt vara
situationväljer i sådanMyndigheternaPA-uppgifterna. attEA- och en

från håll.kapacitetenochnödvändiga kompetensen annatköpa den
ha behovmyndigheter kansituationer där även störrefinns ocksåDet av
vid nedlägg-administrativa stödresurser,disponeratillfälligt ex.att

Civilförsvars-sammanslagningenomstruktureringar.ningar andraeller av
räddningsverkettillbrandnämnd det samtochstyrelsen av-statens nya

fall. Vid händelsersådanaförhandlingsnämndvecklingen avstatens varav
detkantidigt skede göraiofta personalavgångarinträffardetta slag ett som

Tillfälligt inlånadadministrativa kompetensen.upprätthålla densvårt att
omställning ochlösning. Dengodkan dåoch kunskappersonal vara en

statsför-förtalaradministrationen pågårstatligabantning attden somav
situationer.flera sådanaframtiden mötavaltningen i kommer att

myndigheterssmåutredninggenomförde 1985Statskontoret omen
rap-personaladministrativa verksamhetekonomi-sin ochistödbehov av

påtagligtsärskiltbehovetkonstateradeStatskontoret198535. att varport
anställda,40hade högstdemyndigheterna, dvs.småmyckethos de som
behovanställda hadetill 100myndigheter medvissaäven avuppmen

service.sådan
utredningStatskontoretsmyndigheter80-talhälften detDrygt somav

personaladministrativtekonomi- ellerformnågonberörde hade redan av
tillstöd ledasådantbedömdesmyndigheternaytterligare 25Vidstöd. av

185rationell verksamhet.en mer



Statskontoret ansåg stödbehovet SOU 1991även kunde uppkomma 41akut,att ex.
vid långtidsfrånvaro eller vid uppbyggnad, Bilagaomlokalisering 13och avveckling

statliga myndigheter.av
Statskontoret menade sårbarheten var den aspekt, framstodatt som som

viktigast beakta vid bedömning mindrede myndigheternasatt behoven av
administrativt stöd. Sårbarheten sammanhänger imed det mindreav att

organisationer saknas reservpersonal eller specialistkompetens ofta bå--Åtminstonedadera inom EAPA-området. skäl för detta kan anföras.tre-
Ett skäl är verksamheten inom liten organisation inteatt kan splittras påen
alltför många kompetensområden effektivitetsförluster uppstår.utan att
Ett skäl är det svårt byggaär och vidmakthållaannat kompetensatt att upp
på grund vissa ärendetyper återkommer mycket Viktigasteatt sällan.av
skälet dock iär det allmänhet alltförär resurskrävande byggaatt att upp
specialistkompetens och samtidigt hålla vidreservpersonal litenen myn-
dighet.

Bedömningen vilka rationaliseringsvinster kan erhållasav som genom
administrativt stöd utnyttjas,att externt måste sålunda den bak-motses

Ävengrunden. många myndighetersmå i för sigoch kan handläggaom
EAPA-ärenden helt inom den organisationen, sker det till högegna en
kostnad och dessutom till priset lägre kvalitet. Risk Föreligger därmedav en
för med besvärande sårbarhet för felaktigheteroch främstupp-ståratten
vid handläggningen PA-ärenden.av

När det gäller rationaliseringsvinsterna till följd utnyttjandetav av
erhållen EAPA-service, sammanfattarexternt Statskontoret dem följ-på

ande sätt

Myndigheterna får tillgång till specialistkompetens och reservkapacitet,
vilket säkerställer handläggningen EAPA-ärendena. internadmini-Denav
strativa verksamheten blir mindre resurskrävande, vilket skapar störreett

för sakverksamheten.utrymme

Den enkätundersökning myndigheternas behov efterfråganoch påav ex-
stöd utredningen låtit genomföra, visarternt generellt särskilt desom att

färresmå 50än anställda och i viss mån medelstora 50-150 anställda
myndigheterna har särskilda behov stöd administra-vad gällerexterntav

Övrigativt inomstöd EA- och PA-områdena. myndighetsgruppers behov
administrativ service mycket litet.är Undersökningenextern bekräftarav

således bildden Statskontorets utredning tidigare givit.som

Diskussion2

Den administrativa serviceverksamhet på EA- och PA-området. be-som
handlas här utfördes tidigare i utsträckning de redovisnings-stor av s.
centralerna RC. Dessa upphörde den julil 1989 då myndigheterna själva

över de uppgifter RC-organisationen utfört.tog som
Kammarkollegiet värdmyndighet för den RCn.största Uppdrags- 186var



1991SOU 41iorganisatorisk delingårfortsatt ochverksamheten har numera som en
Bilaga 13service.administrativförkammarkollegiet, kallad enheten

tjänster. Mot-kammarkollegiet tillhandahåller dennaInte bara typ av
vilka iblandmyndighetererbjudstjänster också andra störresvarande av

redovisningscentral.värdmyndigheter förtidigare varit en
service iadministrativ Stockholmsområ-försvaret tillhandahållsInom

1989.inrättades MSKsmilitära servicekontoret MSKdetdet somav
tillhandahållerorganisationenverksamhetsfált vidare ochdockär en

administrativ karaktär EA- och PA-uppgifter änandramängd av
bevakning, kontors-lokalvård, lokaler,verksamhet, även transporter,ex.

telefonväxeltjänster.administrativa tjänster och
utredninggjorde sinförflutittid sedan StatskontoretUnder den omsom

myndigheterna har knappast behovetadministrativ service till de små av
redovis-obligatoriet använda s.k.förändrats. Visserligen harstöd att en

fortsatt,tekniska utvecklingen har detningscentral upphört och den men
efterfrågan. tydligföranleder EnFörhållandenhar inte depåverkat som

efterfrågan minskar det gällermyndigheternas näremellertidtendens är att
rådgivninguppgifter och ökar det gällerADB-registrering och liknande när

kvalificeratoch stöd.mer
199394för perioden 199192anslagsframställningsin fördjupadel -

avgiftsfmansierade verksamhet verketför övrigt RRV på denpekar att som
efterfrågad.varitekonomiadministrativa området mycketbedrivit på det

till för tillfredsställainte ha räcktVidare RRVs attresurseruppges
situa-förbättraefterfrågan direkta stödinsatser. Förmyndigheternas på att

rådgivning information.utbildning, och Påtionen medRRV arbetaavser
avgiftsñnansierade insatsersittrådgivningssidan verket stöd medbygger ut

ekonomistyrning sinaförbättra sin påför myndigheternahjälpa attatt egna
villkor.

tillhandahål-administrativ service behöverdock ställasFrågan kan om
vidservicebehov liknas denliten statlig myndighets kanlas i statlig regi. En

efterfråganfinns påtagligföretag efterfrågar.mindre, privata Det ensom
Skillnadenredovisningsbyråer.företag, tillgodosesfrån sådana avsom

olikaligger i regler.deverksamhetmellan dessa båda att styrstyper avav
bokföringsförordningen statligaochmyndigheterna gällerstatligaFör de

bokföringslagenför företagen gäller ochpensionsavtal,löne- och medan
anställnings- pensionsavtal. Dettaprivata ochaktiebolagslagen samt synes

specialisering. Privata byråer harför marknadsmässigha grundgett en
finnsstatligaintresse för den marknaden. Dethittills inte visat något större
frånpotentiellframhålla, konkurrensvilket väsentligtdock, är att en

servicetjänster inom ochadministrativa EA-privata företag gällerdetnär
visarUtredningens enkät detta.PA-området.

finnsprivata erbjuda tjänsterformella hinder för byråerNågra attatt
innefattar myndighets-inteinte serviceverksamheti med här aktuelloch att

finnas tillgängligadministrativ service slag skallutövning. dettaFör att av
nödvändigtför närvarandeför dockmyndigheterna torde det attvara

emellertid intePrivata fåri statlig regi. byråerskerverksamheten ute-
därför verka underorganisation området måstestatlig påstängas. En

fårföreträdesrätt såle-konkurrensbegränsande. Någon 187former inte ärsom



1991 41SOUpriserna skallochavgiftsbelagdafinnas, tjänsterna måsteintedes vara
Bilaga 13tjänsten.för produceraverkliga kostnadendenspegla att

fåinte kunnafördel baradetmindre myndigheter attMånga som enser
organisation vid behovfrånvill ocksåutfört.arbete Delöpande samma

med bok-i sambandkvalificerad kompetens,utnyttjakunna ex.mer
denlöneavtal. Förtillämpningellerkontoplanerupprättandeslut, avav

fördel, eftersomocksåservicen dettatillhandahåller ärorganisation ensom
tidvis binderperiodmässigaredovisningsservicen harsärskilt toppar som

föranvändastider kanandraUnderhel del merresursernaresurser.en
konsultativ karaktär.tillfälliga insatser av

Även kammarkollegiet erbjuderEA-tjänsteradministrativade somom
ingårlöpande arbetet, äveninriktade på detochtill del enklareär merstor

itillhandahållaRRVtjänster liknande dekvalificerade enavsersom
ochutformning kontoplanerexempelviskonsultorganisation. gällerDet av

ekonomiadministratörer. Detkvalificeradeutlåningrapportrutiner och av
villkor skalltjänster pådelvis likartadefrågasåledesär sammasomom

kundkrets.erbjudas samma

Bedömning3

efterfrågarstatsförvaltningenimyndigheterna externtmindredeFrämst
finns ingetPA-området. Detfrämst ochadministrativt inom EA-stöd som

överskådlig tid.förändras underskulleförhållandedettatyder på att
beak-dockavseende måstestödfunktioner i dettautformningenVid av

litet antalmycketmyndigheternade små representerar ett an-tas, att
statsförvaltningens än000mindre 2bestämt änställda, närmare merav

alltsåstatliga sektorn ärinomEfterfrågevolymen den000 anställda.450
begränsad.

administrativt stöderbjudaför bör kunnaemellertidSkäl talar att staten
idock skemåstefinns.allt Dettaefterfråganför denmöta trotsatt som

avgiftsbelagdafrivilliga ochformer tjänsterna samt attärsådana att
Stödetsdem.för producerakostnadenriktigt speglarpriserna på sätt attett

efterfrågandenhelt bestämmasomfattning skallinriktning och somav
finns.

innefattarfältbrettadministrativa servicen överspännerDen ett som
administrativakonsultation.redovisning Denochregistrering,löpande

förutsättningar förmiljö godai professionelldrivasservicen bör gersomen
marknadsmässigt. sådanEninnehålls- ochutvecklasverksamheten att

yrkesmässigtillfredsställandetillmöjligheterpersonalenmiljö också enger
möjlighetersikt ha småKammarkollegiet bedömas påutveckling. kan att

admi-kammarkollegietsdärför förmiljö. Skäl talarerbjuda sådan atten
förutsättningarerbjudasserviceverksamhet kannistrativa gynnsammare

myndigheterna bl.tillstödorganisation lämnarfogas in iden a.somenom
ekonomiadministrativa området.på det

188



SOU 1991 41Promemoria
Bilaga 141991-04-23

Stöd i lednings- chefsfrågoroch

myndigheternasDet ledning det primära förär har ansvaret attsom
rationellt effektivtverksamheten bedrivs och föroch attsom svarar pro-

duktiviteten ökar inom myndighetens Myndigheternasansvarsområde.
befogenheterökade och för förnya sinautveckla och verksam-attansvar

hetsområden inom för myndigheternas kvalificeratuppdrag kräverramen
till myndighetschefer,stöd deras medarbetare myndigheter-närmaste samt

tonvikt ledarskapsfrågorstyrelser med på och verksamhetsutveckling.nas
privata företagDet tillhandahållerstöd och behovetstaten samtsom nu

efterfråganoch i framtiden i promemoria.på stöd belyses denna

Bakgrund1

Under 1980-talet har insatser gjorts förbetydande utveckla ledarska-att
och chefsrollen inom statsförvaltningen. Särskild betoning har skettpet av

förändra förnya organisationen.och verksamheten och Enansvaret att
allmän varit regeringen tydligt givithar har uttryck för kravansats att mer

förväntningar chefernaoch på statliga inpränta chefernasde bl.aattgenom
för förändring, förnyelse och effektivisering statligaden sektorn,ansvar av

klargöra arbetsgivaransvaret. Cheferna informeratshar ävensamt att om
rationaliseringsinsatser bedrivits regeringencentralt och harsom som
förväntat fortsätta myndighetsnivâ.skall på

övergripande varit i iEtt mål har både allmänna och konkretaatt mer
myndigheternas ledning tolka regeringens uppdrag tillrätttermer att

myndighetens ledning.
myndigheterna i utsträckningI takt med allt i målstyrdstörreatt en

till villkor,verksamhet skall verksamheten ekonomiska haranpassa nya
arbetsgivaransvaret till myndigheterna. statligaockså delegerats De verken

skall ikläda sig tydligare arbetsgivarroll. Arbetsgivar- lönepolitikenochen
skall utformas och utvecklas myndighetsnivå. personalpolitikenpå För att

bli effektivt iskall stöd verksamheten, skall inte bara myndighetensett
ledning chefer i organisationenlängre ha kunskap ochävenutan ner om
känna för personalpolitiken i konkreta verksamhetster-omsättsattansvar

effektiv statligEn verksamhet personalpolitikenkräver användsattmer.
viktigt forinstrument utveckla verksamheten.ett attsom

Civildepartementet har tagit initiativ för utvecklingsinsat-många att
har kommit till utnyttjandestånd med personella insatser frånserna av

fåttandra departement. Stabsmyndigheterna i varierande ihar grad upp-
genomföradrag insatserna. Civildepartementet stabsmyndighe-ochatt

själva omfattninghar således i organisatörer,bådeterna stor agerat som
inspiratörer föreläsare.och som

Regeringens för administrerademålgrupp dessa centralt insatser har 189
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statliga insatser finansieratsstyrelserna. Dessa har med undantag av
centrala Regeringen förutsatt myndigheternamedel. har efter dessaatt
utvecklingsinsatser själva genomföra chefs-skall ytterligare och ledningsut-
vecklingsprogram för övriga chefer inom myndigheten. Detta har också

i utsträckning.skett stor

Ledningsutveckling2

myndighetsanpassade chefs- ledningsutvecklingsinsatsernaDe och har
naturligtvis efterstrukturerats myndigheternas speciella behov.

Vanligt förekommande inslag har varit
Ökad effektivitet och produktivitet koppling tillmed ökad målupp-en-
fyllelse.

chefernasUtveckling arbetsgivarroll.av-
Chefernas i utvecklingoch deltagande verksamhet och arbets-ansvar av-
former. .
Strategier för chefs- och personalledarerollen.-
Kommunikation inom myndigheten.och samverkan-
Förändringsarbetets begränsningar möjligheter.och-

kundorienterad serviceinriktadEn och verksamhet.-
Utvecklingsinsatserna i inriktatshar allmänhet diskutera före-mot att

ställningar och värderingar kring chefs- betoningoch ledarskapet med på
cheferna skall erkännas förutsättasledare och ledarskap.utövaatt som

Genom utveckling nyrekrytering statliga förvaltningenoch skall den
ledare möjligheter förpliktelserpå ledarskapets och ochtarsom vara som

verksamheten i för sittsätter anställda har berätti-agerande. Decentrum
gade krav ställa ledarskap ledningsformer innebärpå och ökadatt som
självständighet, personligoch utveckling.ansvar

ofta inriktatsInsatserna har utveckla ledningsgruppen, heladvs.mot att
ledningen för myndigheten. givits förDessutom har individuellautrymme
utvecklingsprogram. För ledningsgruppen bliskall för verk-att en resurs
samheten och inte informationsforum,enbart ställs krav såvälpåett
kompetenta chefer, ledningsgrupp lämplig lednings-rätt sammansatt som
organisation arbetsformer. Ledningsfrågornaoch därförhar behandlats

individnivåbåde på och på gruppnivå.
syfte ledningsutvecklingenEtt med varithar skapa nätverkannat att

chefer olikamellan statliga Civildepartementetmed ansvarsområden. har
för målgruppen generaldirektörer landshövdingar,och SAVt.ex. svarat

skapathar för administrativakontaktytor personalchefer och
chefer i vissmedan RRV utsträckning bidragit till kontaktnätskapaatt

ekonomichefer.mellan SIPU har olika utbildnings- och utveck-genom
lingsinsatser formi regeringsuppdrag seminarier och kursersamtav egna

bidragit till statliga chefer har knutits närmare varandra. Av-attm.m.
sikten varithar och skapa kontakter främja dynamiskär kanatt som en
utveckling statsförvaltningen. 190av
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ledningsgrupper för utvecklingmyndigheternas cheferStödet till och av
förstrategier, verksamhetsidé, för och planer hurmål verksamheten myn-

frågaför i hög graddigheterna målen verksamheten ärskall nå en om
konsultfö-myndigheten stabsmyndigheter ellerförtroende och demellan
oftainom Därtill kommer deterbjuder området. ärstöd attretag ensom

Myndigheterna anlitarrelationerfråga personliga och kontakter. sär-om
konsultföretaget för visststabsmyndigheten ellerskilda inompersoner

Överenskommelserna specificerarför vissa uppdrag.elleruppdrag typer av
anlitas.i flesta fall vilka skallde personer som

consulting,konsultation, krävers.kDenna top managementtyp enav
erfarenhet hos konsulterna.bred djup kompetensoch samt

regeringens stärka och utveckla ledarskapetled iSom strävan attett
inrättades institut för ledarskap STILinom statliga sektornden statens

inom Till knutetsärskild avdelning SIPU. STILår 1988, är ettsom en
civila förvaltningen, försvaret ochsärskilt chefer frånråd bestående denav

omfattar utvecklingañärsverken. insatser inom ledningsområdetSTILs
iutbildning konsultinsatser huvudsak berörgenomförande ochoch somav

verksamhetsutveckling. in-chefsförsörjning Mångachefsutveckling, och
kring förtydliga verksamhets-har utveckla ochkoncentrerats attsatser

uppföljningssystem för myndigheteridéer, planeringsinstrument deoch
myndigheternasför verksamhetanlitat STIL. Målgruppen STILs ärsom

ledningsgruppen.chefstjänstemän ingår i STILledning desamt ar-som
kvali-inom avdelningen STIL medbetar konsulter anställda samtgenom

ñcerade från verksamhet.andra delar SlPUskonsulter av

SMPStatens Managementprogram

chefer diskutera erfarenheterSMP-utbildningen syftar till högre skallatt
få impulser till förändringar ochutbildning projektarbete,och, ochgenom

chefer. Utbildningen genomförs understatligastärkt nätverk mellan ettett
mellanliggande Utbildningenomfattar sju seminarier med arbete.år och

mâlstyrningförnyelse förändring,riktas utveckling, ochledarskap,mot
offentlighet.effektivitet,och rättssäkerhet och

chefsutvecklingsprogramMyndighetsinterna

för för myndigheterna skräddarsyddaGemensamt ärde attprogrammen
syftar förmågan verksamheten, ökatill deltagarna öka ledade hos attatt

resursanvändning utvärdering verk-kunskaperna planering, och avom
organisationsut-förändringsarbetet ochsamhet öka kunskapensamt om

veckling.

191



SOU 199141Ledningsgrupper och verksamhet
Bilaga l4All meningsfull ledningsutveckling, särskilt myndighetsnivå, kombine-på

verksamhetsutveckling,med dvs. bättre resultat. Mångauppnåatt ettras
uppdrag innefattar verksamhetsidéerarbete med utveckla klarare ochatt
mål för verksamheten.

till myndigheternaAv den enkät behovderas stöd utred-om somav
ningen genomfört, och i bilaga framgår behovet stödpresenterar att av
inom chefsutvecklingområdet bedöms inte förvå-öka starkt. Resultatet är
nande bakgrund 1980-talets fokusering på behovet utvecklamot attav av
statliga chefer. myndigheter inomDet de andra delar områdetär som av
lednings- organisationsutvecklingoch anmält behov högpriori-stora som

chefsutveckling, nämligen myndigheter regional organi-centrala medterar
sation, statliga stiftelser, universitet myndigheteroch högskolor, större

alfársverken inkl. regionala organisation. myndighe-deras De småsamt
avviker påtagligt litetoch har behov stöd.terna uppgett ett av
enkäten framgår organisationer utnyttjats iAv haratt externa stor

omfattning for chefsutveckling. Både konsultföretag och stabsmyndighe-
främst chefsutvecklingsarbetet.SIPU, har anlitats i främst civilaDet ärter,

myndigheter olika i viss utsträckning sig tillstorlek stabsmyn-väntav som
digheter. De omfattande för chefsutvecklingbehoven stöd bedömsnu av
öka ytterligare i framtiden. främst utbildningsinsatserDet kommerär som

efterfrågas stöd.att externtsom

2.2 Ledningsutveckling för myndighetsansvar iökatett
arbetsgivarfrågor

Avtalsbefogenheter och andra partsbefogenheter arbetsgivarfrå-avseende
ihar hög grad delegerats från SAV till myndigheterna l980-talet.undergor

Detta har ställt krav effektiv kommunikation SAVpå mellan ochstora en
myndigheterna, förbl.a SAV skall statligakunna samordna den arbets-att
givarpolitiken. kommunikation i form chefsutveck-Denna har bl.a skett av
lingsaktiviteter olika slag.av

Ett i SAV seminarier, konferensergenomgående anordnade ochtema av
förkurser har gällt användningen olika personalpolitiska instrument attav

nå bra verksamhetsresultat. Inriktningen varithar råd och stödett att ge
for arbetsgivaragerande tillgodoser regeringens myndigheter-ochett som

intressen inom för författnings-gällande och avtalsregler.nas ramen
SAV för chefsutvecklingsinsatser följandehar på sättsvarat

riktar personalchefer for-1 Förhandlarkurser sig till och andrasom
handlingsansvariga. utbildningarna policydiskussionerUnder medvarvas
forhandlingsspel.

Effektivitet2 Seminarier och medbestämmande med deltagandeom
från verksledningar fackliga företrädare vid myndighet. Semi-och samma
narierna syftar till respektivekartlägga myndighets utgångslägeatt samt
definiera och med konkreta utvecklingsprojekt inriktningarbeta med att ta
tillvara och forutveckla de anställdas kompetens och engagemang en
effektivare och resurssnål verksamhet. 192mer



3 Särskilda managementkurser arbetsgivarrollen SOU 199141och verksam-om
hetsansvaret vid myndighetersmå med högst Bilaga50 14anställda.

4 VEPA seminarier Verksamhetsresultat, Ekonomi, Personalpolitik
och Arbetsgivaragerande där administrativa chefer, ekonomichefer och
personalchefer samlas för diskutera sambandet olikamellan deatt ansvars-
områdena.

Personalchefsutbildningar.5 utbildningar,Dessa totalt samladesom
125 deltagare, genomfördes 1980-1985 SAV och SIPU. Insatsen omfat-av
tade sammanlagt internatveckor,6 gruppvisa projektarbeten självstu-samt
dier under sjumånadersperiod for varje 25 Insatsenen grupp om personer.
har nyligen utvärderats för klarlägga bl. vilketpå arbetsgivarmed-att sätta.
vetandet ökat, vilka nätverk bildats och vilka kunskapshöjande effek-som

uppnåtts. Utvärderingen visadeter detta har varit deattsom en av
viktigaste insatserna för öka de deltagande personalchefernasatt kompe-
tens.

6 Arbetsgivarforum. Denna konferensform framväxte följdsom en av
personalchefsutbildningen för främja kontinuitet och utvecklingatt av ny
och förändrad personalpolitik aktivitet mellan SAV ochsom en gemensam
myndigheterna. orumfrågornaF till aktuella krav och utvecklings-anpassas
områden. Policypapper framställs arbetsgrupper utsedda varjeav av ar-
betsgivareforum diskuterassamt och vidpresenteras, nästkom-antas

forum.mande årligaDessa konferenser har varit viktiga för skapaatt
uppfattningar förändring förnyelseoch den statligagemensamma om av

personalpolitiken.
7 Avtalskonferenser. SAV konferenseranordnar för med verksled-att

ningarna diskutera läget under de centrala avtalsförhandlingarna. När nya
slutitsavtal kommenteras avtalsresultatet. Ett genomgående undertema

konferenserna vilkenär arbetsgivarpolitik leder till förbättradsom en
kompetensförsörjning.

Övriga insatser situationsanpassas och är styrda efterfrågan vid deav
olika myndigheterna och kan beröra områden jämställdhet, arbets-som
miljö kompetensförsörjningoch m. m.

En genomgående strategi för insatserna har varit myndigheterna påatt
tidigt stadium skall kunna påverka både innehållett och inriktning av

personalpolitiken skapa nätverk mellan de olikasamt myndigheterna.att
SAVs arbete har förändratsgradvis i takt med löne- och avtalsfrågornaatt
har decentraliserats till myndigheterna. Det har blivit viktigareallten
uppgift for SAV föra intentionerna bakom den statligaatt ut arbetsgivar-
politiken.

1 arbetet statliga chefer förstå ochatt utveckla sitt kunnandeatt om
arbetsgivarfrågor sitt arbetsgivaresamt att har behovetta ansvar som av

varit förhållandevisstöd Enligt enkäten särskiltär det statligastort. de
stiftelserna, universitet och högskolor de centrala myndigheternasamt
med regional organisation och de myndigheterna harstora uttrycktsom
störst behov Affársverkenstöd. och de myndigheternasmå sig haav anser
minst behov stöd eller har klarat uppgifterna själva.av

När det frågangäller faktisktstöd använts är det enligtexterntom
enkäten de myndigheterna, de centrala myndigheternastora med regional 193
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iarbetsgivarroll bedöms enkätsva-icheferna derasutvecklaBehovet att
flestagäller demyndigheterna. Dettredjedelomkringöka avenavren
olikautsträckning regionalainte imyndighetstyper, dock organ avsamma

slag.

styrelsearbetetUtveckling2.3 av

för styrelsernaolika åtgärderfortsatt medFörändringsarbetet har att
medbudgetdialog och budgetprocesseffektivareiengagerade samtenmer

förbeslutsunderlagbättreanslagsframställningarna skall utgöra rege-att
flexibilitet påregeringen försökt skapa störreSamtidigt harringen. en

detaljstyrningen.minskamyndighetsnivå attgenom
enkätresultatetdömastyrelsearbetet harförbättraBehovet attatt av-

varithar dockmyndighetstyper. Behovetfrån samtligavarit relativt lågt-
myndigheterolika storlek. Mångamyndighetercivilablandstörrenågot av

af-länsstyrelser,högskolor,universitet ochlågprioriterar området såsom
bedömningMyndigheternasmyndigheterna.militärafärsverken desamt
dominerarStabsmyndigheternaoförändrat lågt.framtida behovet ärdetav

organisation,anlitandecivila myndighetersvanligagällerdet externnär av
alfärsverken.inte blanddäremot

ämbetsver-utbilda de centralaregeringens uppdragSIPUSTIL har att
verkslednings-föranleddesönskar. Uppdragetde såstyrelserkens avom

in-budgetprocessen,verksförordningen, denbeslutet, den nyanyanya
sammansättningdelvisför myndigheterna sty-struktioner samt avannan

relserna.
styrelsekonferenser förfått formenAktiv Styrelse harUtbildningen av

ochläromedelutvecklatönskar. STIL harsåverksstyrelsevarje som
inriktningenkonferensernabehandlas underNormaltutbildningsinnehåll.

diskussion departe-medroll,verksamhet, styrelsensmyndigheternasav
treårsbudgete-framtida verksamhet,nuvarande ochmentsföreträdare om

Utbild-arbetsformer.styrelsensenskilda rollerring, ledamöternas samt
arbetsplane-för styrelsensgrundernakombinerats medoftaningen har att
Under bud-hjälp STIL-konsulter.styrelsen medring bestämtshar avav

genomförts.konferenserna hahuvuddelenberäknas199091getåret av
utbildningutvärdering dengenomfördnyligenSIPUEn somavav

bedrivits visar att
för styrelsergenomföras enligt planernastyrelseutbildningen bör som-

ledamöter,för nytillkommandeutbildats ochinteännu
framgångsrik,varitreform-styrelseutbildning harkombinationen-

utbildningen börmodifieringar göras,smärre av-
utbildade styrelser,erbjudas redanuppföljningsåtgärder bör-

roll ochstyrelsensmodifieras såmyndighetsinstruktioner bör attdelen-
förändringsarbe-intentionerna bakomharmonierar medbättrearbete

tet,
myndighetsstyrelser bör över,vissasammansättningen sesav-

behövs. 194styrelseledamöternominerarförutbildningsinsatser dem som-
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Vikten rekrytera chefer förrätt varje myndighets specifikaatt verksam-av
het har rönt allt större uppmärksamhet i takt med insikten lednings-att om
funktionens förbetydelse effektivt förändringsarbete har ökat. De högreett
cheferna skall pådrivande i arbetet förändramed myndigheternaattvara
från traditionelladen myndighetsrollen till kundorienterad verk-en mer

chefersamhet. Bra är grundläggande förutsättning för förnyelsenatten av
den statliga sektorn skall lyckas. Myndigheterna ställer allt större krav på

cheferna skall ha de ledaregenskaperna.rättaatt
I verksledningspropositionen l9868799 förskäl fördjupatettanges

från regeringens sida i myndigheternas chefsförsörjning. Omengagemang
regeringens roll bl.a regeringensägs olika åtgärder skall förverkaatt genom

myndigheternas chefsförsörjning inriktasatt åstadkommamot att
chefsförsörjning,väl planeraden-

möjligheter till chefsrörlighet,ökad-
ersättarplanering för chefsbefattningar,-
identifiering och utveckling tänkbara chefer och med särskild inrikt-av-
ning öka andelen kvinnliga chefer,att
systematisk utveckling chefer.av-
Rekrytering cheferhögre inom statligaden sektorn sköts vadav utom-

gäller verkschefer i allt större utsträckning myndigheterna själva. Närav-
regeringen cheferna i flestasker det de fall efter förslag från myndig-utser
hetens chef. Det alltså inteär regeringen myndigheten självutan som
förutsätts initiativ till och skall för rekryteringsarbetet frånta som svara

Ävenvakans till slutligt förslag, dvs. sökning och urval kandidater.av
själva tillsättningsbeslutet åvilar i allt högre grad myndighetens chef.

finnsDet ingen heltäckande genomgång på vilket myndigheternasättav
sköter sin chefsförsörjning. Följande översiktliga beskrivning är grundad
på utredningens erfarenheter. De ochsmå medelstora myndigheterna

oftasaknar chefsförsörj ningsplan, dvs. analys behov ochexternen en av av
intern kompetens. Dessa myndigheter genomför i regel heller inte meto-
diska kompetensanalyser där verksamhetens behov kompetens i ettav
framtidsperspektiv analyseras, befintligaden kompetensen beskrivs samt
utvecklingsinsatser internt behöver vidtas specificeras för ettsom mer
effektivt utnyttjande befintliga chefer. I myndigheterstörre situatio-ärav

i regel bättre.nen
När det gäller den enskilda rekryteringen oftabör kraft läggasmer ner

för upprätta arbets- och kravspecifikation elleratt kompetensprofil,en en
blir grunden för hela rekryteringen. Detta arbete bör föregåsnormaltsom

analys verksamhetens strukturella utveckling och målen förav en av av
verksamheten.

I takt med personal- och verksamhetsansvaret delegeras i myndig-att ut
heternas organisation, sköter högre linjechefer även delar chefsrekryte-av
ringen med personalfunktionen professionellt stöd i rekryteringsar-ettsom

Ävenbetet. tillsättningsbeslutet ligger kvar hos myndighetens chef,om
sker mycket rekryterings- och urvalsförfarandet i organisationen.uteav
Detta intebetyder nödvändigtvis kvaliteten i rekryteringen försämras.att
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Stabsmyndigheterna erbjuder f.n. inget organiserat i praktiskastöd det
rekryteringsarbetet chefer.högreav

SAV Chefsförsörj-anordnar kortare kurser rekrytering i allmänhet.om
ningsfrågor frånbehandlas allmänna iutgångspunkter samband med ex.
personalchefskonferenser.

erbjuderSIPU kurser i rekryteringsförfarandet hafthar uppdragsamt
till vilka för tillfället haftstöd personalenheter saknat eller lågavsettsom

ikompetens sitt rekryteringsarbete, inför omlokalisering ellert.ex. en en
omorganisation.större I den mån SIPU-konsulter i övrigt anlitats dettahar

varit inom för eller följd uppkommit ikontakterramen som en av som
samband ledningskonsultation.med

SIPU och STIL inriktat sina tjänster chefsförsörjningenhar motmer
viktigt strategiskt instrument för förnå målen verksamheten.ett attsom

Rätt Chef tillBoken har legat för seminarier förgrund antal ökaett att
insikten professionalism planmässighet istörre och arbetet med attom en
skaffa chefer, föroch utveckla högre rörlighetenutveckla och kunnaatt att
avveckla chefsskapet.

STILs studiematerial vidareSteget genomförs handledarutbild-som
förning intresse för chefsarbeteväcka för identifiera chefsäm-ochatt att

inom den myndigheten första i chefsförsörjnings-ledett ettnen egna som
förIntresset vilket avveckling chefsskappå skall kunnasättprogram. av

förske på individen i myndighetensacceptabelt och ledsättett ettsom
utveckling varit förhar och har varit huvudämnet antalstort ett stort
seminarier. SIPUs utbildningar för syftarkvinnliga chefer till stärka ochatt
utveckla det ledarskapet och lära sig attityder ochhantera beteendenegna

svårigheter förskapar kvinnliga chefer.som
Regeringen förhar tillsättningen statliga tjäns-4 500ansvaretnu av ca

Sedan 1987 har tillsättningsansvaret för tjänsterdrygt tusentalter. ett
tilldelegerats myndigheterna. Civildepartementet särskilthar samord-ett

förnande rekrytering till tjänster regeringen tillsätterde ochansvar som
tillgånghar till inom chefsförsörjning.området Dessaexperter experter

imedverkar förmedla myndigheter cheferkontakter mellan ochatt som
vill andra chefsuppgifter inom statsförvaltningen.pröva Experterna med-

utformningenverkar i regeringens strategiarbete för rekryteringäven av
utvecklingoch statliga chefer frågor samordninghögre i rörandesamtav

och En uppgift chefspolitikenråd. den reella skallär stämma överensatt
intentionerna verksledningspropositionen.med bakom

Även traditionella sökförfarandetdet fortfa-om mer genom annonser
dominerar,rande efterfrågar myndigheterna i omfattningbegränsadnu

konsultstöd för punktinsatser rekryteringskedja.under Exem-externt en
pelvis hjälpkan de önska med

formulera platsannons professionellt förpå ochellersättatt etten-
mediaval i allmänhet,

olika urvalsinstrument vilket ofta innefattar föranvända konsultstödatt-
instrumenten,rätt användaatt

vid intervjuer.expertstöd 196-
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Bilaga 14chefer,ofta rekryterarmyndigheter,förekommerDet även störreatt som

konsultorganisation stödviss därhar etablerat kontakt med avropasen
efter behov.

för head-sökförfarandet till konsult,helt överlåtaAtt extern s.en
inte vanligt.executive förekommerhunting eller search, ärmen

chefsre-inomlågprioriterar myndigheterna stöd områdetI enkätsvaren
själva. kategoriervilja rekryteringsarbetet Dekrytering och verkar klara

militärauniversitet och högskolor,haft behov stödhar ärstörst avsom
regionala organisationer in-myndighetermyndigheter centrala medsamt

regionalaorganisationer. Affársverken ochregionala derasklusive dessas
myndigheter harmedelstora och småorganisationer, länsstyrelser samt

behov stöd.lägstuppgett av
anlitaigen i det gällergår enkätsvarenSamma mönster när externaatt

organisationermyndigheter regionalaorganisationer. Centrala med samt
organisationervid anlitauniversitet högskoloroch är mest att externavana

militära förband använderför chefsrekrytering. myndigheterSmå samt
område.konsulter mycket sällan på dettaexterna

marginellt involverade i själva rekryte-Stabsmyndigheterna endastär
eftersom inte aktivt erbjuder sådanavilket förklarligt deringsarbetet är

seminarierkonferenser,Stabsmyndigheterna har dock anordnattjänster.
strategierchefsförsörjningsfrågor ochvarit därvälbesökta ochm.m, som

anledningfrån diskuteras och belysts. Medallmänna utgångspunktermer
utföra rekryteringsar-myndigheter bättre kunnathärav har säkert många

rådgivningsin-efterfrågas konsultinsatser ochsjälva.betet Det stöd ärsom
satser.

cheferAvveckling2.5 av

omsättningplanenligefter och balanseradAlla myndigheter strävar en
chefsrörlighet inom myndigheten.chefer. åstadkommaEtt ärsätt attav

för tillsvidareanställningchefsskap inom ärTidsbegränsning enav ramen
påfler chansen prövavanligare metod. Dettaallt attpersonergeren

utvecklingen.yrkesmässigai personliga ochchefsuppgifter led denettsom
livssi-till helachefsskapetfördel kanEn är att personensanpassasannan

chefspositio-i sinaovanligt chefer suttit längetuation. inteDet är att som
uppgifter.sig andraönskar åtägnaner

chefsrörlighet underlagsatsning skapar dessutom bättremedveten påEn
specialister med bättreför chefer bli generalister änskall änatt snarare

rörlighetöverblick myndighetens samlade verksamhet. När det gälleröver
från myndighet finns inget utvecklat änbra och annat attsystemen nu

frågafrämstvid myndigheter.söker tjänster andra Detta är omenpersoner
nämligen skallmyndigheternas ledning, dessaförändra attityder hos attatt

från till myndigheten medför rörlighet ochverka större personeraven
privataoffentliga från denerfarenhet från sektorn ellerandra delar denav

sektorn.
föriChefsavveckling har debatten under år ansetts som ensenare

tillföraviktig uppgift, i syfte 197statsförvaltningen nödvändig och allt att nya,



duktiga driftigaoch chefer kraft Förändra SOUmed kan 1991och förnya 41verk-som
samheten uppställda mål. Detta Bilagabehov kan öka strukturföränd- 14mot när
ringar blir vanligareallt i förvaltningsorganisationer.

I arbetet chefermed avveckla inte krav,att har enligtmotsvaratsom nya
enkätsvaren behovet varit förhållandevisstöd litet blandexternt samt-av
liga myndigheter. Regionala inom myndighetertyper störreav samtorgan

statliga stiftelsernade avviker frånnågot genomsnittet och ihar några fall
haft större behov Myndigheternastöd.ett ha klaratexterntav synes
uppgifterna själva. få fallI de stödorganisation har anlitats gäller detextern
främst konsultföretag. Stabsmyndigheterna har anlitats endast marginellt.

framtidaDe behoven förväntas alla myndigheter inte ligga påav samma
relativt låga nivå. vissEn ökning förutses främst myndighetercentralaav
med regional organisation statliga stiftelser. förutsesDet stödsamt som
omfattar främst konsultinsatser och rådgivning, i viss mån ävenmen
utbildning skriftligoch information. Myndigheterna i framti-ävenavser
den klara uppgiften själva imed stöd hur praktiskt formelltatt ochman
kan tillväga.gå Endast fåtal myndigheter sigtänker användaett att externt

förstöd hela avvecklingsprocessen. I enkäten ingenhar skillnad gjorts
mellan avveckling anställningen och avveckling chefsskapet, dvs.av av
chefsrörlighet från chefstjänst till eller till expertuppdragetten en annan
inom myndighet. Intresset från myndigheterna för råd och stödsamma

.ochgäller ofta det nämligen olika former chefsrörlighetnu senare, av
tidsbegränsade chefsskap.

2.6 Särskilda insatser för kvinnliga chefer

Behovet särskilt förstöd kvinnliga chefer har enligt enkäten varitav
påfallande litet flertaletbland myndighetstyper. Det framtida behovet
bedöms oförändrat litet, dock med tilltendens ökning. Störrevara en svag
civila myndigheter de affärsverkencentrala planerar särskilda insat-samt
ser.

I sammanhanget bör uppmärksammas chefsutveckling i allmänhet äratt
efterfråganområde där har varitett och där behovet förväntas öka.stor

Chefsutvecklingsinsatser riktar sig normalt till såväl manliga kvinn-som
liga chefer.

3 Ledningens för verksamhetsutvecklingansvar

Det grundläggande syftet insatsernamed för utveckla ledningens kom-att
fåär bättre effektivoch verksamhet.petens Det deatt är kraven mer som

kan härledas nuvarande villkor för verksamheten förgrundenärur attsom
utveckla och förvaltningensstärka ledning. Samtidigt självfalletbeaktas de
krav kan härledas framtidsperspektiv. Ledningsutveckling kanettsom ur

investering för framtiden och kräver uppfattning hur densessom en en om
specifika verksamheten kommer offentligautvecklas. Den sektornsatt 198
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Bilaga 14Förutsättningar finnas förändra verksamhetenmyndigheten. skall attegna

för från regeringen samhället i övrigt.krav både ochmötaatt nya
cheferna till strategier utvecklas och blirskall mål ochDet är attsom se

myndigheten. skall uttryckaskända inom Mål och resultatkrav på en
för olikakonkret nivå organisationens verksamheter. Detta haroch mätbar

förskjutningarförutsatt förändringar och mellangränserstyrsystemav av
olika uppgifter arbetsroller.och

cheferna förändratsstatliga krav ledningen och har ochDen sektorns på
förtydligats. tidigare betoningen och ämbetsmannarollernaDen expert-av

förskjutits ochhar egenskaper och kunskaper entreprenörsandamot som
Ledningens i väsentlig föränd-helhetssyn verksamheten. roll har månpå

från och kontrollerande till samordnare, uttolkarestyrande attrats vara av
betoning givitsutvecklande. stark har åt decentra-uppdrag och Enatt vara

refor-lisering delegering i syfte verksamheten skall utvecklas ochoch att
iförvaltas. bästa utvecklingen skerbyggas och Denän utmeras snarare

kontakt med allmänheten, d.v.s. med kunderna.

Verksamhetsinriktning3.1 Analys mål ochav

kompletteringsproposition för förnyelsenI 1989 års behandlades områden
Följande särskilt.offentliga sektorn. områdenden nämnsav

Ansvarsförhållanden landsting liksommellan kommuner och1 stat,
tydliga.olika myndigheter klara ochmellan bör vara

former för resultatstyrning och den budgetprocessen2 De mål- och nya
syftar förbättradesuccessivt införs i statliga bl.a tillden verksamhetensom

former för uppföljning utvärderingoch uppnådda resultat.av
Delegering decentralisering därför direkt verk-3 och bör öka deatt

uppgifternavanligen skickadeområde bäst hurpå är avgöraett attsamma
skall lösas.

enskildaOm offentliga sektorn skall de medborgarnas krav4 den möta
valfrihet nödvändigtvarierat utbud och det medpå är störreett mer

flexibilitet fråga verksamhetsformeri och arbetssätt.om
förnya offentligaPersonalpolitiken förbetydelse den5 är attstorav

Utvecklingsektorn. och goda arbetsresultat skall Det äruppmuntras.
viktigt offentliga och behålladen sektorn lyckas med rekryteraattatt
kvalificerad personal.

myndigheter förriktlinjer uppdrag till enskilda grundenDessa och är
förnyelse, förändring effektivisering enskilda myndigheterna. Enoch deav

frammålstyrning politiska ochutbyggd bygger på deatt tarorganen
förfogande.ställs tillpreciserar målen och de Det äranger resurser som

därefterför tydliggörs ochmyndigheternas ledning målenattsom ansvarar
Syftet statligainom respektive verksamhetsområde. denuppnås är att

utgiftsexpansion resultatoriente-administrationen från tillskall ställas om
ring. Förvaltningsanslagen inte i detalj vilketreglerar längre på sätt myn-
digheterna sina Myndigheterna skallskall deanvända avgörresurser. om

myndigheterna nyttjaskaffa sig i eller skalldetta arbete omegna resurser
199externa resurser.
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Bilaga 14utbildningsorgani-från ochtid tillgängliga eller konsult-och resurser ex.

för sina tjänster.stabsmyndigheten betaltsationer inklusive SIPU tarsom
fritt inom given besluta budgetmyndigheternaDet står att om enen ram

främjar effektiv utveckling rationellt användandeochbäst ett avsom en
tydligareför chefer blir alltförvaltningsanslaget. Verksamhetsansvaret

förhållandet prestationer ochmålkonkretisering, mellanfokuserat på på
följa verksamheten. Detinstrument för resultatetpå att upp avresurser,

vilka appliceras lika pånaturligtvis enhetliga resultatmått kanfinns inga
ledningstatliga varje myndighetsmyndigheter. Detalla är ansvararsom

kvalitativautforma kvantitativa och måttför verksamhetsanpassadedeatt
produktivitetmyndighetensför kunnakrävs mätaoch styrsystem attsom

effektivitet.och
myndighetsnivåvid införande målstyrning närmasvåra på ärDet attav

för specifika myndigheten balansen mellansig den önskvärdaden en
handlingsfrihet förorganisationdecentraliserad, målstyrd storsom ger

fungerande Ettprofessionella och välmedarbetare styrsystem. annatett
blirförankringen till målen kända,målen, d.v.s.problem är att attseav

anställda.uppnåeliga och förankrade bland de
planmässiga insatserFörändringsarbete tålmodiganormalt ochkräver

informationsspridning, delaktighet utbildning. konsultor-för och Externa
från liknande utvecklingsarbete kanganisationer erfarenhetmed bred vara

i genomförandehjälp vid utformningen dennatill typsamtstor avav
förändringsarbete.

inriktningmål och harstöd för analys verksamhetensBehovet av av
30%blandenligt enkäten varit ganska eller mycket närmarestort stort av

myndig-funnits centralamyndigheterna. relativt behov har hosEtt större
myndigheter. centralaregional organisation och hos Deheter med större

ingetorganisationer haft litet elleraffársverken regionala haroch deras
självamyndigheterna utfört arbetettredjedelar harbehov stöd. Två avav

myndigheterna medanlitat organisationer. centralainte Deoch externa
affärs-myndigheternaorganisation, och medelstoraregional de samtstora

organisationer.anlitaharverken större externaattvana
myndighe-anlitats 10%Stabsmyndigheterna enligt enkätenhar avav

organisationer.jämföra 27% anlitat Det ärmed andraatt attterna ca
organisationvanligt regionalmyndigheter medrelativt centralastörreatt

stabsmyndigheter. Myndig-myndigheter frånmedelstora söker stödsamt
insatser förförväntar minskatnågot behov ochheterna externaett av egna

iVerksamhetsinriktning i framtiden. behövsmål Insatseranalys ochav
utbildning information.form konsultinsatser, och allmänav

Utveckling ledningsgrupper3.2 av

varierarmyndigheternasFörutsättningarna for statliga verksamhetde
myndigheternamellan mellanolika områden. Någonstarkt gemensam

därför naturligt inte.ledningsñlosoñ finns Det nöd-styrform och helt är
lämpligväljer för modell.vändigt varje myndighet verksamhetenatt en

enskilda myndigheten hänsyn 200Vid lämplig styrform behöver denval taav
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Bilaga 14huvudinriktning,verksamhetsidéen som anger-

verksamhe-delarellerverksamhetenuppgiften, det helaär avomex.-
omfattas,ten som

för verksamheten,inomtillhandahållsochvad produceras ramensom-
vilkenmyndigheten ochinompersonalkategorier arbetarvilka som-

myndigheten.inområderkultur som
statliga sektorn harför denlednings-Utformningen och styrsystemenav

myndighetsärskild ellernågoncentraltinte samordnats eller utarbetats av
rekommenderasutformas ellerskallDedepartement. systemett somsom

informationtillförlitligfåför regeringensyftar till skapa underlag attatt
vilketverksamhet, påför sinmyndigheterna målennårvilketpå sättom

myndig-effektivitetinre hosochproduktiviteten mått påökar,sätt yttre
enhetlighetdensyfte skapaövergripandeheterna Ett är att att somm.m.
förunderlagbudgetdialogför effektiv och skapakrävs attatt aggregeraen

utgifterna.offentligavärdefull information deför statsförvaltningen om
för myndig-underlättarutveckling ledningssystemNågon central somav

inte.förekommersin verksamheteffektivt leda ochheterna styraatt
därförskerför myndigheternaledningsfunktionernaUtvecklingen av

utvecklingsarbeteenskilda myndigheten. dettaIhuvudsakligen hos den tar
stabsmyndighe-konsultföretagolikamyndigheterna stöd såväl avsomav

ochtreårsbudgeteringen utvecklartill införandetanslutningIterna. av
utbildningsinsatserriksrevisionsverketgenomför främst statskontoret och

myndigheter-sig tillfrämst riktarskriftlig informationutformarsamt som
ledning.nas

konsultstöd koncentrerasorganisationersandraTill SIPUSTILs samt
fördefiniera målenledningsgruppenkring hjälpaofta insatserna attatt

för myndigheterna.styrformerstrategiskaoch utarbetaverksamheten att
organisa-gruppeffektivitet,ochofta frågor kringInsatserna berör grupper

vanligt motståndledarskapsmodeller, olika ledartypertionskulturer, samt
organisatorisk tröghet.förändringar ochmot

Oftainsatserna.specifika myndighetens behovDet denär styrsom
uppdragsgivaren.i dialog medinsatsenskräddarsys en

litethaftenligt enkätenmyndigheterna harUngefär tredjedel ettaven
i gällerstiftelser ligger vadstatligaGruppeninget behov stöd.eller toppav

organisationregionalmyndigheter medföljt störrebehov stöd avav
Även myndighetermedelstoraorganisationer.inklusive regionaladessas

deaffársverkenstöd.haft relativt behov Atthar samtexterntstortett av
dock tyckasstöd kanhaft litet behovorganisationerna harmilitära ett av

förvånande.
istöd har ävenhaft behovmyndighetsgrupper har störstDe avsom

myndighe-dessaharanlitat Dessutomutsträckninghögre externa resurser.
medelstoraorganisationer ochregionalamyndigheter medstörreter, ex.

stabsmyndigheterförhållandevis ofta nyttjatmyndigheter, externtsom
dominerar dockutbildningsorganisationerkonsult och stortstöd. Andra

stiftel-statligamyndighetsgrupper;relativt jämnt samtligaoch används av
förorganisationerutsträckning anlitar andraiden störstärser grupp som

förutser 201myndighetskategorierflestautveckling ledningsgrupper. De ettav



ökat behov på utveckling ledningsgrupper, SOU 199141att områdesatsaav ettav som
ligger högtredan på skalan prioriterade Bilagaöver områden. 14nu

Utveckling4 arbetsformer och organisationav

Arbetet med skapa arbetsformer och arbetsorganisation föratt dennya ny
statliga Förvaltningen har sammankopplats med förbättrasträvan resul-att

och få reformer för Effektivitetsbegreppettatet iatt detmer pengarna.
statliga medbestämmandeavtalet MBA-S kanskeär det enda försöket

tidunder föruttryck samlad värdering de komponenterattsenare ge en av
tillsammans skall visa på bra resultat. Dessa komponenterett ärsom

främst
de mål preciseras i politiskadensom processen,-
myndigheternas inre effektivitet uttryckt god hushållning medsom en-
resurserna,
höga på kvalitetkrav och service i kontakter med medborgarna,-
de anställdas krav på arbetsformer och organisation främjar ut-som-
veckling, bra arbetsmiljö, m. m.

olika försök tillDe arbetsformer introducerats i förvaltningennya som
oftasthar utvecklats för samhället i både nationellt internatio-ochstort,

nellt. Därefter har försök gjorts modellerna till offentligadenatt anpassa
sektorn. Arbetstagarorganisationerna fästhar särskilt avseende vid att
arbetsformerna och organisationen inte skall lägga hinder i förvägen ett

medinflytandeökat och medbestämmande. därförDessa har själva varit
pådrivande i utvecklingsarbetet ioch har programförklaringar ioch egna
utredningar framlagt förslag, vilka ofta syftar till meningsfullhet och
personligt i uppgifterna, självständigt gemenskap påengagemang ansvar,
arbetsplatsen, utvecklande arbete trygghetsfrågor.ett Regeringen ochsamt
myndigheternas ledning har samtidigt arbetat efter motsvarande tankeba-

skiljtDet varithar på de arbetsformernaparternanor. som synen om nya
bidragit tilläven ökad produktion och på tillså sätt förären gagn

medborgarna. Frågan inflytande har kretsat kringäven den enskildeom
möjlighetanställdes påverka arbetet och organisationen. Det haratt också

gällt gränsdragningar för inflytande, dvs. att den politiska demokratin
inte förfår trädas när.

Utvecklingsarbetet ofta formerhar förrört arbetsutvidgning, arbetsväx-
ling och självstyrande kraftiga förändringarnaDe till följdgrupper. av ådatoriseringen och automatiseringen påverkar yrkesrollerna för breda illanställda. informationsteknologiNy organisationersändrargrupper av l
utformning. Billig teknologi minskadeoch löneskillnader förändrathar
arbetsgränser och arbetsroller.

Kraven på god hushållning med har ställt kravstörre på ettresurserna
rationellt utnyttjande personalens samlade kompetens hänsyn tillutanav
traditionella hierarkier. Den statliga sektorns betoning serviceproduk-på
tion än varuproduktion, kombinerat frånmed krav bådesnarare rege-
ringen frånoch allmänheten kundorienterat arbetssätt, har lettettom mer
till på personalens idel samspelet med kunderna. De anställdasen ny syn 202



SOU 199141för-medborgarnastillsammans medkunnighet agerandemotivation, och
Bilaga 14uppfat-kvalitettjänstensvilketmyndigheterna på sättväntningar på avgör

tas.
arbetsformerför detinriktning ärförändringsarbetetsdet gällerNär nya

specifikaoffentliga sektorn. Detprivata och denskillnader mellan densmå
och värderasvårigheter mätaoffentliga sektorn ärför delar den attstora av

försvårar bedöm-vilketi allmänhet, ävenverksamheternaeffekterna av
inneburit högrearbetsformer harvilketningar på sätt t.ex. ennyaav

iuppleverledning anställdamyndigheternas eller deeffektivitet. Varken
fråga överlevnad. Denkundorientering ärökadallmänhet att omenen

Härtill kom-framgångsfaktorer.delvistillämpar andraoffentliga sektorn
från privat verksamhet,skillnadoffentlig förvaltning, tillidetatt enenmer

förändrings-effektervisstfinns motstånd mätagenerellt mot attett av
diskuterat belö-årförst underoffentliga sektorn hararbete. Den senare

effektivi-produktivitetvid ochökadincitament till personalenningar och
tet.

Utveckling organisationerav
normativt inriktade ochorganisationsprincipernatraditionella ärDe

samtliga situationer.förutsätts gälla i så gott som
lämplig organisa-utformas inteorganisationsplaneringVid modern en
situation myndig-gjorts avseende denorganisationsdiagnostion förrän en

myndigheten haruppgifter problemi ochbefinner sig och de attheten som
inriktaofta vanligt plane-organisationer detVid utveckling ärlösa. attav

efterring begrepp som
arbetsfördelning,specialisering ochgraden av-

styrning,samordning ochkrav pâ-
ledarskap,särskilda behov av-

formulerar målen.särskiltochverksamhetsmålen somvem-
organisationsutvecklingsituationsbaserade påtillämpadeDen synennu

kännetecknaruppfattningar vadlikväl modernapåverkas ensomomav
organisationsgurus.oftast utveckladeorganisation,framgångsrik av

go-utmärkernormativa uppfattningar vadgenerella ochDessa somom
fárd-lämpligdiskussionernaiorganisationer, påverkar hög gradda om

för organisationsut-statliga Avgörandeinom sektorn.riktning denäven
uppgifter verksam-myndigheternas ochklarhetveckling skapaär att om

hetsmål.
interntmyndigheternadirektiv hursällanRegeringen omnu merager

för verksamheten.organisera sig för nå målenskall att
inte bör låsamålenliggermålstyrningsbegreppet deI att angersom

Förvaltningsanslagen allt-ledning.organisationen för myndigheternas ger
ledningenorganisationmyndigheterna välja denför attutrymme sommer

förändring ochförverksamhet skall öppenvarasomanser passa en
Inrikt-uppgifter eller på sätt.utföra olika bättreförnyelse för nyttettatt
inlär-utvecklings- ochorganisationer med högvaritningen har skapaatt

föruppgiftdärför ledningens skapaningsförmåga. blirDet utrymmeatt
organisationen.probleminsikt inomförändringsbenägenhet eller 203

iinnehålletundantagsfall skalliregeringen endastMålet är styraatt



förändringsarbetet myndighetsnivå.på Kraven förbättringarpå SOU 199141och ökad
måluppfyllelse förasskall fram på betydligt tidigare Bilagastadium. 14ett Det är
myndigheternas ledning skall bedöma Förändring motiveradärsom om en
och hur de förväntade effekterna skall väljamätas bra och billisamt en

förmetod genomförande.
De två områdena utveckling arbetsformer och organisation visar iav

enkäten ochmönster tendenser. Något mindre hälftenänsamma av
myndigheterna har haft ganska eller mycketett behovstort stöd.stort av
Främst gäller detta de centrala myndigheterna regionalmed organisation

deras regionala organisationer,samt de myndigheterna, de statligastora
stiftelserna länsstyrelserna.samt

Mot bakgrund jämförelsevisde behov stöd uttryckts harstoraav av som
organisationer inte anlitats i särskiltexterna hög fallgrad. I de där harså

skett, har andra organisationer än stabsmyndigheterna dominerat med
undantag främst medelstora myndigheter, bland vilka stabsmyndighe-av

och andra stödleverantörerter har ungefär lika marknadsandel.stor
En betydande ökning behovet insatser förutses samtliganästanav av av

myndigheter och särskilttyper då universitet och högskolor,av storaav
myndigheter med regional organisation, små myndigheter affars-samt av
verkens regionala organisationer. insatserDe efterfrågas främstärsom
konsultinsatser och därefter utbildningar.

Diskussion5

statliga stiftelser,Att centrala myndigheter regionalmed organisation,
myndigheter och de affärsverkenstora centrala ligger i vad gällertopp

behov stöd under deexternt två åren inteär särskilt förvånandesenasteav
bakgrund vad stabsmyndigheter,mot främst SIPU, och konsultorgani-av

sationer tillhandahåller sådant stöd har erfarit. Det dockärsom mer
överraskande universitet och högskoloratt ha behov stöd i ungefärsynes av

omfattning.samma
Det finns anledning domstolar regionalaatt notera att och lokalasamt

organisationer lyder under centrala myndigheter och de militärasom
staberna i mindre utsträckning efterfrågathar stöd. Dessa organi-externt
sationer får ofta reellt stöd vägledning från sinaett modermyndighe-samt

i lednings- och organisationsfrågorter efterfrågaroch därför ringa hjälp
utanför den organisationen. Dessutom hindrar befogenhetsfördel-egna
ningen ofta dessa myndigheter själva anlita konsultorganisationer.att

En generell tendens är större organisationen destoatt är, större behov
stöd har Detta kan förståeligtexternt utifrån förhållandeav detman. vara

organisationerna är komplexa,att det finns många utvecklingsområdenatt
arbeta med och myndigheternaatt tillgånghar tillatt de medel behövssom

för anlita stöd. Kunskapenatt och insiktenexternt vad marknaden harom
erbjuda i formatt stöd ocksåär högre.externtav

De små myndigheterna har integenerellt tillgång till kvalificerad egen
personal och expertis för klara de förändring,krav påatt ensamma av
förnyelse effektiviseringoch ställs på den statliga sektorn. Det bordesom 204



411991SOUinköpaorganisationernamindreför attrationellt dedärför mervara
Bilaga 14myndigheterSmåinte.dockskerSåspecialuppdrag.expertis förextern

organisa-anlitarochstöd externamindre behovrelativtsig ha ett avanser
omfattning.i mindretioner

sambandgenerelltföreliggerdetför påstå ettgrundfinns inteDet attatt
relativt högtoch utnytt-myndighetereffektivaframgångsrika, ettmellan

organisationsutveckling.lednings- ochområdetinomstödjande externtav
analyskrävasskulleuttalandesådant avkunna göra noggrannFör enettatt

förvissinomurval attrepresentativtmyndighet eller gruppvarje ett en
stöd.effekterpositiva externteventuellaöversiktligt bedöma av

tänkaskanvad dei attbedömning enkätenmyndigheternasskildaDe av
förfördela medelskall externtmyndigheternahändelseiprioritera, den

gjorts. Inomprioriteringarfaktiskautsträckning deiföljer somstöd, stor
universiteten ochorganisationsutveckling detärlednings- ochområdet

påtagligt högreframtiden iistiftelsernastatligadehögskolorna samt som
organisationenmilitäramyndigheter, denSmådetta.påskullegrad satsa

andrajämfört medområdetlågprioriteraskullekyrkan,svenskasamt
myndighetskategorier.

prioritering kanskildamyndighetersspecifika enanalysVid aven
bereddamyndigheter ärintäktsñnansieradenämligenavläsas,tendens att

förstödför köpatillgängliga knappa attdelstörre resurseratt satsa aven
anslagsñnansieradejämfört medorganisationsutveckling,ochlednings-

organisa-ochLednings-områdetför justspecielltmyndigheter. ärDetta
sinimyndigheter,tolkning kanrimligtionsutveckling. En att somvara

erfaritfinansiering,sinförkunderberoendetill delar ärhelhet eller stora av
framgångsfaktorer. Inomviktigaorganisation ärledning ocheffektivatt

trafiksäkerhetsverket, vägver-organisationerfallerdenna stora somgrupp
Ävenvattenfall.lantmäteriverketdomänverket, samtbanverket, an-ket,

ochAMUriksskatteverket,tullverket,postverket,myndigheter,dra som
Enområdet.inominsatserocksåhögprioriterarinvandrarverket gemen-

Fleragöras.prioritering kan knappasttill dennaanledningenanalys avsam
utmaningar.särskildainfördockstårmyndigheterdessaav

försärskilda insatserlågprioriterarmyndigheterBland de som nu
nyligenvilkamyndigheterfinnsorganisationsutveckling,ochlednings-

behovnaturligen kan havilkaochområdetinomsatsningarkraftigagjort
på sådanaExempelutvecklingsområden. storaandra orga-påatt satsaav

byggamedteleverket arbetat attSJ och resursernisationer egnaär uppsom
påharpolisväsendet storaledningsutveckling satsat resurserför samt som

ledarskapsutbildning.tonvikt påmedbl.förnyelsearbete,omfattandeett a.
tillhanda-förrollframträdandeingen attspelarStabsmyndigheterna

samlingsbe-underplaceratsdelområdendeinom någothålla stöd somav
gällerdetnärorganisationsutveckling. Inteochlednings- ensgreppet

stabsmyndighe-frånstöddominerararbetsgivarecheferutveckling somav
harSIPUstyrelsearbete där ettutvecklingundantaget ärendaDet avter.

utvecklingsprogram-genomföramyndigheternaförregeringsuppdrag att
Styrelse.Aktivmet

spelatstabsmyndigheterenskildaförvånande enskulleDet omvara
205doktrin ochdomineras ettinteområdeninomrollledande av ensom



SOU l99lz4langreppssätt bygger på mångfald flexibilitet. riktigtoch Det ärutan snarare
Bilagamyndigheterna väljer inriktning l4organisatio-stödetatt en passarav som

därförDet naturligtär många aktörer erbjuder profilerarstöd ochattnen.
positioneraroch sig inom vissa kompctensområden för vissaoch koncept.

En parallell kan till privatagöras den sektorn. finns visserligenklär stora
konsultorganisationer inomverkar lednings- organisa-området ochsom
tionsutveckling. organisationIngen eller organisationer kangrupp av anses
dominera inom privatamarknaden den sektorn. Många dessa privataav
konsultorganisationer framgångverkar inomäven med den statliga och
kommunala sektorn. Detta naturligt framgångsriktär bakgrundmot attav
förändringsarbete inom lednings- organisationsutveeklingområdet och i

utsträckning bygger på koncept kan situationsanpassas.stor som
positivt statligaDet den sektorn inspiration idéerär söker och ävenatt

från privataden sektorn. Det har dessutom under delen 1980-senare av
varittalet och önskan statliga myndighetertendens skall bliatten en mer

kundorienterade, intäktsñnansiering omfattningskall öka i ochatt att
Ävenbättre produktivitetsrttâtt skall användas. finns viktiga skill-detom

mellan offentlig privatnader och verksamhet i fråga styrning.t.ex.om
belöningssystem. marknadskontakt, handlingsfrihet finnsägarstruktur och

förenarmycket olika därföräven de samhällssektorerna. viktigtDet ärsom
myndigheterna seriöst delvis försöker lösningar ledarskap ochatt nya

organisations- utanföroch verksamhetsutveckling offentligaden sektorn.

Bedömning6

Verksamhetsidéer. ledningspolicy organisationsstrategieroch områdenär
i hög specifikagrad skall spegla den organisationens uppgifter ochsom

Statsförvaltning myndighetersärart. organisationer vittutgörs och medav
skilda målsättningar inriktningar.och skiljer förenarDet är änmer som

regionala organisation,banverkets domstol, centralt ärnbets-t.ex. etten
Vissa myndigheterverk och högskola. anslagsfinansieradchelt ochären

frånarbetar långt kunderna myndigheteroch Andra arbetaravnärnarna.
affärsmässig basis liknarhelt på och privata företag. Det ärmer 50m

statligade myndigheter.är ärgemensamt att
privataInom den skillnaderna självklara.sektorn Däraccepteras som

inga försök finnagörs heltäckande och förnämnareatt ex. gemensamma
ledningsutveckling mindremellan verkstadsföretag, medicinsktett ett
utvecklingsföretag exportföretag.och företagen självastörre Det ärett sorti
väljer företagen.det stöd som passar

vilket myndigheternaDet på varierar affärsdri-sätt Deavsevärt.styrs
främstvande verken avkastningskrav och de skallstyrs attgenom genom

tillhandahålla viss service produktionbestämd och i nära kontakt med
kunderna. myndigheter invandrarverket socialstyrel-Andra ochsom ex.

rättstillämpningarbetar med eller uppgiftermed normerande och styrssen
och bedöms enligt andra ntallar.

finns därför ringa anledningDet utveckla, tillhandahålla inspi-ochatt
till enhetlig policy för lednings- organisationsutveckling ioch 206rera en mer



SOU 199141specifikafall kanstatsförvaltningen. i delområdenDet är vart som anses
Bilaga 14verksamheter kan svårareför statlig dessaverksamhet än attannat varaen

produktivitetsbedömning kompli-effektivitets- ärleda och ochattatt mer
myndighetrationellt varje ochi offentligaden sektorn. Det ärcerad attmer

organisationledningsfrågor, ochsin synutvecklar påverk styrsystemegen
organisationens storlek utvecklaruppgiftenpå ochoch beroende --

vilkenligga ledningen,för vilka frågor skall påprinciperochsystem som
decentraliseras ellervad kanpolicy ochskall somvara gemensamsom

inom organisationen.delegeras
organisations-för lednings- ochmyndighet behöver stödNär externten

vilken organisa-verksledningarnautveckling oftast bestämmerdetär som
förtro-ledningen harvilka konsultertion skall anlitas och även somsom

insikt ifårlångsiktigt på konsultenför. konsultstöd byggerende Ett att
förutsätter konsul-uppdragmyndighetens och problem. Sådanaskötsel att

uppdragsgivarens villkor uppdragensotvetydigt arbetar på samt attten
utanför myndigheten. Uppdrag dennainnehåll inte diskuterasoch natur av

eller,utföras myndigheter står departementen näraintekantyp somav
och kanskemyndigheter i andra sammanhang gentemot samma myn-som

väsentligtinspektionsrätt. värnadighet kontroll Det äroch harutövar att
de upplevdafrihet välja det stödkundernas motatt svararsomom

myndighetsanpassade stödetdärför nödvändigt detbehoven. Det är att
organisationsutveckling i alltinom lednings-, verksamhets- ochområdet

efterfrågestyrt.väsentligt är
statsförvaltningen påi lägger ökatledningssystemetDet ett ansvarnya

statliga myndigheter dånödvändigtmyndigheternas ledningar. Det är att
ledningsutveckling,inom områdenatillgång till kvalificerat stödhar ett

Även privataverksamhetsutveckling. kon-organisationsutveckling och om
tjänsterönskvärt på dessaerbjuder värdefulla tjänster detsultföretag är att

erbjudasförutsättningarmarknadsmässiga också kanområden på av en
för för-förutsättningarnaorganisation särskilt förtrogen medvälärsom

statligaändringsarbete inom den sektorn.
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Gemensamma ekonomi- och
personaladministrativa informationssystem

utredningsdirektivenI konstateras bl. RRV och SPV utvecklar,atta.
förvaltar driveroch generella ekonomi- respektive personaladmini-stora,
strativa informationssystem för statsförvaltningen.

finnsHos användarna informationsmässiga samband mellan dessa sy-
iblandoch använder myndighet delar istem ochsystemenen av en samma

tekniska miljö. På båda utvecklingenområdena går också ökadmot an-
vändning för- eftersystemoch i vissoch mån lokalaäven systemav som
särskilt till myndighets behov. ochRRV SPV behöver dåanpassas en ange
de krav olika former lokala skall tillgodose. Enligt direkti-systemsom av

blir behovet samordning allt tydligare på dessa områden ochven av
åtgärder myndigheternautöver vad de två vidtagit behövs.

fråga för statsförvaltningenI de personal- och ekono-om gemensamma
miadministrativa bör utredaren lämna förslag hur beställar-systemen om
och leverantörsfunktionerna utformasbör för Vidare bör prövassystemen.

och hur för utveckling, förvaltning respektive drift dessaansvaretom av
olika kan samordnas.system

System1 som avses

Med ekonomiadministrativt i det följande i förstagemensamt system avses
hand det statliga redovisningssystemet RRV har för.ansvaretsom

Den moderniseradenuvarande, versionen infördesS påsystemav
myndigheterna etappvis under perioden 1983- 1985. finnsI systemet ett
antal valfria sidorutiner tillgängliga betalningsbevakning,såsom fördel-
ning med nyckeltal, tidredovisning, personreskontra, kundreskontra och
bindning för bokföring och avräkning leverantörsbeställningar. Syste-av

har successivt utvecklats och kompletterats bl. terminalrutinermedmet a.
CESAM för uppdaterings- och frågeverksamhet vissa Smot systemav
register. vidareutveckladEn version kallas Cosmossystemetav som er-
bjuds myndigheterna.nu

Driften fortsattaoch den utvecklingen det centrala ledssystemetav av
enhet inom RRVs ekonomiska avdelning. Den tekniska driften ären

förlagd till DAFA Data AB. Förhållandet mellan RRV och DAFA har
ireglerats avtal. Systemets drift förvaltningoch finansierasett heltnumera

avgifter frånmed de myndigheter använder systemet.som
Med personaladministrativa de SPVsystem systemgemensamma avses

förvaltar i egenskap förvaltningsmyndighetcentral för de personalad-av
SLÖR,ministrativa i Grunden löneuträkningssystemetärsystemen staten.

vilketmed lön beräknas och utbetalas till den enskilde. Samtliga civila, 209



statliga myndigheter med undantag flestade affársverk, SOU 199141polisväsendetav
SLÖR.och vägverket sedan driftstartenär 1980 till Bilagaanslutna Försvaret 15har

SLÖR, F-SLÖR,variant det till vilket polisväsendetäven ären av s.
anslutet.

SLÖR antal äldre datalönesystem inom statsförvaltningen.ersatte ett
SLÖRSyftet med ökad enhetlighet vidoch säkerhetatt löneut-var en

räkningen och avlasta myndigheterna administrativa uppgifter.att
SLÖRanslutningI till finns utvecklat personaladministrativt infor-ett

mationssystem PI och för löneuppfölj ning och prognostiseringett system
SLÖR.SLUG. Båda utnyttjar registerinformationen isystemen

SPV har efterhand utvecklat lokala för inrapportering löne-system av
uppgifter föroch information för olika PA-ändamål,uttag detav s.
PIR-systemet. Till PIR olikaär knutna tilläggsprodukter eller PA-rutiner,

för löneförhandlingar utbildningsregister.ochex.
SPV för utveckling, drift och underhåll anlitarsvarar systemenav men

förDAFA den centrala databearbetningen. Förhållandet mellan SPV och
ÄvenDAFA har reglerats i avtal. Uppsala Datacentral UDAC anlitasett

SLÖR-driften.för viss del av

2 RRVs och uppgifteransvar

RRV skall enligt sin instruktion bl. a.
utveckla metoder för verksamhetsplanering,-
budgetering och redovisning inom statsförvaltningen,
tillse redovisningssystemen är ändamålsenliga,att-
meddela föreskrifter och anvisningar för den statliga redovisningen,-
handha den riksredovisningenlöpande föroch varje budgetår redovisa-
utfallet statsbudgeten,av -
kontrollera statsverkets checkräkning i riksbanken och utarbeta statistik-

finanser,över statens
för utbildning berörd personal.svara av-

RRV således tillsynsmyndighetär för den statliga redovisningen oavsett
vilket tekniskt föranvänds bokföring Tillsynsansvaretsystem som m. m.
utövas bl.a. regler förutvecklas den statliga redovisningen iattgenom
form föreskrifter och allmänna tillråd bokföringsförordningen.av ex.
Myndigheterna skall också inhämta RRVs innansamråd börjarman
utveckla eller myndighetsanpassadeanvända lokala ekonomiadministra-
tiva Enligt RRVs praxis har RRV därvid förstasystem. i hand bedömt

möjligheter lämna underlag tillsystemens den riksredovisningens.k.att
och verket har inte tagit ställning till ändamålsenligheten beträffande
myndigheternas interna användning systemet.av

Vad gäller RRV tillhandahåller myndigheterna,system dockärsom
RRV vilket innebärsystemägare verket har systemförvaltningsansvaretatt
och registeransvaret enligt datalagen tillsammans med myndigheterna.
Denna uppgift i förhållande till myndigheterna inte uttryck-senare anges
ligen i instruktionen för verket. 210



förInom SOU 199141för utvecklingsystemägaransvaret RRV bl.ramen svarar a. av
för genomförande Bilagaoch utbildning. 15systemet samt

systemförvaltningsansvarRRVsI ingår bl. utarbetande kravspeci-a. av
fikationer, systemdokumentation, systemunderhåll och systemtest.

förvaltningsansvarADB-tekniskaI verkets ingår bl. programutveck-a.
ling, programdokumentation, programanpassning till teknisk utrustning

operativsystemoch etc.
driftansvarI RRVs ingår slutligen förutom drift in- ochäven utdatahan-

tering säkerhetsfrågor vid drift registerhållning.ochsamt
Driften utförsS DAFA. För utvecklingunderhåll ochsystemav av av

finnsS utvecklingsavtal mellan RRV och DAFA.system

3 SPVs och arbetsuppgifteransvar

förvaltningsmyndighetSPV centralär för ärenden de centralarörsom
personaladministrativa hos allt i den mån dessa ärendensystemen staten,
inte ankommer på någon myndighet.annan

åliggerDet SPV bl.a. särskilt för generella löneuträk-att statenssvara
SLÖR,ningssystem inbegripet för- eftersystemetoch PIR, och det perso-

naladministrativa informationssystem PI. Verket jämte övrigaär myn-
digheter tillanslutna registeransvarigaär for dessa.systemensom

Till skillnad från RRV har SPV församlat de personal-ett mer ansvar
SLÖRadministrativa verket har hand. För gäller SPVsystem attsom om

har systemförvallningsansvarsystemägaransvar och ADB-teknisktför-samt
valtningsansvar. SPV driftansvar,har också tjänsterna frånköpsmen

driftsavatal.iDAFA och UDAC Uppsala. Detta särskiltär reglerat med
För PIR ansvarsbildenär något annorlunda med hänsyn till det röratt

sig lokalt Skillnaden i huvudsak användarmyndighe-ärett system. attom
för driften,har lokala anpassningar, det lokala registret Förten ansvar osv.

installation anpassningoch databashanteraren finns speci-MIMER ettav
ellt ansvarstagande myndigheterna från leverantörens sida.mot

Regeringens4 tilluppdrag SPV och RRV

I 1989 års budgetproposition 198889prop. 100 bil. civilmi-15 uttalade
nistern förändringarna i bl.a. budgetprocessen innebär riksdagenatt att

regeringenoch kommer ställa ökade krav information frånpå myndig-att
framtiden.heterna i Likaså ökar kraven myndigheternas internapå redo-

visning det gällernär åstadkomma uppföljning verksamhetensatt en av
prestationer effekter.och Detta medför utformningenbehovet ochatt av
administrativa informationssystem behöver över.ses

Civilministern avsåg tillåterkomma regeringen förslagmed huratt om
utvecklingarbetet med olika informationssystem för styrning ochav upp-

följning verksamheter inom inriktas genomföras.borde ochstatenav
bilagaI till regeringsbeslutet civildep. 1989-05-03 fram-etten senare

hölls behov ekonomisk information kan in idelas centralaatt statens 211av



myndighetsinterna informationsbehov. SOU 1991När det gäller myndigheter- 41resp.
informationbehov för sin interna Bilagastyrning uppföljningoch olika 15pånas av

nivåer, kommer den förändras vilket i sin kommer ställa andraatt tur att
krav myndigheternaspå administrativa informationssystem sådanaän

förgäller närvarande.som
I den nämnda bilagan konstateras vidare det i finnsdag huvudsakli-att

två informationssystemcentrala inom området, Sstora ochsystemgen
SLÖR. inte,Dessa kommer de idag, tillgodosekunna detut attsom ser
förändrade informationsbehovet, andra verksamhetsinriktade infor-utan
mationssystem kommer behöva utvecklas. Vidare kommer olika verk-att
samhetsstödjande ADB-system, budgetsystem, likviditetsplane-t.ex.som
ringssystem och projektuppföljningssystem, efterfrågas.att

Krav kommer också ställas på de olika framtida informationssy-att att
skall kunna kommunicera med varandra integreras förellerstemen göraatt

det lättare fram olika beslutsunderlag. förutsätterDetta emellertidatt ta en
ADB-teknikmodern och Standardisering utvecklas regleraratt som gene-

rella funktioner i olika system.
I budgetpropositionen 1990 prop. 198990 100 bi1.15 presenterade

regeringen också sin framtidapå de personaladministrativa informa-syn
tionssystemen. Ett uppdrag till fortsattSPV utredning det centralaom om

SLÖRlönesystemet aviserades.
SPVs utredningsuppdrag ilämnades februari 1989. Enligt detta skulle

verket fortsätta arbetet med den långsiktiga utvecklingen löne- ochav
personaladministrativa inom statsförvaltningen i huvudsakligsystem
överensstämmelse med den SPV ilämnat oktober 1988.rapport, som

l uppdraget SPV i fortsattadet arbetet skulle samarbeta ochattangavs
samråda med Statskontoret, RRV och SAV.

Regeringen uppdrog i maj 1989 åt RRV i samråd och i samarbeteatt -
med Statskontoret utreda mål och krav för statliga ekonomiadministra--
tiva i framtiden.system

5 RRVs rapport

RRV redovisade i 1990 det nämnda regeringsuppdraget imars ovan en
benämnd Ekonomistyrning i 90rapport talets verktyg.staten -

Med enkät till myndigheterna har RRV sökt kartlägga dessas behoven
ekonomiadministrativa system.av

I understryks behovet samverkan mellan ekonomi-rapporten ochav
personaladministrativa En väsentlig förutsättning för myndig-system.
hetens arbete, RRV, den har tillgångär till möjlighetochatt attmenar

Ävenkombinera fråndata olika informationsområden. detta inte ärom
förutmärkande områdena ekonomisystem och personaladministration

idag kommer det med sannolikhet bli viktig förutsättningstor att en
Ävenframöver. de kontorsadministrativa Statskontoret harsystemen som

samordningsansvaret för ingår i detta.
RRV och SPV har därför redan, frånmed stöd Statskontoret, förstärkt

samarbetet gällande befintligasåväl framtida systemlösningar, fram- 212som



1991SOU 41standardiseringssträ-i desin grundharArbetetihåller RRV rapporten.
Bilaga 15Samordnings-system.med öppnaarbetarStatskontoretvanden som

systemförändringarsäkerhetsfrågorsikt bl.insatser kortare rör samtpå a.
Samordningen påskatteomläggningen.reformergrundpå typenavav

operativsystem ochanvändargränssnitt,valsikt kan beröralängre avex.
respektiveutnyttjandebättreocksådatabashanterare, ett avavsemen

fördelar.komparativaorganisations
ihandlingsprogramredovisas iutredningsarbetet ettResultatet rap-av

ekonomiad-förändradrördeldel. Enavslutande programmetportens av
stödorganisationbl.a.föreslår därRRVministrativ kompetens. att en

införa ochutreda,gällerdetmyndigheterna närbiträdainrättas för attatt
Verksamhe-ekonomistyrning.förmetodermyndighetsanpassadeanvända
avgiftsfinan-ochkonsultativt arbetssättkaraktäriserasskall ett varaten av

grundläggandeutbildningsmaterial förföreslåsVidaresierad. att ett en
fárdigställsmotsvarandelinjechefer ochförekonomistyrningiutbildning

199192.budgetåretunder
föreslås bl.redovisningför bättre atttill modelleranslutningI en nya.

ochmyndigheternatillgänglig förredovisningsmodell attgörsprincipiell
förbättraförtill metoderutvecklingsarbetet koncentreras attfortsattadet

redovisning.internamyndigheternas
systemgenerationvidareföreslås tashandlingsprogrammetI att nyen

myndig-erbjudaalternativ tillsålundafram. systemRRV att, somavser
miljö.myndigheternasdrift iförekonomisystemkomplettaheterna egen

redovisas.systemkravenDe allmänna
versiondriftsätts for närvarandedagensgällerNär det system aven ny

i Smiljön över.tekniskaCosmos och den systemS systern sessystem
prövas.relationsdatabasteknik kommer attanvändaMöjligheterna att
förbätt-skallbasdatorsystemPC- ellersamverkan medSystemets externa

ras.
personaladmini-ekonomiadministration ochsamordninggällerNär det

gällerdetförstärka samarbetet närSPVochRRVstration kommer att
sitt hand-RRVsystemlösningar, avslutarframtidabefintligasåväl som

lingsprogram.

6 SPVs rapport

målstudierapportiregeringsuppdragsitti april 1990redovisadeSPV en
90-talet.Personaladministration påbetecknad

statsför-inomalltmerökardatoriseringstaktenframhållsI attrapporten
olika ADB-systembetydelse de tasdåvaltningen. Det störstaär att somav

tekniska bas.utnyttjai drift skall kunna samma
fortsätter.satsningen på öppnasåledes systemvikt ärAv attstor s.

för sig utbytbaraochgenerellaväsentligti allttekniker skallValda varvara
påverkas.behöverhelhetenattutan

följandeför ärplattformentekniska systemgäller denNär det nya
213betydelse.faktorer avgörandeav



SOU 199141olika datormiljöer.flyttbara mellanApplikationer skall vara-
Bilaga 15ADB-politik skall följas.Statens tekniska- standardiseringsarbete skalloch utgöraStatskontorets basdatorkoneept-

grundval.en
samordning vad gällerTeknisk mellan PA- och EA-system presenta--

eftersträvas.behörighetssystem skalltionssätt, ochmenyer
leverantörsbe-utvecklingsverktyg skall kunna användasModerna utan-

teknikkomponenter.roende
flera nödvändiga likheter och samband mellanfinnsSPV betonar detatt

ekonomiadministrativa områdena. Sam-personaladministrativa ochde
förbättrasytterligarebehöver dockordningen mellan de båda områdena

simuleringar, enhetligekonomiska ochspeciellt inom områdena prognoser
behörig-övergripande ochteknik och typsystem meny-avgemensamma

hetssystem.
LAPA-systemföreslår i sin UNIX-baseratSPV att ett nyttrapport

i Systemetutnyttjas lokalt dator.kan såvälutvecklas som gemensamsom
tekniskhjälpmedel får grundfram med moderna och motsvarartas en som

systemlösning. underlättaDetta kommerkraven på öppen att en sam-en
ordning och kommande EA- och PA-system.mellan detta system

flexibel,förenalösningen skall generell, ändåsamladeDen en men
efterväljaslöneadministrativ PA-delar skall kunnadel med antalett som

för självaenkelt användarnaDet skallbehov användarna. även attvaraav
rutiner.tillfoga ellermoduleregna

SLÖRPIR huvudalternativ.sikt förblir SPVsPå kort och medellång
kombinationividareutveckling användarkravenUnderhåll och styrs av

förutsättningar. Satsningen generella PA-ekonomiska pågällandemed
fortsätta.produkter avses

direktiv fortsattaRegeringens den7 om
systemutvecklingen

regeringenhar under höstenanledning och SPVsI RRVs rapporterav
fortsatta utvecklingen1990 1991 beslutat denoch våren gemen-om av

ekonomiadministrativa för statsförvalt-personal- och systemsamma
ningen.

tillgodoseför ekonomiadministrationens del deärUtgångspunkterna att
statliga verksamheten och denutvecklingen styrningen denkrav avsom av

Även riksredovisningensekonomisystem.ställer påbudgetprocessennya
internkontroll reviderbarhettillfredsställande ochbehovetbehov samt av

tillgodoses.skall
tillgodoseför personaladministrationens del deärUtgångspunkten att

planering, styrningvidställer på stödkrav den budgetprocessennyasom
uppföljning statliga verksamheten.och denav

formulera och dokumentera de kravverksamhetsområdena skallBåda
tillgängliga förhållasKraven skallbör ställas på de systemen.nyasom

framgår bli aktuellt demyndigheterna. direktiven det kan 214Av attatt utges



SOUi 1991 41form föreskrifter. övrigt tillgodoseI skall de önskemålsystemenav som
Bilaga 15statliga myndigheter utifrån betalningsvilja.kan ha deras behov och

Utvecklingsarbetet for de båda systemområdena skall samordnas. För
förutsättningar för effektivt informationsutbyteskapa mellan EA-att ett

och i SPV informationensPA-områdena skall RRV samråd med samordna
form innehåll.och

rådgivnings- konsultfunktionSåväl SPVs RRVs och for tillstödsom
myndigheterna i EA-frågor utformasPA- och skall så alla myndigheteratt

tillfredsställandekan stöd.ges
För båda verksamhetsområdena skall vidare redovisas förslag hurom

långsiktigaden finansieringen till myndigheternasystemstöd bör lösas.av
Grundprincipen i fallen fullskall båda kostnadstäckning totaltatt settvara
skall uppnås.

8 Samarbetet mellan och SPVRRV

En återkommande i regeringens olika direktiv tillpunkt RRV SPVoch är
behovet ökad samverkan mellan de vidarebåda verken och medav

iStatskontoret utvecklingen EA- och PA-systemen.av
Sådan samverkan har i olika former tid tillbaka.också skett sedan en

Särskilda inomkontaktpersoner har de båda verken och hållsmötenutsetts
diskuteras.gång kvartal där aktuella problemen per

Vissa samordningsaktiviteter for framhar också skett, t.ex. att ta en
SLÖRkontrolluppgift för och systerngemensam

april bildades for forI 1990 vidare samarbetsprojekt överett att se
myndigheternas behov och for effektiviseraEA- PA-stöd och att system-av
utveckling, förvaltning och drift. samordningsgrupp för inomEn samråd
EA- och tillsattes också i sammanhanget. ingårPA-områdena det I gruppen
cheferna för SPV, SAV, RRV och Statskontoret.

hittills genomförts aktivl det arbete har sålunda samverkan skettsom en
mellan främst myndigheterRRV och SPV. Dessa två har på så sätt enats

samordningsbehov finns, främst i teknisktdet avseende, ochom som som
redovisats i det utredningsmaterial presenterats.som

iNågot reellt samarbete, meningen verkenden konkret arbetaratt
intei olika har dock inteavseenden, etablerats. Det torde hellergemensamt

naturligt funktionellabakgrund nuvarande uppdelning påmotvara av
olika ansvariga myndigheter.

Samordningsbehovet understryks också Statskontoret i sitt samråds-av
Ekonomistyrning i anföryttrande över RRVs Därrapport staten. stats-

kontoret flera myndigheter efterlyser samverkande Resul-att system.mer
tatorienterade kräver verksamhet, ekonomidata ochattstyrsystem om
personal kan kopplas fler uppgifter intemadministrativAlltsamman. av

enskilde tjänstemannen linjenhamnar hos den på och bördet dånatur vara
ungefär for faktura,handgrepp registrera semesteransö-attsamma en en

for diarieförakan eller skrivelse.att en
Statskontoret vidare utredningen föreslårkonstaterar bättreatt en

samordning teknikområdet vilketpå utmärkt vi vill hållaär även 215men- -



föröppet bättre samordning funktionalitet,avseende SOU 199141regelverk, admi-en
nistration, utvecklingsarbete och stödutbildning. Bilaga 15

Statskontoret också det den enskilda myndighetensatt synvin-menar ur
kel viktigtär renodla RRVs service- och myndighetsroller.att Ett sätt att
hantera denna problem kan uppgifter servicekaraktärtyp attav vara av
tillhandahållande rådgivning, konsulting, metodutvecklingsystem, ochav
utbildning hålls och organisatoriskt skiljs från myndighetsupp-samman
gifterna. Myndigheter och andra intressenter bör också störreettges
inflytande över serviceverksamhetens inriktning omfattning.och

Diskussion9

I utredningsdirektiven till USV bl.a. ochRRV SPV utvecklar,attanges
förvaltar och driver ADB-system inom respektive EA- ochstora PA-
området. Hos finnsanvändarna informationsmässiga samband mellan
dessa ofta drivs i ochsystem tekniska miljö. På bådasom en samma
områdena går utvecklingen ökad användning för- eftersystemochmot av

i vissoch mån lokalaäven särskilt till myndighetssystem som anpassas en
behov. Behovet samordning blir allt tydligare på dessa områden ochav -
konstateras vidare åtgärder utöver vad de myndigheternatvå vidtagit-
behövs.

Direktiven utredaren bör förslaglämna huratt beställar- ochanger om
leverantörsfunktionen bör utformas för forde statsförvaltningen gemen-

personal- och ekonomiadministrativa Vidare börsamma prövassystemen.
och hur för utveckling, förvaltning respektive driftansvaret dessaom av

olika kan samordnas.system
Med anledning detta kan antal frågor behöva diskuteras,att bl.av a. om

behovet ekonomi- och personaladministrativa iav system stort samt
behovet och motiven för samordning inom detta område. Detta görsav en
i följande.det

9.1 Behov ekonomi- och personaladministrativa systernav

statsförvaltningen kan koncern. Regeringen leder och samord-ses som en
koncernens verksamhet i syfte vissanå mål. För kunna ledaatt ochnar att

hålla statsförvaltningen behöver regeringen olika instrument. Avsamman
grundläggande betydelse därvidär ekonomi- och redovisningssystemenatt
medger ledning analys, utvärdering och kontroll de enskildasamt av
myndigheternas verksamhet och konsolidering räkenskaperna tillav en
koncernredovisning. Motsvarande gäller vissa delar de personaladmini-av
strativa Regeringens krav igår riktningsystemen. enhetlighet ochmot
jämförbarhet.

De ekonomi- och personaladministrativa myndigheternasystern som
inom statsförvaltningen använder och det vilketsätt på de använder-
dessa skall uppfylla regeringens, dvs. koncemledningens, krav. För-
myndigheterna utgör detta krav.yttre

Myndigheterna har själva behov olika för inrikta och ledasystem att 216av



SOU 1991 41följa och produktionen hålla kontrollverksamheten, överstyra samt per-
Bilaga 15Myndigheternasekonomiska behovsonella och närmareresurser. av

ekonomi- och personaladministrativa måste härledas densystem ur en-
Myndigheternasskilda förutsättningar. krav ochverksamhetens ochnatur

leder i riktning differentieradebehov mot system.
tid inriktningen samtidigt tillgodose regeringensUnder lång sökaattvar

myndigheternas ekonomi- personaladministrativtoch behov med ett resp.
ligger i inriktning blir i förstasakens med sådanDetsystem. natur att en

regeringens artikulerade enhetlighet tillgodosedda. Efterhand väl krav på
myndigheternas tillgodosetts, för-hand har dock behov bl. med ocha.

eftersystem ekonomi- personaladministrativatill de ochgemensamma
systemen.

statliga myndigheterna successivt iDe har byggt kompetensstora upp
fråga formulera sina ekonomi- personaladministrativakrav på ochattom

till fullo utnyttja möjligheterhar också kunnat de deDesystem. som
fallcentralt tillhandahållna l några har de valtsystemen t.o. attger. m.

anskaffa tillgo-utveckla bättre kunnaandra eller system ansettsegna som
myndighetsbehoven.dose

myndigheterna i fråga administ-många små och medelstora kanDe om
specialiteter naturligt inte sigrativa helt hålla med höga kompetenssamma

intemyndigheterna. Detta betyder deras behov skullede attstorasom vara
förmindre viktigt tillgodose. kan behöva stöd analysera ochDeatt att

systematisera sina behov bakgrund vad kan åstadkommas medmot av som
Äventillgängligamåttliga anpassningar standardsystem. de små ochav

myndigheterna i vissa fall hjälp förmedelstora kan också behöva att
anskaffa konsultmedverkan vid anpassningandra och sådanasystem av
system.

regeringens regelstyrning myndigheternasUnder har verk-årsenare av
fått befogenhetersamhet minskat och dessa har ökade huravgöraatt

bedrivas. Samtidigt regeringenskall har skärpt kraven påverksamheten att
förbättra produktiviteten redovisamyndigheterna skall och kunna resulta-

delvis situation myndigheternasdenna ökarverksamheten. Iten nyaav
ekonomi- personaladministrativabehov verksamhetsanpassade ochav

for effektiva lednings- uppföljningssy-kan basen ochutgörasystem som
Regeringen fortfarandehar dock behov kan härledas kon-stem. som ur

cernledningsfunktionen.

samordning9.2 Behov mellan EA- och PA- systemav

framgått tidigare avsnitt i promemoria finnsSom denna behovett avav
framgårsamordning mellan EA- och PA-system. Det bl. RRVs ocha. av

refererade utredningsrapporter. fråganSPVs Den grundläggande då hurär
tilldenna samordning skall komma uttryck.

finns i anledning erinra den uppfatt-Det detta sammanhang åter att om
ning civilministern redovisade i 1989 budgetproposition,års därsom

information från myndigheterna i framtiden förutses.ökade krav Kra-på
redovisningökar myndigheternas interna det gällerockså på när attven

effekter.uppföljning verksamhetens prestationer ochåstadkomma 217en av



SLÖRSystem S och kommer inte, de idag, SOU 199141kunnaut attsom ser
tillgodose det förändrade informationsbehovet. Andra Bilagaverksamhets- 15mer

informationssystemanpassade kommer därför behöva utvecklas. Olikaatt
verksamhetsstödjande ADB-system, budgetsystem lik-som ex.
viditetsplanerings- och projektuppföljningssystem kommer efterfrågas,att
påpekas vidare i propositionen.

Myndigheterna kommer ställa krav på de olika framtida informa-att att
tionssystemen skall kunna kommunicera med varandra eller integreras för

detgöra lättare fram olikaatt beslutsunderlag.att ta Detta förutsätter en
modern ADB-teknik och standardisering utvecklasatt reglerarsom gene-
rella funktioner i olika system.

Bakgrunden till dessa krav framtidapå den utvecklingen ibl RRVsges a.
Övergripandepublikation vägledning syfte och motiv för bättre budget--

dialog. Skriften har utgivits på uppdrag regeringen till ledning förav
myndigheternas arbete med anslagsframställningar och resultatredovis-
ningar enligt budgetförordningen. Där konstateras i sammanfattad form

följande.bl. a.

Utvecklingen styrformerna inom det statliga området innebär blandav
fördjupad prövningannat tredje år i vilken myndighetsvart helaen en

verksamhetsområde och dess resultat frånprövas grunden. En annan
väsentlig förändring faktumrör det riksdagen och regeringen tidigareatt
ofta har detaljstyrt myndigheternas resurstilldelning och arbetsformer. Nu
kommer riksdagen och regeringen inte enbart anslåatt styra attgenom

ocksåutan önskad inriktning förväntatochresurser att resul-genom ange
för den närmaste treårsperioden,tat så kallad resultatstyrning. Kraven på

uppföljning och utvärdering skärps.
De styrformerna ställer krav förmåganpåstora analyseranya resul-att

både hos myndigheten ochtat, regeringen. Det inteär då bara kvantitet
räknas också kvalitet.utansom

För skall kunna bedömaatt hur myndighetens verksamhet kan bliman
effektivare måste kunna hur prestationer och effekterman se resurser,
hänger ihop. Då behövs bra indelningsgrund, faktasättetten att sortera
och begrepp så de kan relateras tillatt varandra. Den indelning väljerman
blir utgångspunkt för informationssystemde ska myndighetensom ge
nödvändigt underlag för analys och värdering.

Myndighetens informationssystem består verksamhetsstatistik,av
kostnads- och personalredovisning informationoch omvärldens be-om
hov, synpunkter och önskemål. För det ska bedömaatt att om en
verksamhet effektivär måste resultaten jämföras med resursåtgángen.
Information visst delresultat måste kunnaett ställasom motsvarandemot
resursförbrukning. Det måste också möjligt jämföra utfall medattvara
planerad verksamhet. Kraven på och lämpligt indelad informationny
innebär för flestade myndigheter långsiktigt och målmedvetetett utveck-
lingsarbete.

Stort intresse hittillshar inom statsförvaltningen ägnats åt redovisning av
kostnadernautgiftsslagen anslag, dvs. koncernperspektivetmot har ansetts

det primära. Utvecklingen går i delvis riktning, vilketvara inu en annan
föroch sig inte betyder koncernperspektivet blir ointressant.att Koncern-

intresset riktar sig dock måluppfyllelse och produktiviteteffekti-motnu
vitet, där den enskilda myndigheten kommer i förgrunden. 218



SOU 199141finansieringsfor-fall ändradeeffektiviteten införs i mångasyfte ökaI att
Bilaga 15olika slag uppdrags-efterfrågestyrning,förlämpligaär t.ex. avsommer

myndigheterna påinomintäktsfinansiering. ökar ocksåKravenoch pro-
Fördelning pålönekostnadernasminst intressetjektuppföljning, inte gäller
dominerandeför övrigtLönekostnadernatjänster. ärprodukter och en

ofta 60och änflesta statliga verksamheter utgöri procentde avpost mer
ofta direkt personalre-för övrigtkostnadsslag ärtotalkostnaderna. Andra

laterade.
Verksamhetsuppfölj-anpassademyndigheter byggafler kommerAllt att

från och PA-systeminformation EA- samtningssystem emottarsom
Även kontorsinformationssystemproduktionssystem.ellerverksamhets-

i sammanhanget.spela rolltorde komma att en
och dessahittills varitfilosofi hari rådande ettatt vartEn avstaten

harDettasina stuprör.avgränsade säger,skall levasystem egnamansom
haft slåförstai handolika huvudmän,i miljö med attnaturligtvarit somen

detvakt systemet.om egna
KAinte EA, PA,dock någotekonomistyrningssystemModerna avser

naturlig riktkarlellercentralpunktsjälvklarproduktionssystemoch som
ständigtbehöver skeolika systemområdenaför övriga. Mellan de ettde

i skallUppgifter finnsinformation.flöde dvs. systemdata, ettsomav
De olikabearbetning iför andrautgångspunkt systemensystem.utgöra

förlopp.i växlandetill varandraför- eftersystemoch ettutgör
böroch andraPA-EA-,inte råda någon tvekan systemtordeDet attom

integreras.inte ioch onödanförhållande till varandrai modulärtstå ett
drift,organisation för under-samordnadfördelarna medbörDäremot en

iviktiga detuppenbara. Dettämligenutvecklinghåll och samman-vara
samordningtekniskinte det sker systemen, utanhanget sålundaär att aven

integration.datamässigskerdetatt en
fastatagit påadministrativ serviceföri sin avdelningenPostverket har

organisation. Iidriver postkoncernensochdetta system gemensamen
försvarsmaktencivilförvaltning inomförsvaretskan ävennågon mån

struktur.liknadeexempel påanföras ett ensom
samordning ochönskvärdhetenuppfattningprincipiellaDenna avom

principisystemutvecklingen delasframtidainriktningen den avavom
avsnitten. Statskon-föregåendevilket framgår deoch SPV,både RRV av

förordat95-rapportRRVs EAsamrådsyttrandevidare i sitt överhartoret
respektiveservice-uppdelningsamordning påmedlångtgående enenenen

myndighetsfunktion.
undersökninggenomförtför övrigt nyligenSPV harRRV och somen

samordning mellanmyndigheternas behovhaft syfte kartläggatill att av
har ocksåframtiden. Projektgruppeniidag ochoch LAPA-systemEA-

samarbetsprojekt.tänkbaraidekatalog överuppgifthaft i att presentera en
samordnings-summerades bl. detarbetetlämnats överI den rapport a.som

kontrolluppgift förhittills skett. Enarbete personer somgemensamsom
SLÖR Vidare kommerframställas.S skalli ochfinns registrerade system

semesterersättning med vadvaduppdaterasunderlagssumman att avser
iregistrerats systemsom

datord- 219diskuterats bl.myndighetsföreträdare har därutöver attMed a.



riften kan samordnas lokalt, ADB-säkerhetsfrågor SOU 1991också 41kanatt samordnas
SÄK SLÖRmed 90-projektet i Sundsvall, Bilagaborde kunna 15uppdaterasattex.

SLÖRoftare, uppdateringen personregistren i ochatt S bordesystemav
SLÖRkunna samordnas fler konteringsrader i behövs för fördel-samt att

ning lönekostnader direkt.av
Andra samordningsfrågor diskuterats med myndighetsföreträdaresom

är
bättre och enhetliga användargränssnitt,-

termkatalog och enhetliga definitioner ibegrepp respektiveen systemav-
för förunderlätta informationssamordning,att

fasta register, personuppgift endast skallattgemensamma ex. en-
behöva in förgång sedan uppdatera registren i bäggematas atten
systemen,

SLÖRöverföring kostnader individnivåpå från till systemav-
förbättradlmöjlighet till tidredovisning i olikade d.v.s. möj-systemen,-
lighet fördela lönekostnader på projekt, aktiviteteratt etc.,

och simuleringsmöjligheter i de olikaprognos systemen.-
Från utredningens sida har liknande frågor berörts tiotalmed ett myn-

digheter. Det har därvid framkommit, dessa avgjorda fördelar medatt ser
utökad teknisk och datamässig samordning mellan EA- och PA-en

områdena. Detta bör underlättaavsevärt det fortsatta arbetet utform-med
ningen produktionsstödjande En samstämmig uppfattningsystem.av ex.
är sådant mål endast kan nåsatt det totala förett EA- ochansvaretom
PA-systemen tillsamlas organisation, då har serviceinriktaden som en
profil.

finnsDet uppenbarligen uppfattning mellan olika intres-en gemensam
behovet mycket samordningsenter större hittillsän vadom av en som

kunnat komma till stånd.
Ansvarsuppdelningen i den civila statsförvaltningen har i varje fall

hittills inte visat sig automatiskt tillleda dessa samordningsbehovatt
uppfyllts. förAnsvaret samordning har legat regeringenpå och det har
krävts särskilda beslut fördenna söka åstadkomma nödvändigattav
samordning. Det metod inteär bedöms kunna fungera framgent ien som

marknadsorienterad miljö.en mer
För tillräckligt långtgående samordning utvecklingenatt EA-en av av

och PA-system skall tillkomma stånd talar åtskilligt för det nödvän-äratt
digt med organisatorisk samordning drift, underhåll och utvecklingen av
inom EA- och PA-områdena. En sådan organisation också kunnasynes
omfatta den motsvarande verksamhet idag utförs FCF.som av

Skälet till denna lösning inte på allvar tidigare,övervägtsatt torde vara
den får praktiska konsekvenser för den rådande uppgifts-att och ansvars-

fördelningen i stabsmyndighetskretsen. Något lämpligt tillfälle aktuali-att
förändringen har heller hittills inte funnits.sera

9.3 Beställar- och leverantörsrollen

Ett problem blivit påtagligt på tidannat beställar-är ochsom mer senare
leverantörsrollerna inom de båda Hittillssystemområdena. har Ssystem 220
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När intresset alltmer fokuseras myndigheternas intemadministra-pånu
tion, innebär för fångadet måste koncernled-vägar prövasatt attnya upp
ningens och myndigheternas behov.

tydligareEtt lösa problemet kan uppdelning isätt görsatt attvara en
centrala i myndigheternaskrav koncernkrav och krav de aktuellapåegna

direktiv regeringenI de hösten 1990 givit ochEA-systemen. som om
framtida inriktningPA-systemens behovende centrala börattanges,

preciseras vid formoch behov i föreskrifter. På så skulle densättutges av
allmänna kunna framtida myndighetssystemende skallram anges som
arbeta inom.

Föreskrifter kan sålunda säkerställa de koncerngemensamma kraven.
också tillhandahållaDet bör värde kanatt staten systernvara av som

uppfyller samtidigtdessa krav grundläggande myndighetskrav tillgo-som
doses.

Myndigheterna bör emellertid anskaffaha eller utvecklarätt att egna
bättre de önskemålen. Så har redan skett och det ärsystem som passar egna

fleratroligt myndigheter väljakommer sådana lösningar. Mångaatt att
myndighetersmå och medelstora torde dock knappast egenutvecldingse

realistisk gå. dessa myndigheterväg För bör kunnaatt statensom en
erbjuda eller godkända från leverantör.system systemegna annan

Vad olika funktioner tydligareeller roller kansenast sagtsnu om ges en
presentation. Regeringen bör de koncerngemensamma kraven på EA-ange

förordningkravenoch PA-systemen. Detta kan ske ochiattgenom anges en
kompletteras föreskriftermed beslutade Myndighe-ett annatav organ.

beställare väljaDe kan använda centralt tillhanda-ärterna system. attav
hållna godkända eller utveckla samtligaIsystem, system system.egna

Ävenfall skall de koncerngemensamma kraven tillgodoses. regeringen kan
med detta beställare.synsätt ses som en

kan stödmyndigheter organi-Leverantörer ellersystem externaav vara
sationer, således har serviceroll. i driftInnan börett system tassom en
samråd stabsfunktionske med huruvida tillgodoseraktuellt systemen om
de koncerngemensamma kraven. Synpunkter inhämtasbör också kunna
från ansvariga revisorer.

uppfyllerKontroll och granskning de koncerngemen-att systemenav
liksomkraven, effektiv ledningde krav och säker ochsamma som en

genomförande myndighetens utförasverksamhet ställer, kanav av ansva-
riga revisorer i revisionsarbetet idet löpande och samband den årligamed
revisionen. Om controllerfunktion finns i central ekonomistab är deten en
naturligt denna uppmärksammar hur olika och derasäven systernav

ianvändning uppfyller ställda krav.
Som Statskontoret uttalat i sitt samrådsyttrande det angelägetär att

skilja service- myndighetsrollerna från till-och varandra. då kanFörst
handahållande rådgivning, konsulting, metodutveckling ochsystem,av
utbildning myndigheternas förske med Myndigheterna,bästa ögonen. dvs.
beställarna, och andra intressenter kan inflytandedå också önskvärtettges

serviceverksamhetens inriktning omfattning.över och 221
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10 Bedömning

Regeringen i flertalhar sammanhang påpekat behovet utökadett av en
samordning i statsförvaltningen.mellan EA- och PA-system Att ett sam-
ordningsbehov realiteten finns främst ii mellan EA- och PA-systemen, och

framgent flestaviss med KA-system, de berördamån även är ense om.
Kärnfrågan tillgodoses inom organisations-behov kan denär dettaom

idag.struktur rådersom
för organisatorisk samordning möj-Mycket talar skulle störreatt en ge

i framtiden tillgodose myndigheternas teknisk,ligheter växande krav påatt
framför datamässig, samordningoch allt mellan berörda system.

hittills inte iväsentlig orsak till detta har skett utsträck-En störreatt
ning inom ochde använts EA-, PA- KA-att system somsynes vara

ansvarigaområdena de centralt har sektorsy-ansettsorganenav vara
framtiden infor-stem beroenden varandra. Istörre närutan system,av

mation integreras nivåoch arbetsrutiner kommer på lokal kommeratt mer
samordningsbehovet större.att vara

Regeringen i hösten 1990 till RRV lagt sammanhål-har uppdraget det
för totala samordningen mellan ochlande den EA- PA-systemenansvaret

for myndighetsgränserna ipå RRV. Detta kan uttryckett attses som
befálshänseende överskridas förmåste reell samverkan och samord-att en

Åtgärdentill nödvändig, sannoliktning skall komma stånd. måsteär men
följas inordnas i organisation efter-verksamheternaattav en gemensam

för iSPVs sakansvar knappast längden kan underord-PA-systemensom
myndighet.annannas en

ifrågasättas påtagligtkan samarbete skulle kunna ske såDet ettom mer
systemområdena har olika Omvänt kanlänge de berörda huvudmän.

försvaretssamordning har kommit till områdekonstateras stånd påatt en
FCF för båda systemområdena. Motsvarande har skett inomdär ansvarar

för sammanförtsde olika systemområdena ipostverket att ansvaretgenom
för administrativ service.enheten

utveckling, förvaltning drift ekonomisy-samlat för ochEtt ansvar av
personaladministrativa kontorsadministrativaochstem, system system

fördel perspektiv. rimligenborde användarnas Det bordesettvara en ur
försemöjligheter myndigheternaockså ökade med denatt typge av

verksamhetsstödjande i budgetproposition1989 årsnämnssystern, som
exemplifieratsoch som ovan.
effektivt potential finns fördelak-För nyttja den det sannoliktäratt som

tigt organisation siktha kan arbeta på lång medatt somen gemensam en
inriktning. förutsättningar förGoda kan då åstadkommas attgemensam

dynamiska innebär långsiktigskapa lösningar, målmedveten ochsom en
utnyttjandeutveckling, anpassning samordningsmöjligheteroch ärsomav

till fördel. Myndighetsgränsema hinder härför,användarnas torde ettvara
vilket situation för.dagens kan uttryck 222ettses som



l samlad serviceorganisation skulle kompetensen behöva finnas SOU 199141på de
olika sakområden där det aktuelltär tillhandahålla statsförvaltningen Bilagaatt l5

Det betydersystem igemensamma varierande utsträckningm.m. att
kompetens skulle behövs i fråga ekonomi-, personal-, pensions- ochom
kontorsadministrativa Kompetensen påsystem. dessa sakområden skulle
också kunna hållas fungeraoch intern beställare i förhål-samman som en
lande till interna och påexterna utföruppdrag utveckling,resurser som
underhåll och drift Vid sidan tillhandahållasystemen.av attav system
skulle organisationen också kunna lämna information, utbildning i och råd

användning Vidare skulle organisationenom systemen. i vissav utsträck-
ning kunna myndigheterna konsultstöd vid anpassningge system.av

Inriktningen och omfattningen organisationens verksamhet skulleav
praktiskt helt kunnataget myndigheterna.styras Detta skulle skeav genom

uppdragsfmansieringatt används och myndigheternaatt är välgenom
företrädda i serviceorganisationens styrelse.
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Promemoria SOU 199141
1991-04-23

statsförvaltningenFör gemensamt
utvecklingsarbete

Målet för översynen stabsmyndigheternas verksamhet förvalt-är attav
ningsmyndigheterna och regeringen skall fördet stöd de behöver att
effektivisera statligaden verksamheten förutsättningarna.under de nya

Stöd kan lämnas i olika former. Utvecklingsinsatser gemensamtav
intresse och viktigametodstöd former i vilkaär detta stöd kan Iges.
direktiven med hänsyn till i vissa särskilda förut-avseendenatt attanges
sättningar gäller för den statliga verksamheten, behöver ett gemensamt
utvecklingsarbete bedrivas. Utvecklingsarbetet kan kompetensområ-avse
den för företräddanärvarande är hos olika stabsmyndigheter. Utveck-som
lingsarbetet bör inriktas enligt riksdagens och regeringens intentioner.

Myndigheterna behöver kunna erbjudas förstärkt verksamhetsorien-ett
stöd på mängd förstärktaområden. Dettaterat stöd kan i sin behövaturen

byggas under med utvecklingsarbete i fråga ekonomi-samtgemen om ex.
och resultatstyrning, löne- och personalpolitik, användning ADB,av orga-
nisationsutveckling, förmetoder produktion offentliga tjänster ochav
ledningsfrågor. Särskilt metodstöd kan förbehövas fördjupadedegöraatt
analyser ingår i den budgetprocessen.som nya

Regeringen ibehöver förstöd departementen frågorgemensamma om
metoder former föroch den statliga verksamheten. Vidare skallatt styra
behovet fortsatt utvecklingsarbete avseende betalnings- och redo-av
visningssystem beaktas.

Därutöver behöver regeringen förstöd vidareutveckla föraochatt ut
riksdagens och regeringens på statligahur den verksamheten börsyn
effektiviseras. Det utvecklingsarbete bedrivas iskallgemensamma som

syftedetta behöver primärt belysa alternativa lösningar vad gäller bl. a.
verksamhets- ñnansieringsformer,och renodling statliga åtagandenen av
och relationerna mellan och kommun. Centrala frågor detta slagstat av
behöver i dialogbelysas nära med regeringen fackdepartement.och dess

I denna promemoria frågorbehandlas för utveck-staten gemensamtom
lingsarbete. Som för diskussionenunderlag har kartläggning gjortsen av
sådant utvecklingsarbete är föroch närva-natursom av gemensam som

bedrivsrande stabsmyndigheterna. Resultatet denna kartläggningav av
i avsnittet inte intresseradDen är detaljerpresenteras kan läsasom av

det avsnittet kursivt.

225

8 11-0537SOU199141



SOU 199141utvecklingsarbetetGemensamt innebörd och1 - Bilaga 16särdrag
Innebörd

Utvecklingsverksamhet definieras vanligen syftet skiljelinjemed draatt en
forskning utveckling vanligastmellan och FoU. Detta kännetecknar den

förekommande definitionen från inomhärrör överenskommelsesom en
omfattarOECD. FoU-begrepp enligt definitiondenna komponenter.et tre

Grundforskning efterinnebär systematiskt metodisktoch sökaatt ny
kunskap idéer tillämpning i sikte.och någon bestämdutannya

Tillämpad forskning innebär systematiskt metodiskt efteroch sökaatt
idéer tillämpning i sikte.kunskap och med bestämdny nya en

Utvecklingsarbete systematiskt utnyttja forsk-innebär och metodisktatt
ningsresultat, idéer förkunskap och åstadkomma produkter,attny nya nya

väsentliga förbättringar existe-eller redansystemnya processer, nya av
rande sådana.

för inteAvgörande verksamhet skall ellerFoU ärom anses varaen
inslaget nyhet eller originalitet. ibland bedöma vadDet är svårt att somav

inslag väsentliga förbättringar Utvecklingenär eller verksamheten.nya av
ibland drivas framåt flera inom dagligakan små verksamhetenssteggenom

rutiner. form från vittsyf-skilja denna utvecklingsarbeteFör att av mer
försök Vardagsutveck-målinriktade eller projekttande och kan begreppet

ling Vardagsutveckling ingår inte i i sammanhanganvändas. vad dettasom
utvecklingsarbete.betecknas gemensamtsom

ingår inte utbildning. UtbildningsinsatserI FoU-begreppet heller som en
förutsättning för i utvecklingsarbete bli allteller led tenderar dockett att
vanligare.

definition,finns långt möjligt knyta till OECDsDet skäl såatt an
i utvecklingsar-samtidigt framgå sammanhangdet bör dettaatt avsessom

för statsförvaltningen.intressebete För staten gemensamtgemensamtav
därförutvecklingsarbete definieras följandehär på sätt.

utvecklingsarbete innebär metodisktGemensamt systematiskt ochatt
utnyttja forskningsresultat, idéer förkunskap, åstadkommaatt nyany nya
verksamhetsformer, ellermetoder, väsent-systemnya nya processer, nya
liga förbättringar existerande skall så långtredan sådana. Resultatenav

statsförvaltningen tillmöjligt tillämpbaragenerellt och komma helavara
godo.

Särdrag

ytterligare för utredningens finns det skälunderlag övervägandenFör att ge
beskriva utvecklingsarbetets särdrag.närmareatt

beskrivas in iUtvecklingsarbete kan delaskan ettprocess somsom en
faser. idé lösning l uppmärk-antal Innebörden dessa är ellerattav en ny

i förhållande till idéer i ljuset problem2 andra och deprövassammas, av
slutligen praktiskt spridning.för 3 och bredde skall lösa, omsättasatt ges 226
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Bilaga 16Detta i fas förslagdenna med tillär varandra konkurrerande utveck-som

lingsinsatser oftaintresse fram. vanligDetväxer ärgemensamtav en
uppfattning Förekomsten viktigaste faktorn förproblem denäratt av
initiering utvecklingsinsatser. innebärEtt sådant berördasynsätt attav
aktörer definierabörjar med för därefterproblemet utarbetaatt att en
lösning.

finnsDet emellertid studier visathar det inte deäratt mestsom
problemfyllda organisationerna innovativa. Utvecklings-är mestsom

olika initieras inteslag medvetenhet problemen utanprocesser av av om
lösningarmedvetande på lösningarproblemen. Det kunskapärom om nya

leder till berörda i definierar sinaaktörer konkreta problem.att termersom
Erfarenheten visar initiativtagare till utvecklingsinsatseratt av gemen-

intresse vanligen organisatorisk positionhar sådan ide stårsamt atten
kontakt både med den löpande verksamheten och forsknings-med och
utvecklingsmiljöer utanför den berörda sin posi-verksamheten. Genom
tion ingår naturligt i interntde på både och försätt nätverkett ett externt

informellt idéer, lösningar,och oreglerat utbyte erfarenheter ochett av
kunskaper.

En fungerande initieringväl utvecklingsinsatser in-gemensamtav av
förutseende,ställer krav på ligga före, överblick övertresse ettatt steg

förhållanden förvaltningensoch problem i olika delar vitt förgre-samt ett
nätverk också forsknings- utvecklingsmiljöer för fångamed ochnat att upp
forskningsrön lösningsidéer.ochnya

Värdering och beslut

Medan initieringsfasen inriktad finna lösningarär på problemen ärmot att
värderingsskedet inriktat lösningar i förhållande tillvärdera demot att
problem skall lösas.som

l detta skede gallras åtskilliga utvecklingsidéer för intede inut att passar
i värderingarrådande eller uppfattas riskfyllda eller osäkra.som

viktig faktorEn i värderingsfasen förmågabeställarens lotsa framär att
positivttillutvecklingsidén innebärbeslut. Det detta iskede mycketett att

organdialogär återkommande beställarenmellan och de har etten som
för utvecklingsfrågor intresse.gemensamtansvar av

Sammanfattningsvis ställer värderings- beslutsfasen förbe-och krav på
redande studier möjligt för beslutsfattaredet ochgör andra aktörer attsom
värdera föreslagna lösningsidéer, beställa genomförande mål-ett av
inriktade tidsbestämdaoch utvecklingsinsatser och säkerställa nödvän-att
diga finnsoch kompetens till hands.resurser

Genomförande och spridning

En förutsättning för utvecklingsprocessen fullbordasskall berördaäratt att
organisationer förmågahar lösningsidé till deatt anpassa en ny egna
förutsättningarna. möjligheter förAtt sådan anpassning särskiltärges en
viktigt statsförvaltningen omfattarmed tanke på verksamheteratt ,av 227mycket olika slag.
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Bilaga 16bedöma lösningsidé. Genomförandet i mycket inlärnings-ärnyttan av en en

där successivt erfarenheterna till lösningsidénde leder attprocess vunna
till organisationerna vicede berörda och Resultatetanpassas versa. av

detta bli lösningsidé faktiskt genomförsarbete kan mycket väl denatt som
mindre avviker fråneller den idé inledde utvecklingsprocessen.mer som

Erfarenheten har visat utvecklingsinsatserosäkeräratt nyttan av som
tillkommit fristående från förvaltningsmiljöer vilka tillde slut tänkes
genomföra förändringarna. alltid genomföra utvecklings-Det svårtär att

aktörersinsatser, särskilt självständigasådana bygger på medverkansom
och intresse. viktigt försäkra sigI sådana lägen det dennaär att om
medverkan delaktiga i utvecklingspro-göra berörda aktörer helaattgenom

Gränsen genomförandefasen tidigare fasermellan och måste görascessen.
flytande.

Om sannolikheten förnågon något ökar andra kommergör göraatt att
fördetsamma. Påståendet grundvalutgör överväganden huren om en

spridning front lösningsidéerpå bred bäst uppnås. Någon prövarav nya en
idé pionjären därefter idén olika tidsefter-och andra medny anammar

släpning efterföljare. För dra goda exemplets maktdet äratt nytta av
ofta utvecklingsinsatserdet lämpligt intresse ochprövasatt gemensamtav

genomförs stegvis och väl fungerande möjligtstöds nätverk detgörav som
för efterföljare pionjärernas erfarenheter.delatt ta av

En erfarenhet organisationers olikaberördaär attannan ex. myn--
digheter idéeranammande påskyndas de påverkas externt.av nya om-

informeraDen påverkaren lösningsidéerkan påverkaexterna samtom nya
de berörda organisationernas värderingsprocess olika typergenom av
belöningar sanktioner.och

Sammanfattningsvis genomförande spridningsfasenställer och krav på
departement myndigheter möjlighet lösnings-ochatt attges anpassa nya

idéer till de förutsättningarna, delaktiga i utvecklingspro-de görsattegna
olika finns fungerande regeringendet väl nätverk,steg, att attcessens

belöningar sanktioneroch så behövs har pådrivandegenom om en- -
roll finns utvecklingsfunktionerdet kompetentasamt att vars resurser
skyddas från i kortsiktiga uppgifter.anspråk löpande ochatt tas av

sektornForskningsprogram för offentliga2 den

bakgrund förslaget i 1990 forskningsproposition regeringenMot års harav
tillkallat för dir. forskningenutredare utreda 199022 denatten om
offentliga sektorn.

särskildeDen har betänkandet SOU 1991 36utredaren med Ny kun-
förnyelse förslag.skap och nyligen lämnat sitt

föreslår forskningsresurserna främstUtredaren de bör koncentre-att nya
till mångvetenskapliga forskningscentra itvå Göteborg och Stockholm.ras

i fokusDet står har samhällsstyrningens problem i vidgöra medattsom
mening. förvaltningen offentligtfolkstyrelsen, organise-Det gäller och den

lösningen skisser tillrade samhällsproblem. De 228presente-av program som
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för organiseravetenskapliga forskningsrådet kunna högstattges resurser
femåriga forskningsprogram. Slutligen föreslår utredaren också attstora
sektorforskningsorganen, främst för byggnadsforskning,råd BFR,statens

inom sinaarbetsmiljöfonden, AMFO, möjligheternaoch undersöker att
respektive finansiera forskning anknytning till detmed programprogram

föreslagit.utredarensom

utvecklingsarbete3 Pågående gemensamt

3.1 Riksrevisionsverket

Utvecklingsuppgifter

förvaltningsmyn-instruktion 1988 80 verket centralI RRVs ärattanges
omfattardighet för statlig revision redovisning. Revisionen bådeoch

förvaltnings- redovisningsrevisionen. fråga revision tilloch har verketI om
uppgift från effektivitetssyn-granska den statliga verksamhetenbl. atta.

redovisning.årligen granska myndigheternas Verket har ocksåpunkt och
uppgifter redovisning, tillhandahållabl. utveckla ochrör meto-attsom a.
der, för styrning medelsförvaltning, verksam-regler och och såsomsystem
hetsplanering, budgetering, redovisning, resultatredovisning resultat-och
analys.

framgår iden särskilda februari 1990 tyngdpunktenAv rapporten att
utvecklingsarbetet Utvecklingen bud-gäller den budgetprocessen. avnya

innebär funktionerna för regel-, metod- ochdecentralagetprocessen att
systemutveckling inom ekonomistyrningsområdet ochmåste ha stadga

för aktivt kompetensutvecklingen ikunna stöd åtutgöraatt ettresurser
myndigheterna.

Decentralisering befogenheter till myndigheternaoch ökar,av ansvar
minskar, från nivån.behovet stöd den centrala Denänsnarare av nya

därför aktivt utvecklingsarbete.budgetprocessen ställer ökade krav på ett
liksom övergripande förs tillNya metoder, regler och synsättsystem utmer

myndigheterna utbildning rådgivningnormering, och och stöd.genom
periodenfördjupade anslagsframställningen fördenAv

199192 framgår viktigaste för verket den199394 de arbetsområdenaatt-
kommande treårsperioden; förutom förnyelseden budgetprocessen, ärnya

statlig inriktning utvidgningoch kommunal verksamhet, och redo-av av
visningsrevisionen ekonomistyrning.utveckladsamt

koncernperspektivet vid diskussionRRV centraltärattmenar en om
för tillutvecklingsarbete. central expertfunktion behövs bl.En att taa. vara

koncernövergripande viktigtaspekter. RRV också det är att ettattmenar
utvecklingsarbete bedrivs till bedrivnacentralt komplement det lokaltsom

för vissautvecklingsarbetet. kunna beakta grundläggandeDetta att strate-
giska regeringskanslikoncerngemensamma intressen stödja ochoch myn-
digheter. 229



Översikt utvecklingsprojekt SOU 199141av
Bilaga 16Uppgifter utvecklingsprojekt har inhämtats från 25 projektRRV. Deom

förtecknats i tabell utvecklingsprojektl utgör de har generellsom som
förbetydelse statsförvaltningen.

PågåendeTabell utvecklingsarbete1 vid RRVgemensamt

Ämnesom-Litte- Benämning för TidrymdUppdrags- Budget Varav
l Vid behov avkortad råde 2 givare Utfall3 4 konsulter Status 5ra

milj. milj.kr. kr.

iRRV-l Lån riksgälden EA Regeringen 0,26 1990-1991-RRV-2 Statensbetalnings- EA Regeringen 2,66 2,00 1985-
system
Generell förRRV-3 modell EA Internt 0,55 0,29 1986-1992
statlig redovisning

RRV-4 lnternredovisning EA Internt 0,29 1990-1991-Rörlig kreditRRV-5 EA Regeringen 0,25 0,05 1987-1991
RRV-6 beta1ningsmede1Nytt EA Regeringen 0,58 50 1989-1990
RRV-7 styrnings-UHA och RegeringenEA 0,1 1990-1 -anslagssystem
RRV-8 Kartläggning och EA Internt 0,07 0,05 1990-1991ut-

värdering i Ssystem
RRV-9 redovisnings-Nya EA Internt 2,80 1990-19911,50

metoder
MomsredovisningRRV-10 InterntEA 1991- -CESAM 1,00RRV-l 1 EA Internt 1990--RRV-12 Gemensamkontroll- Internt 0,20EA 990-19911-uppgift i SSLORsyst

RRV-13 Arkivregler 0,08S EA Internt 1990-1991system -SystemlösningarFör RegeringenRRV-l4 6,70EA ,OO 1990-19911
ekonomiadm

RRV-15 Controllerutbildning Internt 3,70V-analys 0,90 1990-1992
Kostnadsuppgifter ESORRV-16 V-analys 0,32 1990-1991-statliga prestationer

RegeringenRRV-l 7 Konkurrensutsatt V-analys 990-l- -affärsverksamhet
RRV-18 avgifts- InterntRegelsystem V-analys 0,48 1988-1991-finansierad verksamhet

Framtidsanalys InterntRRV-19 V-analys 0,39 1989-1990-RRV-20 Internt 0,76Resultatanalys V-analys 0,03 1987-1990
Regeringenuppföljn 0,23RRV-21 Ramanslag V-analys 0,14 1989-1991. ÖversynRRV-ZZ Internt 3,08anslagssyst V-analys 1,20 1990-1993

för InterntRRV-23 Handledning 0,48V-analys 0,25 1990-1991
resultatredovisning

RRV-24 Vägledning uppföljn V-analys Internt 0,29 1990-arbetad tidav
RRV-ZS Kartläggning V-analys Regeringen 0,68 1990av. -resultatmått

Noter
Litterering för undersöknings1 denna behov.

2 Område enligt följande indelning.
ArbetsgivarfrågorEA Kontorsadministration
LedningsorganisationsutvPA Personalutveckling
VerksamhetsanalysADB Ovrigt
alternativt vilken3 Internt uppdragsgivare.extern

4 Totalkostnad eller årskostnad; budget eller utfall. Uppgift tillgängligtillämplig; resurssatt.-5 Planeradprojekttid. Vilande.Ev. Pågående,status
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SOU 199141lånUppföljning försöksverksamhet med i riksgäldskontoretRRV-l av
Bilaga 16för finansieringSyftet projektet vidare modellmed utvecklaär att aven

via uppföljninginvesteringar i riksgäldskontoret, pågå-lån bl. a.genom av
försöksverksamhet. projektet helaende Resultatet planeras kommaav

statsförvaltningen tillgodo. riksgäldskontoretSamverkan sker med och
försöksmyndigheterna. Projektet anslagsfinansierat.är

RRV-2 Statens betalningssystem

Syftet projektet effektivisera statliga betalningssystemet.med detär att
myndigheterna får effektivaResultatet, innebär säkra och betal-attsom

får tillgång tillbetal-ningsrutiner samtidigt centrala intressenter snabbsom
statsförvaltningenningsinformation, hela till del. Samver-kommaväntas

riksgäldskontoret, riksbanken och postgirot avseendekan sker med med på
respektiveutvecklingsarbete Samverkan sker också meddessas system.av

fmansdepartementenanvändarmyndigheter och civil- och kravstäl-som
projektsamordnare. Projektetochlare. Konsulter används utredare ärsom

anslagsñnansierat.

RRV-3 Generell för statlig redovisningmodell

Syftet projektet fram ändamålsenliga, förmed metoderär att ta nya, mer
redovisning, internt vid myndigheter.såväl Resultatet ägerexternt,som

statsförvaltningen.tilllämpbarhet för hela Samverkan sker medgenerell
ÅRR. forvia i COSMOS ochStatskontoret Metoderna prövas närvarande

i flera myndighetsspeciñka redovisningsssytem SIDA. Samver kanbl.a.
Sveriges lndustriförbund, Standardiseringskommissionen isker medäven

Sverige redovisningskonsulter. Projektet anslagsñnansierat.ärsamt

förstudieRRV-4 Internredovisning -
Syftet inom internredovis-projektet kunskaperna områdetmed ökaär att
ning för tillstöd myndigheter skallkunna behovet råd ochmötaatt somav

sin internredovisning. generell tillämpbarhet förutveckla Resultatet äger
myndigheternas utveckling användning internredovisning. Vissoch av

progressiva myndigheter. Projektet anslagsñnan-sker medsamverkan är
sierat.

avgiftslinansieringRRV-5 Rörlig kredit lör myndigheter med

Syftet projektet förbättra kassahållningen myndighetermed hosär att som
rutinerutnyttjar rörlig kredit vid riksgäldskontoret. i formResultatet, av

checkräkningskredit, 40motsvarande kommer komma deatt ca upp-en
dragsmyndigheterna till riksgäldskontoret,godo. Samverkan sker med

Ävenpostgirot för utveckling respektive rutinflödet. 231och DAFA delav av



med användarmyndigheter och SOUdepartement i 199141roll kravställare kom-som
samverkan Bilagaäga Konsulter används for 16utredare ochattmer en rum. som

projektsamordning. Projektet anslagsfmansierat.är

RRV-6 Nytt betalningsmedel

Syftet skapaär säkra, ändamålsenliga betalningsmedel för statligaatt
myndigheter. Resultatet, i form antal generella betalningsmedel,ettav
kommer komma hela statsförvaltningen tillgodo. Samverkanatt sker med
riksbanken och postgirot utvecklare betalningsmedel medan-samtsom av
vändarmyndigheter och departement i roller kravställare. Utredningsom

projektsamordningoch isker samverkan med konsulter. Projektet är
anslagsfmansierat.

UHÄRRV-7 Styrnings- och anslagssystem-
Syftet med projektet är den generella budgetprocessen tillatt ettanpassa
sektorsområde. Resultatet projektet, erfarenheter genomfördav av anpass-
ning, tillämpbarhetkan inomäga andra sektorsområden liknandemed

UHÄ.organisation. Samverkan sker med Statskontoret och Projektet
Etapp 1 anslagsfinansierat.är

RRV-8 Kartläggning och utvärdering systemdokumentation ochav
behandlingshistorik i Ssystem

Syftet med projektet är utvärdera och kartlägga systemdokumentationatt
och behandlingshistorik i Detta behövs förunderlag bokfö-system som
ringsnämndens behandling frågan och bedömningRRVs åtgär-av av om

förder behövs korrigera, förbättra eller bort iatt något doku-taanpassa,
mentationen. System S dokumentationsstandard får betydelse for främst

ÄvenRRV. myndigheter med ekonomisystem påverkas direktegna av
dessa standarder.

Samverkan sker myndighetermed förvaltar ekonomisystem samtsom
bokföringsnämnden gällande standarder och överens-stämmelse med krav
enligt bokföringslagen. förSom stöd kartläggningsarbetet ingår konsult.en
Projektet avgiftsfmansierat.är

RRV-9 Genomförande redovisningsmetoder i statligadet generellanyaav
redovisningssystemet

Projektet syftar till de redovisningsmetoderna i praktiskatt testa nya en
miljö och hur tillämpadekan redovisningsmetoderna iatt se ettman nya
modifierat Ambitionen är ytterligare myndigheter möjlig-system att ge
het övergå till redovisningssystem. Samverkanatt sker med SPV.ett nytt
Även bankinspektionen, CSN, Högskolan i SundsvallHärnösand, länssty-

irelsen Kronobergs län och delegation for rymdverksamhet harstatens
Ävendet COSMOS. kammarkollegiet involve-anammat systemet är 232nya



1991 41SOUredovis-medi analysarbetetCIBOL deltogochWM-dataKonsulternarat.
Bilaga 16bokföringsexempel.framtill medhjälpteoch ävenningsplanen att ta

anslagsfinansierat.Projektet är

MomsredovisningRRV-10
redovisaskallmyndigheternahurklargöraprojektetSyftet ärmed att

kommerprojektetResultatetav att1991-07-01.medfrån ochmoms
redovis-dagligafor sinStillämparmyndigheteralla systemberöra som

användarmyndigheter. Pro-någraellermed någonskerning. Samverkan
4avgiftsfinansierat.jektet är

CESAMRRV-l 1
tillFörbättra åtkomstenfrämja och systemprojektetSyftet med är att
Resultatetvänligt och snabbt.användarskallCESAMMålet avär att vara

statsförvaltningen.inom helatillämpbarhetförväntasprojektet stor
användarmöten.formanvändarmyndigheter imedSamverkansker av

avgiftsfinansierat.Projektet är

SLÖRS ochkontrolluppgift systemGemensamRRV-12 ur
lösningar förtekniskarutiner ochframprojektetSyftet ärmed att ta

SLÖR. ResultatetochpersonalrutinenSsamkörning av pro-systemav
förrutinerutvecklarochkompetensbyggerjektet innebär att uppman

iinom ADBallmänhet ochimyndigheterstatligamellansamarbete syn-
anslagsfinansie-ProjektetDAFA. ärochmed SPVskerSamarbetenerhet.

rat.

SförArkivreglerRRV-13 system
datafiler, skapaforlagringskostnadersänkaprojektetSyftet ärmed att

Sräkenskapsmaterial idatafiler systemgallringsrutinerför samtregler av
räkenskapsmaterial haväntasförGallringsreglerCOSMOS.och gene-en

kostnads-innebäradatafilerför väntasGallringsreglertillämpbarhet.rell
medskerSamverkanCOSMOS.driften S ochförsänkningar systemav

avgiftsfinansierat.Projektet ärriksarkivet DAFA.samt

iekonomiadministrationforsystemlösningarVidareutvecklingRRV-l4 av
staten

ekonomisy-komplettamyndigheternaerbjudaprojektetSyftet med är att
statskon-sker medSamverkanmiljö.myndigheternasdrift iforstem egen

AMS, ASS,medutvärderingupphandling, ävenreferensgrupp; mentoret
tjugutalpilotmyndigheter. Ettingåroch ChalmersSkogsstyrelsen somsom

i Finland utgörStatskontoretreferensgrupp.myndigheterövriga utgör en
till och55anslagfinansieras överProjektetreferensgrupp.även en

233Bl.till anslag45externt



RRV-15 Controllerutbildning SOU 199141
Bilaga 16Projektet syftar till utveckla controllerutbildning för statsförvalt-att en

ningen. Samverkan sker med statskontoretför kursutveckling och genom-
förande. Samverkan sker Bohlinmed Strömberg för pedagogisk utform-
ning. Projektet dels anslagsñnansierat,är dels externfinansierat civil-
departementet.

prestationerRRV-l6 Sammanställning kostnadsuppgifter för statligaav
Projektet syftar till utarbeta sammanställning antal uppgifteratt etten av

kostnaderna för offentliga tjänster och Syftetprodukter. är prövaom att
det relevantär omfattande kostnadsförteckningatt presenteraom en mer

offentligadenöver sektorns verksamhet. Resultatet avgiftsbe-såvälavser
lagda icke avgiftsbelagda verksamheter inriktasoch på sådana tjänstersom
och produkter kan allmänt intresse och vissharsom vara av som en
ekonomisk ityngd samhällsekonomin. Samverkan sker i diskussionsform
med berörda myndigheter och ESO. Arbetet till %70 anslagsfmansie-är ca

tilloch °odrygt 30 externfinansieratvia ESO.rat

RRV-17 Verksamhetsform för konkurrensutsatt affärsverksamhet

Syften enligt 1990 års budgetproposition prop. bil.19909 15, 28 -29.s
Resultatet bli tillämpatväntas förvaltningsmyndigheterpå med uppdrags-
verksamhet. Eventuell idagsamverkan Finansieringsformär oklar.extern

idag oklar.är

RRV-18 Regelsystem för viss avgiftsñnansierad verksamhet

Syftet projektetmed är utveckla förregelverket åstadkommaatt störreatt
enhetlighet och konsistens i styrningen. Resultatet, innebärdels ettsom
förslag till olika kapitalmodeller för myndigheter formelltmed 1000-
kronorsanslag, förordningdels med föreskriftergenerella för myndighe-en

kapitalförsörjning, kommer komma hela statsförvaltningenternas tillatt
del. Samverkan riksgäldskontoretmed pågår i projektandra vilket kom-

projektdetta till godo. Underhand kommer synpunkter förslagenpåmer
diskuteras företrädaremed för departement myndigheter.och Projektetatt
anslagsfinansierat.är

RRV-19 Framtidsanalys 3-årsbudgeteni

Syftet projektetmed lyfta fram framtidsanalysensär funktion iatt budget-
Detta sker utbildningsmaterial framtidsana-att ettprocessen. genom om

lyser utarbetas. Resultatet kommer hela statsförvaltningen tillgodo efter-
samtliga myndigheter och departement framställaskall respektivesom

framtidsanalyser i den budgetprocessen.mottagare Samverkan 234vara av nya



kommer ske informella SOUdiskussioner 199141med Statskontoretatt ochgenom
kunskapsinhämtning från Bilagamyndigheter praktisk erfarenhet 16medgenom

Projektetär anslagsñnansierat.

RRV-20 Resultatanalys innebörd och tolkning-
Syftet med projektet förmedlaär metoder inom området resultatanalys.att
Resultatet, i form skrift karaktären handbok, kommer ägaattav en av

tillämpbarhetgenerell inom statsförvaltningen. Samverkan med andra
intestabsmyndigheter respektive myndigheter har nödvändig.ansetts

Konsulter har deltagit i funktionerna läsning och språkgranskning. Projek-
anslagsfinansierat.ärtet

RRV-21 Ramanslag uppföljning

Syftet projektetmed fram informationsmaterialär att ta ett ramstyr-om
ning och ramanslag. Resultatet kommer hjälpa myndigheter förstå huratt
ramanslaget fungerar i den budgetprocessen. Samverkan sker mednya

ÄvenStatskontoret försöksmyndigheterna.och de 10 samtliga inblandade
fackdepartement ingår i samverkan. tillhandahållerEn konsult specifika
ämneskunskaper. Projektet anslagsfinansierat.är

ÖversynRRV-ZZ anslagssystemav
Projektet syftar till uppnå anslagssystem medger bättre avvägningatt som
mellan finansielladen styrningen och mål- och resultatstyrningen, regle-
ringsbrev konsekvent föruttryck avsedda styrimpulser, tillutkastsom ger
anslagsförordning kompetensuppbyggnad i anslags- och reglerings-samt
brevfrågor. Resultatet kommer komma alla myndigheter i denatt nya
budgetprocessen tillgodo. Samverkan intesker övrigamed stabsmyndighe-

och myndigheterandra bristandepå grund kompetens. Samverkanter av
sker finans-med och civildepartementen i form arbets-av en gemensam

En konsult tillhandahåller specifika ämneskunskaper. Projektet ärgrupp.
anslagsfinansierat.

RRV-23 Handledning för resultatredovisning

Syftet projektetmed genomföra fördjupadär utvärdering försöks-att en av
verksamheten med resultatredovisning utformningoch skrift medav en
kompletterande föreskrifter och råd. projektetResultatet äger generellav
tillämpbarhet för alla myndigheter i budgetprocessen. Samverkan sker
med Statskontoret genomgång redovisningar försöksmyndighe-samtav

särskilt energiverk. En konsult bollplank. Projektetterna utgörstatens
anslagsfinansierat.är

RRV-24 Vägledning till myndigheter följa arbetad tidatt upp-
Syftet med projektet öka tidredovisning,är kunskapen klargöraatt attom
varför tidredovisning kan vilkabehövas, finns tillgängligametoder 235som



och problem i tidredovisning.samband med SOUSamverkan 199141sker med stats-
kontoret och SAVi form informella diskussioner. Bilaga 16Kunskapsinhämtningav

frånsker myndigheterurval har, eller införa tidredovis-ett ämnarav som
ning. Informella diskussioner förs också med industriförbundet gällande
bl. erfarenheter från privataden sektorn. Projektet anslagsfinansierat.ära.

RRV-25 Kartläggning resultatmåttav
Syftet med projektet genomföraär kartläggning underlag foratt en som
fortsatta studier. Resultatet innebär tips och idéer för resultatstyrning och
resultatredovisning.

Samverkan sker med Statskontoret ansvarig för projektet, jfr projektet
STK-31. Samverkan sker också med 17 myndigheter för själva kartlägg-
ningen. Därutöver företag,samverkar 5 5 kommuner och landsting.l
Projektet anslagsfinansierat.är

Karakteristik utvecklingsarbetetav
De 25 projekten fördelar sig på ämnesområdena EA 55 avantalet; 70

kostnaden och Verksamhetsanalys 45 avantalet; 30 kostna-av av
den. projektenAv egeninitierade,är 15 medan 9 resterande projekt10av

regeringsuppdrag.är 6 projekt har total kostnadsram minst milj.krlen av
2 regeringsuppdragär med anslagsfmansieringövervägande och 4 ärvarav

initiativ, även de med anslagsfinansiering.övervägande Detegna mest
resursintensiva projektet RRV-14 har totalkostnad milj.kr.på 6,7 ochen
är regeringsuppdrag.ett

Samverkan isker dessa utvecklingsprojekt i omfattning medstor myn-
digheter ioch kontakt övrigamed organisationer. I projekten11 harav
kontakt etablerats med övriga stabsmyndigheter. Det resursintensiva pro-
jektet RRV-14 har kontakter med alla kategorier, vilket iexterna tre
princip fallet förär deäven andra 5 projektenmed minst milj.kr. i1 total
kostnad.

3.2 Statens arbetsgivarverk

Utvecklingsuppgifter

SAVsI instruktion 1989 516 sägs verket förvaltningsmyn-är centralatt
dighet för förhandlingardels i och samordning frågor regleringrörav som

förhållandet offentligamellan arbetsgivare och deras arbetstagare, närav
det gäller anställnings- och arbetsvillkor fastställs under medverkansom av
regeringen eller myndighet regeringen bestämmer, dels arbetsgivarpo-som
litiken och arbetsmarknadsfrågor inom statsförvaltningen.

Av den särskilda framgårvåren 1990 verkets målformule-rapporten att
ring lyder

Verket skall utveckla och samordna statlig arbetsgivarpolitiken som-
underlättar för myndigheterna bedriva effektivtverksamheten ochatt 236



1991 41SOUsamhällsservice.godge
Bilaga 16arbetsgivare.funktionmyndigheterna istödja derasskallVerket som-

erfarenhetersådanaregeringen informeradVerket skall hålla somom-
fastställade skallnärbetydelse för statsmakternabedömas hakan ramar

personalpolitiken.statligaföroch råd denallmänna
övergri-beskrivs relativtutvecklingsområdenolikainomVerkets mål

för utveck-sig bl.framgår verketpande. Generellt ettatt organa. somser
skallframgår verketBl.personalpolitiska området.inomling det atta.

förbedömningar kostnaderförför utveckla metoder göraverka attatt av
Vidare skallkompetensförsörjning.insatser förpersonalinvesteringar och

iledarroll utvecklasattraktivareeffektivare ochtillmedverkaverket att en
hjälpbl.a. medteknik förochutveckla metoder sta-attstaten samt av
lönepolitiskautvärderingenochförbättra underlagettistiska analyser av

medbestämmandeeffektivitet ochmedmed arbetetåtgärder. I samband
myndigheterna.tillutvecklingsstödskall verket ge

199192-för budgetårenanslagsframställningfördjupadeVerkets
itillkomplettering vadingen fördjupning ellerl99394 innebär sagtssom

särskildaden rapporten.
myndighets-alltarbetarför verketSAVFöreträdare motatt mermenar

arbetsgivarfunktionen isamordnaSin stabsrollvärlden. attman somser
SfAV utsträckningibedriverstatsförvaltningen. partsgemensamt ut-stor

for be-Centralt detavtalsbaserat.oftavecklingsarbete, detta arbeteär
i arbetsgivarrollen. Mantilldrivna utvecklingsarbetet det ärär nyttaatt

bedrivsidagutvecklingsarbeteockså det partsgemensammaatt sommenar
utvecklings-ikontinuitet detmöjliggöraförförutsättningär att enex.en

substituera.dialogen, svårPartsrollen, ärbedrivs.arbete attsom
avlöserbedrivs ofta parallellt ellerutvecklingsarbeteFörhandlings- och

resursåtgángen. Iförhand beräknapåvarför det svårtvarandra, är att
plötsligt fåaktuellai mindrefrågor läge ärocksåpartsarbete kan ett nysom

tidigare beräknats.vadbetydligtaktualitet änoch kräva sommer resurser

Översikt utvecklingsprojektav
projekt17inhämtats från SAV. Deutvecklingsprojekt harUppgifter om
generellutvecklingsprojekt harförtecknats i tabell 2 deutgör somsom

för statsförvaltningen.betydelse

237



SOU 199141
Bilaga 16Tabell Pågående2 utvecklingsarbete vid SAVgemensamt

Ämnesom-Litte- Benämning forUppdrags- Budget TidrymdVarav
Vidl behov avkortad givare Utfallråde 2 3 4 konsulter Status5ra

milj.kr. milj.kr.

SAV-l Tjänstenomenklatur Arbetsgiv- EgenSACO 0,30 0,06 1986-1992
frågor SFTCO

SAV-2 Arbetstidsbestäm- Arbetsgiv- 1990-1991Internt - -frågormelser
SAV-3 Arbetsgiv-Företagshälsovårds- Internt 1990-- -frågoravtal

SjuklöneavtalSAV-4 Arbetsgiv- Regeringen 1990- 991l- -frågor
SAV-5 Arbetsgiv-Kompetensutveck- lnternt 1,00 1,00 1990-1992

lingsavtal frågor
SAV-6 Strukturförändringar Arbetsgiv- 1990-l nternt - -frågor

likaSAV-7 Arbete värde Arbetsgiv- Regeringen 1,50 1,00 1990-1992av
frågor

EffektivitetSAV-8 och Arbetsgiv- 0,89lnternt 1987--frågormedbestämmande
SAV-9 Arbetsgivarforum Arbetsgiv- Internt 1,50 1982--frågor
SAV-10 Lönepolitiskt Arbetsgiv- 0,20 0,02 990Internt 1989-l

kompendium frågor
ArbetsmiljöarbeteSAV-l Arbetsgiv- 0,601 Externt 0,04 1990-

frågor
SAV- 2 Arbetstidsregler Arbetsgiv-l Internt 1989-1991- -inom försvaret frågor
SAV-13 Kompetensförsörj- V-analys 0,25 0,05 990-1991Internt l

ning
SAV-l4 FörvaltningLärande V-analys 0 1990-Internt l 5 l
SAV-15 Personalredovisning V-analys Internt 0,15 0,05 1990-
SAV-16 Frånvaro V-analys Regeringen 0,40 0,30 1990-1991
SAV-l 7 Datorstödda arbets- ADB Regeringen 1991-1993- -fhandikappplatser

Noter
Litterering för undersökningsl denna behov.

enligt följande2 Område indelning.
Arbetsgivarfrågor KontorsadministrationEA

PA Ledningsorganisationsutv Personalutveckling
ADB Verksamhetsanalys Ovrigt

3 Internt alternativt vilken uppdragsgivare.extern
4 Totalkostnad eller utfall. Uppgift tillgängligtillämplig;årskostnad; budget eller resurssatt.-Planerad projekttid. Vilande.5 Ev. Pågående,status

SAV-l Tjänstenomenklatur S

Syftet projektet införa uppgiftermed funktionär arbetets ochatt artom
svårighetsgrad i förhandlingsstatistik.SAVs Resultatet, TNS, kommer att
bli förviktigt instrument myndigheterna i samband med personal- ochett

myndigheter befatt-löneanalyser. Samverkan sker med alla alla statliga
ningar klassificeras. fackligaskall sker iArbetet samverkan med de huvud-
organisationerna arbetsgivarorganisationer. Projektet iandra hu-ärsamt
vudsak anslagsñnansierat.
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1991 41SOUarbetstidsbestämmelserFörenklingSAV-2 av
Bilaga 16reglering. Samver-centralförkortaFörenkla ochprojektet ärSyftet med att

referensgrupp.iingårmyndighetsföreträdarebedrivs medkan ensom
anslagsñnansierat.Projektet är

FöretagshälsovårdsavtalSAV-3
bl.förhållanden90-taletsföravtalprojektetSyftet är a.med att anpassa

myndighetföreträdarebedrivs medfinansiering. SamverkanStatshälsans
anslagsñnansierat.Projektet ärreferensgrupp.ingår i ensom

SjuklöneavtalSAV-4
lagstiftning.tillbeñntligavtalsreglerprojektetSyftet ärmed att anpassa
Projektet ärarbetsgivarorganisationer.övrigaochmed RFVSamverkan är

anslagsñnansierat.

KompetensutvecklingsavtalSAV-5
tillkompetensochkartläggaprojektet ärSyftet med att anpassa

till-statsförvaltningenhelakommerverksamhetsutveckling. Resultatet
myndig-antalreferensgruppmedbedrivs dels ettSamverkangodo. aven

företagsutvecklingoch samtför personal-Institutetdels med enheter,
avtal.finansieras medProjektetutvärderingar.förkonsult

StrukturförändringarSAV-6
lösningar påpraktiskafinnaochklargöraSyftet projektet ärmed att

Resultatet ägerstrukturförändringar.medförknippadeproblem ärsom
erfarenhetmyndigheter medmedSamverkan skertillämpbarhet.generell

medsamverkanföreliggerviss månförändringar. Iinförståreller somav
anslagsñnansierat.Projektettrygghetsstiftelsen. är

värdelikaför arbeteMetoder ochSAV-7 system av
jämfö-förochmetoderhittapartsarbete systemarbetet ärSyftet med att
SACO.ochTCO-S, SFmedSamverkan skerlika värde.arbeterelse avav

anslagsfinansierat.Projektet är

medbestämmandeEffektivitet ochSAV-8
effektivitetsfrågormedarbetetill ökatstimuleraprojektetSyftet ärmed att

organisationer, dvs.fackligaledning ochmyndighetersmellani samverkan
medbe-effektivitet ochavtalhandlingsfrihettill den omatt ta somvara

sig till helavänderAktiviteten stats-lokalastämmande de parterna.ger
SamverkanRRV.ochStatskontoretsker medSamverkanförvaltningen.

lokalt.centralt ochbådeorganisationernafackligamed desker också
239anslagsñnansierat.Projektet är



SOU 1991 41SAV-9 Arbetsgivarforum
Bilaga 16statligaSyftet projektet skapa och förstärka kontakter mellanmed är att

erfarenheter, informa-arbetsgivarföreträdare, stimulera till utbyteatt av
statliga arbetsgivarpoli-tion ideer, bidra till utvecklingoch denattnya av

effektivisering statsförvalt-bidra till fortsatttiken och därmed också av
medverkar inom respek-ningen. Samverkan sker med RRV och SIPU som

Även regeringskansliet respektive Statshälsan deltar. Pro-tive sakområde.
anslagsñnansierat.jektet är

SAV-IO Lönepolitiskt kompendium

höja arbetsgivarföreträdarnas kunskap ochSyftet projektetmed är att
för genomföra resultatorienterad lönepolitik.teknikenmedvetenhet attom

Projektettillämpbarhet. samverkan sker.Resultatet generell Ingen äräger
anslagsfinansierat.

statsförvaltningenSAV-ll Arbetsmiljöarbetet inom

arbetslivsfonden möjliggöraSyftet projektet frånmed med stödär att en
rehabili-omfattande satsning aktivt arbetsmiljöarbete och bättrepå ett en

Utvecklingsprojektet inletts framtagandet bransch-tering. har med ettav
varit förutsättningför statliga i sinden sektorn. Detta har tur enprogram

arbetslivsfon-för olika myndigheter verk skall kunna söka medelochatt ur
informations-syftar till utbildnings- ochden. ocksåArbetet att genom

myndigheterfrämja i alla ochinsatser detta. Samverkan sker med stort sett
huvudorganisatio-främst fackligaverk. Samverkan sker därutöver med de

arbetsmiljönämnd. KonsulterStatshälsan ochmedäven statensnerna men
anlitas i olika funktioner. Projektet finansieras både och överexternt
anslag.

inom försvarSAV-l Arbetstidsregler lör samtliga myndigheter sektor2

främja arbetstidsförläggningSyftet projektet rationellmed är att en mer
kollektivavtal. Behov bered-delegera verksamhetsanpassadeatt avgenom

förenklat,tillgänglighet tillgodoses.skap och skall Resultatet, dvs. ett
imoderniserat förtydligat detcentrala avtalet,reducerat, och språkbruk

ÖBfrämststatsförvaltningen tillgodo. medhela Samverkan skerkommer
i övrigt referensgrupp. Projektetoch försvarsgrenarna ärmed genom en

anslagsfmansierat.

SAV-13 Kompetensförsörjning, 3-årsbudgetpr0cessen

Syftet myndigheternaprojektet ökad kompetens påmed är att generera
beträffande och planeringsfrågor. Resultatet kommerkompetensanalys att

kompetensförsörjning.förutsättningar förinnebära generellt bättre god
projektet. antaloch i delar EttSamverkan sker med RRV Statskontoret av
anslagsñnansierat. 240försöksmyndigheter ingår i projektet. Projektetockså är



SOU 199141SAV-l4 Lärande förvaltning
Bilaga 16Syftet med projektet sprida erfarenheterär kartlägga och kring deatt

faktorer påverkar arbetsorganisationen så den motiverar deattsom an-
ställda lärande i sinutveckla kompetens. Genomarbetetatt attgenom
resultatet och erfarenheterna myndigheternadelges dokument ochgenom
konferensarrangemang tillämpbarhet. Samverkanväntas det äga generell
sker idag landstingsförbundetmed kommunförbundet i vissoch samt
utsträckning arbetsmiljöfonden.med Projektet både anslags- ochär extern-
finansierat.

SAV-l Personalredovisning5

Syftet med projektet förär skapa modell övergripande personalre-att en
dovisning skall användas i myndigheternas årliga resultatredovisningsom
ÅRR. Modellen skall kunna i myndigheternas internaäven användas
planering och budgetering. Den skall kunna byggas till personal-ut ett
ekonomiskt bokslut. Samverkan sker med RRV, Statskontoret och SPV. En
viss försöksverksamhet bedrivs på några myndigheter. Samverkan sker
också departementen. Projektet anslagsfinansierat.med är

SAV-l rånvaroprojektet6 F

Syftet projektetmed för statsförvaltningenär utarbetaatt en gemensam
statistik frånvaro sjukfrånvaro.över och Resultatet generell tillämp-äger

förbarhet hela statsförvaltningen. Kontakt Statskontoret,äger medrum
gjort utredning inom området. För kontroll praktisktmetodenattsom av

genomföragår sker samverkan med SCB och SPV. ytterligareMedatt en
tiotal myndigheter bedrivs församverkan kontrollera metodenett att atten

myndighetsnivå. Projektetär användbar på finansierat civildeparte-är av
mentet.

SAV-17 Datorstödda arbetsplatser för handikappade statligtärsom
anställda

Syftet projektetmed individuelltär skapa anpassade datorstöddaatt
förarbetsplatser arbetshandikappade funk-och anställda drabbassom av

tionshinder anläggaen helhetssyn på problemet. Resultatet inne-attgenom
bär skall bildas förfogarnätverk med alla aktörer ochatt ett som var en

vissa nödvändiga förutsätteröver Helhetssynen sådantresurser. samar-
bete. Goda spridsexempel vidare. Samverkan sker med Statskontoret som
har teknisk kompetens. utnyttja samtliga möj-För arbetsmarknadensatt
ligheter åstadkomma individuella, datorstödda arbetsplatser skeratt sam-

Ävenverkan med AMS, AMI, RFV och ALF. Statshälsan inkluderat förär
till erfarenhetdess förebyggande rehabilite-verksamhet ochatt ta vara av

ring. Projektet i huvudsak finansierat civildepartementet.är 241av



SOU 1991 41Karakteristik utvecklingsarbetetav
Bilaga 16projekten fördelar sig huvudsakligen Arbetsgi-17 på ämnesområdenaDe

varfrågor %70 antalet; 80 kostnaden och Verksamhetsanalysav av
% % egeninitierade,25 antalet; kostnaden. projekten15 Av är llav av

6 projekt regeringsuppdrag. Till övervägande delmedan 4 resterande ärav
anslagsfinansierade 90%projekten 80 °0 antalet; kostnaden,är avav

°0projekt % blandfinansierade. projekt 6medan 2 12 Endast 1 ärär
extemñnansierat. projekten totalrenodlat har 2 kostnadsramAv aven

minst milj. projekt anslagsfinansierade.kr. Båda dessal är
i utvecklingsprojekt i flertalet fallSamverkan sker dessa med andra

myndigheter, projektennämligen i 13 de projekten. l0 sker17 I avav
projektenövriga organisationer. 6 har kontaktsamverkan även med I av

övriga stabsmyndigheter.etablerats med

institut för personalutveckling3.3 Statens

Utvecklingsuppgijler

servicemyn-SIPUs instruktion 1988 1006 institutet centralI sägs äratt
dighet för kompetensutveckling inom Institutet skallstatsverksamheten.
särskilt fortlöpande kompetensutveckling ibl.a. bevaka behovet stats-av
förvaltningen efterfrågantillgodose statliga myndigheternas pådesamt

i övrigt tillhan-personalutbildning och konsulttjänster. Institutet får också
kompetensutveckling. Institutet fårdahålla tjänster med anknytning till

inom sitt hjälpa myndigheter.verksamhetsområde också andra än
anslagsframställningen for 199192 framgår SIPU ibudgetåretAv att

framtiden konsultativt myndighe-kommer arbeta på medsättatt ettmer
förvaltningar organisationer. framgåroch andra Vidare kompetens-ter, att

utveckling för strategiskt förändringsinstrument,SIPUs kunder därär ett
kopplingen verksamhetsidé, effektivitet servicemellan ledarskap, och är
framgångsfaktorer. viktig i stödja förvalt-SIPU har roll arbetet med atten
ningens förnyelse, kvalitet effektivitet.och

för SIPU viktigt finnsFöreträdare det det koncern-äratt att ettmenar
funktionför utvecklingsarbetet. aktivt sorterandeEngemensamt ansvar

for härvidgatekeeper och samlat beställarkompetensen ärett ansvar
viktiga förutsättningar. ligga före, kikaDet handlar attatt ett stegom

regeringskansliet hinner inte själv.hörnet; dettagörarunt
koncentration utvecklingsarbetetocksåMan är väsent-attmenar en av

ligt. Kvalificerade prioriteringar genomföras. viktig aspektmåste En är att
utvecklingsarbetet innebära hjälp till Självhjälp, underlättaskall dvs. att
initiering myndigheternas förändringsarbete. För åstadkomma dettaattav

företrädare för myndigheterna ingå i från början. viktigbör arbetet En
i hjälp specifik metodutvecklingkomponent helheten med där resultatetär

till jämförelseinnebära dels generell tillämpbarhet, dels möjlighetmåste en
olika myndigheter.mellan
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Översikt SOUutvecklingsprojekt 199 41lav
Bilaga 16Uppgifter utvecklingsprojekt inhämtats från projekthar SIPU. De 11om

förtecknats i tabell 3 projekt förde har generell betydelseutgörsom som
statsförvaltningen.

PågåendeTabell 3 utvecklingsarbete vid SIPUgemensamt

Ämnesom-Litte- Benämning förUppdrags- Budget Varav Tidrymd
Vid1 behov avkortad 2 givare 3 Utfallråde 4 konsulter Status5ra

milj.kr. milj.kr.
PersonalpolitikSIPU-l RegeringenPers-utv 0,60 0,55 1990-

cheferSIPU-2 Statliga Pers-utv Regeringen 0,83 0,70 1990-1991
Chefens informa-SIPU-3 Pers-utv Internt 0,31 0,02 1989-1991
tionsansvar

SIPU-4 Etik Pers-utv Internt 0l 1989-1991-SIPU-5 Servicebarometem V-analys Internt 0,10 0,01 1990- 9911
SIPU-6 Strategier för V-analys internt 0 0,03 1990-1991l

utvärdering
SIPU-7 Beställarkompetens V-analys Internt 0,10 0,03 1990-1991
SIPU-8 Omvärldsanalys V-analys 0,10 1990-1991Internt -OrganisationsanalysSIPU-9 Org-utv Internt 0,10 0,03 990- 991l 1
SIPU-10 Projektorganisation Qrg-utv Internt 0,1 19911 -SIPU-l Språkvård Ovrigt Regeringen1 3,30 0,50 1989-1992

Noter
Litterering förl denna undersökningsbehov.

2 Område enligt följande indelning.
Arbetsgivarfrågor KontorsadministrationEA
LedningsorganisationsutvPA Personalutveckling
Verksamhetsanalys OvrigtADB
alternativt vilken3 Internt uppdragsgivare.extern

utfall.4 Totalkostnad eller ärskostnad;budgeteller Uppgift konsulter andra konsulter.änom avser egna -Uppgift tillgängligtillämplig; resurssatt.
projekttid. Vilande.5 Planerad Ev. Pågående,status

SIPU-l Statlig personalpolitik

Projektet syftar till befintlig personalpolitik fyrakartlägga vid myndig-att
heter bl. för effektivmed avseende på behov stöd decent-externta. av en
raliserad personalpolitik verksledningens formroll. Resultatet, isamt av

skrift vägledning för statliga framgångsrikmyndigheter huren som om en
personalpolitik utformas, statsförvaltningenhela tillgodo.väntas komma
Samverkan sker under hela utvecklingsarbetet med SAV fyradesamt
myndigheter utvaldes för utvärderingsarbetet. Projektet finansierassom av
civildepartementet.

SIPU-2 Rekrytering introduceringoch statliga cheferav
Projektet syftar till genomföra förutarbeta och göraatt ett attprogram
statlig förvaltning introducera statliga chefer.bättre på rekrytera ochatt 243



SOU 1991 41statsförvaltningenkomma hela tillgodo. Samverkan skerResultatet väntas
Bilaga 16finansieras civil-konsultgruppen WINN. Projektetmed SAV samt av

departementet.

informationsansvarSIPU-3 Chefens

försyftar till speciell utbildning inomProjektet lägga ledareatt upp en
förvaltning. projektet innebär effektivtstatlig Resultatet sättett attav

attityder till kommunikationens inompåverka betydelse styrmedelsom
offentliga förståelse föroch skapa och samverkan medden sektorn en

informatörer. föreligger. Projektetprofessionella Ingen samverkanextern
samfinansierat civildepartementet.SIPU ochär av

SIPU-4 Etikprojektet

föreställ-Syftet med förstudien kartlägga medvetenhet,kunskaper,är att
organisation.praktiska erfarenheter etiska iningar och problemav en

projektet tillämpbarhet inom offentligResultatet ha generellväntasav en
extern föreligger. Projektet anslagsfinan-förvaltning. samverkanIngen är

slerat.

SIPU-5 Servicebarometern

förfina presentations-Syftet projektet utveckla och metoder ochmed är att
attityder myndigheternasformer för mätning medborgarnas till och denav

offentliga service. Resultatet projektet komma helasektorns väntasav
olikaoffentliga tillgodo, specifikt 20-tal myndigheter.sektorn ettmer

övriga stabsmyndigheter inte aktualiserats. VissSamverkan med har me-
diskuterats SIFO. dagslägettodsamverkan har med SCB och med l är

anslagsfinansierat, från civildepartementet.projektet medel har söktsmen

utvärderingSIPU-6 Strategier för

fram för myndighe-Syftet projektet lathund underlagmed är ochtaatt en
projek-strategier metoder för utvärdering. Resultatetval ochternas avav

offentligai princip hela tillgodo. Samverkankomma sektorn ärväntastet
praktikfallmyndigheteravsedd ske med RRV, urval några samtatt somav

privata Projektet anslagsfinansierat.olika konsulter. är

SIPU-7 Beställarkompetensen

syftar till fram för utvecklingProjektet metoder och kalkylmodelleratt ta
i entreprenadsituationer. Resultatetbeställarkompetensen väntasav

beställarfunktionen skiljas frånmyndigheter, producent-komma där kan
tillgodo. med kommunerrollen, Samverkan avsedd ske med RRV,är att

huvudorganisationer arbetstagarorganisa-landstingoch och deras samt
anslagsfinansierat. 244tioner. Projektet idagär



SOU 199141SIPU-8 Omvärldsanalys
Bilaga 16förrikta blickensyftar till hjälpa organisationer utåtProjektet attattatt

fånga förutsättningar,förändringar i krav ochoch analysera allmännaupp
översiktligtförväntningar. i form modellResultatet, generell somenav

beskriver faktorer i omvärldsanalys,olika behandlas ärbör gene-som en
istatsförvaltningen. sker löpanderellt tillämpbar inom hela Samverkan

diskussionsform Metoddiskussioner förs kommuner,med med tvåRRV.
Örebro. anslagsfinansierat.LON i Projektetoch Högskolan är

SIPU-9 Organisationsanalys

förmetoder arbeteSyftet med projektet sammanställa modeller ochär att
tillämpaförändringar förfina, ochorganisatoriskamed samt att presentera

offent-i princip helaprojektet kommadessa verktyg. Resultatet väntasav
Ävendiskuterats.liga tillgodo. harsektorn Samverkan med statskontoret

försöksform myndigheter, länsstyrelser,samverkan i med ärett t.ex.par
anslagsfinansierat.till projektetstånd. dagslägetavsedd komma I äratt

SlPU-IO i projektorganisationArbete

förvalt-uppdragsfinansieringen i offentligaaccelererande takt ökar denI en
linjeorganisation tillorganisationer frånningen. övergår renodladMånga

Övergångenprojektorganisation. ställer krav på ändraderenodlad styr-
ledning Projektet syftar tillformer förändrad verksamheten.och attav

projektet inne-fördjupad inom området. Resultatetutveckla kunskap av
syfte bistå organisationer vidolika insatser i övergångbär atttyper enav

Projektetfrån projektorganisation. sker.linjetill Ingen samverkanextern
anslagsfinansierat.är

SIPU-ll Språkvård

försyftar till metoder myndigheternas språkarbete.Projektet utvecklaatt
offentliga myndigheter generellt tillgodo. Sam-Resultatet kommaväntas

pilotmyndigheter RSV och RPS statsråds-verkan med antalsker samtett
beredningens finansierat civildepartemen-språkexperter. Projektet är av
tet.

utvecklingsarbetetKarakteristik av
projekten fördelar sig huvudsakligen på ämnesområdena Personal-De l l

utveckling % °0 och Verksamhetsanalys36 antalet; 32 avkostnadenav
omfattanderesursmässigt36 antalet; 7 avkostnaden. Det mestav

°0 ligger dockenskildaprojektet SIPU-ll Språkvård; 57 kostnadenav
Övrigt. egeninitierade, detinom projekten 10 medanämnesområdet ärAv

projektet regeringsuppdrag. Dettaåterstående och SIPU-l l ärstörsta är
minst milj.samtidigt total kostnadsram l kr.det enda med aven

Ävenmyndigheter. kontak- 245projekt med andraI 7 sker samverkanllav



SOU 1991 41stabsmyndigheternamed de övriga i 6 projekten.är väl utveckladten av
Bilaga 16resursintensiva projektetDet SIPU-ll Språkvårdsprojektet har externa

pilotmyndigheterkontakter antal statsrádsberedningen.med medett samt
ÖvrigaSpråkvårdsprojektet finansierat civildepartementet.är av pro-

jekt fall anslagsfinansierade.i 7 Språkvårdsprojektetär 11 De utöverav
finansierade resursmässigt respektiveutgör också det andraär externtsom

tredje projekten.största

pensionsverk3.4 Statens löne- och

Utvecklingsuppgzfter

instruktion för systemförvaltningI SPVs 1988 13 verket1 sägsatt svarar
matrikelföring, löneuträkning får utföra jämte sinam.m. och uppdrag,

uppgifter. för utvecklingsarbetehandläggande Detta medutrymmeger
tilllämpbarhet. praktiken driver utveckling igenerell I SPV huvudsak

riktat till förvaltningsområde for.endast det verketsom ansvarar
anslagsframställningarsina har SPV iI betonat verket alltattsenaste

omfattning blivit intern forserviceorganisation statliga arbetsgi-större en
för uppgifter avgiftsfinansierade.Gemensamt alla de Medär ärattvare.

ordning kostnadsallokering i finansieringendenna nås bättre konsekvens
möjlighet till koppling mellan pris och kvalitet.samt

Översikt utvecklingsprojektav
Uppgifter utvecklingsprojekt inhämtats från projekthar SPV. De treom

förtecknats i innefattartabell 4 det SPV utveck-gör gemensamtsom av
lingsarbete. i förstaSPV hand produktionsmyndighet. utveck-är Deten
lingsarbete bedrivs kring pensionssystemet, för fådet bl.a.attegnasom
effektivare handläggning pensionsärenden, exempelvis intebedömsav
falla förinom undersökningen.ramen

PågåendeTabell 4 utvecklingsarbete vid SPVgemensamt

Ämnesom-Litte- Benämning förUppdrags- Budget TidrymdVarav
UtfallVid behov avkortad råde 2 givare konsulter Status1 3 4 5ra
milj.kr. milj.kr.

SPV-l PA-90 EA Regeringen 30 10 1988-1993PA+
ARKIV-projektet 1987-1991SPV-2 ADB 0,60 0,17Internt
ATTACK-projektetSPV-S Org-utv 0,82 1990-1992Internt -

Noter
Litterering för undersökningsl denna behov.

2 enligt följande indelning.Område
Arbetsgivarfrågor KontorsadministrationEA
LedningsorganisationsutvPA [fersonalutveckling
Verksamhetsanalys OvrigtADB
alternativt3 vilken uppdragsgivare.Internt extern

utfall. Uppgift tillgängligtillämplig;4 Totalkostnad eller årskostnad; budget eller resurssatt.-projekttid. Vilande.5 Planerad Ev. Pågående,status

SPV-l PA-90

Syftet projektetmed PA-90 utveckla löne- och personalad-är att ett nytt
SLÖRPIR. 246ministrationssystem ersättning för Detta börsystemsom



SOU 1991kunna 41användas alla myndigheter. i formSamverkan sker med RRVav av
Bilagatekniska lösningar 16for informationsöverforingbl. och medgemensamma a.

Statskontoret for utnyttjande referens-dess allmänna kompetens. Enav
har bildats, övrigadär myndigheter ingår. Stöd konsulter användsgrupp av

for systemutvecklingen. Projektet finansieras vinstme-med ackumulerade
avgifternadel och med i personaladministrativade centrala systemen.

SPV-Z ARKIV-projektet

Syftet ARKIV-projektetmed arbetsmiljö,nå bättre bättreär att systema-
tik, hanteringsäkrare och minskat i arkivet.utrymmesbehov Detta be-
döms behov hos myndigheter. Informationmånga utbyts medmotsvara
Statskontoret, tills vidare inte med myndigheter. Finansie-andramen
ringen till °0 Förnyelsefonder.och 70 Statensär extern genom

SPV-3 ATTACK-projektet

Syftet ATTACK-projektetmed skapa arbetsorganisationär kanatt en som
tillvarata de anställdas kunnande och tillkompetens, leder högsamt som
effektivitet och god arbetstillfredsställelse. Erfarenheterna, arbetssättet

kunna spridas tillväntas SPVs kunder, därigenomoch kunnam. m.
komma hela statsförvaltningen till SIPU anlitas konsult. Sam-nytta. som

ñnnsverkan imed länsstyrelsen Stockholm kriminalvårdsanstal-och med
i Norrtälje. Finansieringen sker Statens Förnyelsefonder.ten genom

Karakteristik utvecklingsarbetetav
projekt inteTre tillräckligt förär underlag allmän karakteristikett stort en

utvecklingsarbetet. projektDet dock, SPV-l ägnas åtnoteras att ettav
vidareutveckling visst operativt ADB-system, medan de båda andraettav
SPV-2 angriperoch SPV-3 arkivfrågorgenerella problem ochmer
kompetensutveckling. operativa projektet regeringenDet och harär stort

uppdragsgivare, medan de generella projekten mindreär avsevärtsom mer
drivsoch interntpå uppdrag.

Statens Förnyelsefonder dominerande källan till finansieringär den av
de båda mindre projekten, i själva initiativtagare tilloch är verket det ena
SPV-3. Motiven i dessa fallbåda nå slags vardagsra-att ettsynes vara
tionalisering, med tänkt tillämpning utanför organisatio-också den egna
nen.

Samverkan med andra stabsmyndigheter, övriga myndigheter,och med
är välutvecklad. Utvecklingsarbetet bedrivs till del med kompetensen egen

det kan läsas in till personalutveckling i de båda mindresträvanen-
projekten.
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SOU 199141Statskontoret5
Bilaga 16Utvecklingsuppgzfter

förvalt-centralinstruktion 1988 959 verket ärI Statskontorets attanges
rationaliseringadministrativ utveckling bl.a.för ochningsmyndighet -

i statsförvaltningen. Statskontoretdatabehandling ADBautomatisk -
rationella arbets-följa utvecklingen inom området utvecklaskall samt

formuleringartekniska hjälpmedel.administrativa och Dessametoder,
statsförvalt-tillämpbarhet iutvecklingsarbete generelldirekt medpekar på

ningen.
199394anslagsframställning för 199192-fördjupade budgetårensinI

särskilt avsnitt utvecklingsverksamheten. DetåtStatskontoretägnar ett
inriktar sinalångsiktig. Statskontoretdenna verksamhet ärbetonas att

effektiviserings-iuppgifter angelägnainsatser ärpå sådana ettsom
organisationer. Valetinte utförs andraperspektiv bättreoch avavsom

perspektiv, inteförvaltningsgemensamtinriktning väglettshar ett avav
Vidare betonasFörväntade lönsamhet på marknad.produkternas atten

regeringenutsträckning skall uppdragi ske påarbetet ökad samt attav
hit-uppmärksamhet änspridningen arbetsresultaten skall störreägnasav

utvecklingsarbete ibedriva sitteftersträvartills. Statskontoret att samar-
olikaförvaltningsmyndigheter, FoU-andra stabsorganbete med såväl som

organisationer.
redovisatanslagsframställning har Statskontoretsin FördjupadeI en

inriktas tvåutvecklingsarbete. skall på detreårig för sitt Arbetetplan
Informationsteknologi IT.Förvaltningsekonomi ochmandatområdena

syftar till uppnåförvaltningsekonomiska områdetinom detInsatserna att
statliga verksamhe-ansvarsfördelning finansieringeffektiv och denaven

uppföljning effektiv myndighetsverksamhet.effektiv styrning ochochten,
effek-syftar tillinformationsteknologiska områdetinom detInsatserna ett

statsförvalt-inomi myndigheternas verksamhet ochtivt utnyttjande ITav
omfördel-stegvisinformationssäkerhet. Enningen godkoncern samtsom

fördelning mellan områdenatill likaning planeras resurserna en merav
informationsteknologi.förvaltningsekonomi och

regeringens förnyelsearbetestödjaUtvecklingsverksamheten skall av
bedrivas ibudgetpolitiken. skalloffentliga och Arbetetden sektorn stegtre

Genomföra utvecklingsinsat-utvecklingsinsatser, 21 Bedöma behovet av
erfarenheter.Sprida resultat ochoch 3ser

inslagetför möjligt stärkastyrning arbetet bör,Regeringens att avav om
frånformen departementenefterfrågestyrning, i grad uppdragökad ta av

behovsstyrda arbeteutifrån sektoriella behov. allmäntDetderas sommer
inom angivna mandat-utföra initiativ dekunna påStatskontoret bör eget

dialogförstudier.formen bevakning, och Enfår främst analysområdena av
sin utgångspunkt iprioriteringarna lämpligenkanbehoven och taom

utvecklingsplan.treårigaStatskontorets
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1991 41SOUÖversikt utvecklingsprojektav
16Bllaga39Defrån statskontoret.inhämtatsharutvecklingsprojektUppgifter om

harutvecklingsprojektdei tabell 5 utgörförtecknatsprojekt somsom
statsförvaltningen.Förgenerell betydelse

vid StatskontoretutvecklingsarbetePågående5Tabell gemensamt

TidrymdförÄmnesom- VaravBudgetUppdrags-BenämningLitte-
5StatuskonsulterUtfall 4givare 3råde 2avkortadVid behov1ra milj.kr.milj.kr.

1988-0,202,00Regeringenolfent- ADBUtvecklingSTK-l
Vilandeoch ADBlighet

9911988-12,93Regeringen 6,77ADBSTATNATSTK-2
1988-19910,25 år2,67 årRegeringenAnvändarorienterad ADB perSTK-3 per Spridn.fassystemutveckling
1988-1991år0,23årRegeringen 0,67ADBEffektivare perSTK-4 persystem- Spridn.fasFörvaltning
1989-19911,503,01InterntADBElektroniskaSTK-5

ärendevägar
1988-19912,10Nordiska 2,20ADBf SQLHjälpsystemSTK-6

Min-rådet
1988-199l0,801,20InterntADBADB-säkerhetSTK-7
1989-0,600,12Internti ADBdata-STK-8 Säkerhet

kommunikation
9911990-10,05InterntADBlnformationsplane-STK-9 -

infrastrukturring och
1990-19910,05InterntADBNormeringSTK-IO av -

nomenklatur
1986-19913,505,25InterntADBKunskapssystemSTK-l l 1990-19910,100,50InterntADBHandläggningsstödSTK-12
Löpande0,10 årår0,29InterntADBOSI-utveckling perSTK-13 per
1991-0,05 år0,24 årADB InterntGSI-tillämpningar perSTK-14 per
-19910,08 årår0,22InterntADBiArbetsplatser nät perSTK-15 per 1989-19900,050,20NordiskaOSI-proñl ADBNordiskSTK-16

Min-rådet
1990-19910,100,35InterntADBFöroffentligSTK-17 EDI

förvaltning
Löpandeår0,10år1,44InterntADBIT-standardisering perSTK-18 per 1988-0,14 årInterntADBOSINET-SSTK-19 per - Löpandeår0,01år0,40InterntADBErgonomistandard perSTK-20 per
1990-0,10 årår0,64InterntADBLeverantörsobero- perSTK-21 per

datorteknikende
1990-0,09 år0,27 årf InterntKravspeciñkation ADB perSTK-22 per

upphandlgenerella
1989-19910,200,78InterntResultatuppföljning V-analysSTK-23 1989-19910,100,87InterntV-analysEffektanalysSTK-24
1988-0,040,25V-analys InterntochBeställar-STK-25

producentrollen
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Tabell 5 Pågående utvecklingsarbete Bilagavid Statskontoret 16gemensamt
forts.

Ämnesom-Litte- Benämning Uppdrags- Budget förVarav Tidrymd
Vid1 behov avkortad råde 2 givare 3 Utfallra 4 konsulter Status5

mi1j.kr. milj.kr.

STK-26 Serviceundersökning V-analys Internt 0,44 0,09 1990- 991l
STK-27 Kalkyler och V-analys Internt 0,32 0,03sam- 1989-1991

hällsekonomi
STK-28 KRON-grundskolan V-analys Regeringen 0,37 0,80 1988- 991l
STK-29 Produktivitetsanalys V-analys Internt 0,43 1990-1991-STK-30 Styrning uppdrags- V-analys Internt 0,50 0,10 1989-1991

fmasierad verks
STK-3 l Resultatmått V-analys Regeringen 0,75 0,33 1989-1990
STK-32 Resultatorienterad V-analys Internt 0,53 0,08 1990-1992

styrning
STK-33 Controllerutbildning V-analys Internt 0,20 0,14 1990-1991
STK-34 Entreprenader V-analys Internt 0,49 0,04 1989-1990
STK-35 Väl fungerande V-analys Regeringen 3,00 0,80 1990-1991

myndigheter
STK-36 Strategiskplanering Ledn-utv Internt 0,70 0,20 1988-1991

och IT
STK-37 Förändrings- och Org-utv Internt 2,20 0,20 1986-

utvecklingsmetodik
STK-38 Förändringsmetodik Org-utv Internt 0,80 989- 991l l-i samverkan RSVm
STK-39 Erfarenhetsbildning Org-utv STU, MDA 1,48 år 0,75 år 1988-1991per per

Noter
Littereringl för denna undersökningsbehov.

2 Område enligt följande indelning.
EA Arbetsgivarfrågor Kontorsadministration
PA Ledningsorganisationsutv Ifersonalutveckling
ADB Verksamhetsanalys Ovrigt

3 Internt alternativt vilken uppdragsgivare.extern
4 Totalkostnad eller årskostnad; budget eller utfall. Uppgift tillgängligtillämplig; resurssatt.-5 Planerad projekttid. Ev. Pågående, Vilande.status

STK-l Utveckling rådgivning offentlighet och ADBav om
Syftet formuleraär och sprida för förvaltningenrådatt hurom man
hanterar offentlighetsfrågor vid användning ADB. RRV isamverkarav

ÖCB,projektet, liksom DI m.fl. myndigheter. Kommunförbundet och
Landstingsförbundet har varit intressenter. Konsult har föranvänts, bl. a.
mycket skrivarbetet. Projektet har finansierats över anslag. Arbetetav
nådde slut itemporärt september 1989, fortsättningett övervägs.men en

STATNÄTSTK-2

Syftet föreslåär telekommunikationsstrategiatt för statsförvaltningen,en
utforma handlingsplan på området och utarbeta underlag fören ett upp-
handling. Företrädare för RRV har deltagit i referensgrupp, ävensamten
medverkat bedömare. referens-I och arbetsgrupper har deltagit AMS,som 250



SOU 1991 41funnits medocksåSamverkan harRPS, SCB, LMV och VV.RSV, RFV,
Bilaga 16ÖCB. ochTrigon, TeleplanStatskonsult,varitKonsulter harochDI

Finansieringen varit anslag.harInfosec. över

systemutvecklingAnvändarorienteradSTK-3

förvägledning användar-spridautformaprojektet ochSyftet med är att en
Vägledningenmyndigheter. vän-systemutveckling inom civilaorienterad

statsförvaltningen, ävencivilahela den samtkunna användas avtas av
utbild-spridningsfasen medilandsting. SIPU medverkarochkommuner

diskussionspartner. Eninformerathålls utgör externning och RRV samt
iVägledningenmyndigheter. prövasbildats med andrareferensgrupp har

UHÄ referensmo-sinbidragit medharFörsvarsdataprojekt och KTH.på
dell.

standardiseringsorganLON,SISU, Kommundata,Kommunförbundet,
kunskapsut-Dataföreningen Posteninternationellt,Sverigei och samt ger

medkonsulterKommundataerfarenhetsspridning. och ärEntraochbyte
tagitsharmetodiken. kontakterMångakring den valdaspeciell kompetens

finansieratsProjektet hardiskussionspartner.konsulterandramed som
anslag.över

systemförvaltning iSTK-4 Effektivare staten

effektivareförsprida vägledningutforma ochSyftet projektetmed är att en
allaanvändasVägledningen kunnaväntassystemförvaltning i staten. av
harutbildning. RRVspridningsfasen medimyndigheter. medverkarSIPU

Statskontoretreferensgrupp. RRV ochprojektetsingår igivit samråd och
referensgrupp harkonferens i Enhållit ämnet.har även gemensamen

Kommundata,Kommunförbundet, SISU,myndigheter.bildats andramed
diskussionspartner.varitintressentföreningar harm.fl.Dataföreningen

Fi-Data-Logic.SKD-företagen ochhållits medSärskilt kontakt harstor
varit anslag.nansieringen har över

SÄNDElektroniska ärendevägarSTK-5

handläggningsmässigjuridisk ochteknisk,varit utformaSyftet har att en
förvaltning,i offentligadministration ärendenför ADB-stöd åtlösning av

administrationpilotfalllösningentillämpa den på ett avattsamt -
eftersträvaslösninggenerellarbets-marknadsutbildning i Kalmar. En som

ärendehanteringsstöd. Sam-förvaltningens behovtillgodose helakan av
ingår iSKD-företagen och TeleverketAMS.etablerats medverkan har

Finansieringenfungerat.SKD-företagenkonsultprojektstyrelsen. Som har
förnyelsefonder.till del Statenssker stor genom

för SQLSTK-6 Hjälpsystem

inaturligt språkanvändamöjlighetenpåvisa och utvecklaSyftet är attatt
tillansluter 251i databaserinnehålletform för utnyttjandeskriftlig somav



SOU 199141standarden ISO 9075 Structured Query SQL.Language Samverkan-
Bilaga 16forskarehar skett med och organisationer i nordiskade länderna. Flera

ikonsulter har arbetat projektet. Finansiering erhållits från Nordiskahar
Ministerrådet.

STK-7 iVägledning ADB-säkerhet

Syftet framtagning, utgivning spridningär och ADB-säker-av en
hetshandbok för statsförvaltningen, for myndigheternasöka medveten-att
het i referensgrupp.och kunskaper på området. RRV och SIPU ingår en

ÖCB,RPS, DI, BS, iRA, RFV, Posten och Televerket deltar också arbetet,
liksom Kommunförbundet Landstingsförbundet.även och Konsulter har
varit projektledare för innehåll samordning olikaoch deanväntssamt av
delarna i handboken. Finansieringen anslag.är över

STK-8 Säkerhet i datakommunikation

Syftet riskeröka medvetenheten och krav det gäller säkerhetär näratt om
inom datakommunikation. särskilt inriktatområdet Arbetet statsför-är på
valtningens remissinstans,behov. RRV liksom RPS. SKD-företagenutgör
anlitas förkonsult grundmaterialet. Finansieringen anslag.är översom

STK-9 Informationsplanering och infrastruktur för informationsstöd

Syftet framtagning forvägledning myndigheternas planeringär ochav
administration information. finnsKontakter med RRV och SIPU.av
Finansieringen anslag.är över

STK-10 Normering nomenklaturav
Syftet dokumentera praktikfall utformaär råd och rekommenda-att samt
tioner för normering begrepp och inom informations-nomenklaturav
försörjning, tillämpningmed särskilt länsstyrelse. finnspå Kontakter med

FinansieringenRRV och SIPU. är över anslag.

STK-11 Kunskapssystem

Syftet identifiera möjligheter för kunskapstekniken i offentlig förvalt-är att
ning, formulera och utveckla för utvecklingmodeller kunskapssy-att av

bidra till inom visatkunskap området. Resultatet har påstem samt att
kvantitativa besparings effekter,avsevärda såväl kvalitativa ser-som

vice effekter. Samverkan funnits CSN, SoS, AMS, universitethar med DI,
socialförvaltningar.och utrustning varit Unisys,Leverantör har IBM,av

Statskonsult mfl. Konsultföretagen Epitec och Infologics har bidra-också
git erfarenhetsutbyte. Finansieringenmed varit %har både ca 25extern
och %.anslag 75över ca 252



SOU 199141HandläggningsstödSTK-l 2
Bilaga 16pilottill-från pågåendeerfarenheterSyftet tillvarataga och utvecklaär att

för marknadspå-ärendehantering, underlaglämpning datorstödd somav
statsförvaltningenrekommendationer tillformulering råd ochverkan, av

hälftenTill omkring harinomframtagning standard området.samt av
Televerkets k. Demotelprogram.arbetet bekostats s.av

GSI-utvecklingSTK-l3

OSI-proñl SOSIPstatsförvaltningensSyftet utveckla denär att soms.
kommunikations-upphandling ochfor myndigheters dator-underlag av

AMS, KVS, LMV,referensgrupp ingår RSV, RPS, RFV,utrustning. I en
UHÄ Finansie-SCB.Televerket, ochFörsvarsdata, Posten,VV, LON,

ringen anslag.är över

CSI-tillämpningarSTK-l4

OSI-baserade produkterSyftet för användningenstödär samtatt avge
kravspecifikatio-för utformningerfarenheter grundsamla in avm. m. som

Finansieringen anslag.är överner.

samverkan i lokalnätSTK-15 Arbetsplatsers

kommunikationsfunktioner och protokollfastställa vilkaSyftet är att som
ochkommunikation basdatoreri mellanskall ingå de medsystem ex.

finnsstatsförvaltningen. medanskaffas Kontakterpersondatorer, som av
Consulting för framställning utkastvarit Nobis HBKonsult harRRV. av

anslag.till Finansieringen är överrapport.

OSI-proñlSTK-16 Nordisk

OSI-profil jfr projektet STK- 3fastställa lSyftet varithar att gemensamen
for enskilda svenskastatsförvaltningar. har intresseför nordiska Resultatet

Samverkan harnordiskamyndigheter vid kommunikation gränser.över
rådgiv-diskussionstatsförvaltningar. och allmännordiska Förskett med

FinansieringConsulting anlitats. har skettning Nobishar HB genom
Nordiska Ministerrådet.

STK-17 för offentlig förvaltningEDI

kringinformation råd och stödSyftet sprida och kunskapär samtatt ge
i statsförvaltningen.Interchangeanvändningen ElectronicEDI Dataav

förvaltningen.rationalisering för helapotential tillEDI bedöms ha stor
ingår och AMS. Ireferensgrupp RFVKontakt har tagits med RRV. I enen

Kommunförbundet, Televerket ochförsitter representanterstyrgrupp
delvis påLandstingsförbundet. till har lämnats,Underlag rapporten

253Infosec, Swepro, SPRLEDI-konsult, Kommun-konsultbas, TeleDelta,av



199141SOUmellan Statskontoret,samarbeteProjektet ärTeleverket.och ettdata
Bilaga 16vilka delatLandstingsförbundet, ävenochTeleverketKommun-förbundet,

kostnader.finansieringenpå externaav

IT-standardiseringSTK-18
internationellteuropeiskt ochi nationellt,deltagandeSyftet är att genom
Statskontoretsunderhållutveckling ochstandardiseringsarbete samt av

till lämp-medverkaStandardiseringsinformation attochtekniska normer
Någrastatsförvaltningen och kommunerna.finns förIT-Standarderliga av

via Standar-ochi olika arbetsgrupperingårmyndigheternade större ex.
Tele-Exempel ärstandardiseringsråd.och Statskontoretsdiseringsorganen

och Posten.SCB, FRIRSV,verket,
medstandardiseringsorgan,ll.SIS stats-ISO,finns medSamverkan m.

medCCTA,NIST ochmotsvarigheter, motsva-utländskakontorets ex.
utnyttjas,Konsulterföretag.privatamed Störrenordiskarande Samtorgan

anslag.Finansieringen är överremissorgan.även som

OSINET-SSTK-19

svenskt data-OSINET-S ettIT4-projektetidelförSyftet Statskontorets
OSI medkunskapernaFörbättraenligt OSIkommunikationsnät är att om

iintressenternastatsförvaltningen. Flerainomtillämpningarsikte på av
UHÄ.UDAC ochTeleverket,Exempelmyndigheter. ärIT4-projektet är

Fi-intressenterna.konsultföretag, blanddäriblandFöretag,Vidare ingår
Ordförandeskapet,anslag.del är överStatskontoretsnansieringen somav

intäktskälla.har, ärStatskontoret en

ErgonomistandardiseringSTK-20

inominternationellt arbeteför och bedömakravSyftet ställa ergo-är att
Televerket,behov.statsförvaltningenssikte pånomistandardisering med

SIS-inomskerfl. i arbetet,deltarASSAMI,FOA,Posten, enSomm.
anslag.Finansieringen överärkommitté.

datorteknikLeverantörsoberoendeSTK-Zl
statsförvaltningen påförkravfastläggaSyftet enär att gemensamma

Småska-utbytbar,enhetlig ochutvecklingdriftmiljö för ochteknisk av en
teknikSådantillämpningar.administrativadatorteknik förlig avses ge

i gradsker högSamverkani helhet.statsförvaltningen dessbesparingar för
påanvändarsamarbeteStandardisering ochförinternationellamed organ

anslag.Finansieringen är överområdet.

upphandlinggenerellKravspeciñkationSTK-ZZ
iarbetetutifrån resultatkravspeciñkationerutformaSyftet pro-är avatt

förochgenerellaKravspeciñkationerna ärSTK-2l.jektet gemensamma
RPS,jämte RSV,referensgrupp,ingår iRRVstatsförvaltningen.hela en

254anslag.Finansieringen överärFDC.ochRFV



SOU 199141STK-23 Resultatuppföljning
Bilaga 16Syftet med projektet stödja genomförandetär den budgetprocessenav nya

underlätta för departement myndigheter föroch och använda metoderatt
resultatuppföljning olikaanpassade till verksamhet. En metodväg-typer av
ledning för årliga iresultatredovisningar kommer samverkanutarbetasatt

utformas förmed RRV. I samverkan SCB metodvägledningmed en
myndighetspecifika prisindexar. för resultatuppföljningEn vägledning och
produktivitetsanalyser vid länsstyrelser i LONutarbetas samverkan med

fleraoch länstyrelser. Konsulter anlitas för fram PC-baseratatt ta ett
för beräkning produktivitetsutvecklingen i statlig tjänstepro-program av

duktion. Projektet anslagsfinansierat.är

STK-24 Effektanalys

Projektet syftar till bygga kompetens och insikter i hurskapaatt upp
effekter kan led i omprövningen statligamätas verksamheterettsom av

genomförandetoch den ibudgetprocessen. Med utgångspunkt deav nya
krav regeringen i myndighetsspecifika direktivenställer de till enskilda
myndigheter genomförs fallstudier.antal kommer ligga tillDessaett att

Ävenför metodvägledning för effektergrund hur kan utvärderas.en
institutionella frågor utvärderingsfunktionenhur organiseradvad äravser
inom olika samhällssektorer kommer Projektet iuppmärksammas. skeratt

flera förvaltningsmyndigheter. Projektetsamverkan med RRV och är
anslagsñnansierat.

STK-25 Beställar- och producentrollen

Syftet projektet stimulera till prövningmed ökadär entreprenadlös-att av
ningar utvärderingsmetoder.utveckla kalkyl- och idéEn central ärsamt att
därvid skilja beställar- och producentrollerna, for på detta sättatt att

möjligheter för konkurrens. Resultaten, bl. i formöppna vägled-a. av en
ning för egenregikalkylering, bedöms i offentligaanvändbara helavara

ligga till försektorn och kan grund speciella rekommendationerväntas
inom olika sektorer.

produktivitetsdelegationenPå uppdrag 198902I görs bedöm-av en
ning effekterna offentliganbudskonkurrens i sektor potentialenochav av
för kostnadsbesparing. Sådana genomförda strukturförändringar byg-som

åtskillnadpå beställar- och producentrollen bl. SJBanverketger en av a.-
tillkomstenoch erfarenheter förAMU-gruppen studeras ochav avses ge-

andra liknande strukturförändringar.
Samverkan olika förvaltningsmyndigheterssker med RRV, SIPU, samt

landstings- kommunförbunden.och Projektet i huvudsak anslagsfman-är
sierat.

STK-26 Serviceundersökningar samhällsekonomiskaoch analysmetoder

Syftet projektet inventeringmed dels vilkaär göra ochatt ansatseren av
för 255metoder serviceundersökningar tillämpas i statsförvaltningen, delssom



SOU 199141myndigheters erfarenheter serviceundersök-kartlägga antalatt ett av
Bilaga 16i vägledning för myndigheternaningar. Projektet resultera huravses en

förbättra kvaliteten i sinserviceundersökningar kan verksamhet.genom
metodvägledning för värdering offentligt produ-Dessutom kommer en av

färdigställas. förvalt-tjänster Samverkan sker med bl. antalcerade att etta.
ningsmyndigheter. Projektet anslagsñnansierat.är

STK-27 samhällsekonomiska bedömningar -ADB-Kalkyler och
investeringar

i omfatt-Syftet projektet för statsförvaltningen ökadmed verkaär attatt
ADB-investeringar.ning iskall beakta lönsamhetsaspekter samband med

förför projektet regeringensEn utgångspunkt de krav på beslutsunderlagär
investeringsplaner ställs iprövning myndigheternas och denADB- somav

i förProjektet kommer resultera vägledande rådbudgetprocessen. attnya
myndighetsñnansiellamyndighetschefer i metodvägledningar för kal-samt

isamhällsekonomiska investeringsbedömningar. Arbetet skerkyler och
förvaltningsmyndigheter. Projektet anslags-kontakt olika ärmed RRV och

finansierat.

STK-28 KRON-grundskolan

iSyftet jämföra kvalitet i grundskolan demed projektet kostnader ochär
KRON-studiernordiska Projektet fördjupning tidigareländerna. är en av

Sverigesförväntas till relativt högreoch ökade kunskaper orsakernaomge
Även förformerfrågor metoder och dengrundskolekostnader. rörsom

olikastatliga styrningen i de länderna kommergrundskolan att upp-av
förerfarenheter intresseProjektet förväntas resultera imärksammas. av

fortsatta utvecklingen relationerna mellan och kommunernaden statenav
på skolans område.

SÖ,företrädare för ochProjektet referensgrupp vari ingår SCBhar en
anslagsñ-utbildningsdepartementen i nordiska Projektetde länderna. är

nansierat.

produktivitetsanalyserSTK-29 Vidareutveckling av
för jämföraSyftet projektet metodermed utveckla ochär attatt anpassa

utförproduktivitet i flera organisatoriska enheterverksamheter där samma
genomförandetför dentjänst. Projektet led i Statskontorets stödär ett av

budgetprocessen.nya
nivåstatliga regional och lokalEtt antal verksamheter på ärstort

organiserade jämförelser sig Värdetväl låter göras.så dennaatt typ avav
framgångsrika lösningarspridai möjligheternasådana analyser består

utföra tillämpningar iolika Projektet antalmellan enheter. kommer att ett
försäkringskassorna.olika myndigheter, ochsamverkan med bl.a. RFV

Projektet anslagsfmansierat. 256är



SOU 1991 41STK-30 för verksamhetFormer styrning uppdragsiinansieradav
Bilaga 16projektet former för styrning utvecklaSyftet med ochär undersökaatt att

för formenmarknadsanalyser. Resultatet kommer hametod atten av en
kontinuerligtvägledning för myndigheter. Samverkan utbytebestår ettav

informationsutväxling.i form diskussioner Samverkanmed RRV ochav
diskussioner.SGU i form intervjuer ochsker också med LMV och av

anlitas i intervjuer framtagande modellKonsulter arbetet med och enav
för Projektet anslagsfrnansierat.marknadsanalys. är

STK-31 Kartläggning resultatmåttav
olikaSyftet projektet vilka resultatmått slagmed kartläggaär att av som

privatförekommer inom statlig respektive kommunal verksamhet och
främst förutnyttjas densektor och hur de används. Resultaten kommer att

fortsatta utvecklingen former för regeringens resul-och metoderav
jfr projektettatstyrning statlig verksamhet. Samverkan sker med RRVav

självafinns myndigheter i kartlägg-RRV-25. Samverkan också med 17
landsting.ningen. företag, ochDärutöver samverkar 5 5 kommuner l

Projektet anslagsñnansierat.är

STK-32 Resultatorienterade styrformer

Syftet projektet resultatorienterade styrformermed utvecklaär att anpas-
till olika statliga Projektet isade verksamheter. led statskon-är etttyper av

till genomförandet Projektet harstöd den budgetprocessen.torets av nya
budgetpropositionsutredningen idéskriftpå uppdrag utarbetat påav en om

i riksdagensvilket resultatstyrning komma till uttryck budgetbe-kansätt
handling.

främst frågorfortsatta utveckling ochl det arbetet kommer rörsom
olikaanvändning resultatmått i beslutsprocesser studeras. Samver-attav

olika förvaltningsmyndigheter. Projek-kan med ochkommer ske RRVatt
anslagsfrnansierat.ärtet

STK-33 Controllerutbildning

controllerutbildningSyftet projektet för statsförvalt-med utvecklaär att en
ningen. Projektet förväntas i stimulera myndigheternaresultera attatt

controllerfunktion. förbygga Samverkan sker med RRV kursut-upp en
veckling genomförande. för pedagogisk utformning.och Konsulter anlitas

anslagsfrnansierad.Statskontorets medverkan är

STK-34 statsförvaltningenEntreprenader i

Syftet erfarenheternaprojektet omfattningenmed kartlägga ochär att av
statlig utförs syfteverksamhet pâ entreprenad. Ett studeraärannat attsom

förekomsten myndigheternabenägenheten till och planer hos lägga 257attav

9 ll-0537SOU199141



SOU 1991 41studien ligga tillentreprenad. Resultatenpåverksamheter avsesut av
Bilaga 16aktivtrekommendationer prövaochför ställningstagandengrund att mer

effektiviteten.i syfte ökaentreprenadlösningar att
imyndigheter medverkatRRV och åttaskett medSamverkan har som

anslagsfinansierat.Projektetfallstudier. äringåendemer

myndigheterfungerandeSTK-35 Väl

statligtillmyndigheter ansluterfungerandeprojekt VälStatskontorets en
särskild utredare.ledningutredning under enav

frånkunnandeöverföra erfarenheter ochprojektetSyftet med är att
ochAvsikten påmyndigheter. ärtillföregångsmyndigheter andra ta vara

effektiva ochmyndighetervad görgenerella slutsatserförmedla somom
referensgrupp. Med SAV,imed RRVskerframgångsrika. Samverkan en

fungerandeutvärdering välpå ochförslagdiskuterasLONSIPU, av
ingår i undersök-ochmyndigheter kontaktas,myndigheter. Alla större

studier.fördjupadeförväljaskommerNågra kommunerningen. utatt
till %Projektet 33projektarbetet. äranlitas ikommerKonsulter an-att

finansierat civildepartementet.till °0slagsfinansierat och 66 av

ITplanering ochStrategiskSTK-36

IT-planeringenstrategiskahur densystematisera kunskapSyftet är att om
i verksamhet.övrigt strategiarbetemedintegrerastill ochrelaterasbör en

upprätthållsdialogkring ochSIPU metoderfunnits medharSamverkan en
FörsvaretÖBochPostenAMS, LMV, VV, PRV,kravmed RRV m.om m.

finansierasProjektetför intervjuerhardeltagit. Konsult använtshar m. m.
Arbetsmiljöfonden.delfinansiering frånmedanslag,över

utvecklingsmetodikFörändrings- ochSTK-37

arbets-sprida för struktureratmetodertillämpa ochutforma,Syftet är att
tillsammans medUtbildning utvecklatshararbetsformsutveckling.försätt

SÖ, Polisdistrikt har medver-HuddingeochRSVFortF,ALC, KV.SIPU.
finansierasProjektetfunnits med konsulter.Erfarenhetsutbyte harkat.

Statensörnyelsefonder.delfinansieringanslag, medöver av

RSVsamverkan medFörändringsmetodik iSTK-38

organisatoriskmetodkedja försammanhängandeutvecklaSyftet är att en
generalisering.förunderlagvid ochRSVteknisk förnyelseoch ettsom

finansi-Projekteti arbetet.RSV deltarfunnits med SIPU.Samverkan har
förnyelsefonder.delfinansiering Statensmedanslag,över averas

ErfarenhetsbildningSTK-39 m. m.
ärendehandläggningsstödförSyftet hurprövaär prototypsystemettatt

arbetsinnehåll, med 258arbetsorganisation ochpåverkaspåverkar och av



tillämpning inom socialtjänsten. SOUErfarenheterna 1991kunna 41komma helaavses
statsförvaltningen till Bilagagodo vid införande 16kunskapsbaserade system.av
STU, Arbetsmiljöfonden, kommuner universitetoch har samverkatmed
Statskontoret i Socialstyrelsenarbetet. referensgrupp.medverkar i Deen
fackliga organisationerna, SKTF, SSR och SACO-S medverkar också.
Konsulter har varit sociologer och ombudsmän Finan-systemerare.samt
sieringen har ordnats samriskarrangemang STUmed och Stock-ettsom
holms universitet.

Karakteristik utvecklingsarbetetav
De 39 projekten har sin tyngdpunkt på ämnesområdet ADB %55 av

Återstodenantalet; °065 kostnaden. fördelar sig på Verksamhetsanalysav
och Lednings- och organisationsutveckling. projektenAv är 6 regerings-
uppdrag med anslagsfinansiering frånoch 3 uppdrag andra håll med extern

Återståendefinansiering. projekt30 egeninitierade, flertaletär ärvarav
anslagsfinansierade. ll projekten, 4 regeringsuppdrag och 3av varav

finansierade, har total kostnad milj. mindreänexternt över l kr. Inte 24en
projektende 39 planeras bli slutförda under år 1991.av

I 23 projekten sker samverkan med stabsmyndighet, där RRVav annan
har flestade noteringarna. Detta gäller särskilt inom ämnesområdet Verk-
samhetsanalys. Samverkan med övriga myndigheter vanligt förekom-är
mande. Tre projekt har karaktär löpande arbete. innebärDe deltagandeav
i Standardisering, syftemed hävda svensk statsförvaltnings krav inter-att
nationellt och utveckla produkter grundas på detta arbete.som

3.6 Försvarets rationaliseringsinstitut

Utvecklingsuppgijier

instruktionl FRIs 19881120 sägs verket central myndighet föräratt en
frågor organisationsutveckling rationaliseringoch inom försvarsdepar-om

område. FRI skall stödja myndigheternatementets på området, verkasamt
för god effektivitet inom totalförsvaret. FRI skall också på uppdrag bedriva
utvecklings- rationaliseringsverksamhetoch inom de delar totalförsva-av

ligger utanför Försvarsdepartementets område.ret som
anslagsframställningenAv för budgetåret 199192 framgår iFRIatt stor

utsträckning är beställningar från myndigheterna. Regeringsupp-styrt av
drag förekommer knappast. Kunderna vill fortsatt konsultativtettse
förhållningssätt hos FRI, föredrar intäktsñnansieringoch koncentra-samt
tion till vissa områden.

Företrädare för framhållerFRI policy försöka utnyttja andrasattsom
utvecklingsarbete inombåde offentligaoch den sektorn ochutom an-

deras resultat till försvarssektorns aktuella i fallbehov. Endast de detpassa
inte funnits några bra metoder eller dylikt hämta på andra håll har FRIatt
utvecklat själva.sådana Egen utvecklingsverksamhet eftersträvans-inteär

förvärd FRI. 259



SOU 99 41Utvecklingsprojekt l l
Bilaga 16Uppgifter utvecklingsprojekt inhämtats frånhar FRI.om

utvecklingsprojekt iEndast tabell 6 hardet ansettssom anges vara av
för statsförvaltningen.intressegemensamt

Tabell 6 Pågående utvecklingsarbete vid FRIgemensamt

Ämnesom-Litte- Benämning för TidrymdUppdrags- Budget Varav
UtfallVid avkonad råde 2 givare 3 konsulter Statusl behov 4 5ra
milj.kr. milj.kr.

ÖBFRI-l Värdering V-analys 1989-19901systemav ca -i drift

Noter
Litterering undersökningsl för denna behov.

indelning.Område enligt Följande2
Arbetsgivarfrågor KontorsadministrationEA
Ledningsorganisationsutv PersonalutvecklingPA

ADB Verksamhetsanalys Ovrigt
uppdragsgivare.3 alternativt vilkenInternt extern

budget eller utfall. Uppgift tillgängligtillämplig;4 Totalkostnad eller árskostnad; resurssatt.-Planerad projekttid. Pågående, Vilande.5 Ev. status

i driftFRI-1 Värdering systemav
förSyftet fram modeller kostnads-nyttoanalysär ADB-system, attatt ta av

användbarhet välja modeller ellergranska modellernas delarsamt att ut av
för användning anpassning till försvaretsmodeller eller behov. Modellerna

vid investeringsbedömning vidbör generellt användbara utvär-samtvara
dering funnitsoch analys ADB och verksamhet. Kontakter harav annan

i referensgrupp finns företrä-med Statskontoret deltar arbetet. IRRV. en
ÖB,för Finansieringenförsvarsgrenarna, FMV ochdare FörsvarsData. är

anslag.över

utvecklingsarbetetKarakteristik av
sikteUtvecklingsverksamhet med på generell användbarhet synes mer

eftersträvad förtillfällighet egenskap hos arbetsresultatetänvara enen
anförsförklaring till uppgift sektors-FRI. Som detta FRIs utpräglatsom

organ.

3.7 SKD-företagen AB

Utvecklingsuppgijfter

SKD-företagens affärsidé i årsredovisningen foruttryckt bl. 1989 ära.- -
näringslivbidra till effektiv och lönsam produktion hos i ochkunderatt

Affärsområden konsultverksamhet, kompetensutveckling,samhälle. är
servicebyrå- proñl-och leverantörsverksamhet samverkans-, ochsamt 260



1991 41SOUKoncer-delen ägttillSKD-företagen störreär staten.utvecklingsarbete. av
Bilaga 16dotterbolag omsätter50 °0 ägdatilloch änmoderbolaget camernen --

miljard år.kr.1 per
räk-statliga kunder,andelenSKD-företagenförFöreträdare attuppger

angivna% för de80°0 och30varierar mellanekonomiski volym, canat ca
inslagstarkahargörsarbetedetaffársområdena. Merparten avsomav
affärsidébärandesåmetodofta tillämpad ärutveckling. snartEn att, en

för entreprenörochidentifierats, avdelahabedöms enansvarresurser
tid.viss Ettinomlönsamheti annatFramgången mätsinom koncernen.

förkroppsligar bedömtFöretagköpatillvägagångssätt är enatt somupp
affärsidé.bärkraftig

Översikt utvecklingsprojektav
förintresse ärmed allmäntmodeller statenmetoder,Utveckling etc. enav

beräkningsgrunddocksaknasSKD-företagen. Detiväsentlig del arbetetav
tillmotsvarighetdirektEftersomuppskattning. någonsiffermässigför en

frami SKD-försutvecklingsprojekt interenodladestabsmyndigheternas
fördel-uppgifter belyserinte någramaterial, lämnas härFöretagens som

affärsområden.ningen på
SKD-k.i denkoncernen,verksamhetenförteckning finns överEn s.

1990. Härtjänsterochprodukterunderrubriken Företag,katalogen med
förteckningen.i deninnehålletrefereraförsökinte någotgörs att

varitdirektgjorts,satsningaromfattandedockDet kan nämnas, att som
länetsnabbaarbetet DetExempelförvaltning. äroffentligriktade till

initieratsärendehandläggning ocheffektiviseringtillsyftar avsomavsom
förnyelsefonder.Statens

utvecklingsarbetetKarakteristik av
företagets arbete,kommersiella satsningar,inriktning på styrMed den som

utveck-i valetmeningsfullt söka något mönstersärskiltintedet attär av
verksamhetenspåaflärsområdena. Ett måttangivnainom delingsobjekt

vinst.ekonomiskuppfylla denmålenförmåga är attatt ger

Utvecklingsrådet3.8

ngsuppgiftertveckliU

knutettill Statskontoret1988inrättades årUtvecklingsrådet ett organsom
offentlig verksam-informationsteknik ianvändningför främja godatt av

målin-vissa frågoravgörasådan kompetenshet och stärka att omgenom
anknötsiUppgiften1988959.utveckling ettforskning ochriktad rege-

statsförvaltningen och detfördatapolitikentill53288ringsbeslut DE
handlingsprogrammet.informationsteknologiskas.

hur arbetetbeskriver Rådetjuni 1990i53588-2sin slutrapportl
261intressenternautvecklingsfrågor, därspecificerapåkoncentrerats seratt



angelägna behov. Förstudier har genomförts SOUpå uppdrag 199141Rådet i arbets-av
siktemed på skapa beslutsunderlag för finansiering. Bilaga 16attgrupper,

Översikt utvecklingsprojektav
förteckningEn finns inledningsvisöver 13 identifierade och 7 slutligt

preciserade insatsområden för Rådets arbete i slutrapporten. För de 7
slutligt bearbetade områdena har förstudierapporter publicerats.separata
Här integörs något försök referera innehållet i förteckningenatt eller
förstudierapporterna.

Karakteristik utvecklingsarbetetav
Inriktningen det utvecklingsarbete konkretiseras i projektförslagenav som

i enlighetär, regeringsuppdraget,med långsiktig insatserän demer som
enskilda myndigheter i utförregel på initiativ. förslagenInget leddeeget av
till den samfinansiering efterlystes i uppdraget från regeringen. Initia-som
tiven har dock i flera fall övertagits andra finansiärer. iEn slutrapportenav
framförd förmodan informationsteknologiär området inte till-att ännu
skrivs tillräckligt strategisk betydelse i offentligaden verksamheten.stor

Diskussion4

4.1 Bilden i stort

förDet utvecklingsarbete,staten har överblickats igemensamma som
denna undersökning, omsluter under budgetåret 199091 milj.kr.år.55ca
Totalt har i undersökningen erhållits beskrivningar 96 utvecklings-av
projekt. Av dessa Statskontoret för %40 projektantalet och 40 %svarar av

projektvolymen, för °0RRV 25 projektantalet och 33 % projekt-av av av
volymen. SAV förstår knappt 20 och SIPU för drygt 10 % antaletav
projekt.

Utvecklingsarbetets fördelning på stabsmyndighetema motsvarande
och på visas iämne tabell 7 och

Statskontoret bedriver den omfattande utvecklingsverksamhetenmest
Ävenvidå studerar omslutning år, 22 milj.kr. RRV bedriverper en

resursmässigt omfattandeutvecklingsverksamhet, 18 milj. kr. år. Avca per
sammanställningen framgår också andelen de totalaatt av resurserna som
går till konsulter ligger intervalleti 26-47 %. Störst andel har SIPU med
47 °0, minst andel har RRV och SPV med 26 %.

Andelen egeninitierade uppdrag ligger i intervalletgenomgående
10-55 °0, med SPV i 9 %änden och Statskontoret och SAV i andraena
änden 53 respektive %.54 Därutöver framgår graden anslagsñ-att av
nansiering ligger i intervallet 25 70 %, där liggerendast SIPU %.under 45-

frågaI vilkapå ämnesområden utvecklingsarbetet bedrivs framgårom att
koncentrationen mycket hög förär de två myndigheter utvecklings-där
verksamheten relativt omfattande.är 262



199141SOUnämligenämnesområden,ligger inom tvåutvecklingsverksamhetVzsRR
Bilaga 16inte sägsnär%. Nedan30% Verksamhetsanalys annat70 ochEA avses

projektvolymen.andel av
inom%,informationsteknik 57 ävenStatskontoret dominerarPå men

organisationsut-Lednings- och°oVerksamhetsanalys 31 ochområdena
bedrivs utvecklingsarbete.%veckling l2

Arbetsgi-inom områdetutvecklingsverksamhet°obedriver till 76SAV
Verksamhetsana-ämnesområdet% inomResterande 24 hamnarvarfrågor.

ADB.lys samt
projektvo-%47relativt heterogen.utvecklingsverksamhet ärSlPUzs av

% projektvo-Personalutveckling. 32inom ämnesområdetliggerlymen av
Övrigt. Verk-ämnesområdenaInomämnesområdetinomlymen hamnar

organisationsutveckling ligger varderaLednings-ochochsamhetsanalys
projektvolymen.respektive 6 %%15 av

% vardera på ämnes-45utvecklingsverksamhet med drygtSPVbedriver
inomutvecklingsverksamhetbedrivsoch PA. Dessutomområdena EA

Informations-organisationsutveckling ochLedning- ochämnesområdena
°o.respektive% 2teknik med 6

organisationernapåfördelningUtvecklingsarbetetsTabell 7

FördelningKonsult-Anslags-Projekt- InterntOmslutningOrganisation
5finans. andel 4antal 2 uppdraglårper

33milj. kr.

%% 70 EA% 26% 70492518Riksrevisionsverket
% V-analys30

Arbgivfråg%% 76%% 69 445417arbetsgivar- 4Statens
% V-analys20verk
% ADB4
%% 47 Pers-utv% 47% 2425För 11institut 3Statens

Ovrigt32 °0personalutveckling
% V-analys15
% Org-utv6
%% 46 EA°o 26% 46937ochStatenslöne-

46 % PApensionsverk
% Org-utv6
°o ADB2

°0 ADB% 5735% 70533922Statskontoret
V-analys31 %

%12 Org-utv
V-analys% 100%0100%0 %rationa- 1lFörsvarets

naliseringsinstitut
SKD-företagen AB ------0Utvecklingsrådet -----

Noter
199091.till budgetåretgörlig beloppenhänförs i månomslutningen årberäkningen1 l perav olikatillordnats tvåindelning. Projektorganisationernasredovisas enligt2 Projektbeståndet somegen

omslutningen.hälften tilldelaspå varderaantalet,dubbelt tillräknasämnesområden men anslagsñnansierad.respektiveinitierad,interntprojektvolymen ärden totala3 Andel somav insatser.till konsultersutfallet gårAndel budgeten4 somav projektvo-andelRäknatämnesområden.insatser påorganisationernasFördelningUngeiärlig av5 somav
lymen.
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199141SOU
Bilaga 16ämnesområdenpåfördelningUtvecklingsarbetetsTabell 8

FördelningKonsult-Anslags-Ämnesområde Projekt- InterntOmslutning
5andel 4finans.uppdragantal 2år 1per 33milj.kr.

°o81 RRV%2663 %%3016 15Ekonomiadministra-
% SPV19tion °0100 SPV28 °0°050%O3 1Personaladministration
% STK% 9739°073°0602513Informationsteknik
%2 SAV
°0 SPV1
% SAV% 100% 41% 7856123Arbetsgivarfrågor

82 % STK°02539 °0%8 553Lednings- och orga- %12 SPVnisationsutveckling
% SIPU6
0047 STK°0% 2576%573314Verksamhetsanalys
%37 RRV
°0 FRI7
°06 SAV
% SIPU3
°0100 SIPU°0% 816%94lfersonalutveckling 2
% SIPU100%% 150°0011Ovrigt

Noter 199091.till budgetåretgörlig månihänförs beloppenomslutningen årberäkningenl l perav olikatvåtillordnatsProjektindelning.organisationernasenligtredovisas somProjektbeståndet2 egen
omslutningen.hälften tillvarderadelaspåtill antalet,dubbelträknasämnesområden men anslagsfmansierad.respektiveinitierad,interntprojektvolymen ärtotalaAndel den3 somav insatser.till konsultersgårutfalletbudgetenAndel4 somav projektvo-andelRäknatämnesområden.påinsatserorganisationernasfördelning avUngefárlig som5 av

lymen.

Ekonomi-ämnesområdenaframgårsammanställningen attAv
resursin-Informationsteknik deärVerksamhetsanalys ochadministration,

omslutningen.totalarespektive 24 den%°0,30 25medtensivaste avca
ämnesområdenainomvardera°05används drygtDärutöver resursernaav

organisationsutveckling Ar-Lednings- och samtPersonaladministration,
betsgivarfrågor.

utvecklings-därEAresursinsats ärämnesområdet mättDet största som
egeninitie-%till 30Uppdragen ärbedrivs RRV.% påtill 81verksamheten

anslagsñnansierade.%till 63ochrade
Verk-största ärdet nästresursinsats utgörtillämnesområdeDet som

stabsmyndigheternafembedriverämnesområdetsamhetsanalys. Inom av
°047andelenbedriver störstaoch RRVStatskontoretutvecklingsprojekt.

inom området.verksammaSAVSIPU och är%,respektive 37 ävenmen
egeninitieraderesursinsats ärprojekten mätt57framgårDet att somav

respektiveRRVsanslagsñnansierade. stats-%till 76 äroch att resurserna
milj. kr.respektive 7omsluter 5områdedettaprojekt påkontorets ca

%till 97Informationsteknikämnesområdet ärtredje störstaDet casom
resursinsats är°0 mättuppdragen60bedrivs på statskontoret. somav

anslagsfinansierade.till 73egeninitierade och
bedrivsArbetsgivarfrågorämnesområdetinomUtvecklingsverksamhet

%till 78ochegeninitierad%till 56Verksamheten är°0 SAV.till 100 på
anslagsñnansierad.
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SOU 1991 41ochLednings-ämnesområdetinomhamnarverksamhetdenAv som
Bilaga 16och% SPV12 på% Statskontoret,Organisationsutveckling bedrivs 82 på

tillegeninitierad och°otill 55Verksamheten är% SIPU.6 påresterande
anslagsfinansierad.°o39

10 %Ca% SIPU.bedrivs till 100 påPersonalutvecklingsverksamhet av
anslagsñnansierad.till °0egeninitierad och 6 ärverksamheten är

utvecklings-egeninitieradandelenframgårSammanfattningsvis att
indelnings-vilkenberoende på%oftast 50relativt hög, öververksamhet är

relativtockså denanslagsñnansiering ärGradenanvänds.grund avsom
konsultkostnaderandelenframgår också%.70 Deti huvudsak atthög, ca

%.50storleksordningen 25iutvecklingskostnaderna utgörtotaladeav -
myndighetertvåmaterialet det ärtydligtocksåframgår attDet somav

ämnesområdenStuderasRRV.ochnämligen statskontoretdominerar,
dominerar.ämnesområdenstorlekskriterium detärefter tre somsamma

domi-Verksamhetsanalysämnesområdetantalsmässigt störstaDet --
utvecklingsprojekten%80drygtRRV medochStatskontoret avneras av

Informationstek-EA ochämnesområdenaövrigabådaDeområdet.på -
statskontoret.respektive97 % RRV% respektivetill 81bedrivsnik av-

finansieringUppdragsgivare och4.2

44% denvilketegeninitierade70%projekten motsvararärAv avca
myndig-respektiveinomfallerflertaletresursförbrukningen,totala varav

regerings-formellaAndeleninstruktionen.enligtverksamhetsområdehets
projekt beaktas.då antaletpåfallande lågalltsåuppdrag är

i huvud-%30 utgörsuppdragsgivare caharprojektDe externensom
totala% de85drygt%, vilket80regeringsuppdrag ca motsvararsak avav
i hu-Regeringsuppdragen äruppdragsgivare.har externenresurser som

Även harSAVSIPU ochSPV,statskontoret.ochtill RRVriktadevudsak
regeringsuppdrag.antalett

Informations-ochämnesområdena EAdominerarutvecklingsarbetetI
%inom 90projekten EARRVPå utgörregeringsuppdragen.teknik bland

Statskontoretuppdragsgivare. Påregeringenharden volym somsomav
volymför denInformationsteknik drygt 51inomprojekten avsvarar

denockså nämnasuppdragsgivare. Det bör attregeringenhar somsom
uppdragsgi-regeringengenomförs medinom SAVprojektvolym somsom

60%. Motsva-drygtArbetsgivarfrågor utgörämnesområdetinomvare
Personalutvecklingsfrågor.inom ämnesområdetSIPUgällerandelrande

Övriga ochSTUMDAMinisterrådet,Nordiskauppdragsgivare ESO,är
ÖB.

framgårfinansieringskällauppdragsform ochmellanSambanden av
tabell

domineraranslagsñnansieringframgårsammanställningenAv att som
ñnansieringskälla.
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SOU 991 41l
Bilaga 16linansieringskällaochpå uppdragsformfördelatUtvecklingsarbetet9Tabell

Övriga SammanlagtAvgifts-Tilläggs-Anslags-Finansieringskälla l
2finansi- källorfinansi- anslag

eringeringUppdragsverksamhet
2450 118Egeninitiering
273 5316Regerings-

uppdragExternt
uppdrag

422Ovrigt --
12 55436 3Sammanlagt2

Noter
milj.kr.Alla belopp199091. ärtill budgetårethänförs i görlig manbeloppenkostnadenberäkningenl I av ñnansieringskälla.uppdragsform ochi milj.kr.projektvolymSammanlagd2 perper

Samverkan4.3

utförs i samverkanresursintensiva projektendeGenerellt gäller mestatt
organi-andraförvaltningsmyndigheter ochstabsmyndigheter,övrigamed

°0förvaltningsmyndigheter i 85samverkan medskersationer. Generellt ca
projek-°0i minst 60organisationerandraockså medprojekten, avmenav

stabsmyndigheter.övrigasamverkan medprojekten sker°045Iten. ca av
kontakter.bedrivs projekt heltUndantagsvis externautan

ytterligheten utgörsolika former. Deni partsge-Samverkan sker avena
informellaytterligheten utgörsandrautvecklingsarbete. Den avmensamt

underhandkontakter.
förvaltnings-medformen Församverkan ärförekommandevanligastDen

förvaltningsmyndigheternasamverkansformvanlig ärmyndigheter. En att
samverkansformvanlig äri referensgrupp. Eningår gemen-annanen

förstudienpilot- ochsamma
samverkanuppdragsgivare skerprojekt medgällerNär det extern gene-
regeringsuppdragdominerartidigareomfattning. Som nämntsirellt stor

inomregeringsuppdrag ämnes-projekten.initierade Avbland de externt
förvaltningsmyndigheter ochdominerar samverkan medområdet EA an-

stabsmyndigheterövrigamedvisst utbyteorganisationer, ävendra ettmen
sker.

Informationsteknik skerämnesområdetinomregeringsuppdragI alla
förvaltningsmyndigheterstabsmyndigheter,övriga samtmedsamverkan

Verksamhets-ämnesområdet,andraorganisationer. det störstaövriga Inom
i prin-uppdragsgivare. skerHärregeringendomineraranalys, externsom

förvaltningsmyn-stabsmyndigheter,övrigasamverkan medcip generellt
till Statskontoretuppdrag lämnasorganisationer. Närövrigadigheter samt

ofta, samverkanföreskrivsVerksamhetsanalys,området atteller RRV på
stabsmyndigheten.andraskall ske med den

mellansamverkanArbetsgivarfrågor dominerarämnesområdetInom
organisationer. börDet ävenövrigaförvaltningsmyndigheter ochochSAV

stabsmyndig-från övrigautvecklingsprojekt avvikerSAVsobserveras att
handlarprojekteni flertaletmeningen deti partsge-heters den att omav

utvecklingsarbete.avtalsbaserat,mensamt, 266



SOU 199141Personalutveck-ämnesområdenainitierade projekten inomI de externt
Övrigt Bilaga 16i principsamverkar SIPUregeringsuppdragling allaoch genom-

förvaltningsmyndigheter öv-övriga stabsmyndigheter,gående med samt
riga organisationer.

inriktningUtvecklingsarbetets4.4

bedrivsidag på stabs-utvecklingsarbetedetdet gällerNär arten somav
tillämp-handlarintresse detmyndigheterna det studeraär att omomav
idé- ochutvecklingsarbetet ärningsinriktat utvecklingsarbete, eller merom

sökorienterat.
utvecklingsprojekten%avsnitt framgår i 85tidigareAv att en sam-av

bakgrund dettamyndigheter. bl.statliga Det ärverkan sker med mot ava.
utvecklingsarbetedetfaktum möjligt hävda merpartenatt att somav

sikte.bedrivs tillämpning ihar en
bedrivs vilken gradutvecklingsarbete äraspekt på detEn avsomannan

vi stude-respektive ämnesområde. Omföreligger inomheterogenitet som
projekt respektivetill antalutvecklingsarbetet inom dekaraktären pårar

förhållandetavspeglas det ämnes-ämnesområdena,omslutning största att
Koncentrationtillrelativt sin% homogentEA 81 RRVområdet är natur.

systemlösningarredovisningsmetoder,utvecklingtill del påsker stor av
betalningssystemet.redovisningssystemoch samtnya

Ämnesområdet möjligenInformationsteknik Statskontoret nå-97 är
från infrastruktur-Här behandlas ämnen spännerheterogen.got sommer

informationssäkerhet.frågor Standardisering ochtill
Verksamhetsanalys domineras tvåämnesområdetandraDet största av

bedriver också tvâstatskontoret.nämligen och Härmyndigheter, RRV
möjligt konsta-utvecklingsverksamhet.myndigheter Det ärytterligare att

till budgetpro-utvecklingsarbetet koncentrerathuvuddelen ärtera att av
utvärderingsmetoder.uppföljnings- ochsamtcessen

Utvecklingsarbetets avnämare4.5

Fördelningtill förKartläggningsmaterialet lagts grundhar ut-aven
situa-Följandehuvudsaklig avnämare.vecklingsprojekten på bedömd tre

fördelningen.kriterier förtioner har använts som
effektiviseringsar-i sittprojektets resultatMyndigheter använder eget-

bete.
styrningsitt elleri arbete medRegeringen projektets resultatanvänder-

statsförvaltningen.förnyelse av
i tillnärmel-projektets resultatregeringen använderMyndigheterna och-

utsträckning.sevis samma
tabellförenklad bild 11,redovisas i Entabell 10. någotResultatet ges av

gäller ämnesområden.indelning vadgrövrepresenterarsom en

267



SOU 199141
Bilaga 16på avnämarsituationfördelningTabell 10 Utvecklingsarbetets

Ämnesområde MyndigheterRegeringMyndigheters Regeringensarbete Samman-arbete
Antal Andel lagtAndel Antal AndelAntal avav av
projekt 2projekt kostnad 1 kostnad 1projekt kostnad 1

% %°o 8 70 3 7 16Ekonomi- 23 4 ll 14
administration

% 3100 3Personal- 1 - - - -- -administration
% 8 29 °o 13Informations- 71 9 416 - - -teknik . % °o 0 3% 2 3 17 2 7Arbetsgivar- 7 76 1

frågor
100°o 3Lednings- 7 3och - - - -- -0rg.utveckling

%% 32% 6 22 346 6 13 5 14Verksamhets- 14
analys

2100% 2Personal- 4 -- - - - -utveckling
Övrigt °o l1001 1 - -- - - - %% 24 % 19 8 5556 30 29 17 15Sammanlagt 2 54

Noter
görlig till 199091. Andelen kostnadenhänförs beloppen i mån budgetåretberäkningen kostnaden1 l avav

milj.kr.i dels delsprocent,ges
till hälftenolika räknasdubbelt antalet, delaspå varderaProjekt tillordnats två ämnesområden2 mensom

avnämarsituation, dels ämnesområde.projektvolym delstill kostnaden. Sammanlagd perges per

påfördelning avnämareTabell Utvecklingskostnadernasl 1

Ämnesområde Myndigheters Regeringens Gemensam Sammanlagt
milj.kr. 2andel andelandell

milj.kr. milj.kr. milj.kr.

16Ekonomi- 4 ll l
administration

36 5 14Verksamhets-
analys

13lnformations- 9 4-teknik
8Personalrelaterad 7 1 -utveckling
3Lednings- och 3 --orgutveckling

Ovrigt 11 - -2 30 17 8 55Sammanlagt

Noter
förändringentidigare indelning, området Personalre-Område enligt med den1 att

Personaladministration,sammanfattar tidigareutveckling de områdenalaterad
Arbetsgivarfrågor Personalutveckling.och

projektvolym ämnesområdeoch2 Sammanlagd avnämare.perper

fördelningen projekten på den användaunderstrykasDet bör att av
iinvändningsfri. Sammanställningarna tabellernaklassiñceringen inte är

viss försiktighet. Klassiñceringendärför tolkas med10 och måstel 1 ettav
fråniprojekt till myndigheterna till regeringen har huvudsak utgåtteller

förfarandeprojektets resultat metod ellerden regeln, är ettatt somom en
regeringenhänförs projektet tillregeringen besluta enbarthar såatt om, -

tillämpas myndig-förfarandet kommametoden elleräven attavses avom 268



SOU 1991 41utvecklingsarbete rörexempelvis sådantinnebärheterna. Detta att som
Bilaga 16i tabellerna.Regeringens arbeterubrikenfaller underheltbudgetprocessen

imyndigheternastödjasyftar tillutvecklingsprojekten attMerparten av
Ekonomiadministration emel-äreffektiviseringsarbete. områdetPåderas

domi-statsförvaltningen denförnyelsestyrning ellerlertid regeringens av
inomvisar projektenFördelningenjämnasteDennerande avnämaren.

föravseddaungefär lika grad äriVerksamhetsanalys,området myn-som
regeringen.fördigheterna och

användningUtvecklingsarbetets4.6

tidigarefrånhärröranvänts,indelning i ämnesområdenDen ensom
indelnings-Användningen dennautredningensinomklassificering avram.

alternativhurinvändningsfri. belysaFörintegrund här är, attsagt, ensom
utvecklings-fördelningenpåverkaområdesindelning kan tänkas av

1990 årsi bl.indelning använtshär denprojekten, tillämpas även a.som
Styrning,Ledning,i rubrikernaindelningforskningsproposition, dvs. en

fyra situationer har använtsFöljandeUtvärdering.Organisation och som
fördelningen.kriterier för

ledning verksamhet.förProjektets resultat är avsett av en-
verksamhet.för styrningProjektets resultat är avsett av en-
organisation eller arbets-förändringförProjektets resultat är avsett av-

för verksamhet.sätt etc. en
enverksamhet.för utvärderingProjektets resultat är avsett av-

12.redovisas i tabellResultatet
itillämpats kartlägg-områdesindelningvisar denTabellen att som

välUSV-utredningen,i ärfrån arbeteningen, hämtatsoch annatsom
forskningsproposition.indelningen i 1990 årsförenlig med

Infor-Personaladministration ochför områdenautpräglatgällerDetta
områden heltprojekt inom dessamationsteknik, vilket demonstreras attav

indelning.forskningspropositionens Mar-rubrik iendatillordnaskan en
frånVerksamhetsanalys detta mönster,områdetkant avviker bara genom
rubrikerna.jämntfördelade överprojekt nästanfå sinaatt
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199141SOU
Bilaga 16på användningssituationUtvecklingsarbetets fördelningTabell 12

Ämnesområde UtvärderingStyrning OrganisationLedning etc
AndelAntal Andel AntalAntal Andel Anta Andel av av avav

projekt projekt kostn projekt kostn 1projekt kostn 1 1kostn l

% %% 69 % 12 019 9 4 lEkonomi- 1
administration

100%Personal- 1 - - -- - -administration
100%24Informations- - --- - -teknik

%%% 6 l lArbetsgivar- 10 93 1--frågor
%% 6 93Lednings- 7och l - -- -orgutveckling
% 27 %°o 3418% 10 21 6 116Verksamhets-

analys
%% 3Personal- 3 97 1 - ---utveckling
%100Ovrigt 1 - -- - -- % %% 43 13 824 % 19 25 432 21Sammanlagt

Noter
till 199091.hänförs beloppen i görlig mån budgetåretberäkningen kostnadenl 1 av

hälftentilldubbelt antalet, delaspå varderaProjekt tillordnats två olika ämnesområdenräknas2 mensom
till kostnaden.

Bedömning5

presentation förföljande viktiga iakttagelser kan dengörasBl.a. avav
i föregå-utvecklingsarbete gjorts detstatsförvaltningen gemensamt som

ende.
utvecklingsarbetetomfattningen ärdetDen samlade gemensammaav-

milj.mer 50 kr. år.betydande än per
utvecklings-för delenMyndigheterna den övervägandeavnämareär av-

°0.minst 60resultaten
initieratsutvecklingsvolymen projekten detochDen andel som avav-

% °0.bedriver utvecklingsarbetet hög 7045är resp.organ som
65 °0.anslagsfinansierad utvecklingsverksamhet högdirekt ärAndelen-

ekonomiadministration,dominerandevolymmässigt områdena ärDe-
verksamhetsanalys.informationsteknologi och

utför utvecklingsarbetet.huvuddelenRRV och Statskontoret av-
projekt verksamhetsana-många på områdetStatskontoret harRRV och-

utförs tillsammans.lys. Flera dessaav
förvalt-flesta projektformer förekommer i de medi olikaSamverkan-

stabsmyndighe-i hälften projekten andraningsmyndigheter och medav
ter.

förändrings- förnyelsearbete inomomfattande ochpågår iDet dag ett
regeringen riktlinjer förbudgetpropositionstatsförvaltningen. I årets anger

omprövningfortsatta skall inriktas påförnyelsearbete. arbetetDetdetta av
minskadlinansieringsformer, byrå-ökad konkurrens,verksamheter, nya

ställs påvalfrihet. Riktlinjerna innebär ökade kravkrati och ökad att
i sineffektiviteten verksamhet.myndigheternas förmåga ökaatt 270



SOU 199141utvecklingsarbete kanstödjasförnyelsearbete behöverDetta ett somav
Bilaga 16frånerfarenheter andralösningarkunskaper, metoder,bidra med samtnya

förförnyelsearbete. Ettoch andra länderssamhällssektorer staten gemen-
bedrivas.fortsättningsvisdärförutvecklingsarbete behöver ävensamt

ibedriver såledesi dag ärstabsmyndigheternautvecklingsarbeteDet
specifikaför utveck-tilläggsanslagSärskildaanslagsfmansierat.huvudsak

avgiftsñ-Förekommerpåtaglig betydelse. Därutöverlingsinsatser har en
utvecklingsorgan.samfinansiering med andranansiering och

hälftenföruppdragsgivare drygtmedInsatser externa resurs-avsvarar
uppdragsgi-dominerandeRegeringen heltförbrukningen. är den externa

föruppdragsgivareintemyndigheter förekommerEnskilda somvaren.
tillgängligahälften despecifika utvecklingsprojekt. Den andra resur-av

stabsmyndigheternautvecklingsinsatserföri anspråk sådanatas somserna
själva initierat. .Överväganden framtidaförstyrformer detfinansierings- och gemen-om

följande utgångspunkter.sin i tvågrundutvecklingsarbetet bör hasamma
statsförvalt-intresse förgenerelltinsatserna skallDen är att avvaraena
statsförvalt-delarhela ellerskall kommaningen och resultaten storaatt av

utvecklingsarbetet börutgångspunkten ärtill andraningen godo. Den att
intentioner.regeringensenligt riksdagens ochinriktas

intresse belysai första handfinansieringsformer detärVad gäller attav
därtillAvgiftsfinansiering medavgiftsfinansiering.respektive ettanslags-

möjlig-därvidför myndigheterna kaninflytandedirektkopplat sessom en
bedrivatiden blivit alltmer kompetentamedMyndigheterna harhet. att

myndighe-Därtilllingsarbete. kommerutveckoch upphandla attett eget
in-fått ökadekostnadspressblivit underi detakt med sattaattterna

medhushållarsin verksamhet påutveckla sättcitament ettatt resur-som
serna.

utvecklings-avgiftsfmansiering tillhandahållnadeärproblem medEtt att
margi-till lågatillhandahållaskollektiv tjänst och kanresultaten utgör en
ganskaKostnadentill genomsnittskostnaden. ärförhållandeinalkostnader

metoderlösningar ochmyndigheterför mångalikartad huroavsett nya
lösningaridéer,vidare heltinnebärUtvecklingsarbeteutvecklas. att nya

alltförerfarenhetsmässigt oftaDetta ärbehöver prövas.och metoder en
viljamyndigheter skulleenskildaförverksamhetriksfylld och osäker att

speciella medgäller metoderinteanslagsmedel på den, densatsa omegna
förmyndigheten. talarDettainom dentillämpning i bara attstort sett egna

förtillskjuta medelbehövaframdeles kanregeringen på något sätt även
myndigheternakommai första kunnautvecklingsarbete hand avsessom

i första dedock hand görasAngelägenhetsbedömningen börtill nytta. av
avsedda användarna.

tillgängligahälften devisade knapptredovisningentidigareDen att av
initi-självastabsmyndigheternai anspråk för insatsertas somresurserna

haft aktivstabsmyndigheternavisar äventierat. analysEn närmare att en
Samtidigt har deregringsuppdragen.flestatillkomstenroll i de avav

informella kontakterföregåttsfallegeninitierade insatserna i många av
regeringskansliet.med

myndig-regeringen och 271styrning från dvs.avnämarna,En ökad extern



SOU 1991 41heterna, sannolikt medverka till utvecklingsarbetet kom-skulle bättreatt
Bilaga 16främja förnyelsearbetet. Därtillochbehoven bättreatt motmer svara

egeninitiering vissakommer för på områdendet nuvarande utrymmetatt
till projekt riskerarlett splittring på många på sättettresurserna somen av
minska prioriteringarinsatta Tydligareutbytetatt resurser. genomav

efterfrågestyrning koncentration till frågeställningaroch ökad centralaen
ske utvecklingsresursernabör med kunskaps- och knappa.tanke på äratt

Vid styrningen finansieringenutformningen och behöver beaktas attav
sin långsiktigt. Erfarenheten visarallt utvecklingsarbete till karaktär är att

kortsiktiga uppgifter i prioriteringssituation undanoch löpande trängeren
utvecklingsfrågor. därför olikavikt på säkerställaDet sättär att attstorav

utvecklingsarbete resursmässigt organisatorisktoch kanett gemensamt
skyddas, styrning inriktningen frånsamtidigt sker avnä-som av m. m.en
mama.
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Anpassning revisionenav

direktivenI anförs revision regeringenspå statligvägnar verksamhetatt av
utförasbör myndighet regeringen.under Sådan revision iär externav en

Förhållande till de granskade myndigheterna. revisionen ingåI bör att
genomföra löpande årlig revisionoch förvaltning.räkenskaper ochav
Dessutom bör särskilda granskningar kunna utföras uppdragpå av rege-
ringen revisionens initiativ.och på Utredaren bör belysa i vilken måneget
revisionens inriktning tidsplaneringoch bör till det lednings-anpassas nya

och den budgetprocessen. Både metod- och verksamhetsmäs-systemet nya
sigt kan bättre samverkan redovisnings-mellan förvaltningsrevisionochen
behövas.

direktivenI också revisionen självfallet måste obunden iattanges vara
förhållande till den verksamhet granskas. Utredaren bör också över-som
siktligt revisionensbelysa roll i utvecklingen och förnyelsen den statligaav
verksamheten. Utredaren vidkan behov finansieringsformernapröva för
revisionen.

Frågor revisionenrörande berörts i direktiven eller aktualiserats påsom
behandlas i promemoria.sätt dennaannat

redovisningsrevisionl Extern

ordning1.1 Nuvarande

Från 1967 länge redovisningsrevisionden förekom i statsförvalt-var som
ningen intern förhållandei till granskningsobjekten. Revisionen utfördes

revisionskontor tillknutna antal myndigheter.större Underettav som var
slutet 1970-talet 1980-taletoch under har statsmakterna vidtagit radav en

föråtgärder successivt stärka redovisningsrevisionens iställning förhål-att
lande till de granskade myndigheterna.

avgörande praktiskAv betydelse i mittenbesluten 1980-talet attvar av
omvandla revisionskontoren till enheter organisatoriskt ingår i RRV.som
Likväl redovisningsrevisionen fortfarande principär i internrevision ien

med revisionsberättelsenoch tillställs granskad myndighet och detatt att
dennasär styrelse skall fatta beslut i anledning RRVs revisions-som av

berättelse.

Revisionsutredningen1.2

ÅrligRevisionsutredningen föreslår i betänkandet SOU 199064 revision
i statsförvaltningen revisionsberättelsen skall lämnas till regeringen iatt

förstället till berörd myndighet. 273
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Bilaga 17Revisionsutredningens förslag revisionsberättelsen skall tilllämnasatt

regeringen innebär redovisningsrevisionen bliråter helt i förhål-att extern
lande till de granskade myndigheterna. Det rimligt regeringen förär att att

för verksamheten i statsförvaltningen förfogabehöver överansvara en
redovisningsrevision i förhållandeär till myndigheterna. In-externsom

iternkontroll myndigheterna kan inte helt behovetersätta externrevi-av
sion. När resultatorienterad styrning myndigheterna skall tilläm-en mer av

kommer viktiga beslut fattas anledningmed redovisningen. Detattpas, av
blir viktigaredå än med revision kan granska uppgifterna iextern som om
redovisningen rättvisande.är

Starka skäl därför förtalar revisionsutredningens förslag på dennaatt
punkt genomförs. Revisionen kommer uppfylladå det krav iatt som anges
direktiven till USV, nämligen den revision utförs på regeringensatt som
uppdrag skall i förhållande till de granskade myndigheterna.externvara
Genomförs fårdetta redovisningsrevisionen väldefinierad lättför-ochen
ståelig iroll styrningen statligaden verksamheten. Revisionsutredning-av

förslag bereds för inärvarande regeringskansliet.ens

2 förutsättningarNya för förvaltningsrevisionen
2.1 Nuvarande ordning

När RRVs verksamhet iändrades slutet 1960-talet, uttalades prop.av
1967 79 verksamheten inriktasskulle på utvidgad intensifieradatt ochen
sakrevision, förvaltningsrevision. Verksamheten inriktasskulles. mot
prövning prestationernas förhållande till kostnaderna. Därigenomav
skulle statsmakterna och de enskilda myndigheterna redovisningen av
lönsamheten inom skilda verksamhetsgrenar.

fattadesNär beslut införa förvaltningsrevision fanns knappastatt s.
någon uppfattningnärmare vilka metoder skulle användas ochom som om
hur den verksamheten skulle länkas in i den riksdagenvarmednya process

regeringenoch den statliga verksamheten. Under slutet 1960-ta1etstyr av
första hälftenoch 1970-talet lade RRV ned betydande ansträngningarav

finnapå formermetoder och för förvaltningsrevisionen. Förvaltnings-att
revisionen har drivits inriktningmed växlande 1970-under och 1980-
talen.

formerDe redovisningar myndigheterna skall lämna ärav storsom av
betydelse för den revision skall utföras.som

bokföringsförordningenAv 1979 1212 framgår vanliga förvalt-deatt
ningsmyndigheterna för närvarande skall lämna bokslut bestående av
balansräkning, anslagsredovisning och ekonomisk verksamhetsredovis-
ning. Redovisningsrevisionen utför löpande granskning och granskning av
bokslutet.

Viktiga delar det ekonomiska ledningssystemet inom statsförvalt-av nya
ningen läggs fast budgetförordningenmed 1989 400. Där bl. attanges a.
myndigheterna börjanmed hösten 1992 skall årliglämna resultatredo- 274



SOU 199141för myndighetensvisning kortfattat och skall underlagkoncentrerat gesom
Bilaga 17resultat.regeringens uppföljning bedömning verksamhetensoch och av

årlig ekono-skall således myndigheterna framdeles lämnaSammantaget
för-redovisning och redovisning verksamhetens resultat. Dettamisk av

förvaltningsrevisionen.förutsättningarna för redovisnings- och Deändrar
i följande.förutsättningarna behandlas detoch deras konsekvensernya

Revisionsutredningen2.2

uppgiftervilka ingå i resultat-Revisionsutredningen har börövervägt som
budgetförordningeniredovisningen. Utredningen föreslår det redanatt

myndighetens resultatredovisning skall belysaattanges
vilkafördelning huvudområden och dessaverksamhetens på av som-

prioriterats,
inom olikaprestationer prestationeromfattningen ellerav grupper av-

för prestationer,dessaverksamhetsområden kostnadersamt
service iutvecklingen produktivitet, kvalitet verksamheten,ochav-

effekter direkt iakttas,verksamheten kanav som-
myndig-kompetensförsörjning och arbetsmiljö inompersonalstruktur,-

heten.
lämpligaproduktivitet liknande iblandför och kanNyckeltal attvara

iredovisa för tidsperioder de år krävs den nuvarandelängre än tre som
resultatredovisningen.

vägledning för resultatredovisning Trean RRV påI den som upp-
myndigheterna finns1989 tillhandahållerdrag regeringen sedan vårenav

uppgiftskrav.i huvudsak motsvaranderedan
för-årsredovisning revisionsutredningensMyndigheternas skulle med

finan-resultatredovisning, resultaträkning, balansräkning ochslag bestå av
sieringsöversikt.

årsredovis-föreslår revisionsutredningenrevisionenVad så gäller att
revideras. innebär myndigheternasningen i sin skall Det ocksåhelhet att

för granskningen skallresultatredovisning granskas. Utgångspunkterskall
budgetförordningens årsredovisningen. Revisionen skallkrav på ut-vara

föras revisionssed.enligt god
årsredovisningRevisionsutredningen utarbetad kommervälattanser en

revisionenbild myndigheten verksamhet. Genomgod och dessatt ge en av
form revisionredovisningen rättvisande. Med dengranskas äratt av av

redovisningsre-årsredovisningar föreslagitsmyndigheternas kommersom
myndighetersomfatta inte information ligger ivisionen denendastatt som

årligabeskrivningenbokslut också resultat verksamheten. Denutan av av
förvaltningsrevisionellrevisionen därigenom få inslag be-kommer att av

dömning.
förRevisionsutredningen denuppskattar behovet ut-att av resurser

°0, vilketårliga revisionen öka med 20 25ökade kommer motsvararatt -
30 personår.ca
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2.3 Diskussion förvaltningsrevisionen SOU 199141om
Bilaga 172.3.1 Förvaltningsrevisionens inriktning

Förvaltningsrevisionens inriktning har växlat under de drygt decenniertvå
verksamheten bedrivits.som

förstaUnder de åren förvaltningsrevisionRRVs inriktad påvar att
granska varje myndighets ekonomiadministration. mittenFrån 1970-av
talet lades därefter tyngdpunkten på effekternaresultaten och statsverk-av
samheten. Från början 1980-talet inleddes successiv tillövergångav atten
granska samhällssystem fleraeller myndigheters verksamhet utgörsom en
beståndsdelar Granskningen hade dock alltjämt myndigheterna och
deras uppgifter och primärt föremål. Från 1990ansvar attsom anges
förvaltningsrevisionen skall inriktas förmodade centrala effektivitets-mot
problem i den statliga verksamheten. Revisionen kan därmed avse en-
skilda myndigheter, sammanhängande myndigheter, liknandesystem av
verksamhet vid flera myndigheter statliga politik- och verksamhets-samt
områden. Vidare revisionen skall göras anledning finnsnärattanges att

effektivitetsproblem föreligger.anta att
Förvaltningsrevisionens innehållmetoder, inriktningoch har således

förändrats över årens lopp. De 30 projekt är under arbete vidca som nu
RRV inte enhetligär karaktär. I stället kan projekt identifierasav som

olikade förvaltningsrevisionmotsvarar i föregå-typer detangettsav som
ende. inriktningDen nyligen innebärRRV ocksåangettssom attav
revisioner olika karaktär bedrivas.av avses

det föregåendeI beskrevs innehålldet revisionsutredningen föreslårsom
myndigheternas resultatredovisningatt och den årliga revisionen myn-av

digheternas redovisning skall ha. Detta innehåll inte oliktär det ingårsom
i enkel förvaltningsrevision avseende myndighet och dess verksam-en en
het. I sådan behandlas rutinmässigt de interna och denstyrsystemenen
produktion myndigheten utför. Med det innehåll myndigheternassom som
redovisning och den vidgade redovisningsrevisionen föreslås få beho-synes

minska myndighetsinriktad förvaltningsrevision ivet någon mån kunnaav
minskas.

I den budgetprocessen skall myndigheterna tredje utformaårvartnya en
fördjupad anslagsframställning. I denna skall ingå bl.a. resultatanalys,en

framtidsanalys och resursanalys. I resultatanalysen skall analyserasen en
hur prestationerna har utvecklats förhållitoch sig till de insatta resurserna.
Produktivitetsutvecklingen i verksamheten skall således beskrivas. Vidare
skall analyseras i vilken utsträckning prestationerna bidragithar till nåatt
syftet med verksamheten. Måluppfyllelsen eller effektiviteten i verksamhe-

skall således beskrivas.ten
Lyckas myndigheterna göra resultatanalyser detta slag,m. m. av synes

analyserna komma få innehåll i väsentlig månatt ett vadmotsom svarar
ingår i förvaltningsrevision effekterprövar de inåssom en som som

förhållande till de mål uppställts för Välfárdssystemverksamheten.som
där myndighet för den dominerande delen statligade åtgär-en svarar av
derna täcks därmed dessa analyser. Resultatanalyserna görs regelbundetav
och täcker myndighetersalla verksamhet. Med det underlag resultat- 276som



SOU 1991 41minskai viss månbehovetförväntas erbjudaanalyserna avsynesm. m.
Bilaga 17till sinimåluppfyllelseförvaltningsrevision systemett somavsersom

myndighet.huvuddel styrs av en
förvaltningsrevi-genomfört radföljd år har RRVlångUnder enaven

verksamhets-myndighetershela eller delarprojekt avseendesionella av en
metoder ochutvecklatRRVParallellt härmed haransvarsområden.och

bedrivas. Denutvärderingsarbete kanochför analys-hur dettasynsätt
lämnatförvaltningsrevisionen harförutförts inomgranskning ramensom

statliga verk-denförnyelsentill utvecklingen ochvärdefullt underlag av
vidareharbl. RRVbedrivitsmetodutvecklingsamheten. Den a.avsom

statsförvaltningen. Iinföras iledningssystem kantillmedverkat nyttatt ett
utveckladevägledning demyndigheterna med meto-detta kommer att av

genomföratredje årvarje och presenta-rutinmässigtderna vartatt --
för.deverksamhetutvärderingar dentioner, analyser och ansvararav

resultatredovisningen ochårligadenvad ärInnebörden attsagtsav nu
skallresultatanalysdenredovisningsrevisionen denna samt somm. m.av

kunnai mån böranslagsframställningen någonfördjupadeingå i den
ellermyndighetobjektvilken harförvaltningsrevision ettersätta ensom
påverkaför. Detta börmyndighetverksamhetsområde ansvararsom en
projek-förvaltningsrevisionellaförväljs deframdelesinriktningden som

ten.
före-blibehöverstatliga verksamheteremellertidfinns andraDet som

förvaltningsrevisionell karaktär. Dettautvärderingför analys ochmål av
verksam-liknandemyndigheter,sammanhängandebl.gäller system ava.

sigsträckervälfárdssystempolitik- ochmyndighetervid flerahet samt som
nämligenriskerarSådana attsektorsgränser.myndighets- och systemöver

myndigheters resultat-flerai ellerbelysningtillfredsställandefåinte enen
inriktningpåverka denbörDettaresultatanalyserredovisningar och m. m.

förvaltningsrevisionellaväljer för deframdelesregeringen och RRVsom
projekten.

regeringskansliets beställar-framgårbudgetproposition1991 års attAv
utförafå uppdragkommertilli förhållande attfunktion attsomorgan

utvecklas.kommersektorövergripande analyser attkonkreta
tid belystsunderStatskontoret harochfrån RRVI senarerapporter

upphandlinggenomförmyndigheterstatligakan nåsvinster avomsom
fördelarbelysts deVidare har däri konkurrens.tjänsteroch somvaror

verksamhet påutsträckning läggai ökadför myndigheterfinns utatt
regiregi. Valet mellaniför utföra denientreprenad stället att egenegen

utvecklingen denochi förnyelsenviktigtentreprenadoch är momentett av
genomförmyndigheternaGranskning hurstatliga verksamheten. upp-av

regi ochmellanvid valharunderlag dehandlingar och det egenav
redovisningsre-utvidgadeirutinmässigt ingå dendärförentreprenad bör

förvaltningsrevisionella analyser.ivisionen och
granskainte behövanormaltsåledesFörvaltningsrevisionen bör en

olikaVidansvarsområde.myndighetsfaller inomverksamhet ensom
for ilämpligt så sker,emellertid atttillfällen det t.ex.kan attvara
ellermetoder närfall eller prövapraktiskt utvecklaanslutning till ett nya

Revisions- 277i verksamheten.elfektivitetsbristerfinns påteckenuppenbara



myndigheten kunnabör undersökningar SOU 199141avgöra när detta slag lämp-ärav
liga. Bilaga 17

visshetMed iblandkan sägas det inträffakommer händelser iatt att
statsförvaltningen det nödvändigtgör är eller i fall lämpligtatt vart attsom
granskning, utvärderinganalys och visstpågörs område. Sådan verk-ett
samhet kan inte planeras och den i tiden och till innehållet oförutsebar.är
Revisionsmyndigheten bör även kunna insatser igöra sådana situationer
på initiativ regeringen eller revisionsmyndigheten.av

Vid revisionsmyndigheten finns bred kunskap den statliga verk-en om
samheten och detaljerad olikakunskap verksamhetsområden. Dettaom

lämpligtgör det regeringen fortsättningsvisäven kan anförtro revisions-att
myndigheten utredningsuppdrag olika slag. Revisionsmyndigheten börav

i viss utsträckning föräven kortare eller längre tid kunna låna personalut
lämpligmed kompetens biträdakan i departementen eller kommit-som

téer.
Vad i Föregåendede närmast inriktningen revisionensagtssom om av

innebär särskilda granskningar utföraskan regeringenpå uppdragatt av
och på revisionens initiativ.eget

För regeringen skall kunna sinautöva beställar- och iägarrolleratt
förhållande till de statliga myndigheterna behöver aktiv dialog förasen
mellan regeringen respektiveoch myndighet. Såväl redovisnings- som
Förvaltningsrevisionen kan lämna viktigt underlag till regeringen. Det
framstår därför naturligt revisionen i väsentlig mån iuppträderattsom en
roll förombud beställaren och ägaren.som

Diskussionen har revisionensbelyst hur inriktning tillbör detanpassas
ledningssystemet och den budgetprocessen. Viss belysning harnya nya

också revisionens iroll utvecklingen förnyelsenoch den statligagetts av av
verksamheten.

2.3.2 Förvaltningsrevisionen anpassning till olika faser i budgetprocessen

Förvaltningsrevisionen bedrivs självfallet för resultaten skall tillatt vara
och kunna användas för effektivitetenöka i statligadennytta verksam-att

heten. förutsätterDetta i flesta fallde smidigtresultaten på kansättatt ett
komma in i regeringens beslutsprocess. Denna kretsar starkt kring dennu

budgetprocessen.nya
Förvaltningsrevisionen kan knappast funnitha någon entydigsägas plats

i ledningssystemet. Den uppmärksamhet under 1970- och 1980-talensom
frågan behövt i regeringen tillkallade utredningar, revisions-t.ex.ges av

rationaliseringsutredningen,och forvaltningsutredningen och verksled-
ningskommittén, vittnar framgårdetta. Som i avsnitt i det följandeettom
har också under 1980-taletnästan hela i riksdagen funnits meningsbryt-
ningar förvaltningsrevisionens roll.om

Ett förvaltningsrevisionproblem med den bedrivits under tvåsom
decennier varithar svårigheten på systematiskt effektivtoch sättatt ett
kunna länka innehållet i revisionsrapporterna till den beslutsprocess var-

regeringenmed sina myndigheter. Detta beror bl. förvalt-på destyr atta.
ningsrevisionella i allmänhet har ställts till berörd myndighetrapporterna 278



SOU 199141haftharinstansdenregeringen ärregeringen,inte tilloch trots somatt
Bilaga 17Revisions-anledningvidta medförutsättningar åtgärder rapporterna.att av

granskningFörvaltningsrevisionellresultatetFöreslårutredningen att av
vikt den börsådanintefrågan ärregeringen. Om atttillanmälasskall av

myndighet.ansvarig Inne-delgesregeringen, skall resultatettillanmälas
instanstill denskall lämnasframdelesrevisionsrapporterbörden är att

Härigenom marke-nödvändiga åtgärder.vidtaFörutsättningarhar attsom
tillförhållande deiskallFörvaltningsrevisionen externockså att vararas

myndigheterna.granskade
arbetettidsplaneringenprojekt ochFörvaltningsrevisionens val avav

till tidpunkter närtagits desärskild hänsynskettharmed dessa attutan
ärRRVs strävanangelägna.verksamhetsområden ärolikaFörslag på mest

för budgetprocessen.deninomarbetadock att nyaramennumera
tidigare tolkatsRRVrevisionsobjekten harObundenhet gentemot av

bindaFörslag kankonkretainte kan lämnarevisionen senaresomattsom
iinslagetfrämjandeöka detdockärrevisioner. RRVs strävan attnumera

For-Förutsättning Förerfarenhettydliga ärRRVsgranskningarna. att en
Förslag lämnas.effektivitetvaltningsrevisionens är att

tidigareFörvaltningsrevisionenredovisningsrevisionen harlikhet medI
effektivitetsbrister i denfunnitsindikationersärskildautförts attutan om

beslutadnyligenRRVgranskning. EnligtFörutvaltsverksamhet en avsom
anledninggranskning närgörasFörvaltningsrevisionellinriktning skall

Förutsättning-ökarFöreligger. Dettaeffektivitetsproblemfinns anta attatt
i Förvalt-framkommerresultatanvända deFörnyelsearbeteti somattarna

ningsrevisionen.
statsFörvalt-iinFörashåller påbudgetcykeltreåriga attDen som nu
underkastasverksamhetsområdemyndighetsningen innebär avsesatt en

ochviktigare analyserblir dåtredje Det änprövning år. attFördjupad vart
områdesmässigttids- ochFörvaltningsrevisioneningår iutvärderingar som

budgetcykeln. Motibeslutspunktertillgängliga vid relevantakan vara
samordningFörvaltningsrevisionensfråganbehandlasbakgrunddenna om

anslagsfram-Fördjupaderegeringskansliet i RRVsiverksamhetenmed
199394.199192-budgetårenställning För

regeringskans-ansvariga inomregelmässigt medkontaktEnligt RRV tas
analyserBehovetrevisioner.avslutninginitiering ochliet vidbåde avav

tillRegeringsuppdragendärvid.diskuterastill åtgärderrespektive Förslag
departe-medkontakternainneburitvidareFörvaltningsrevisionen har att

Förvaltningsrevisionen.Förtill FördelFördjupats ävenharmenten
tillfällen i budgetprocessenvidFörsta hand tvåienligt RRVDet är som

Det äranvändas.kantillFöra kunskapFörvaltningsrevisionen kan enasom
direktiv.myndighetsspecifikautformardepartementeni samband med att

pågåendeochinsatserFörvaltningsrevisionellatidigarefrånIakttagelser
underlagi tidgod detsammanställerRRVFörmedlas ochprojekt kan man

direktiven beredsdirektiv. Närfåimyndigheter stårhar de tur attsomom
finns och lämnarunderlagdetdepartementenorienterar RRV somom

direktiven. I dettaikan ingåfrågeställningarsynpunkter på samman-som
kunskaperytterligareunderlaget medkompletteraRRVhang kan som

279finns inom RRV.



199141SOUtillfället kan bidra fördju-andra RRV deDet när med kunskap är när
Bilaga 17anslagsframställningarna behandlas ipade departementen. I detta sam-

bidra bedömningar materialmanhang kan RRV med påbygger annatsom
myndigheten Om RRV förvaltnings-det lämnat. nyligen gjortän som en

myndig-revision i vissa fall bildpå området kan kompletterandeen ges av
hetens verksamhet.

i myndighetsspecifika direktiven inte ingåde börRRV betonar att
till ansvariga myndighetenföreskrifter eller samarbete medden samrådom

Fördjupade anslagsframställningen.den lnte hellerRRV under arbetet med
fördjupadegenerellt skall sig anslags-det önskvärt RRVär överyttraatt

framställningar.
anför koordinering förvaltningsrevisionenRRV med budget-Vad om av

förefaller rimligt. ii Om budgetprocessendragstoraprocessen rege-vara
förnyelsenringskansliet tidigare blir det sammanhang där denän än avmer

ofrånkomligtstatliga behandlas, kunskapverksamheten är det att som
tillgänglig vid beslutstillfál-effektivt utvecklingenskall påverka bör vara

treårigai viktigaste tillfällena i den budgetcykeln,lena De tvåprocessen.
myndighetsspecifikanyttiggöras, vid utformningenkunskap kannär är av

föranslagsframställningendirektiv vid prövningen den fördjupadeoch av
anslagsframställ-respektive myndighet. Direktiven resulterandeoch den

ungefärningen i 18 månaders mellanrum.bereds departementen med
förvaltningsrevisionen harKunskap och synpunkter betydelse omav som

i lämpliga former tilldärför ställasmyndighets verksamhetsområde, bören
beslutstillfallen.förfogande inför dessadepartementens

Även informationframkommai årliga redovisningsrevisionen kanden
beslutstillfallena. Detta kan i högintresse vidkan de nämndasom vara av

redovisningsrevisionen får revisions-grad komma gälla närantas att av
därför analyserautredningen föreslaget vidgat innehåll. RRV bör även
tilloch ansvarigtrevisionsberättelser departe-resultatredovisningen och

förmedla iakttagelser kan göras.intressantadement som
Även anslagfortsättningen myndigheternas ochi kommer prövasatt

inte för myndighe-fördjupad genomgång görsårsvis. dåbeslutas De år en
i departementen. Också iutföraskommer budgetarbeteändåten ett att
möjlighetnaturligtvis olikafinns påförenklade budgetarbete sättdetta att

framkommit redovis-använda relevant kunskap i förvaltnings- ellersom
ningsrevisionella granskningar. Revisionen bör detta.uppmärksamma

självklara tillinnebär befintlig skall ställasVad det kunskapattsagtnu
tillförfogande vid tillfällen bäst förutsättningarde då den har kommaatt

användning. fråga granskningsprojekt väljas ochEn svårare kanär omom
vidtidsmässigt föreligga dearbetet med dessa kan så resultat kanstyras att

enligt fastlagd förtidpunkter då behoven turordningen treårsbudgete-
särskilt förvaltningsrevisionen ingårringen kan I attantas stora.vara

genomföraförstudier,projektidéer, bemanna projekt ochgöragenerera
inno-undersökningar. Liksom undersökande ochverksamhetannan av

vativt förvaltningsrevision utföra enligt heltslag kan svår att envara
framkommer intetidsplan. Värdet de resultat kan hellerbestämd av som

förutses. projekt, område medhelt Ett lovande styrts mot ett storasom
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SOU 1991 41effektivitetsproblem,förmodade kan olika skäl visa sig bli mindreav
Bilaga 17fruktbart förmodades vid projektstarten.än som

beslutstillfällen oförut-aktualiseras oplanerat ochDessutom kan på ett
framinträffa regeringen behöversebart Detta kan läggasätt. ettex. om
inträffaroförutsett ekonomiskt allvarlig störningåtgärdsprogram, om en

i anslutning till beredningen utrednings-på verksamhetsområde ellerett av
direktiv utredningsförslag. Vidare inte förbiseseller kan turord-ett att
ningen i treårsbudgeteringen punktvis eller allmänt kan ändras, t.ex.mer
vid regeringsskiften ekonomiska kriser.eller

innebär i projekt-Sammantaget detta och tidsplaneringen deatt av
förvaltningsrevisionella iinsatserna hög till olikahänsyn grad bör närtas
myndigheters förutses bli i regerings-verksamhetsområden kan aktuella
kansliets beslutstillfállen i treårsbudgeteringen. Möjligheten tillföraatt

i årliga budgetberedningen i regeringskanslietkunskap den bör också
beslutstillfallen emellertid inte fåuppmärksammas. Dessa kan helt styra

förvaltningsrevisionen. Projekt särskilt intressanta börbedömssom som
självfallet från början finns anknytning tillkunna löpa detutan att en
budgetprocessen.

Avslutningsvis finns till anfördet skäl anknyta vad RRV samråd,att om
fördjupadeoch remisser i anslutning till arbetet med anslags-samarbete de

framställningarna. kommer innehållaDessa mängd uttalanden ochatt en
ställningstaganden därför princi-verksamheten. Det måsteom anses vara
piellt olämpligt myndigheterna fördjupadeunder arbetet med denatt
anslagsframställningen revisionensamråder eller samarbetar med detom

revisionen däreftersakliga innehållet. Skulle ske kan knappast meddetta
myndighetensbehållen obundenhet granska verksamhet.

fördjupade anslagsframställningenVidare gäller beslutet de äratt avom
framtidastrategisk betydelse för myndighets verksamhet. Detstor vore

myndighetdärför anmärkningsvärt skulle intenågon attaccepteraom
för tillinnehållet i förhållande regeringen.ensam svara

regeringen revisionell vid beredningenOm önskar stöd kompetensav av
fördjupad anslagsframställning tillgodoses i formerbör detta andra änen

remiss anslagsframställning till RRV.genom av en
Diskussionen förvaltningsrevisionens tidsplanering börhar belyst hur

till det ledningssystemet och den budgetprocessen. Vissanpassas nyanya
belysning förvaltningsrevisionens roll i utvecklingen ochhar också getts av
förnyelsen statligaden verksamheten.av

3 Finansiering revisionenav

vidEnligt direktiven utredningen behov finansieringsfor-kan pröva
för revisionen. avsnitt diskuteras finansieringsformer förI dettamerna

främst redovisningsrevisionen.
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finansieras anslag statsbud-revision bedriver överRRVDen genomsom
uppdragsinkomster.ellergeten genom

heltRedovisningsrevisionen vanliga myndigheterna bekostasde ge-av
affarsverkens årsre-till årliga revisionenanslag direkt RRV. Den avnom

frånfinansieras avgifterkoncernredovisningardovisningar och genom
affársverken.

finansieringsfor-uppdragsverksamhet varierarmyndigheter medFör
flertaletredovisningsrevisionen. årliga revisionen detför Den storaavmen

Vissadirekt tillmyndigheter anslag RRV.bekostasdessa upp-genomav
affars-för sin revision i likhet meddragsmyndigheter betalar dock numera

uppdragsmyndigheter tillför 30-tal ängällerverken. Detta ett som mer
Även redovisningsrevisionenavgifter.% får sina inkomster50 avgenom

avgiftsfinansierad.vissa stiftelser är
bedriver finansieras heltförvaltningsrevision RRVDen genomsom

initierar. särskildarevision verket självt Fördet gälleranslag, när som
ersättningregeringen lämnar kan utgå.uppdrag som

Revisionsutredningen3.2

diskuteras iolika tinansieringsformerför-Frågan och nackdelar medom
revisionsutredningens betänkande.

fördelen medelrevisionsutredningen anslagsñnansieringEnligt har att
Revisionsmyn-till förfogande direkt från regeringen.för revisionen ställs

myndighe-i förhållande till revideradedigheten helt oberoende dendåär
tillanvisas endastAdministrationen enkel anslag behöverär attten. genom

regel bestämdarevisionsmyndigheten. nackdel ärEn är att resurserna som
revisions-enligt revisionssed. Storai förväg. Revisionen skall utföras god

myndighe-vidvid myndighet leda till insatserna andrainsatser kan atten
måste begränsas.ter

fördelenrevisionsutredningen,avgiftslinansiering enligthar,En att
reviderade myndigheten.för revisionen Dettakostnaden belastar den ger

ekonomiadmini-fungerandeincitament för myndigheten ha välattett en
förrevisionen till behövsstration. för kan vadResurserna attsomanpassas

avgiftslinansieringrevisionssed. kan också under-utföra enligt god Enden
invändningrådgivning till myndigheterna.revisorns Enlätta mot av-en

sig ienskilda revisorn kännagiftsfinansiering kanär den ettatt vara
till myndighet revideras. kanberoendeförhållande skall Dettaden som

i revisorssed revisorn skallnegativt liggerdet godäven att varavara om
i förhållande till verksamheten.opartisk den granskade

revisionen myndigheterRevisionsutredningen föreslår årligadenatt av
avgifter.finansieras medomfattande uppdragsverksamhet börmed mera

Revisions-avgiftstinansieringErfarenheterna bör utvärderas.nuvarandeav
föreslåinte i nuvarande läge någon ändradutredningen bereddär att

förvaltningsmyndigheterna. Revi-revisionenfinansiering gällernär det av
årsredovisningi sin börsionsutredningen föreslår dock RRV 282att egen
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3.3 Diskussion

Den ordningengängse är uppdragsgivaren beställer finansierarochatt
revisionen. Detta sker bolagsstämman i aktiebolagnär uppdrarettex.

flera auktoriseradeeller revisorer utföra revisionen. förhållandetDetatten
revisionsobjektbolaget belastas revisionskostnaderna fåratt som av ses

konsekvens stämman är bolagsorganen.att ettsom en av av
I statlig verksamhet finansieras intäkter,med uppdragsmyn-t.ex.som

digheter affärsverk,och belastas revisionsobjektet revisionskostna-med
härtillderna. Skälet oftaär verksamheten drivs i konkurrens andramedatt

och det detta eller andra skäl önskvärtär verksamheten skall bäraatt attav
sina fulla kostnader. Regeringen fallikan dessa beställareses som av
revisionen. Som till revisionsobjekten regeringenägare har beslutat att
dessa direkt skall belastas revisionskostnaderna.med För här aktuell
verksamhet denna ordning rimlig anpassning till insti-utgöra desynes en
tutionella Förutsättningarna inom staten.

frågaI förvaltningsmyndigheterna det konkurrensskälärom av m.m.
kanske inte lika angeläget revisionskostnaderna belastar revisionsobjek-att

Eftersom myndigheternas finansierasverksamhet blirmed anslag dettet.
regeringen får förändå sörja anvisasanslag antingen till revisions-attsom

myndigheten tilleller revisionsobjekten. Regeringen fårbeställaresom
fallensåledes i båda ombesörja finnsmedel för revisionskost-betalaatt att

naderna.
I särskilt till revisionsutredningen,yttrande i vilket utökad uppdrags-ett

finansiering redovisningsrevisionen förordas, framhålls det kanattav
fårbakvänt RRV avgifter revideradede myndigheterna.att ta utsynas av

RRV borde i sina intäkterstället från den egentliga uppdragsgivaren,
regeringen. Så fallet iär också dag redovisningsrevisionen tillattgenom
sin anslagsfinansierad.huvuddel finansieringenär Men isker klump och
inte revisionsuppdrag revisionsuppdrag.för regeringenAtt skulle upp-
handla revisionsuppdragen förRRV och sig enligtskulle, detvart ettav
särskilda yttrandet, riskeraotympligt och ambitionerRRVsatt attvara
uppdaga misshushållning ibland kan stäckas. Genom själv kunnaatt ta ut
avgifter skulle RRV möjligheter flexibelt tillstora att anpassa resurserna
revisionsbehoven.

I särskilt yttrande hävdas där uppdragsgivaren,ett annat att ett system
inteoch revisonsobjektet, förbetalar revisionen tillgodoseförär bäst att

revisionens oberoende ställning. utvecklingEn regeringens uppdragsgi-av
varroll det gäller de statliga myndigheterna,när sig revisiondet gällervare
eller verksamhet enligt det särskilda själva kvintessen-är, yttrandet,annan

i den budgetprocessen. Skulle inte regering kunna såstyrasen nya en en
förhållandevis enkel och politiskt okontroversiell verksamhet densom
årliga revisionen det, enligt särskildaär det yttrandet, illavarslandeytterst
för reformen.hela nämligenDet justär avgörande betydelse attav upp-
dragsgivaren ingenbetalar och 283annan.



SOU 1991 41imotsvarandefinns inte stämmanmyndighet något ägarorganI etten
Bilaga 17fylla motsvarande roll. Detfår i stället äraktiebolag. Regeringen anses en

revisionsuppdragnaturligt regeringen skall lämnaprincipielltdå helt att
verksamhetsformen förvalt-myndighet ärstatligavseende oavsett omen

Särskildaaffärsverk. över-uppdragsmyndighet ellerningsmyndighet,
skall belasta uppdrags-revisionskostnadenväganden kan sedan göras om

revisionsobjektet.givaren eller
finns skäluppdragsmyndigheterna knappastfråga affársverken ochI om

rättvisande kostnadsbild skallordning. Förnuvarandeändra attatt en
revisorn direkt belastaverksamhetsformer, börframkomma för dessa

revisionskostnaderna.revisionsobjektet med
för revisiontill kanklumpanslag RRVordning medNuvarande ett

tydlighet i beställar-uppfylla rimliga anspråk påemellertid knappast sägas
förvaltningsmyndigheterna finns någrarevisionenfrågarollen. I om av

revisionskostnaderna belastarfinansieringssätt. Ett ärandra tänkbara att
revisions-departementsvisa anslag,ellercentralt anslag ett annat attett

revisionsob-i tillförslagsvis anvisad anslagetbelastarkostnaden posten
revisionsobjektetsrevisionskostnaderna belastartredjejektet och attett

samlade anslag.
förvaltningsmyndig-tillförslagsvis i anslagetLösningen med post enen

användningutvecklingenförsvårardenhar den nackdelenhet motatt av
förvaltning. Incitamentmyndigheternasförramanslagodelade att ut-

för minska kost-internkontrollenekonomiadministrationen ochveckla att
insatserna också.externrevisionella saknasförnaderna de

revisions-medsamlade anslag belastasförvaltningsmyndighetensOm en
budgeteringen, kan dettainte förutse istorlek de kankostnad, ge envars

ñnansieringsform harför myndigheterna. Dennaekonomisk osäkerhet
överskridandensystematiskatillriskerar ledadärför nackdelen den attatt

myndighe-överstiger vadrevisionskostnadendelmotsvarande den somav
finns utveckla ekono-incitamentfördel dockEn ärbudgeterat. attattten

minska kost-och därmedinternkontrollenmiadministrationen och stärka
erforderliga revisionsinsatser.förnaderna

redovisningsrevisionenförkostnadernapraktisktMest attsynes vara
disponerasflera departe-bestrids från eller anslagövergångsvis ett avsom

efter erfarenhetrevisionsuppdragen. årNärlämnar ettmenten vun-som
olika myndigheterna, börförrevisionskostnadernas storlek denits av

fårrevisionskostnaderna sedan be-tillföras ochmyndigheterna resurser
praktiskt värdebetydanderevisionsobjekten. Det måstelasta vara avanses

ekonomiadministrationenincitament utvecklamyndigheterna har attatt
revisionen Rege-för kan begränsas.kostnadeninternkontrollen såoch att

myndig-revisionen inte påverkasskallringens roll beställare attavavsom
revisionskostnaden.belastas medheterna

förutsätts redovisnings-lösning väljsanslagstekniskvilkenOavsett som
revisions-förenligomfattning med godutföras irevision kunna ärsomen

sed.
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Efter diskussionden fördes föregåendei avsnitt iär utgångspunktensom
fortsättningen regeringen skall lämna revisionsuppdrag. Det påatt sätt
vilket redovisningsrevisionella tjänster anskaffas kan bety-antas vara av

fördelse revisionsverksamhetenhur i olikautvecklas avseenden. I detta
avsnitt diskuteras möjligheten på entreprenad upphandla revisionstjäns-att
ter.

För tilldelasnärvarande således RRV klumpanslag for utföraett att
redovisningsrevision de statliga myndigheterna vissaoch andraav organ.
Gentemot regeringen har RRV dessutom revisionmonopol på inom stats-
förvaltningen.

I revisionsrapport inköp i konkurrens belyser iRRV 1990en om mars
upphandling i konkurrens hushållaär medatt Statskontoretatt resurserna.

har i 1990 24 dragit slutsatsen entreprenadupphandlingrapport atten
anbudsförfarandeoch leder till rationaliserings- effektivitetsvinster.och

bakgrundMot den ordning för förnärvarande gäller anskaffningav som
revisionstjänster i och de slutsatser RRV och Statskontoretstatenav som

dragit i de nämnda finns anledning fråga sig interapporterna, att om
fördelar i olika avseenden står vinna också revisionsområdetpå medatt
entreprenadupphandling i konkurrens.

En ordning därförkan där redovisningsrevisionenövervägas deav
statliga myndigheterna upphandlas uppdrag för uppdrag regeringen.av
RRV förutsättasbör ha kvalitets-sådan och prismässig konkurrenskraft att

inteverket behöver tillforsäkrat monopolställning i fråga redovis-vara om
ningsrevision inom staten.

För markera ägarrollen myndigheterna och beställarrollenatt gentemot
revisionen kan ligga tilldet handsnära låta de olikagentemot departe-att

revisionupphandla avseende de myndigheter hör till respek-menten som
tive departement. Vid sidan RRV bör auktoriserade revisionsbolagav
inbjudas lämna anbud på sådana Avtalsförhållandetuppdrag. böratt
kunna det tilluppdraget går RRV eller aukto-oavsett ettvara samma om
riserat revisionsbolag.

För någon även RRV skall kunna lämna årlig revisionanbud påatt - -
myndighet tjänstensmåste egenskaper kunna preciseras. Självfalletav en

måste finnasdet dokumenterat regelverk vilket revisionen skallett mot
ske. myndigheternaFör verksförordningen,utgörs detta budgetförord-av
ningen och bokföringsförordningen, regleringsbreven och andra bestäm-
melser. Av avgörande betydelse för den utför revision är också detattsom

tydligt innebördenär vad är god revisionssed inom Avstaten.som av en
revisionsplan revisionsobjektetoch anbudsunderlaget framgåbör skallom

fullständigundergå förenkladeller granskningsinsats. Vidare detären en
betydelse syftet med revisionen klarläggs, revisionsbe-stor dvs. hurattav

rättelserna skall användas. Dessa frågor behandlas i följande avsnitt.ett
Flera olika syften finns med upphandla revisionstjänster från RRVatt

och auktoriserade revisionsbolag. kanske viktigasteDet allra tillföraär att
revisionen statliga myndigheter erfarenhetermetoder, och kompetensav
från andra områden. Detta bör befruktakunna revisionen såväl i dess 285



SOU 1991 41RRV bl.a.främjande roll. Det kan nämnasi dessgranskande att avsom
Bilaga 17utsträckning sig med denhållai någon störrehar svårtformella skäl att

problem kanrevisorer. Dettaauktoriseradeföreträdskompetens avsom
statligarevisionutför någrarevisionsbolagauktoriseradelösas avom

revisionstjänsternaiupphandling konkurrensmyndigheter. Genom av
finns området.påtill priskonkurrensmöjligheterutnyttjas också de som

grund-revisionen kunde pågörasunderlättasUpphandlingen skulle om
förräkningochinte boktill fast pris ochåtagandenval mot somav

möjligt köpatill knappastSkälet det ärvanliga.det attnärvarande är att -
revision självfalletfast pristill helt ärofferera attmindreoch än -

kvalitetskrav kanomfattning demåsterevisionsinsatsens styras somav
revisionssed.och godrevisorssedgodhärledas ur

revisions-nyligen uttalatkommerskollegiethartillsynsärende attI ett
Ettårsarvode.angivande högstamedfår offererasintetjänster ettav

får inte försättarevisorrevisorssed. Enstrider godförfarandesådant mot
revisions-självvälja bekostatvingas mellansituationen hansig i den attatt

inteofferten ellerlämnadesförutses dåinte kunde attinsatser genom-som
granskningar.erforderligaföra

revisionstjänster medSverigeaktiebolag iupphandlarreglerdessaTrots
revisionsbolagKontakter medfastprisrevision.avtal ett storaparom

ordningantyder dennaRevisorer FARAuktoriseradeFöreningen attoch
regelmässigtdockavtalomfattning. Dessaiökahåller på enatt rymmer

avtalatdebiteramöjligt för revisorn utöverdetbestämmelse gör attsom
omständigheter kräver utökadeuppdagasrevisionenunderpris somom

självfallet därmedminskasfastprisåtagandeKaraktäreninsatser. av
något.

upphandlattotalt arvodeRRVkansammanhanget nämnasI mot ettatt
Enligtaffärsverken.olikaavseende derevisionssedenligt godrevision

gransk-minska eller utökaolika skälmöjlighetfinnsträffade avtal att av
%.20ningen med högst

tillfällefår lämnadetfår klient, ellerrevisionsbolag ettattNär ett en ny
klientens verk-revisorn analysrevisionsuppdrag, göranbud på ett en av

revisorn medDärefterresursinsater. kanbehovetför bedömasamhet att av
i personårerforderlig insatsomfattningenprecisionganska god avange

granskningen. Denna analys ärisärskilt inte upptäcksnågotm.m. om
utnyttjandetskall kunna planerarevisionsbolagetnödvändig forockså att

anvisningar tilli FARskan också nämnasDetsina attresurser.egnaav
berättigad på begäraningår klientenrevisorssed ärför god attreglerna att

arvodet påvisst såför uppdrag,uppgift arvodetungefärlig attfå ettomen
revisions-ikonkurrenssituation råderdenMedförhand bedömas.kan som

fastprisåtagandeskillnaden mellanpraktiskatorde denbranschen ett
varförförklarafallen får revisornliten. I bådaestimatoch noggrantett vara

nödvändiga.tilläggsdebiteringar ansetts
finnas förutsättningar prövabörinnebär det attVad att ensagtsnu

enligt standard-regeringen eller departementenordning innebär ettattsom
Möjlighet måstefastprisåtagande.revisionupphandlar årligavtal mot ett

granskningenvidytterligaredebiteraför revisornsjälvfallet finns att om
286
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uppdagas omständigheter SOUFördjupade insatser 199141kräver i någotsom avse-
ende. Detta skall då kunna Bilagapreciseras. 17

När revision statliga myndigheters redovisning upphandlas från RRVav
och auktoriserade revisionsbolag förutsättaskan detta medföra efteratt
någon tid myndigheterantal revideras privata revisorer. Därmedett av
skulle samlad överblick inte finnaslängre vad framkommit viden av som
revisionen inom den koncern statsförvaltningen kan sägas utgöra.som
Samtidigt RRVs därförmonopol upphävs, kan RRV huvudrevi-som som

för koncernen särskilt tilluppdrag regeringen lämnaett attsor ges en
samlad översikt iakttagelserde revisorerna I denna översiktgör.av som
skulle således beaktas framkommitäven vad vid revision utförtssom som

förutsätterandra RRV. Dettaän naturligtvis kontakter med deav ansva-
riga revisorerna.

Här kan konstateras regeringen nyligen iRRV uppdrag föreatt gett att
utgången 1991 till regeringen redovisa sammanställning och över-av en
siktlig analys resultatet den löpande årliga revisionenochav av av myn-
digheternas redovisning för budgetåret 199091.

Rådgivning

I anslutning till det löpande revisionsarbetet ofta statliga revisorernadeger
råd till revideradeden myndighetens tjänstemän. förekommerDet också

tjänstemännen inom myndighet kontaktar revisorn föratt få irådatten
frågor inom revisorns kompetensområde. Motsvarande förekommer också
i förhållandet mellan den bolagsstämman revisornutsedde ochav perso-

i aktiebolag.nalen ett
vissEn rådgivning naturlig iutgör del den löpande revisionen. Dennaen

rådgivning skall sådan och omfattning förtroendet förart attvara av
revisorns opartiskhet vid slutligaden revisionen inte ifrågasättas.kan
Detta följer god revisorssed och allmänna jävsbestämmelser. Somav
revisionsutredningen uttalar, revisornbör därför eftersträva begränsaatt
sin rådgivning till information vad allmänt gäller inom det områdeom som
frågan och hur andrapå håll liknandehar löst problem.avser man

Omfattningen detta slag rådgivningen kan överslagsvisendastav av
bedömas. Revisionsutredningen uppskattar högst 10% det totalaatt av
revisionsarbetet inom kan rådgivning.staten anses som

I den ordning med uppdragsfinansiering revisionen belysts i detav som
föregående finns olika möjligheter finansieringenhantera rådgiv-att av
ningen i anslutning till den löpande revisionen. möjlighetEn anbudetär att
och innefattaruppdraget endast revisionden nödvändig förär densom
legala löpande och årsvisa revisionen. Tid åtgår för rådgivningsom
debiterar revisorn myndigheten. möjlighetEn vidär upphand-attannan
lingen revisionsåtagandet innefattaskall rådgivningäven iattanges en
omfattning motsvarande, %säg, 10 den arbetsinsats estimerats förav som
den löpande årligaoch revisionen. Respektive myndighet kan inom denna

rådgivningsinsatser.ram avropa
Rådgivning går utöver vad kan ha sådan 287sagts antassom som nu
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för revisionenRegler5

ordningNuvarande5.1

redovisningsrevisionens vissastatliga allmänna inriktning andraochDen
i förordningen förfrågor revisionen instruktion RRV. Iregleras medom

redovisning iredovisningsrevision skallsin verket granska myndigheternas
revisionsberät-rättvisandesyfte bedöma den är och varje åratt om avge

liten vägled-granskningen. Dessa bestämmelser dock endasttelser över ger
därförför revisorn i praktiska arbetet. utarbetatning det RRV har en

redovisningsrevision för HRS. Hand-Handledning i statsförvaltningen
principer tillämpas iomfattar redovisningsrevisionellaledningen de som

revisor följa ivarje skallstatsförvaltningen och den arbetsmetod som
arbetet.

god1988-11-30 RRV vad kanHRS GD-beslutI anses varaanger som
statsförvaltningen. God revisorssedrevisionssed irevisorssed och god

i kapitel godförordet Vad ärsammanfattas i och utvecklas närmare som
i kapitelsammanfattas i förordet och utvecklasrevisionssed också närmare

-6.l
revisorer utfär-auktoriserade eller godkändarevision utförsFör avsom

god revisorssed.föreskrifter för är Med godkommerskollegiet vaddar som
iaktta. Föreningen Auktori-skalletik revisorerrevisorssed denavses som

föreskrifter utformatdessabakgrundRevisorer FAR harserade mot av
skall följas FARs medlem-revisorssed.för vad god Dessaregler är avsom

mar.
sidanmellan å god revisorssedfinns likheterväsentliga avseendenI ena

FARs regler å andra sidanföreskrifterenligt kommerskollegiets och samt
Detta är naturligtenligt med hänsynrevisorssed i RRVs regler.god staten

grundläggande betydelseuppgift. är såväl denrevisornstill roll och Av att
revisionen enligt god revisionssedutförastatlige private revisorn skallsom

opartisk.yrkeskunskaper och ärrevisorn nödvändigaharsamt att
revision aktiebolag aktiebolagslagen,förDen bl.yttre ramen av a.gesav

reviso-revisionssed. tillbokföringslagen FAR vägledningoch god lämnar
rekommendationerrevisionssed.god Dettavad är medgörsrerna somom

förfarandenrevisionssedpubliceras. Med god metoder ochdeavsessom
statligatillämpa. revisionrevisorer skall Den föryttre avsom ramen

instruktion,verksförordningen,myndigheter bl. myndighetensmed a.ges
inomrevisionssedbokforingsforordningen, andra bestämmelser och god

vägledningutfärdar,fråga revisionssed RRVI god nämnts,staten. om som
revisionssedväsentliga finnsavseenden likheter mellan godhärom. I

inom betydelseaktiebolag grundläggande äravseende Av attstaten.resp.
finns bl.revisorn redovisningen rättvisande. Reglerskall bedöma är a.om

granskningen, hurkan iplanering, metoder användas omom somom
dokumentation ochinternkontrollförekomsten kan beaktas samtav om

288rapportering.
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föreslårsitt betänkande revisionsutredningen årsredovis-I denatt nya
ningen revideras i sin innebär myndighetensskall helhet. ocksåDet att
resultatredovisning förskall Utgångspunkten granskningen skallgranskas.

budgetförordningens årsredovisningen.krav på Revisionen skall ut-vara
föras enligt revisionssed. revisionsberättelsengod skallI årsredo-omanges
visningen enligt gällande bestämmelser och förhål-upprättats någotom

kommit framlande särskilt bör anmälas.som
Revisionsutredningen Föreslår revisionsberättelsenockså skall läm-att

till regeringen i för tillstället berörd myndighet. Revisions-nas som nu
utredningen förordar inte alltid fattaregeringen skall behövaatt ett ut-
tryckligt fastställabeslut resultat- och balansräkningarna.attom

revisionsberättelseOm innehåller anmärkningar måste docken rege-
ringen fatta beslut särskilda emellertid inteåtgärder. Detta behöverom
innebära sifferuppgifterna i balansräkningarnaresultat- och ändras.att
Åtgärderna ikan stället påverka redovisning. Omdet kommande årets
regeringsbeslutet inte innebär särskiltnågot uttalande resultat- ochom
balansräkningarna kan enligt revisionsutredningen,dessa, godtagna.anses

Något uttalande i revisionsberättelsen ansvarsfrihet för styrelsen ochom
verkschefen inte, enligt revisionsutredningen, eftersombehövs det saknas
bestämmelser skadeståndsskyldighet. fråga diskuterasDenna särskilt iom
avsnitt i följande.6 det

5.3 Diskussion

Under perioden utfördes1967 1986 redovisningsrevisionen i statsförvalt--
ningen revisionskontor till värdmyndigheter.knutna Revisionen dåav var
intern i förhållande till myndigheternade granskade och RRV utövade
tillsyn revisionskontorensöver verksamhet.

Regeringen lämnade tid förordningunder denna 1980718genom en
föreskrifter revision vid revisionskontor. Enligt dessa skulle revisions-om
kontor redovisningenbl.a. granska i syfte bedöma den rättvi-äratt om
sande redovisningsrevision. I mån skulle revisionskontorav resurser

förvaltningengranska i effektivitetsfrämjande syfte förvaltningsrevi-även
sion. Med stöd regeringens bemyndigande utfärdade tillämp-RRVav
ningsföreskrifter förordningen.till RRV också Handledning iutgav en
redovisningsrevision för statsförvaltningen HRS avsågs ettsom vara
metodiskt hjälpmedel för utförande revision i Säkerhetsfrämjande syfte.av

Revisionskontoren inordnadeorganisatoriskt iär RRV ochnumera
instruktionsenlig uppgiftverket har utföra redovisningsrevision iatt sta-

situation framstårI denna inte givetdet längre RRV ocksåten. attsom
fastställer vad revisorssed revisionssedär god och god i staten.som
Naturligare kunde för revisionen inom fast-att statenvara normerna
ställdes utförnågon den revisionen. Skäl härförän är attav annan som
kvalitetskravet bör intressenter i revisionen intedem ochäranges av som

utfördet revisionen. Tillsyn revisorernas arbeteöver under-av organ som
lättas därmed. blir särskilt viktigt, ordningDetta införs innebär 289om en som

10 11-0537SOU199141
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revisionsföretagliksom andrasjälvklart RRV storadetDäremot är att -
för revisionenregelverkdokumenteratochha väl utvecklatskall somett-

liksomregelverk kaninternarevisorerna. Dettaföljasskall de egnaav -
revisions-revisorssed ochgodför vad ärfallet innehålla reglerär somnu -

ised staten.
revisionen kan övervägasförreglervadbakgrundMot sagts omsomav

särskiltfastställasi börrevisionssedoch ettgod revisorssed staten avom
också avkanföreträdda. Detintressenter ärdär revisionens varaorgan

kommerskollegiet och FARerfarenheterochkunskapervärde omde som
dennaOmbeslutsorgan.tillföras sådantområdet kansamlat påhar ett

tillförhållandeifriståendesåledesordning väljs, skall detta varaorgan
RRV.

löpanderevisionssed skerrevisorssed och motUtvecklingen godav
revisorerverksammapraktiskterfarenheterdebakgrund dels somav

samhälletoch borgenärernaanspråk ägarna samtvinner, dels de reser.som
detverkliga förhållanden ärförankring itillräckligåstadkommaFör att en

för revi-godändring reglernatillförslagberedningennaturligt att avav
statligaiske denväsentlig behöveri månirevisionssedsorssed och staten

revisionsmyndigheten.
redovisningförreglerfastställa debörvilketFrågor m. m.organ somom

i bilagadiskuterasverksamhet granskasberördrevisionenvilkamot av

balansräkningarochFastställa resultat-

anledning årsre-regeringen medinteföreslårRevisionsutredningen att av
uttryckligt beslutfattaskallrevisionsberättelsen attdovisningen och ett om

skullemyndighet. ställetför Ibalansräkningarnafastställa ochresultat- en
regeringen inte görfastställdablibalansräkningarnaochresultat- omanses

till handlingarna. Förårsredovisningen läggssärskilt uttalande närnågot
myndighet.berördbokslutetfastställsnärvarande av

årsredovisningentillstyrkauttryckligen behöverinterevisorerna attOm
ikanminska. Dettabetydelserevisionsberättelsensfastställs riskerar att

eftersätts.granskningenikvalitetentillsin leda atttur
räkenska-innebär dettafastställsbalansräkningarna attochresultat-När

utgifterochinkomsterflödefixeras. Ettför verksamhetsårett avperna
tillgångar och skulderbudgetårtill bestämthänförs därmed samt angesett

myndighet kananslagsfinansieradFörbudgetåret.vid utgången enav
preciserastill anslageti förhållandemedelsförbrukningen samtdärmed

överskridande bestämmas.anslagskredit ochanslagssparande,eventuellt
fastställan-myndigheteruppdragsñnansieradeaffärsverk ochFör rymmer

moti-åtskilliga elementbalansräkningarna ocksåresultat- ochdet somav
balans-resultat- ochfastställaaktiebolag skallibolagsstämman ettattverar
och ba-resultat-fastställandetvidaregällerräkningarna. Allmänt att av

ledningenansvarsfrihet förfråganbetydelse närlansräkningarna är omav
Principiella nödvändigtsåledesdetpraktiska skäl gör attochskall prövas.

uttryckligt 290fastställs medbalansräkningarochmyndigheternas ettresultat-
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.Regeringen har förvaltaransvarägar- och i förhållande till myndighe-ett
i vissa avseenden kan liknas vid detterna bolagsstämma harsom ansvar en

i Förhållande till bolaget. Regeringens bör sigägaransvar markeras och ta
iuttryck regeringen fattar uttryckligt beslut resultat- och balans-att ett om

räkningarna. För på goda grunder kunna göra detta, bör revisions-att
berättelsen innehålla uttalande de myndighetens styrelseett om av presen-
terade resultat- och balansräkningarna fastställas.bör Revisionsberättelsen
bör sålunda innehålla till- eller avstyrkan Viddetta. avstyrkanen av en

självfalletskall motivet härför Revisionsberättelsens karaktäranges. av
beslutsunderlag markeras på detta Detta bör kunna bidra tillsätt. stärkaatt
revisionens ställning klargöra vidmakthållaoch kvalitetskraven påsamt
revisionen i staten.

6 Ansvarsfrihet

avsnittl 5.5 nämndes revisionsutredningen revisionsberättel-att attanser
inte bör innehålla något i fråganuttalande ansvarsfrihet för verks-sen om

chefen och styrelsen. Skälet härtill bestämmelser skade-attanges vara om
ståndsskyldighet saknas. frågaDenna diskuteras i följande.det

Diskussion6.1

Frågor styrelsens och verkschefens berördes i verkslednings-om ansvar
kommitténs VLK betänkande SOU 1985 40. VLK menade det kanatt
diskuteras styrelseledamot i affärsdrivande myndighet bolagutanom en en
bör kunna drabbas personligt skadeståndsansvar. Detta borde i såettav
fall formuleras i uppdragsavtalet mellan och enskildeden ledamo-staten

Enligt VLKs uppfattning finns det emellertid ingenten. anledning att
uttrycka skadeståndsskyldigheten för ledamot på ellersätt, denannaten ge

innebörd, enligtän vad gäller allmänna skadeståndsrättsligaen annan som
regler. Vid allvarliga oegentligheter från ledamots sida torde dessa regleren

möjligheter hålla sigskadeslös.staten attge
verksledningspropositionenl prop. 198687 99 behandlades vissa frå-

styrelsens och verkschefens Därvid uttalades styrelsengor om attansvar.
givetvis skall ansvarig för de beslut fattar. Vidareden betonadesvara att
verkschefen normalt kommer införden regeringenatt vara som ansvarar
för myndighetens verksamhet.

Någon skadeståndsskyldighet för verkschefer och styrelseledamöter
ägarenregeringen direkt härleds associationsformengentemot som ur

myndighet föreligger för inte.närvarande Häri finna således viktigen
skillnad förhållandei till vad gäller for styrelseledamöter och verkstäl-som

direktörerlande i aktiebolag eller ekonomiska föreningar. Däremot kan,
inteVLK påpekar, uteslutas skadestånd enligt skadeståndslagenattsom

1972 207 kan aktualiseras för verkschefen och styrelseledamöter. Ansvar
för trolöshet kan heller knappast uteslutas.ex. 291
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iuttalandesärskiltinnehållaskallverksamhet ettnämndersbl.a.ende
därefter beslutaskallFullmäktigeej.ellertillstyrksansvarsfrihetfrågan om

fåransvarsfrihet vägrasOmbeviljas eller vägras.skallansvarsfrihetom
talanskadestånd. Omväcka talanbeslutaårfullmäktige inom attett om

föreslåsRevisionsansvarettidsgräns.inte dennagällergrundas på brott
nämligenförvaltningschefer. ärDessainteförtroendevaldagälla de men

arbetsrättsligtunderkastade ansvarssystem.redan ett
fråganRRVbehandladefebruari 1990isärskildasin omI rapport

styrelseleda-pekar påRRVmyndigheter.statliga attistyrelsernas ansvar
ekonomisk bety-fattar beslutaffärsverkoch storverki statligamöter av

RRVhemställdeföreligger attoklarhettill denMed hänsyndelse. som
alltsåsin helhet, ävenivilketfråganregeringen utredalåter ansvarom

skall ha.styrelserstatliga verksledamöterekonomiskt, avsom
FiUFinansutskottetharmotion i ämnetanledningMed enav

fråganUtskottet konstateraransvarsfrågorna. att23 berört om198990
rapportsärskildaRRVsuppmärksammad genomärstyrelsernas ansvar

fråninitiativNågotöverväganden.regeringensförföremåloch den äratt
motiverat.intesåledessidariksdagens var

föreligger detnärvarandeföroklarhet ansvarDet kan konstateras omatt
emellertidkanhar. Dettachefer styrelserochmyndighetersstatligasom

förenatverkschef inte ärellerledamotuppdragetbetydaknappast att som
myndighetschefensverksförordningenIhelstmed något angesansvar.som

uppgifterochstyrelsens10 §§uppgifter 4-och samt ansvaransvar
mening iharfrån ordetutgåfinns skäl§§. Det att13 att en11 ansvar-

sammanhang.detta
innebörden198725 kommenterasförordningsmotivregeringens avI

förenkling kan sägasvissparagraferna. Med attnämndaföregåendei detde
verkschefsställer påregeringenbeskriver de kravkommentarerna ensom

godtag-skall kunnaledningshänseendeiför dettahandlande anses varaatt
viktentill § betonar5på kommentarenpekasSärskilt härkan avbart. som

grunddefmition skallbl.sägsDäri verksamheten. atteffektivitet varaena.
utförsskälellermyndigheten annatålagtsuppgifter avde avsomatt som

möjligagenomföras med lägstakvalitetbibehållande godskall medden av
förorsakarintedenbedrivas såverksamhetenskall attVidareresursinsats.

den.för berörsdemolägenheterkostnader elleronödiga avsom
§§huvuduppgift 12 ärl l attstyrelsensframgårkommentaren attAv -

sakkunskapverkschefen medbiträdaochverksamhetentillsyn över attha
Styrelsenmotiverade.finnerstyrelsenåtgärderdeföreslå honomoch som

ieffektivt ochbedrivsverksamhetmyndighetensockså prövaskall om
Beslutsbefogenheternaverksamheten.syftet förmedöverensstämmelse

också.3 § kommenterasl
oaktsam-styrelseverkschef ellerförutsättasmåsteDet att som avenen

kangodtagbart sättuppgiftersina påfullgörinteuppsåtligen ettellerhet
Fråganform utkräveriuppdragsgivaren någon omdrabbas ansvar.attav

ibetydelseunderordnadinte ettföreligger eller ärskadeståndsskyldighet av
292sammanhang.sådant



fråganNär ansvarsfrihet SOU 199141för chefen och styrelsen behandlas dettaärom
viktigt i Bilagaled utövningen l7rättigheter och skyldigheter.ägarens Pröv-ett av

gningen gäller det på vilket ledningen myndighetensätt i utfört sina uppgif-
enligt verksförordningen.bl.a. tillMed hänsyn myndighetschefenter att

för verksamheten ofrånkomligtdet i förstaär det hand blirattansvarar
dennes ämbetsutövning ansvarsfrihetprövas. Frågan hör naturligtsom om
hemma i dialogen mellan myndigheten.ägaren och ansvarsfrihetNär
beviljas kan detta bekräftelse myndighetenpå och verksam-attses som en
heten har skötts på uppdragsgivarens synvinkel tillfredsställandeett ur
sätt.

naturligtDet vidgade redovisningsrevisionenär den granskaratt om
verkschefen genomfört förvaltningenoch styrelsen har utförtoch sina
föreskrivna uppgifter på acceptabelt Mot bakgrund iaktta-sätt. deett av
gelser därför revisionsberättelsenbör i ingågörs särskilt uttalandeettsom
i frågan ansvarsfrihet tillstyrks ej. fåreller Det sedan ankomma påom
regeringen ansvarsfrihetavgöra skall beviljas.att om

ansvarsfrihetVägrad så stark misstroendeförklaringutgör den kanatten
förutsättas medföra styrelseledamoten eller hela styrelsen begär sittatt
entledigande. Det kan till regeringenäven leda entledigar ledamot.att en
Om myndighetens chef ansvarsfrihetvägras kan fördetta grundutgöra
åtgärder enligt lagen offentlig anställning, skiljande från tjänstenom ex.

förflyttning.eller
Förutsättningar finnas fortorde redan regeringen i vissa situatio-attnu

myndighetsväcka talan styrelse chefoch skadeståndmotner en om ex.
på grund brott anledningmed uppkommen förmögenhets-samtav av ren

rimligtskada. Det emellertid förtroendeuppdragetär begäraatt att som
istyrelseledamot statligt ellerverk anställningen verkschef ärett som

förenat väl och definieratmed reglerat ekonomisktett gentemotansvar
uppdragsgivaren. Detta kan markera fullgörasuppdragen skall medatt

Mot denna bakgrund det önskvärt införsär bestämmelserattomsorg. som
klargör i statligtledamotskap verks förenatstyrelse är med ekono-att ett
miskt i huvudsak slag förgäller ledamöter i kom-ansvar av samma som

i fullmäktigeberedningarstyrelse, kommunala nämnder och isamtmuns
aktiebolag ekonomiska föreningar.och Bestämmelser klargör verks-som
chefers också införas.böransvar

revisionsberättelsenOm innehållaskall i fråganuttalandeett om
ansvarsfrihet detta revisionen ställning.stark medförDet också attger en
kvalitetskravet revisionenpå Revisionenklargörs skall utföras så att ett
välgrundat uttalande i ansvarsfrågan kan Regeringen fattagöras. bör också
beslut ansvarsfrihet beviljasskall eller ej. Regeringens beviljabeslut attom
ansvarsfrihet eller vägra sådan viktigt led iär utövandet ägarrollen-ett av

myndigheterna. vidareDet önskvärt regeringens förutsätt-ärgentemot att
ningar vid ansvarfrihetvägrad kräva skadestånd styrelseleda-att ex. av

förtydligas.möterna
budgetpropositionenI prop. 199091 lOO bil. 2 regeringenanmäler att

Ävenden verksstyrelsernas frågorgöra översynattavser en av ansvar. om
styrelsernas uppgifter och sammansättning kan komma behandlas.att
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direktiven anförs revisionen självfallet i förhål-I måste obundenatt vara
till Starka begränsningar därför,lande den verksamhet granskas. kansom

enligt direktiven, finnas i fråga möjligheterna för myndighetdenom som
skall bedriva revision bedrivaockså verksamhet. De närmareatt annan

i avsnitt.konsekvenserna härav behandlas detta

ordning7.1 Nuvarande

bilaga verksamheten vid ekonomiska avdelning.I ll behandlas RRVs
framgår ekonomiska redovisningssystem till-Där RRV på områdetatt

erbjuder myndigheterna tjäns-handahåller eller lång rad produkter ochen
Serviceverksamheten, i väsentligt avgiftstinansierad,allt ärter. som om-

årsarbetskrafter70 milj. kr. och i anspråk 30 vidsätter dentarca ca
ekonomiska avdelningen. Vid sidan förekommer ihärav beslut ärenden,
rådgivning, utbildning och konsultinsatser från ekonomiskaden avdel-
ningen i förhållande till statliga myndigheterna.de

riktad till myndigheterna utförsDenna stödverksamhet således av
myndighet utför redovisnings- förvaltningsrevisionochsamma som av

myndigheternas lämpligtverksamhet. Frågan detär är attom samma
myndighet reviderar vilket myndigheterna utför sinadet påsättsom
uppgifter tillhandahållaockså skall och metoder regelmässigtsystem som

granskningsobjekt för revisionen.centralaär

Diskussion7.2

revisionsorgan tillhandahåller tjänster till organisationNär denett en som
till uppgift finns jävockså har granska risk uppkommer. Detta äratt att av

avgörande för .revisorns därför ibetydelse ställning och behandlas kom-
revisionsföreskriftermerskollegiets KFS 1986 Med viss förenkling8. är

ansvarsfördelningensyftet klargöra mellan revisionsobjektet och revi-att
Grundläggande i de tjänster här främstsamband med aktu-ärsorn. som

3,9 inte fårella, § revisorn förtroen-är medverka på sådant sätt attatt ett
det ochtill vidopartiskhet självständighet utförandet revisionshans av

kan ifrågasättas.uppdraget
Frågan i för Beträffandebehandlas också FARs regler god revisorssed.

utförandet klient för vilken revisornavkonsultuppdrag åt innehar revi-
sionsuppdrag får uppgifterregel revisor inte sig4 sägs åta kanatt som
försvåra för genomförahonom revisionen självständighet ochmedatt
objektivitet. situationentill uppfattasHänsyn måste också hur kantas av

Är kombinationen för-utomstående betraktare. uppdrag sådan atten av
för revisorn får inte sigtroendet kan rubbas, han eller hans byrå åta båda

uppdragen.
detta sammanhang erinras il kan bestämmelse RRV harom en som

revisionsbyråer anlitas biträde vid revisionavtalen med de desom som av
statliga añärsverken. föreskrivsDär eventuella konsultuppdragatt som
myndigheten önskar beställa hos skall innanbyrån godkännas RRV 294av
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reviderade verket.
Vid sidan revision tillhandahåller särskilt privata revisionsfö-störreav

åtskilliga tjänster, skatterádgivning, konsultstöd och redo-retag t.ex.
visningstjänster. Detta förutsättningar möjligtunder bestämdaanses vara

Förtroendet för revisionens självständighet objektivitetoch rub-utan att
Omfattningen innehålletbas. och revisorernas tjänsteutbud vid sidanav av

revision har belysts i undersökning utförts för1989 kommers-en som
kollegiet.

revisionsbyrå tillhandahålla klient vissaAtt kan tjänster, och ändåen en
vid revision klientensobunden verksamhet, hänger bl.a.anses vara av

med de särskilda ansvarsförhållanden förgäller auktorise-samman som
revisorer i förening förrade revisionen företagmed den ansvarigeatt ettav

revisorn inte medverkar i konsultuppdrag företag.avseendem. m. samma
privat revisionsföretag auktoriseradeI skall den revisorn iaktta godett

revisorssed revisionssed införoch god kommerskollegiet ochsamt svarar
för sin yrkesutövning.FAR Han personligen ställning till revisions-tar

berättelsen. auktoriserat revisionsbolag väljs tillNär revisor, tillanmälsett
klientföretagetstyrelsen i till registreringsverketoch och aukto-patent- en

riserad revisor huvudansvarig. Motsvarande ansvarsförhållanden gäl-som
inte i myndighet utför revision.ler en som
statsförvaltningenI det RRV myndighet revisionsupp-är harsom som

ställning tilldraget och revisionsberättelsen, beslutetäven ärtarsom om
delegerat långt i organisationen.ned Det också RRV tillhandahållerär som
ekonomisystem, rådgivning konsulttjänster.och innebärDetta det äratt
ansvarig revisor, myndigheten tillhandahållerdvs. RRV, också tjäns-som

Samma möjlighet i privat revisionsbolag skilja olikadeter. ett attsom
institutionellarollerna saknas därmed. skäl behöver därförAv någoten

attityd intas i frågan vilken verksamhet revisionsträngare änom annan
statliga revisionsmyndighetenden kan bedriva.som

förRRV således centrala och ekonomisystem tillhan-lokalaattsvarar
statsförvaltningen.dahålls Exempel på sådana Cosmos, Ce-är system

m.fl.BUS, Cassa Nova produkter dominerandeDessa har ställ-sam, en
ning myndigheterna. Ekonomisystemenhos och användning alltidderas är

förföremål redovisningsrevisionens granskning ofta föroch betydelseav
förvaltningsrevisionens bedömning myndigheternas verksamhet. Det ärav
därför naturligt ifrågasättautomstående betraktare kan statligadenatt en
revisionens självständighet objektivitet. Risk finnasoch kan kritik inteatt
förs fram återföraskan på egenskaper hos ekonomisystemdet.ex.som

tillhandahållit.RRVm. m. som
Om statliga revisionen framdelesden i uppdragsñnansierashögre grad

och konkurrensen med andra ekonomisystemleverantörer skärps, ökarav
risken revisionsmyndighetens objektivitet ifrågasätts.att

diskuteras uppfattasdet problem här och realitet,Att ärsom som en
framgår revisionen särskilt i statsför-de centrala delarna detattav av av
valtningen dominerande redovisnings- betalningssystemetoch S,system

vissa ekonomisystem, utförsäven andra revisionskontoret vid 295men av
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auktoriserade revisionsbolag.
föreliggajävssituationprincipiella praktiska kanMotsvarande och anses

ekonomisystem ochenskilda myndigheters derasRRV granskarnär an-
vändning.

uppdelningenintegritesskäl nödvändigaDen nuvarande avav --
regeringskanslietrevisionskontoret vid och RRVrevisionsansvaret mellan

driftlösning. Om tillhandahållande,framstår otillfredsställandesom en
gransknings-skiljs frånutveckling ekonomisystem RRV kanoch utav m. m.

statsför-ekonomisystem används iför S och andrasystemansvaret som
obestridlig fördel be-valtningen anförtros Det tordeRRV. omvara en

irevisionsmyndighetens detta avseendegränsningen ansvarsområdeav
kan upphävas.

förhållande tillRevisionen i den verksamhetskall obunden somvara
myndig-vilka ekonomisystemVid revisionengranskas. granskas bl. soma.

flertalet dessaoch hur används. RRV leverantörheterna har de är av av
självständighetrevisionens och ob-riskerar undergrävaDetta attsystem.

fördel revisionsmyndighetenjektivitet. anledningdenna detAv är omen
ekonomisystem konsult-framdeles inte tillhandahålla bl. ochbehöver a.

uppgiftanvändning.anslutning utformning Dennai till dessas ochstöd
organisation.i stället åvilakan någon annan

inte hinderordningens skull betonas vad utgörFör bör sagtsatt som nu
tilli anslutning denför revisorer sedvanligt rådRRVs på sätt t.ex.att ge

i avsnitt i föregå-revisionen. rådgivning behandlas 4 detlöpande Denna
ende.

Organisation revisionen8 av

ordning8.1 Nuvarande

avdelningar, för förvalt-revision utförs för inom tvåRRVs närvarande en
redovisningsrevision. Avdelningen för förvalt-ningsrevision föroch en

i inriktadeningsrevision indelad i sju huvudsakenheter ärär motsom
ialla belägna Stockholm.olika departementsområden. Enheterna är Av-

delningen för redovisningsrevision indelad i nio enheterär ansvararsom
statsförvaltningen.redovisningsrevision olika Tre enhe-för delar avav av

utanför de Stockholms-lokaliserade Stockholmsområdet ochärterna en av
utanförrevisorer Stockholm.baserade enheterna har

förvaltningsrevision finns 90 årsar-Vid avdelningen för motsvarande ca
finnsvid för redovisningsrevision motsvarandeoch avdelningenbetare ca

135 årsarbetare.

Revisionsutredningen8.2

årsredovisning-Revisionsutredningens förslag innebär revisionenatt av
296granskning hittills har betecknatskommeräven att somsomarna rymma
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stabsmyndigheterna.resursfrågorna för deUSV skall behandla s.

Diskussion8.3

ifrågasätta revisionsutredning-för inte anledninghar närvarandeUSV att
årliga revisionen.för utökadebedömning resursbehovet denavens

redovisningsrevisionen vidgasinnehållet i medtillMed hänsyn att
förvaltningsrevisionella detgranskning moment, synes vararymmersom

föranaturligt tillgodose resursbehovet översöka attatt resurser somgenom
redovisningsrevisionen.vidgadeför förvaltningsrevision till denanvänds

varförrevisionsansvariges fulla förfogande,tillbehöver stå denResurserna
avdelningarna lämplig.omfördelning mellan de två berörda synesen

utanförtillföras revisionsenhetervidSjälvfallet behovbör ävenresurser
Stockholmsområdet.

Övergången årsredovisningarnatill granskning ske under treavsesav
första årsredovisningarna skall granskas debudgetår. De som avser myn-

Granskningen skall verksamheteningår i budgetcykeldigheter avsesom
Även förberedelserbetydande behöver199192.budgetåretunder om

sinfår själva granskningsarbetet tyngdpunkt underdockgöras sommaren
Årenfinnas från 1992.behöver således1992. Resursernaoch hösten senast

myndigheterna i budgetcykel 2 och Innebörden häravtillkommerdärpå
redovisningsrevisionenkapaciteten för bör skeuppbyggnadenär att av

överföring1992, 1993 och 1994.ungefär lika under åren Enmed stora steg
motsvarande 10 årsarbetare skullefrån förvaltningsrevisionen av resurser

åren.således ske och ettvart av
revisionsavdelningen åtnjuta betydandeolika inom börenheternaDe en

beskrivits tidigare,skulle, på detsjälvständighet. Enheterna sätt som
tillgodoföras revisionsarvo-revisionsuppdrag ochanbud påkunna lämna

i revisions-lednings-, stabs- och stödresursernadena. De gemensamma
avgifter från operativamyndigheten finansieras med de enheterna. Ettkan

finnsoperativa Möjlighetde enheterna.resultatansvar kan läggas på att
jämföra olika enheternas resultat.de

för särskildRegeringens behov9 av resurser
granskning

utredningens förslag aktuali-vid beredningensannolikt ävenDet är att av
syfterevision utförs för riksdagens räkning. Ifrågor den attsomseras om

idiskussion behandlas dettavisst underlag för eventuell sådanerbjuda en
för granskningförfoga denavsnitt regeringens behov överatt resurser avav

tillDiskussionen bidrar också något klargörastatliga verksamheten. att
förnyelsen statliga verksamhe-revisionens i utvecklingen och denroll av

ten.
förvaltningsverksamheten inordnadi den statligaländer regel 297l andra är
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logiskt revisionenFörutsättningar det helt till parla-dessa är utgöratt ett
inte ikontrollorgan. Motsvarande ordning gäller vårt land.hörandementet

självfallet inför riksdagen,Regeringen bestämdmen en ansvars-ansvarar
vissarbetsfördelning regeringen myndigheterna. Medoch råder mellan och

förenkling statsförvaltningen liknas vid regeringenkan koncern dären
koncernledningen självstän-eller moderbolaget och ämbetsverken ärutgör

Riksdagendiga dotterbolag. kan moderbolagets bolagsstämma.ses som
regeringen, i olikaModerbolaget, bolagsstämman dedvs. representerar

Diskussionen intern respektivemyndigheterna.dotterbolagen, dvs. av
bild.revision sådanoch kontroll kan måhända underlättasextern av en

övriga tillgångar till regeringens dispositionStatens medel och dess står
tillgångar enligt balansräkning till 40098. Statens uppgårRF en ca

bokfördamiljarder till värden. Skulderna Statsbud-kr. är avsevärt större.
miljarder Tillgångar,utgifter inkomster på vardera 400 kr.har ochgeten ca

ungefär myndigheterutgifter inkomster administreras vid 300 medoch
finns500 ekonomiskt Vidkanskel verksamhetsställen med dessaansvar.

450 000 anställda.ca
omfattningen tillgångar flödenaoch skulder, deDen på storastora av

utgifter inkomster, verksamhetsställena och det antaletoch de många stora
medelsförvaltningregeringen i fråga sin knapp-anställda gör att m.om m.

inför riksdagen tillgång tillkan RF 16 haast utan attansvara en
revision. revision koncernintern itillräcklig sådan den delEn är stats-av

i förhållande tillförvaltningen regeringen,lyder under externmensom
myndigheterna.

redovisningsrevision främstrevision frågan medDen det här ärär om
redovisningsrevisionensyfte. vidgningkontrollerande Med den somav

beskrivits i avsnitt regeringens redovisningsrevisionbör behovl avse-av
myndigheterna i tillgodosett.ende kunna huvudsakanses vara

utförsgranskning utvärderingVad sedan gäller den analys, och som
för förvaltningsrevision syftetinom dagens med dennaär attramen ge

främst regeringen för effektiviteten i statliga verksam-underlag öka denatt
i granskningheten. Kontrollmomentet detta slag ganska Denär svagt.av

effektivitetsfrämjande förvaltningsrevisionen till syfte ochhar metod nu-
sakansvarigaviss likhet utförsmed arbete Statskontoret,mera som av

myndigheter, kommittéer särskilda forsknings-och utredare, konsulter och
påtagligare i förvaltningsrevisio-Likheterna blivit och medhar attorgan.

innehållerblivit främjande och konkretarapporterna numeranen mer
effektivitets-förslag i revisionen till däroch med områdensamt styrsatt

förmodas finnas.problem
förvaltningsrevisio-finns karaktäristiska förDet dock några drag ärsom

viktigaste revisionsorganet välja revisions-De kanske harär rättatt attnen.
integritet,objekt revisionsansats. Revision skall vidare präglasoch av

saklighet Revision påtala iakttagnaoch helhetssyn. skall också kunna
förslag.problem och lämna

olika former för fram förRegeringen kan i välja underlagdag att ta att
effektiviteten falli statliga verksamheten. del kan detöka den I 298varaen



SOU 1991 41organisation viss fråga visslämpligt i uppdrag medprövaatt attge en en en
Bilaga 17förutsättningar,inriktning. Sådana uppdrag, således kanstyrssom av

regeringen till kommittéer särskildalämna och utredare, statskonto-ex.
fallsakansvarig myndighet.konsulter och I andra kan detRRV,ret, vara

lämpligt organisation förutsättningslöst analysområdensjälv sökeratt en
exempelvis förvalt-inriktning undersökningarna. Detta RRVsoch på gör

förstudier liknandeningsrevision, Statskontoret i sina ESO ochsamt organ.
få erforderligt för effektivitets-regeringen skall fram underlagFör att

förlita frånfrämjande behöver sig delsåtgärder den kunna på stöd organ
förenligt direktiv från regeringen varje uppdrag, delsarbetar organsom

självständigt utför granskning utvärdering statliganalys, och avsom mer
perspektiv framstår naturligtsådant detverksamhet. I ett attsom en

innehåll förvaltnings-nuvarandeverksamhet med denett motsvararsom
instrument förfoga förrevisionen, regeringen behöverde överär ett somav

införtill sitt riksdagen.kunna levaatt upp ansvar
innefattardirektiven till utredningen uppdraget inte denI attanges

statliga riksdagensgranskning den verksamheten pågörs vägnar.av som
lämpligt i diskus-det dock detta sammanhangskäl nämnts ärAv attsom

sionsvis beröra ämnet.
riksdagensgranskning åsyftas i direktiven revisorerdenDen ärsom som

Revisorernas granskning enligt 1987 instruk-utför. skall lagen 518 med
för revisorer främst sikte förhållandention riksdagens på med anknyt-ta

får bedömning statliganing till budget, också destatens men avse en av
Syftet granskningen främjainsatserna i allmänhet. med skall attvara en

fårutveckling sina insatser skilda områdensådan på detstatenatt av
samhällsintres-till både kostnader och allmännautbyte med hänsynsom

rimligt.ärsen
förrevisorers kansli finns ungefär 20 anställdaVid riksdagens dessa

granskningsuppgifter.
i riksdagenbehandlingen verksledningspropositionensamband medI av

ställning. framhöll198687 99 berördes RRVs KU verketprop. att som
utnyttjas regeringen förregeringen underställt bör kunna sär-organ av

får emellertid, enligt inteskilda granskningsuppdrag. Detta KU, på något
möjligheter initiativ till genomföraverkets ochgåsätt över att taut egna

finnsundersökningar. ñnansutskottets 198687 3y tillI yttrande KU
åtskilliga vittnar FiUsuttalanden slå vakt RRVssträvan attsom om om

självständighet i förstaförvaltningsrevisions självständighet. Denna synes
möjligheter utföra initiativ.granskning påhand verkets egetattavse

iFiU 198687 29 de värde bådeKU och har uttalat KU att ett attser
frånriksdagens revisorer i varandra ochoch RRV, huvudsak oberoende av

delvis olika förvaltningsrevisionellautgångspunkter, arbetar med under-
sökningar.

fp-motionermitten vid flera tillfällen i1980-talet har ochFrån av m-
riksdagen blirföreslagits riksdagens kontrollmakt stärkasbör attatt genom

för förvaltningsrevisionen. motioner har avstyrktshuvudman Dessa av
FiU riksdagen. sig FiUsoch Våren 1989 reserverade och motm, c

förordade riksdagens revisorerställningstagande och skulle görasatt ansva-
anledningriga för förvaltningsrevision enligt danskt Medmönster. 299statens
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i vilkenriksdagensjälvfallet oinskränkt på avgöraDet ankommer att
inriktning önskar granskavilken denform, i vilken omfattning och med

ifortsatta överväganden denna sakVidregeringens eventuelltverksamhet.
granskning ochförvaltningsrevisionella analys,beaktas denbör dock att

första kontrol-bedriver, inte i hand harutvärdering RRV ettnumerasom
tillståri de instrumentsyfte. ställetVerksamheten utgörlerande ett somav

effektiviteten ifram för ökaförfogande för underlagregeringens attatt
förslagen tilloch skall ledaOm analysernastatliga verksamheten.den

in i ochmöjligt kommaoch enkeltså snabbtåtgärder bör dessa som
under-berednings- Detta torderegeringens och beslutsprocess.beaktas i

till behovetregeringsorgan. Med hänsynutförsanalysernalättas ettavom
för förnyelsearbetetkvalitativt högtstående underlagochbrettett synesav

anförts lämpligt här aktuellabakgrund vaddet attmot resurservaraav som
förfogande.till regeringensi fortsättningen kan ståäven

regeringen, för kunna levaInnebörden vad är attattsagts uppsom nuav
statliga verksamheten, behövereffektiviteten i dentill sitt stärkaattansvar

granskninggenomföra kritisk och utvärde-för analys,stöd attresurserav
för förvaltnings-för huvudmannaskapetring. förutsättning detta ärEn att

regeringen. Omfortsättningen ligger hosrevisionen iäven man genom en
regeringen inteordning, därförändring huvudmannaskapet skulle enav
skulle detta såfrån tillgängligafå stödlängre skulle kunna resurser,nu

situationiförutsättningarna regeringen sådanallvarligt påverka att en
kapacitet och kom-skaffa sig tillgång till motsvarandesannolikt behöver

sig behöva utökadeform. Om riksdageni någonpetens egnaanserannan
inte frågavilketstatliga verksamheten, ärför dengranskaatt enresurser

former inteförverkligas idärförför bör dettaUSV behandla,att som
i förnyelsearbetet och hellermöjligheterförsvagar regeringens stödatt

självständigtregeringens räkningmöjligheter förinte minskar RRVzs att
statliga verksamheten.dengranska

Bedömning10

anpassningarutförligt diskuterats olika slagpromemoria harl denna av
statliga myndigheter och verksamhe-revisionenbör övervägas avsom av

i ledningenUtgångspunkt varit regeringendiskussionenför har attter. av
effektiv revision.stark ochstatliga behöver stödden verksamheten av en

sammanfattas idiskussionen detframkom iviktigasteDe synpunkter som
följande.

utförasförslag revisionen skall pâ uppdragRevisionsutredningens att av-
till regeringen ochrevisionsberättelsen skall lämnasregeringen och att

viktigt förmyndighet genomföras. Därmedinte till börberörd ett stegtas
i förhållande tillbli derevisionen och obundenskall externatt grans-

myndigheterna.kade
tillinriktning omfattning behöverFörvaltningsrevisionens och anpassas-

myndigheternas 300denhvidgade redovisningsrevisionen skall granskaatt-
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Bilaga 7ltillomfattning behöverochinriktningFörvaltningsrevisionens anpassas-

anslagsframställningfördjupaditredje ärmyndigheterna vartatt en
verksamhet.sinresultatanalysgenomför av

till bästaskall kommaförvaltningsrevisionen nyttaresultatenFör att av-
förtillgängligtunderlag görsochdet önskvärt annatär rapporteratt

direktivenmyndighetsspecifikatillfällen deregeringskansliet vid närde
anslagsframställningarna prövas.fördjupadedeutformas och när

börmyndigheterstatligaredovisningsrevisionenförKostnaderna av-
revisionsobjektet.belasta

redovisningsrevisionupphandlaför uppdraguppdragRegeringen bör-
revisionsbo-auktoriseradeochfl. från RRVmyndigheterstatliga m.av

lag.
samladregeringen lämnatillårligeni uppdragbör haRRV att en-

derevisionenvidframkommervadanalysöversikt och avsomav
auktoriseratellerRRVredovisningmyndigheternasstatliga oavsett om

revisionen.utförtrevisionsbolag
fastställasi börrevisionssed ettoch godrevisorssed statenGod av-

revisionen.utförinte denochsärskilt somavorgan
tillstyrkersig deuttalarevisionsberättelsen attiRevisorerna bör om-

fastställs.balansräkningarnaochresultat-
sinafullgörvilketför på dedet sättstyrelsersVerkschefers och ansvar-

uttalarevisionsberättelsenibörRevisorernauppgifter klarläggas.bör
beviljas.ansvarsfrihettillstyrkersig de attom

myndig-statsförvaltningensförförvaltaransvarellerRegeringens ägar--
uttryckligt beslutregeringen fattar attimanifesteras ettheter bör att om
myndighetförbalansräkningarna attsamtochresultat-fastställa omen

för förvalt-ansvarsfrihetövrigtistyrelsenverkschefen ochbevilja
ningen.

verksamhettill deni förhållandeobundenRevisionen skall somvara-
statsför-iråderansvarsförhållandentill deMed hänsyngranskas. som

bl.a.tillhandahållarevisionsmyndighetendärför intevaltningen bör
utformning ochanslutning tilli dessaskonsultstödekonomisystem och

användning.
granskningvidgas medredovisningsrevisionentillhänsynMed somatt-

härför till-resursbehovetbörförvaltningsrevisionella momentrymmer
tillförvaltningsrevision redo-frånöverförsgodoses att resursergenom

visningsrevision.
ieffektiviteten denstärkatill sittkunna leva attFör att ansvarupp-

förregeringen stöd attverksamheten, behöverstatliga ge-resurserav
Huvudmannaska-granskning.utvärdering ochkritisk analys,nomföra

ligga hosfortsättningenidärförförvaltningsrevisionen ävenbörförpet
regeringen.
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Viss utredningsverksamhet

olika promemorior fogas till betänkandet behandlas regeringskans-som.
liets behov stöd, ADB-frågor, metodutvecklingsarbete, revision samtav
olika myndigheter företagoch erbjuder till regeringskanslietstöd ochsom
myndigheterna. anslutningI till beskrivitsverksamhet och diskuteratssom
dessa sammanhang behövs förekommeroch utredningsarbete syftarl som

lill belysa eller lösa mindreeller uttalade i statsförvalt-problematt mer
ningen. utredningsarbeteDetta utförs på regeringen olikauppdrag av av
organisationer.

I denna promemoria behandlas utredningsarbetedetta slag medav
särskild inriktning på de delar detta kan sägas stabskarak-av som vara av
tar.

Nuvarande ordning1

Inom statsförvaltningen råder speciella institutionella förhållanden, regel-
styrning vanligt förekommande vissaär och finns försynsätt hur den
statliga verksamheten utvecklas. förutsättningarbör Dessa har sedan länge
medverkat till utredningsarbete syftar till förändra statligatt attsom
tjänsteproduktion, transfereringar och regeringensregler på iuppdrag
ganska utsträckning utförs framför allt olika slag särskildastor av av
statliga organ.

Exempel utförpå sådana utredningar offentliga kommit-ärorgan som
téer, särskilda utredare Statskontoret och RRV. Vidare själv-detärsamt
fallet vanligt sakansvariga myndigheter utför utredningsuppdrag föratt
regeringen. förekommerDet också forskningsinstitutioner och konsult-att
företag får uppdrag motsvarande karaktär. Organisationer sist-deav av
nämnda slagen anlitas också ibland organisationerna förde andra attav
utföra delar utredningsuppdrag.

För något belysa omfattningen utredningsverksamhetenpå dennaatt
kan regeringennämnas årligen tillkallar ungefär 60 kommittéer ochatt nya
särskilda utredare och ungefär lika varje sittmånga år avslutar arbete.att

årligaDen kostnaden för inemot milj.arbetet 200 Omfattningenär kr. av
kommittéverksamheten under i bilagaår belyses 24.senare

regeringen fårAv Statskontoret årligen rationaliserings-40 uppdragca av
karaktär inte främst metodutveckling. Lika många uppdragsom avser
avslutas varje år. årligaDen kostnaden till milj.uppgår 25 kr. deAvca
olika departementen civildepartementet for volymmässigtdensvarar
största delen uppdragen.av

Även fårRRV utredningsuppdrag från regeringen. Antalet uppdrag är
emellertid litet och har till ungefärunder de åren uppgått åtta 303senaste per
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Några helt tydliga kriterier inte finnas för utredningsupp-när ettsynes
tilldrag lämnas kommitté, särskild utredare, Statskontoret eller RRV.en en

Vissa tendenser urskiljas.kan dock tillUppdrag kommittéer gäller ofta
behovet offentliga välfärdsprogram viktigareeller de åtgärder börav som
vidtas i sådant. Uppdrag till Statskontoret gäller ofta det tekniska ochett
organisatoriska vilket uppgiftsätt på bör lösas i offentliga förvalt-denen
ningen. Under harår det också blivit vanligt Statskontoret fåttattsenare
fullgöra sekretariatsfunktioner åt kommittéväsendet.

Uppdragen till oftaRRV analys, utvärdering och granskning medavser
ekonomisk inriktning statlig försöksverksamhetverksamhet, och stats-av
bidrag. iInnehållet den utredningsverksamhet utförs efter uppdragsom av
regeringen emellertid inte till sin karaktär väsentligt skilja sig frånsynes

egeninitieradeRRVs utvärdering. Möjligen förslagen tillär åtgärder, när
sådana ingår, fylligare.något

Med viss förenkling kan del de probleminriktade utrednings-storen av
uppdrag Statskontoret utför på uppdrag regeringen sägas utgöra ettsom av

tillstöd regeringen i managementfrågor i vid bemärkelse. flertalet fallI
förslagkonkreta till hur inom statsför-verksamhetrapporternarymmer en

valtningen, vidsektor eller myndighet utformas,bör organiseras ochen en
hur ADB bör ianvändas verksamheten. En hel delstyras utred-samt av

ningsverksamheten anknytningeller har till metodut-momentrymmer av
vecklingsarbete bedrivs Statskontoret.som av

Diskussion2

När intensiv förnyelse skall genomföras statsförvaltningen detären av
naturligt regeringen kan behöva stöd i form bl. utredningsarbete.att av a.
Som framgåtthar olikakan föranvändas sådant arbete. detIorgan nya
ledningssystemet ingår myndigheterna skall befogenheterstörreatt att

huravgöra verksamhet skall utföras och sedan ansvariga för deen vara
resultat uppnås. Därmed ligger idet sakens utredningsupp-natur attsom
drag, gäller just enskildhur myndighet genomförabör sin verksam-som en
het, hur den organiseradbör och vilka tekniska metoder den börvara

ianvända verksamheten, riktasnormalt skall till ansvarig myndighet.
Framdeles därför blibör det mindre vanligt utredningsuppdragmed från
regeringen detta finnsslag det rimligt fungerandeväl verksam-av om en
hetsansvarig myndighet. Om myndighet inte sig kunna lösaen anser en
fråga själv, bör från lämpligden organisation anskaffa det stöd densom
kan behöva.

Även med den avsedda befogenhetsfördelningenoch mellanansvars-
regeringen och myndigheterna i statsförvaltningen kommer med stor san-
nolikhet aktualiseraslöpande managementproblem kräver aktivaatt som

frånåtgärder regeringens sida. Sådana problem aktualiseras vidkan be-
handling myndigheters särskilda anslagsframställningar,ochrapporterav
vid beredningen kommittéers förslag och myndighetnär har 304av en uppen-
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åtgärder.förslag om
förvaltningsstrukturelltförstudierönskaRegeringen ocksåkan att av

1991olika områden. Igenomföras påsektorsövergripande slag skalloch
regeringenexempelvisuttalarbil. 1 att1990911100,finansplan prop.års

få uppdragkommertillbeställarfunktion i förhållande attdess somorgan
RRV,utredningsuppdragsektorsövergripande stats-utföra konkretaatt -

utvecklas.fl. kunnakommerSCB,kontoret, attm. -
medhanterasslag behöverdessaför problemErfarenheten talar att av

intentionerouttaladeuttalade ochregeringensmedochskyndsamhet som
utförbehöver denstödlämnakunnapå bra sättFörrättesnöre. somatt ett

statsförvaltningen,miljökunnandebretthautredningsuppdragen ett om
utformninghur dentjänsteproduktion ochoffentlig styrs,kunskap avom

djupt tek-ochVidare behövs brettregelstyrning.transfereringar och av
finansierings- ochorganisations-,kalkylerings-,ikunnandeniskt ex.

regeringenråda mellanocksåförtroenderelation behöverADB-frågor. En
utredningsar-utför dettaochkansli dedessoch samt personer somorgan

stabsfunktion habörför bl.talaromständigheterbete. Dessa att soma. en
till regeringen.slagdettastöduppgift lämnaviktig kunnaatt aven

kanutredningsuppdragenanledningmedlämnasDe rapporter avsom
vilka åtgärderförslag tillinnehålla konkretaåtskilliga falliförutsättas som

alltsåFörslagen ärskall kunna lösas.problemför konkretvidtasbör ettatt
kännetecken nämnts,genomförande. Deorienteradestarkt mot som nu

utvärde-analyserande,frånutredningsverksamhet denaktuellskiljer här
förut-Utredningsförslagenförvaltningsrevisionen.granskandeochrande
revi-ochhandlingsinriktat beslutsunderlagfalli flertalet utgörasätts en

till verk-förhållandeibibehållen obundenhetmedsionsmyndighet kan,
förslag.motsvarandelämnaknappastskall granskas,samhet som

internt i departemen-utföraskanberörtsUtredningar det slag som nuav
utredningsenheteroch externtsekretariat, arbetsgrupper samt avten av

vilkenkonsulter. Iochstabsorgan ut-utredare,särskildakommittéer.
ifrån just stabsorganstödkan önskaframdelesregeringen ettsträckning

ochi verksamhetenInnehålletbedöma.svårtavseendenaktuella ärhär att
efterfrågan. skertill Dettadärföromfattning behöver kunnadess anpassas

förersättning utgåruppdragsfinansieras ochverksamheteneffektivast om
utförs.varje uppdrag som

påi vid bemärkelsemanagementområdet ettstabsfunktion påFör att en
nödvändigt denuppdragsgivare, detsin är attbetjänaskall kunnasättgott

iinte bindskapacitetenåtskilliga områden ochinom atthar kompetens
utanfördärför utförasprojekt börvaraktighet. Storaprojekt med längre

organisationenlämpligtstabsorganisationen. dessutomDet är attsjälva
kapacitet i sittochanlita kompetensvid behovförmågahar god externatt

arbete.
utred-Även probleminriktadeförväsentlig användsi månresurserom
i olikakansli lämnasregeringen och desstillolika kan stödetningar slag,av

form ochsjälvklarutredningsarbete ärefter avslutatformer. Rapporter en
305detgörkunskap byggssamladeDenremisserpå är uppsomannan.ensvar
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frågor här aktuella.ärsom
kompetensmässigaVerksamheten karaktär den kan hasådanär attav

anslutning till visst metodutvecklingsarbete.fördelar bedrivas i näraattav
blir verklighetsförankrattill utvecklingsarbetetkan medverkaDetta att

tillämpning ii utvecklingsarbete kan bl.och resultatatt ges a.vunna
inom organisatio-Vidare förutsättningarutredningsarbetet. kan det attge

vid skiftandekapacitetsutnyttjandet anspråki balanseranågon månnen
i bilagautvecklingsarbete behandlas 16.från uppdragsgivaren. Frågor om

Avslutningsvis ytterligare fråga Statsmakterna be-beröras. ärbör en
okon-olika sidor offentliga verksamheten belysestjänta denatt uravav
idéersärskilda analysmetoderventionella perspektiv och med samt att

radikaltför välfärdspolitiken med kanskeformas till hur målen kan nås
frågaför alltsåanvänds Detandra medel de dagen. ärän attomsom

från referensramar. Obun-väsentligt avvikertillämpa gängsesynsätt som
utformning idéerutvärderingoch detta slagden analys samt av omav

utförs förutformning offentlig verksamhet närvarandealternativ avav
olika organ.

Åtskilligt inteför framgångsrik verksamhet detta slag kantalar att av
utföra.uppgifterbedrivas institutioner i första hand har andra attav som

stabsorganisationfinns därför anledning anspråk påingen ställaDet att en
organisationuppgifter regeringen,utför åt eller påmängd en somensom

förvaltningsrevision, i vidare mån skall kunnautför den ocksåattex.
stabsorganisationsfylla uppgift. ligga isådan Det kan sägas attnaturen en

sig referensramari sin sina förslag håller inomanalys och avnä-den som
uppgift väsentligenför. Stabsorganisationenshar uttryck ärgettmaren

naturligtvis inteframställa hindrar såvälbeslutsunderlag. Detta attatt
idéerstabsorganisationer ibland bidra med dettarevisions- kan avsom

utföra särskildaförutsättningarha godaslag. De torde dessutom att upp-
regeringen think tanks.lämnas närståendedrag på detta område avsom

stabsorganisationanledning förvänta sigfinnsDäremot det att att en
inomalternativa lösningar gällandeskall kunna presentera som ryms

referensramar.förvaltningspolitik och
enskiltregeringeninnebär eller departementVad att ettsagts omnu

särskildabehövs åtgär-önskar erhålla idéunderlag detta obundna slagav
ekonomiskaför variera och deder. Formerna sådant arbete kan resurser

först empirisktobetydliga. baseradebehövs i regel Det är närärsom
studier blirkostnaderna större.görs som

Bedömning3

anförts viss utredningsverksamhet kanbakgrund vadMot som nu omav
sammanfattande bedömningföljande göras.

myndigheter verksamhet kanledningen statsförvaltningens ochI av
olikaförutsättas behöver utredas. Fleralöpande uppkomma problem som

iorganisationer regeringen kansli stöd lösa dessaoch dess 306kan attge
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Vid sidan uppgifterandra åvilakan behöva stabsorganisation,av som en
lämpligtdet sådan utredningar informellamed och råd kanattsynes en

erbjuda regeringen och dess olikakansli slag.stöd av
Stabsorganisationen kan exempelvis analyser, För-göra lämna råd och

slag det gällernär
Verksamhetsmål, resultatanalys och resultatmátt styrnings-,samt-
planerings- uppföljningssystemoch avseende myndighet, sektoren en
eller sektorsövergripande område,ett
förvaltningsstruktur, ansvarsfördelning finansieringoch inom vissen-
sektor,
organisationsstruktur, ledning och styrning vissavseende myndigheten-

utformningen visst statsbidrag.samt ettav

307





1991SOU 41Promemoria
Bilaga 191991-04-23

Tjänsteexport

omfattandebedriverSIPUtill utredningendirektiven nämnsl att en
Ibedrivs också RRV.Viss sådankonsultverksamhet.internationell av

omfattning ocksåianvänds begränsadinternationella verksamhetSIPUs
statskontoret.från RRV ochbl. a.resurser

för tjänsteexportMarknadenl

i konkur-hög gradförvaltningsområdet ärfor tjänsteexport påMarknaden
förutföroch RRVSIPUuppdragengäller ävenDettarensutsatt. som

tekniskt-ekonomiskt samarbeteinternationelltforberedningenSIDA och
BITS.

milj.till 10uppgick 198990 lforvaltningsbistånd budgetåretSIDAs ca
forför milj. kr. och RRV 5l5uppdragSIPU totaltkr., cacavannvarav
Sverigetill andra. Inomgick såledesuppdragenmilj. Huvudpartenkr. av

kom-offentliga Svenskafrånkonkurrensoch SIPUhar RRV somorgan
U-landsutbildning Swed-och de mångaförmunförbundet, styrelsen s.

utbildningsforetag ISO, Swedserv,såsomochPrivata konsult-bolagen.
för ochSIDAalla uppdragoch HIFAB harScandevoProgramator, stora
anlitar ocksåSIDAviss med SIPU och RRV.i månkonkurrerar också

i utveck-konsulter verksammakonsultföretag och lokalainternationella
omfattningfår i alltsistnämnda störrelingsländerna. Den upp-gruppen

drag.
nämligen tek-i huvudområden,indelad tvåsin verksamhetBITS har
milj.550 kr. Detu-krediter. Totalbudgeten ärochniskt samarbete ca

förvaltningsbi-aktiviteterolika däromfattar mångatekniska samarbetet
Även SIPU medkonkurrerarmindre del. härendaststånd utgör en

utnyttjar regelmässigt anbuds-BITSprivata konsulter.offentliga ochorgan
uppdragen.vikt vid konkurrensforfarande och lägger stor om

affärsmässiguppdragsgivareoch ärövriga finansiärerBeträffande upp-
i konkurrens med andraförlorar uppdragvinner ochhandling regel. SIPU

konsultorganisationer.
konsultorganisationer,i Sverige har svenskakostnadslägetgrundPå av

internatio-konkurrenssituation på denstatliga privata, svårsåväl ensom
fåralltoch RRVorganisationer SIPUmarknaden.nella Att trotsex.som

förvaltnings-for svenskttillskrivas intressetinternationella uppdrag kan
internationelltvunnitorganisationeri och dessakunnande utlandet ettatt

309seriöst.arbetaocherkännande anses
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stabsmyndigheterna bedriver tjänsteex-och RRV endaSIPU är de av som
för myndigheternas tjänsteexportGrunden behovetportverksamhet. är av

utvecklingsländerna biståndsmyndigheternasförvaltningskunnande i och
förvaltnings-efterfrågan konsulttjänster. Under 1980-talet har detpå s.

internationellabiståndet SIPUs verksamhet startadeexpanderat snabbt.
omfattningsedan vuxit i och harpå allvar 1982 och har dess nu en

iomsättning överstiger 20 milj. SIDA 1982 SIPUkr. år. gavsom per
inleda statsförvaltningarna i Botswana ochuppdrag samarbete medatt ett
i syfte förvaltningsutbildningen i dessaZimbabwe utveckla länder.att

till internationellagrunden SIPUs konsultverksam-Dessa uppdrag lade
het.

internatio-Förutsättningarna för framgångsrik utveckling SIPUsen av
professionell i kombinationvaritkonsultverksamhet har kompetensnella

personligt i utvecklingsfrågor SIPU-konsulterhos demed engagemang som
Språkkunnighet social vidare variti projekten. och kompetens hararbetat

förutsättningar. Verksledningens inödvändiga stöd och ut-engagemang
förutsättning. internatio-nödvändig Delandsverksamheten ocksåär en

samtidigtgivits prioritet i organisationen och harprojekten har högnella
omfatt-för vuxit iintegrerats övrig verksamhet. Uppdragen SIDA harmed

i fleraning projekt programländer.och SIPU har nu
undvikit färdiga lösningar, importeradeutlandsprojekten SIPUI har

förvaltningarnafrån Sverige. de lokala och dessNära samarbete med
finna lösningari syfte stödja i lokala hartjänstemän dem arbetet attatt

viktig förutsättning i för behov, poli-varit arbetet. Lyhördhet landetsen
förändringar förtiska förutsättningar för och respekt samarbetspartners

nödvändigt i internationellaerfarenhet det konsultarbe-och kunnande är
tet.

myndighet varit fördel i fleraSIPUs ställning statlig har en upp-som
erfarenhet förvaltningsmiljöns speciella kravdrag. Kännedom och avom

förutsättningar givitoffentliga behov och har SIPUoch den sektorns en
särställning privata konsulter i konkurrensen utlandsupp-gentemot om

inneburit för uppdragsgi-Myndighetsformen vidare trygghetdrag. har en
anförtro känslig information.konsulternadet gällernär attvarna

fått internationelltprojekt SIPU anseendeGenom lyckade har ett gott
inkommer tillvilket haft till följd förfrågningar konsultstödatt om numera

från olikaSIPU många länder.
genomförtinternationella SIPUflesta konsultuppdrag harDe avsettsom

institutioner. typiskaförstärka Andra uppdragbygga och äratt orga-upp
nisationsutvecklingsuppdrag UNESCO eller uppdrag gäller system-som

offentliga utvecklingsstrategierlösningar African Bank,Development
Sovjetunionen.förnyelsestrategierIrland, EDI och

i Afrika, fleragenomfört i tiotalSIPU har konsultuppdrag länderett
för internationellai Asien såsom UNESCO,länder Europa och samt organ

ISKA.UNDP, ADB och
Zim-bedriver konsultverksamhet inärvarande SIPU Botswana,För

310
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Östeuropai ochbörjan 1990 har SIPUs verksamhet ökatSedan av
bedrivs i Sovjetunionen, Polen,genomförts eller Ungern ochuppdrag har

baltiska republikerna.de
för Afrikanska Utvecklingsbanken, Världsbanken EDIStörre uppdrag

UNDP aktuella.ärsamt
för statlig revisioni sin centralt ochRRV har egenskap organav

internationellaredovisning relativt omfattande professionellt utbyte i 0r-
nationella statligaganisationer och med organ.
påbörjades i mitten 1980-talettjänsteexport på när samarbeteRRVs ett

inleddes. sigFolkrepubliken Kinas riksrevision RRV åtog dåmed ansvaret
förvaltningsrevision i Kinaför utforma genomföra i ochoch kurser attatt

vid myndigheten i Sverige.samtidigt kinesiska delegationer Sam-ta emot
Kina i juni politiska händelseut-med avbröts 1989 på grund denarbetet av

inte återupptagits. Större delen kostnadernavecklingen och har sedan av
kinesiska revisionen,finansierades del RRV och delden en av en avav

BITS.
riksrevisionen i Lesotho inleddes 1987. Från 1989 harSamarbetet med

projektansvaret. Lesothoprojektet harfulla I samband medRRV det
i Afrika vuxit framregionala södra och verket harRRVs engagemang nu

i utvecklingen regionalaSIDAs stödja det samarbetetuppdrag åratt tre av
inom 1990nationella revisionsorganen SADCC. Under höstenmellan de
riksrevisionen i Zimbabwebilateralt samarbetsprojekt med påbör-har ett

jats. Samtliga projekt finansierade SIDA.är av
inom financial revision harkompetens området ochRRVs management

följd efterfrågats konsultföretag, aktivaårockså under ärav av somen
direkt nationella statliga iinom tjänsteexportens område, och av organ

fått följd från förhar till personal RRV rekryteratsandra länder. Detta att
RRVkorttidsinsatser utomlands kunnatlång- och nämnvärtutan att

sig inom tjänsteexpor-till RRVpåverka detta. Ett skälen att engageratav
till primäramed hänsyn verketskunna dettaär strävan styraten att

stimulansproduktionsuppgifter kunna dra den ochockså att nytta avmen
utlandsinsatser innebär förutveckling eller verketskortare längresom

personal.
institutionssamarbete,i tjänsteexport dvs.RRVs ärAnsatsen samar-

för financialstatliga revisionsorgan och ansvarigabete andramed organ
statlig vidare de kontakterverksamhet. Därmed byggs påmanagement av

i internationella INTOSAI,utvecklat samarbetsorgan EU-RRV somsom
Erfarenheten hittills visar påtaglig styrkaROSAI fl. det äratt attenm.

samarbetet likvärdiga likvärdigtroller ochbygga på ansvar.

framtida möjligheter3 Marknaden och

potentielltför tjänsteexport kan FörMarknaden svensk antas stor. attvara
följande.statliga tjänsteexporten behövs dock bl.utveckla den a.

Finansiering projekt. 311av nya-



Ökad SOU 199141statliga myndighetererfarenhet arbeta på konkur-hos attav en-
Bilaga 19marknad.rensutsatt

språkkunskaper.Förbättrade-
Ökad projektledning projektadministration.kunskap ochom-
Ökad internationelltinsikt vikten samarbete.avom-

inte missgynnar statstjänstemän.Skatteregler som-
för tjänster institutetEnligt uppfattning kanS1PUs är marknaden de

förbetydligt SIPU närvarandeden marknadsandelstörre änexportera som
fler projekt finansieras olikahar. allt de FN-organ,1 störreav som av

finansiärer återfinns ofta administra-utvecklingsbanker och andra numera
kompetensutveckling viktigativ utveckling komponenter. Denoch som

ofta frånkompletteras medkompetens S1PUs personal har kan resurser
olikastatsförvaltningen, institutets skälövrigaden när resurser avegna

till. Organisationer heltidsanställda projektledare ochinte medräcker
övriga avdelningar från myndig-inhyrda från S1PUs och andrakonsulter

sig funktionell flexibel.organisationer har visat och På dettaheter och sätt
organisationenminskas och kan användastrycket på den resursernaegna

ekonomiskt rationellt.och
bristen på konsulter med språkkunskaper utöverFör närvarande utgör

begränsningen for expansion viktigaallvarligaste S1PUs på.engelska den
fransk-,uppdrag på spansk- ochmarknader. Konkurrensen deex.om

betydligt mindre de engelsktalanderysktalande marknaderna än påär
marknaderna.

efterfråganperspektiv i framtiden inte bristandedetUr RRVs är som
utveckling. finns i itjänsteexportens Begränsningen ställetbegränsar ver-

efterfrågan kvalificeradmöjligheter med personal. Ikets mötaatt samar-
gedigen RRV-erfarenhetbetsprojekten viktigt konsulterna hardetär att

professionella vidsina i verksamhet RRV däroch de har denrötteratt
genomförs.produktion utvecklingsarbete måste ocksåoch RRV ta ett

samarbetsprojekten.långsiktigt uthålligt for olika Inomoch deansvar
till sig tillfälliga konsulterkärnkompetens det svårt knytaverkets är att

utifrån.
finnskartläggning nyligen gjorts inom visarhar RRV detEn att ettsom

relativtför internationella arbetsuppgifter ochintresse att ett stortstort
erfarenhetspråkkunskaperantal verkets medarbetare har boattsamt avav

iproblem det kortaoch arbeta utomlands. Ett är dock deatt sompersoner
lämpligaste för samtidigtperspektivet utlandsuppdrag hårt belas-är de är

kvalificerade arbetsuppgifter ofta chefsansvar ioch har dentade egnaav
inletts vilketorganisationen. med utveckla resursbasen harEtt arbete äratt

nödvändigt för sikt kvaliteten i verksamheten.på säkraatt

Sektoriella marknader

finansierasinternationella projekt Världsbanken och k.Större ärav ex. s.
omfattarsektoriella projekt. infrastrukturella projekt helSådana en sam-

administrativ projekt samladhällssektor eller sektor. Dessa kräveren en
återfinnas inom enskild myndighet.sällan kan I allmän-kompetens som en

från i projektet. sektorielladärför olika håll samlas Denhet måste 312resurser
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SOU 1991 41erfarenhetförsta denfleraintressant skäl. För detmarknaden är ger avav
Bilaga 19internationellafinansieradden oftastprojekt. För det andra ärstora av

tredje denutvecklingsbankerna. För detellersåsom FN genererarorgan
projektet.följd inledandeofta detuppdrag som en avnya

hunnitför verket skall haalltförtjänsteexportRRVs är ännu attny
uppfatt-Enligtsektoriella områden. RRVssig inom olikamångaengagera

långsiktiga insatser kon-verketsfinns anledning hållaning det också att
visst intresse finns dock påtill antal länder. Ettcentrerade begränsatett

Afrika.iutanför sfáren utvecklingsländer södrasikt sigsökalång att av
Östeuropa.isonderingar förVissa pågår engagemang

Västeuropa

för SIPU. SIPUhittills utgjort liten marknadnordiska länderna harDe en
aktivnordiska Genomhaft i länderna.dock uppdrag dehar en mer

framförfå fler konsultuppdrag,kanske kunnamarknadsföring skulle SIPU
i Danmark.allt Norge och

hård ochkonsultuppdragövriga konkurrensenVästeuropa ärI om
förvaltningskunnande Ett dokumenteratför begränsat.intresset svenskt

svenskaförvaltningsrevision och denför främstintresse finns dock s.
flera på språkkunskapersig intresse i länder. Kraven ärtilldrarmodellen

ibland begränsande.i och kanhöga dessa länder vara
lösningarför svenska ochvisar intressei ökatLänder Sydeuropa ett

Spanien Turkiet.i ochhaft mindre uppdrag bl.SIPU har a.
inre marknadförmoda formandet EGsanledningfinnsDet att att av

ochtjänsteexport till EG-länder. Företagförsvåra svenskkommer att
konkurrensfördelarfå klaraförvaltningar inom EG kommer gentemotatt

tillträde tillEES-avtal kanutanför SverigeEG. Omkonsulter ettgenom
undanröjas.delvishinder dockinre marknad kan dettaEGs

Östeuropa

Östeuropa. börjanf.n. Sedanmarknadexpanderande ärSIPUs mest av
i Sovjetunionen, Polen och deflertal uppdragfått1990 har SIPU ett

BITS.finansieratsrepublikerna. Samtliga harbaltiska uppdrag av
i Sovjetunio-mycketförvaltningskunnandeför svenskt ärIntresset stort

Östeuropa. förfrågningarantaliövriga avspeglas detoch Detta storanen
organisationer ställsförvaltningar, ochfrån ministerier, kommuner som

olika konsultinsatser.till SIPU om
finan-bristen påMöjligheterna tillgodose behov begränsasdessaatt av

anförtrottspolitiska BITS harläget.siering det svårbedömdaoch att
Östeuropa f.n.för till ochregeringen bistånd utgörfördela medelde avsatt

Sovjetunionen övrigaprojekt i ochfinansieringenendadessa medel den av
Östeuropa.

Östeuropa.förutvecklingsbank Närfattats inrättaBeslut har att enom
ñnansieringsmöjligheter kunnasininlett verksamhet tordedenna nya

öppnas.
Östeuropa framgent kommer utgöra 313bedömningSlPUs är attatt en



SOU 199141förutsättningför tjänsteexport undermarknad svenskstarkt expanderande
Bilaga 19fortsättareformarbetet kan utvecklas.attatt

Utvecklingsländer

i Afrika.utvecklingsländer, främst södrai antalverksamtSIPU är ett
till engelskspråkiga Marknadenländer.har koncentreratsVerksamheten

utvecklingsländer i dagförvaltningskunnande till utgörsför export av
u-landsbiståndet.framför svenskaallt detav

omfattande förvaltningsbiståndbedriverFN UNDP ett genomgenom
i ökandeVärldsbanken harkontraktsanställdakonsulter och experter.

utveckling förvaltningarna i u-länder. Det harstödjaomfattning börjat av
villkoradministrativa reformervanligare ställsblivit krav påallt att som

Förvaltningsorganisatoriska lednings- ochproblem,för från banken.lån
administra-finans- ekonomi,personalpolitiska reformer, ochstyrfrågor,

ikompetensutvecklingsfrågor områden där konsulter väx-tion och utgör
framförför utredningsuppdrag och alltutsträckning används kortareande

utvecklingsinsatser.för långsiktiga
milj.från 43förvaltningsbiståndet SIDA har ökatsvenskaDet genom ca

milj. 199091. Stödettill budgetåret198384 110 kr.budgetåretkr. ca
omfattar ex.

organisation and development,Public management-
capacity,administrative trainingof relevantDevelopment-

auditing.Financial andmanagement-
under detill utvecklingsländerna kommerFörvaltningsbiståndet även

tjänsteexport.i och RRVs Deryggraden SIPUsåren utgöranärmaste att
härför långsiktigainriktning och har redanorganisationerna har rätttvå

förvaltningsbistånd marknad.på dennaavseendeuppdrag

Övriga länder

omfattar fleraverksamhetbedrivit tjänsteexport i Kina. SIPUsRRV har
förekommittidigare nämnda. Således har samarbeteutanförländer de ett

träffatspreliminärt haravtal samarbeteregeringen i Ettmed Kamerun. om
iof Administration UlaanInstitute and ManagementMongolianmed

genomfört utbildningarfleraMongoliet. har SIPU ocksåi Sedan årBaatar
egyptiska statstjänstemän.av

Diskussion4

tjänsteexport beslutstatliga myndigheternas lades medforGrunden de av
198081 171, NU 58, rskr. 426.1981statsmakterna prop.

förstamotiv för statlig tjänsteexport. Detpropositionen finnsEnligt två
för samhällsekonomin andra desspotentiella och detbetydelsedessär

proposi-statsförvaltningens effektivitet.till höja Imöjligheter bidra attatt
förväntas positivastatlig tjänsteexport kan haframhålls ökadtionen att en

sysselsättningen. direktasikt Deoch på på 314effekter bytesbalansen ävenpå



effekterna SOU 1991på bytesbalansen tjänsteexport i sig 41renodlad tordeav en vara
Bilagabegränsade, kombinerad 19hårdvara särskilt i formmed system-men av-

leveranser kan den intressantaresultat bytesbalanssyn-ärge som ur-
Indirekta effekterpunkt. på bytesbalansen kunna uppnås attanses genom

offentliga tjänsteuppdragi utlandet underlätta förkan och bana svenskväg
följdexport.

propositionen framhållsl tjänsteexporten kan öka myndigheternasatt
effektivitet medför vidgadedå den uppgifter för myndighet, rationellareen
utnyttjande investeringar, inflöde kunskaper och erfarenheter frånav av

länder stimulans förandra personalen.samt
utredning 1988 gjortsl SIPU Export statliga tjänsteren som av av -

möjligheterproblem och uppskattades den sammanlagda volymen av
statlig tjänsteexport till mellan 250 milj.och 300 kr. år. Huvudpartenper

bedrivs affársverken.de Swedbolagen ägs RRVexportenav av s. som av
har 1990 bedömt omfattningen till inemot milj.400 kr.

motivet för bedriva internationellDet grundläggande SIPU konsult-att
verksamhet öka SIPUs kompetens och konkurrensförmåga.är Verk-att

bedrivas affärsmässigt,samheten skall internationelladvs. den verksamhe-
skall bär sig ekonomiskt direkt vinstmotivnågot finns inte. Varjeten men

år har dock visst överskott Förutom verksinternade moti-ett genererats.
främjahar också SIPU uppdrag statlig tjänsteexportett attven genom

utbildning information. innebäroch SIPUs internationellaDetta verk-att
bedrivs i syftesamhet också skapa uppdrag åt andra myndigheter. Dettaatt

har i flera fall varit möjligt.
finnsVisst intresse för förvaltningskunnandesvenskt i många länder.

Mest intresse i flera utvecklingsländer,utpräglat detta Sovjetunionenär
Östeuropa. Ävenoch intresseradeandra länder är köpa svensktattav

förvaltningskunnande lösningar förvaltningsproblem.och på SIPU har
1982 tjänsteexportverksamhetsedan utvecklat 1990 20omsätteren som ca

milj. internationelltkr. RRV håller på etablera sig och intresseröneratt ett
för revisionskunnande financialoch utomlands. Denmanagement nuva-

tjänsteexportverksamheten förrande SIPU och RRV ha möjlighetersynes
öka.att

Förutsättningarna för detta skall möjligt verksamheten fåräratt attvara
ett starkt myndigheternasstöd ledningar. frigöras förResurser behöverav
exportverksamheten och utlandstjänstgöring behöver betraktas som en
merit. Affársmässighet och kvalitet i utförandet måste prägla exportverk-

myndigheternasamheten och riskermåste och kunna för vinnavåga ta att
marknadsandelar.

kvalificeradeDe i utlandsuppdragen förmåste användas attresurserna
kunna konkurrera med etablerade konsultorganisationer med långstora,
internationell erfarenhet. Fördelarna tjänsteexporten förbätt-med deär

möjligheternarade rekrytera kvalificeradoch behålla personal,att att nya
erfarenheter tillförsoch kunskaper verksamheten och effektivitetenatt
ökar personalen itränas arbeta på konkurrensutsattatt attgenom en
marknad. Nackdelarna kvalificeradeär de medarbetarna iblandatt mest
inte tillgängliga. Förutsättningar finnas drivaär bör dock verksamhetenatt

fördelarnaså överväger.att 315



SOU 199141SIPU och RRV valtoch televerket harskillnad från vägverketTill ex.
Bilaga 19inteinom myndigheten ochinternationella verksamhetenbehålla denatt

övrigatill verksamhe-anknytningen denRRVden. SIPU ochbryta ut ser
framgångsrik tjänsteexportverksam-förutsättning förviktigten ensom en

anknytning ordinarie arbetet kandirekt till detEndasthet. genom en
bibehållas och utvecklas.professionalismen i utlandsuppdragen

statstjänste-förhållandet konsulternaMyndighetsformen äroch det att
fall detinneburit konkurrensfördel. RRVs ärfall Ii delharmän enen

medinriktningen institutionssamarbeteförutsättning förnärmast moten
likvärdiga organ.

internationellai samband medproblem SIPU har upplevtEtt som
förför långtidskonsulter. Det är närva-kostnadernakonsultuppdrag är

myndighetsanställdstationerakostnadsskälomöjligtrande stats-att enav
i skattehänseendeStatstjänstemän betraktasutomlands.tjänsteman som

måste helafull inkomstskatt. Dessutomutflyttade således betalaoch måste
medförarbetsgivaren.betalas Dettalönekostnadspålägget sammantagetav

Hittills problemlångtidskonsulter. har dettaförhöga kostnadermycket
Swed-bolagen.samarbetsavtal med någrakunnat hanteras avgenom

Bedömning5

Förutsättningarna emeller-bedriver tjänsteexport. ärbådaSIPU och RRV
itjänsteexporten dagför organisationerna. För SIPUolika de två ärtid helt

ochdet kanske störstaomfattande verksamhet och den utgör mesten
däremotför organisationen. RRV detexpansiva affärsområdet För är en

huvuduppgifter.verketsmarginell underordnasverksamhet sommer
politiska till aktuellsärskilda mål härinte anledning knytafinnsDet att

efter-förvaltningskunnande. Denvisst svenskttjänster avseendeexport av
tillgodosesvia och BITS bör kunnafrågan kommer SIDA attutan ensom

Marknadsmässigavidmakthålls.producentorganisationsärskild statlig
i verksamhetentillfredsställande lönsamhetförutsättningar nåatt synes

driva vidare. Med beaktandefinns skäl denemellertid finnas. dåDet att av
förutsättningardärförkonkurrensneutralitet bör så godakrav på som

tjänsteex-fortsätta och utvecklaför stabsmyndigheternamöjligt skapas att
anslutning till verksamhet.iporten annan

ekonomisktomfattande ochverksamheten såFör SIPUs del är numera
internationella verksamhetennaturligt ärbetydelsefull dendet är ettattatt

marknadsfö-ledning. Aktivsärskildsjälvständigt affärsområde och har en
utdragsgivare kunna ske så detolika måstering tänkbara att storagentemot

Samtidigtsuccessivt minskas.biståndsmedel kan ärsvenskaberoendet av
kompetensmässigtochexportverksamhetennödvändigt ärdet att resurs-

organisatio-konsultverksamhetutbildnings-övrig ochintegrerad med som
kompetensöverföring och meddubbelriktad skebedriver. Därmed kannen

i viss fångaskapacitetsutnyttjandet månplanering variationer ikangoden
upp.

aktiebolagsform.idriver i regel verksamhetenSIPUs konkurrenter
samtidigt vissaimage-mässiga fördelar, ha 316vissasig haSIPU menuppger



ekonomiska SOUnackdelar, 199141myndighetsformen. Bolagsformen kan ocksåav ge
handlingsfrihet Bilagamyndighet 19inte har. Sammantaget intetorde docksom en
verksamhetsformen för framgångenavgörande på marknaden. Valetvara
kan därför underordnas andra överväganden.

För tjänsteexportenRRV har begränsad omfattningännu så någraatten
särskilda organisatoriska åtgärder knappast behöver övervägas. Verksam-
heten drivas inomkan RRV resultatområde och med verksled-ett egetsom
ningens Marknadsmässiga förutsättningar kan måhända ska-engagemang.

SIPUgör kan erbjuda visst administrativtRRV stöd.attpas som
självfalletDet kan inte möjligheteruteslutas till tjänsteexport kanatt

ocksåöppnas på de områden Fördär närvarande Statskontoret, SAVex.
och SPV verksamma. Sådan tjänsteexportär bör då kunna administra-ges
tivt stöd eller kanaliseras SIPU.av genom

317
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1991-04-23 Bilaga 20

EG-aspekter

Sverige genomför tillsammans med övriga medlemsländer i EFTAnu
Förhandlingar EG i syftemed nå brett upplagt samarbetsavtal.att ett
Inriktningen formaär söka Europeiskt Ekonomisktatt Samarbetsom-ett
råde EES, inom vilket skall fri rörlighetgälla för tjänster, kapitalvaror,
och människor. Samarbete förekommaäven inom områdenavses som
forskning, utbildning, miljöpolitik och den sociala dimensionen.s.

direktivenI till utredningen erinras de allmänna kommittédirek-om
tiven dir. 1988 43 beaktande EG-aspekter i utredningsverksamhe-om av

I denna promemoria belyses EG-aspekterten. förutsättningarnapå för
främst stabsmyndigheternas verksamhet.

Svensk statsförvaltningl och EG

Innan EES-avtal föreligger det fastställaär svårtett i vilken utsträckningatt
och i vilka avseenden svenska regelverk behöver till EGs regel-anpassas
verk.

EES-förhandlingarnaOm tillleder Sverige kan nå brett och djuptatt ett
deltagande i EGs inre marknad kan emellertid förutses detta medföratt
konsekvenser för det svenska samhället och statsförvaltning.svensk Effek-

kan föruppkomma flera svenska myndigheterter har administreraattsom
Ävenekonomiska och sociala regelsystem. osäkerhet föreligger denom om

sakliga påverkan uppkommer kan med säkerhet sägas svensktsom att ett
deltagande kommer öka kraven på myndigheternaatt vad gäller kunskap i
fråga EGs regelverk på olika områden, språkkunskaper och insikt iom
EG-arbetets institutionella förutsättningar.

Ett EES-avtal sannolikt inteutgör enbart engångsresultat. Det ärett
sannolikt innefattaavtal kan överenskommelseratt ett hur nationellaom
regler och EG-regler skall tillämpas och utvecklas under övergångspe-en
riod. Vidare kan förutsättas EGs bestämmelser och andra förutsätt-att
ningar löpande kommer ändras. Efter det avtal träffats kan därföratt att
flera departement och myndigheter förväntas komma bedrivaatt ett
kontinuerligt bevaknings- och förhandlingsarbete EG. Sådantgentemot
arbete kommer innebära krav informationssökande,påatt ochresor
kompetensutveckling. Bl.a. denna bakgrund förbereder civil-mot
departementet utbildning för statstjänstemän i internationellt förvalt-en
ningssamarbete förhandling.och Utbildningen inledas våren 1991avses
och iske samarbete universitetenmed i Lund och Stockholm.

En nära samverkan med EG kan medföra rationaliserings-antas att en
potential inomuppstår den svenska statsförvaltningen. Detta kan följa av

de EG-organenatt eller nationella i andra ländergemensamma 319organ



199 41SOU lfor fleramotsvarande svenska Strukturenfrånuppgifterövertar or-gan.
20Bilagaförändras.vidare behövakommakanmyndighetssektorer att

anslagsframställningi sin fördjupadesålundaKommerskollegium har
dengörs199192-199394 hemställt översynför budgetperioden att aven

anledning den på-myndighetsstrukturen mednäringspolitiskasvenska av
konkurrensverkintegrationen. Statens pris- ochinternationellagående

förhandlingsarbetetpågåendeaktivt i det attför närvarandedeltar genom
EES-avtali konkurrensfrågor. Ettsakkunskapregeringskansliet medbistå

vidmyndighetsstrukturenpåverkakonkurrensområdet kommakan attpå
Konkurrenskom-konkurrensfrågorna.bevakamyndigheter harde attsom

integrationspro-internationellahur denbl. övermittén kommer att sea.
Liknandemyndigheter.vid dessamyndighetsstrukturenpåverkarcessen

myndighetssekto-inom andraäventroligtvis behöva göraskanöversyner
rer.

EGochverksamhetStabsmyndigheternas2

berörakommaEG kanharmoniseringsarbetet attsvenska gentemotDet
stabsmyndigheterna.vid deviss verksamhet s.

upphandlingoffentligförde reglereffektenpåtagligSärskilt är somav
speciellt RRVberörkraft inom EG. Dettaiförväntas träda1993under

rådföreskrifter allmännaochmeddela deuppgifttillbl. har somattsom a.
upphandlingsförordningen. Ver-statligadentillämpningenförbehövs av

myndigheternasstatligagranska destödja ochuppgifttillket ocksåhar att
denna.samordningförupphandling och verka av

statskonto-upphandling påverkar bl.offentligförbestämmelserEGs a.
för statsför-ADB-utrustningupphandlingtillanslutninguppgifter i avrets

valtningen.
utvärdering ADB-kravspecifiering ochmedarbeteStatskontorets av

europeiskaanvändning ochökadpåkravutrustning berörs avenav
standardiserings-ocksåberörsStatskontoretstandards.internationella av

princi-standards och deutarbetandeföljerEG verketinom närarbetet av
certifiering inomprovning ochförgällakommerregleroch attsomper

ADB-området.
inom EGfinnsberöras de planer attvidarekanStatskontoret somav

för bl. beskatt-administrativamedlemsländernasknyta system a.samman
underlättasträvandenarbetsförmedlingfolkbokföring, attning, samt av

EG-förvaltningar ochmedlemsländernasmellaninformationsutbytet
ADB-avanceradpå nyttjandetbyggerkommissionen. planerDessa enav

för svenskamöjligheter denrestriktioner ochinnebär bådeteknik, som
irollStatskontoretsstånd.tillsamarbete kommerförvaltningen när ett

sinochtekniska kunskapsinbakgrundkansammanhanget att, mot avvara
utvecklingenbevakaförhållanden,institutionellasvenskakännedom om

förslutsatseroch drapåverka planernasökaplanerdessa attsamtav
vidkommande.svensk

arbetskraften kanförfri rörlighetEES-avtaliBestämmelserna ett om
320SAV,därmed ocksåochstatliga myndighetersamtligaberörakomma att



SOU 1991bl. till uppgift myndigheterna 41har i arbetsgivar-stöd och rådattsom a. ge
Bilaga 20och personalpolitiska frågor.

stabsmyndigheterna bistårFlera i regeringskansliet i internatio-dagav
frågor.nella få tillFör underlag Sveriges i internationellaagerandeatt

handelsfrågor anlitas RRV utrikesdepartementet remissin-ex. av som
sakkunnigoch i upphandlingsfrågor. förSIPU samarbetarstans när-som
utrikesdepartementetsvarande med handelsavdelning för kunnaatt er-

bjuda utbildning och höja i internationella frågorkompetensen inom
statsförvaltningen.

3 Bedömning

fördjupatEtt och breddat svenskt deltagande i EGs inre marknad genom
EES-avtal, kommer beröra hela det svenska samhällslivet ochett att

därmed statsförvaltningen.också den svenska Det emellertid svårtär att
innan föreliggerEES-avtal dra några bestämda slutsatser hurett ettmer om
avtal med EG kan komma olikapåverka vidverksamheter deatt s.
stabsmyndigheterna. översiktligaNågra bedömningar dock redansynes
kunna göras.

Statskontoret och RRV kan medverka i arbetet med över hur denatt se
myndighetsstrukturensvenska inom olika områden tillbör deanpassas

förutsättningar skapas internationellamed den integrationen. Ettnya som
syfte förverkligahärmed kan rationaliseringsmöjligheterdeattvara som
kan finnas. Regeringen har aviseratredan detta inomska detgörasatt
näringspolitiska Integrationsprocessenområdet. påverkar också myndig-
hetsstrukturen vid myndigheterde har bevaka konkurrensfrå-attsom

Stabsmyndigheterna kan också biståbehöva med utredninggorna. av
konsekvenserna for förvaltningsvensk EG-förslag aktivtsamtav nya mer
delta vid utformningen internationella regler berör statsför-svenskav som
valtning.

I informations-samband med EES-avtal kommer och utbildningsbe-ett
hovet inom förvaltningen öka. Stabsmyndigheterna kan biståhäratt rege-
ringskansliet. kan stödja regeringskanslietRRV i arbetet hur förmed regler
offentlig upphandling skall tillämpas. Detta regelverk kommer speciellt att
beröra föreskrifterRRVs arbete med meddela och allmänna förrådatt
tillämpningen statliga upphandlingsförordningen.denav

EG-kommissionens nuvarande beträffande offentligarbete upphandling
kan vidare innebära Sverige kan komma inrätta statligtatt att ett
övervakningsorgan för frågor.dessa Stabsmyndigheterna vidarekan stödja
regeringskansliet finnsbevaka de planer inom EG knytaatt attgenom som

medlemsländernas administrativa för vissa ansvarsområ-systemsamman
den vilka möjligheteroch och restriktioner detta erbjuder för svenskse
statsförvaltning. Statskontoret kan här fåkomma stärka sin bevakningatt

fördra slutsatser vidkommande.svensktsamt
Bestämmelserna i friEES-avtal rörlighet för arbetskraften kanett om

även komma beröra arbetsgivarfrågorpersonal- och inom statsförvalt- 321att

1l 11-0537SOU199141
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Bilaga 20till myndigheterna.gäller råd och stödinsatser vad

och regeringentill myndigheternastödverksamhetStabsmyndigheternas
djupt delta-och svensktolika bretti avseendenpåverkas således ettav

försvåraskommaStödverksamheten kani inre marknad.gande EGs att av
iregelverk alltförhållanden och störreinstitutionellautländska ut-att

Förutsätt-kunskap dei Betydandearbetet.sträckning behöver beaktas om
för meningsfulltkrävasinom EG kan kommaningar gäller att ettattsom

stödorganisationförsvårtkanskall lämnas. Det attstöd kunna envara
ifrågasättas andrakankunskap. Detfält kunna ha sådanbrettöver ett om

Förutsättningarfackdepanementen harmyndigheter ochsakansvarigaän-
kunskap.vidmakthålla sådanochbyggaatt upp

322
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civilförvaltningFörsvarets

Utredningens analys FCFzs inleddes i januarinärmare verksamhet 1991av
anledningmed uttalanden i budgetpropositionen prop. l9909lzlO0av

bil. Vid tidpunkten15. den utredningen fasthade lagt metoden som
tillämpats för arbetet. Parallellt med analysen FCF genomfördes,att av
utformade utredningen också grundsyn hur till regeringenpå stödet ochen
dess kansli till myndigheterna sinai huvuddrag organiserasbör ochsamt
bedrivas.

övriga myndigheter frånFör början direktredan berörts utred-som av
ningens skiftandearbete har deras verksamhet, uttryckt i tjänster och
produkter tillhandahålls, efterstrukturerats uppdragsgivare,som an-
vändare, marknadssituation finansieringsform. Frågor behandlas vi-samt
dare i fall temavismånga avgränsning till enskilda myndigheter.utan
Syftet med denna arbetsmetod varit frigörahar söka verksamhetsom-att
rådena den nuvarande institutionella för därigenom under-attur ramen
lätta diskussionen konturerna till framtida stödorganisation.om en

Vad gäller FCF inte fullthar den metoden Skälenanvänts är FCFut. att
ingår i militära försvaretkoncernen det försvaretsmedstyrssom
planerings- ekonomisystemoch ochFPE det rollspel tilldelardärsom
berörda myndigheter vissa uppgifter befogenheter.och Myndigheterna
inom militära försvaretdet sammanhålls också ekonomiskt i en gemensam
utgiftsram, vilket ytterligare präglar rollspelet dem emellan. därförDet har
inte varit meningsfullt studera FCFs uppgifter tjänster och produkteratt

samtidigt inom Försvarsmakten.beakta dess rollutan att
följandel först FCFzsdet verksamhet inomoch roll lednings-presenteras

utveckling inompågående Därefter diskuterasFPE.systemet samt en
strukturering FCFs nuvarande verksamhet med utgångspunkt i attav
organisatoriska särlösningar vissvad service administrationoch böravser
undvikas för försvaret samlade lösningar för statsförvaltningennär hela är
rationella. Den vid iverksamhet FCF, väsentligtallt detmotsvararsom
stöd några stabsmyndigheterna erbjuder, preciseras inärmaresom av
produkter och tjänster i syfte utredningensvärdera dessa grundsynatt mot
på hur stödverksamhet bör organiseras. Avslutningsvis bedömninggörs en

hur FCFs verksamhet organiserasnuvarande bör med tillhänsynav
pågående rollförändring mellan myndigheterna.regeringen och

FCFs verksamhet1

l verksamhetsplanen delar FCF in sin iverksamhet fem internprogram,
nämligen personaladministrativt och vämpliktsförmaner,stöd personal-
administrativa stödsystem, ekonomisk redovisning, patentverksamhet och 323
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Bilaga 21inom intern-verksamhetenredovisningkortsakverksamhet. En resp.av

följande.i detprogram ges
förförsvarsmakteninom ärutför uppdragFCF påverksamhetDen som

erbjuds k.anslagsñnansierad ochdirekthuvudsakligennärvarande som s.
förmånssystemenDriftenmyndigheter.Försvaretsgratistjänster till av

199192. Verksam-avgiftsñnansieras fr.o.m. budgetåretdockkommer att
avgiftsñnansieras.utanför försvarsmaktenmyndigheterutförs förhet som

vämpliktsförmånerPersonaladministrativt ochstöd1.1

uppgif-konsulteranderådgivande ochutförs stödjande,Inom programmet
Vidare hand-PA-området.personaladministrativa områdetinom detter

vissafamilj ebidrag och andratill anställda,förmånerärendenläggs omom
tillförmåner FN-anhörigavärnpliktiga och derasförmåner till samt om

personal.
frågor arbetsrätt,omfattar främstpersonaladministrativa stödetDet om

frånenligt delegeringföreträder,förmåner. FCFanställningsfrågor och
arbetsgi-områdeFörsvarsdepartementetsmyndigheterna inomSAV, som

huvudavtalet FCFrättstvister enligtidomstolvid och utom m.m.vare
tvisteför-arbetsgivare i lokalamyndigheternastödjer efteräven somavrop

i formstödförmåner lämnasanställningsfrågor ochhandlingar. gällerVad
om löneersättning, ocharvodenutbildninginformation ochrådgivning,av

arbetstidsfrågortjänstledighets- ochpensionsärenden, samtsemester m.m.
Övrigt utbildning.konsultinsatser ochi formefterstöd lämnas avavrop

Handböcker iFCF deltarframställs också. ävenpublikationeroch andra
centrala stab-med deoftast tillsammansPA-området,utredningar inom

försvarsmakten.inomerna
Värnplikts-främstreglerasvärnpliktsområdetUppgifterna inom genom
1978520.familjebidragslagenoch19801035förmånsförordningen

till-familjebidragsärenden,handläggning vissaomfattarVerksamheten av
särskild ekono-verksamhet, beslutfamiljebidragsnämndernasöver omsyn

repetitionsutbildningsvärnpliktigacivilförsvarspliktiga ochtillmisk hjälp
tillämpningsföreskrifter till värn-utfärdarRU-värnpliktiga. FCF även

i frågor denna.besvärsinstans rörpliktsförmånsförordningen ärsamt som

Personaladministrativa stödsystem1.2

förvaltadriftsätta ochför utveckla, systemlnternprogrammet attansvarar
myndigheterförsvaretsförmåner. På uppdragandraför ochlöner av

övriginomdrift datorstödutvecklingför ochenheten även avansvarar
försvarsmakteninommyndigheternapersonaladministration. Förutom

försvarets lönesystem.rikspolisstyrelsenutnyttjar
admi-centralsystemförvaltningsansvaret,driftuppgifterFCFs avser

installationer ochanvändarstödförfunktionernistration samt som ex.
vidfall lokaldatori samtliga påskerDriftenutbildning. systemenav

myndighet.regional lokaleller
ÖBsenligt 324koncentrerasinom PA-områdetSystemutvecklingen upp-



fr.o.m. SOU 1991drag budgetåret 199091 till LSS-projektet servicesystem. 41lokalt
BilagaProjektet syftar till 21utveckla fleraPA-stöd avlöseratt ett nytt som av nu

tillämpade Projektet beräknas pågå budgetåret 199394.system. 0. m.

1.3 Ekonomisk redovisning

internprogrammetInom ekonomisk redovisning FCF för utveck-ansvarar
ling, administration,central installationer och användarstöd m.m. av
Försvarets ekonomisystem, inkl. specialversionerdess försvaretsmed bl. a.
budgetsystem. Tillsynsansvar föreskriftsbehörighet för till-med utövas att

kraven rättvisandegodose på redovisning och säker medelshanteringen en
vid myndigheterna inom försvarsmakten. Inom deltar ocksåprogrammet

i utredningarFCF redovisning ekonomistyrningoch främst tillsam-om
med de inom försvarsmakten.centrala staberna Huvuddelenmans av

fackuppgiften inom sakområdet Kameraltjänst utförs inomäven pro-
grammet.

inomVerksamheten för närvarande inriktadär påprogrammet att
driftssätta förvaltautveckla, och försvarets ekonomisystem för nivå,lokal

FS LOKAL. Systemet lokaldatorbaserat. Samtliga försvarsmyndighe-är
ÖBs120 fördelade installationer,på enligt55 skall uppdragter, st.ca

fr.o.m. tillämpabudgetåret 199192 LOKAL versionFS ärsom anpas-
tillsad redovisningsplan basplanen. Berörda myndigheter skallen ny

utbildas i redovisning enligt principerna för den basplanen.nya
Vad gäller utvecklingsinsatser inom redovisningsområdet särskiltkan

ÖBsutvecklingen enligtnämnas uppdrag koncernsystem FSett nyttav
KONCERN baserat på FS LOKALs tekniska konstruktion desssamt
budget- redovisningsprinciper.och

1.4 Patentverksamhet

Patentenheten, lokaliserad tillär Stockholm, förbl. hand-som ansvarar a.
läggning ärenden mönsterskydd immaterialrätts-och andrapatent,av om
liga frågor för myndigheterna inom Försvarsdepartementets område. Verk-

främstsamheten tilllagen arbetstagares uppfinningarrättstyrs omav
1949345 försvarsuppñnningslagenoch 19711078 internationellasamt

försvarsuppfinningar.avtal företräder försvaret frågor.FCF i dessaom
Även administration avtal försvarsuppfinningar infor-avseende samtav
mation, utbildning rådgivning frågoroch i ingår idessa verksamheten.

Mot ersättning biträds också myndigheter inom försvars-andra deän
främstmakten. vattenfall,Det i vissär vägverket och mån järn-statens

efterfrågarvägar enhetens tjänster.som

Rättsliga1.5 angelägenheter

Den dominerande uppgiften inom rättsligadet området är utreda ochatt
reglera skador ersättningsskyldig,där bl.a. skadeersättningarärstaten
enligt trafikskadelagen 19751410. Eftersom inteegendom ärstatens
försäkrad kan uppgifterFCFs i liknas viddetta avseende dem 325ettsom



SOU 199141vadbevakar också rätt,utför. Enhetenförsäkringsbolag utomstatens avser
Bilaga 21talan vid ochföraingår bl.a.uppgiftenfast utomegendom. I statensatt

avskrivningskungörel-enligtbevakningsmyndighetdomstol. FCF ävenär
förindrivningsärendendärmedhandläggeroch enheten1965921sen

tillstödVidare lämnasförsvarsdepartementet.myndigheter under myn-
i frågor avtal ochövrigt,i bl.juridiska områdetdigheter inom det oma.

område.Försvarsdepartementetsuppgifter helaköprätt. Enhetens avser
i frågalämnar stödtrafikskadorFCFavgift reglerar ävenMot fast samt

civila myndigheter.tillpersonskador,främst vadskadereglering, avserom
ochbanverketvägverkegdomänverket,järnvägar,Det är främst statens

tjänster.efterfrågar dessarikspolisstyrelsen som
skadereglerings-försvaretsrådgivande nämnd,Till knutenFCF är en

fråga uppkommerinhämtasskall näryttrande attNämndensnämnd. om
visst belopp.ersättning överutge

Övrigt1.6

omfattar verksled-internprogramverksamheten,administrativaDen
redo-internprogrammetservice. Vidadministrativaningen verketssamt

ombesörjerkostnader. Programmetvisas andraochhyror gemensamma
förekonomiadministration bl.i fråga löne- ochgratistjänsteräven a.om

arkivtjänst avseende äldreförsvarsdepartementet,vissa nämnder under
intäktsfmansieradeför försvarethandlingarandraräkenskaps- och samt

avtalstryckdistributionreseräkningsreglering ochi frågauppgifter avom
m. m.

i anledningersättningariindelasersättningarVissaUppdraget avm. m.
vissaförslagsersättningar, täckandeskadeersättningar,kroppsskada, av

anledning kropps-Ersättningar iavtalsersättningar.medelsbrister och av
riksförsäkringsver-för livräntorkostnaderhuvudsakligenskada somavser

förskadeersättningar, bådeefterlevande.skadade ochbetalar tillket
medel anledningmedutbetalassakskador,och avsomavserperson-

förmedel ersätt-Förslagsersättningarverksamhet.skador militäri avser
vissaförförslagskommittéförsvarets centralaningar enligt beslut samtav

vissa medels-Täckandeförslagsverksamheten.främjaförkostnader att av
för täckaår användasFCFs beslutefter attbrister medelutgörs somav

myndigheter. Avtalsersätt-Försvarsmaktensvidkassabrister uppstårsom
försvaret.kopiering inomför vissersättningförningar medelupptar

ledningssystemetinom2 FCF rolls

5huvudprogrammyndigheternaFCF deingår bland gemensammas.
genomför stödproduk-försvaret.militära Dessanivå inom detpå central

ÖBs ochhuvuduppgifter produceraförsvarsgrenschefernastion till och att
förord-Enligtberedskap.upprätthållakrigsförbandvidmakthålla samt

förförsvarsmakten har FCFinomverksamhetenningen 2761983 om
fack- och tillsynsrol-produktions-,uppgifter inomnärvarande program-,

326underbilaga 23 1.lerna se



försvaret SOU 1991Det militära inriktas inom 41utgiftsram.och styrs en gemensam
Bilagainnebär 21Det ändringar uppgiftsvolymen inom får direktområdeatt ettav

inomåterverkningar Myndigheternaandra områden. inom militäradet
försvaret integreradutgör därmed helhet vad gäller både uppgiftsfördel-en
ning och ekonomiska resurser.

ÖB fastställer, i sin roll övergripande programsamordnare, bl.a.som
vilka ekonomi- och budgetsystem skall tillämpas inom försvars-som

ÖBEnligt regeringens direktivmakten. fastställer ekonomiskockså en
planeringsram för myndighet nivå. Försvarsgrenschefernapå centralresp.

sin stödverksam-beslutar budgetstyrning omfattningen dengenom om av
myndigheternahet inom försvarsgren efterfråga,totalt kansom resp.
tjänster finansierasutöver de direkt tillanslag FCF s.som genom ex.

gratistjänster. centralaDe myndigheternas anslagsframställningar för ett
visst blirbudgetår därmed ekonomiskt, volymmässigt,och avvägda inom

planeringsramen förden totala militära försvaret.det
förhållandenNämnda innebär FCF huvudsakligen iarbetaratt en mo-

nopolsituation i sin produktionsroll inom försvarsmakten. sin tillsyns-I
fackroll har FCF monopol. omfattarProgramrollen endast FCFsresp.

interna verksamhet.

Utveckling3 ledningssystemet inom detav
militära försvaret

Riktlinjerna för utvecklingen ledningssystemet inom militära för-detav
utvecklingöverensstämmer med den sker inom helasvaret stats-som nu

förvaltningen. Utvecklingen går ökad målstyrning samtidigtmot en som
uppföljning och utvärdering genomförd verksamhet ökad tyngd. Deav ges
övergripande målen för viss verksamhet relateras till ekonomiska ramar

för ambitionen.är gränssättandesom
effektiv rationellFör uppnå och verksamhet inom försvarsmaktenatt en

krävs det enligt regeringen bl. befogenhets-kompetens- ochatta. ansvars-,
fördelningen blir förklarare den bil.än är närvarande prop. 1990912102
1. Föredragande propositionenstatsråd redovisar i antal områdenett
inom vilka översynsarbete aktuellt kommande försvarsbesluts-är underett
period. Regeringen föreslår bl.a. försvarsmakten omfattaendast böratt
myndigheter tillhar huvuduppgift tillmedverka producera ochatt attsom
vidmakthålla krigsförband militäraeller upprätthålla den beredskapen.att

i fredDetta bör gälla såväl höjdunder beredskap i krig.och Därmedsom
försvarsmaktsbegreppetkommer tydligare innehållsnävare ochettatt

idag.än
försvarsdepartementetsInom undvikaområde är ocksåsträvan att or-

ganisatoriska särlösningar. Utgångspunkten behov administrativtär att av
stöd bör tillgodoses rationelltpå för hela statsförvaltningen.sätt ärett som

försvaretEndast för unik verksamhet bör tillgodoses med resurser som
organisatoriskt till försvarsmakten.knyts

iSom denna utveckling föreslår regeringen från budgetåret 327ett steg att
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Bilaga 21utgiftsramen förinomanslagsfinansierasoch inte hellerFörsvarsmakten

ÖB uppgifttillFörslaget inte ha avvägaenligtförsvaret. börmilitära attdet
förprogramsamordnande roll deövrigti utöva någonellerresursbehoven

försvarsmakten.flyttasmyndigheter ursom
i linje med denutvecklingsarbeteförsvaret pågårmilitäradetInom ett

ÖBs verksamhetsidé 90 innebärVIpropositionen.iinriktning angessom
försvars-förikrigsförbanden, sättsslutprodukten, centrumbl.a. att

tydligare krav-bliroperativa rollenverksamhet och denmaktens att som
myndighe-k.dekontrollant. Enoch översynställare gemensammaav s.

för styrningformerfinnadärför i syfte sådanagenomförs att avterna
föravsättsmellan debalans erhållsstödmyndigheterna att resurser som

Utveck-för till denna.krigsförband stödochproduktiondirekt resurserav
uppdragsstyrningefterfråge- ellertillövergånglingen innebär avenen

leverantörsför-ochtydligare kund-innebär ocksåDenverksamheten. ett
producenter.krigsorganisationen och dessförföreträdaremellanhållande

skildahaft områden,inommyndigheternafackroll deDen gemensamma
ÖB försvarsgrensche-regeringen, ochåtstabsorganinnebär att varasom

ÖB,ÖB finns, enligtledningssystemet. Detinomskall utgåferna, föreslår
specialkompe-tillgång tillrationellt skapasättalltjämt skäl pådock att ett

försvars-nivå inomcentralskilda områden. Påinomi organisationentens
olikainomfinnas arbetarfunktionscentradärför antalbörmakten ett som

kompetensområden.
ÖB möjligtenligt så långtinom ledningssystemet börTillsynsrollen

civila deleninom denverkartillsynsmyndigheterdekunna utövas somav
får intemyndigheter dockfrån civilatillsynsansvarsamhället. ökatEttav

fördyras.försvåras elleronödigtverksamhetförsvarsmaktensmedföra att

Diskussion4

styrningregeringensstatsförvaltningen innebärinomFörnyelsearbetet att
Myndigheternaresultatorienterad.blir mål- ochmyndigheterna gesav

befogen-ökadeverksamheten ochför resultatenockså ökatett avansvar
Uppföljning och kontrollbedrivas.den skallhuravgöraheter avatt

tyngd.ökadresultaten ges
befogenhetsfördelningen mellanochbakgrundMot att re-ansvars-av

förförutsättningarnaförändras ocksåmyndigheterna ändras,geringen och
stabs-uppgiftUtredningens ärarbete.stabsmyndigheternas att anpassa

effektivt stöduppgifter kanså de utgöraroller ochmyndigheternas ettatt
rollfördelning demvid ändradmyndigheterövrigaregeringen ochtill en

serviceochför närvarande stödStabsmyndigheterna lämnaremellan.
myndig-kansli tillregeringen och desssåväl tillområdeninom många som

heterna.
uppgiftermedFCFområde arbetarförsvarsdepartementetsInom som

inomrolli principFCF harstabsmyndigheternas.delvis motsvarar samma
328ochEA- PA-personaladministrativa områdenaekonomi- ochde



SOU 199141stabsmyndigheter. uppgifterområdena vissa Därutöver har FCFsom som
Bilaga 21rättsligavärnpliktsområdet, patentverksamhet och angelägenheter.rör

jämförelse stabsmyndigheterna nuvarandeVid mellan FCF och bören
militära Försvaret Stödmyndigheternas fackrollrollspel inom det beaktas.

medfört ledningskompetens utsträckning tillförts stödmyndig-har i vissatt
istället inomheterna huvudprogram 5 för myndigheterna huvudprogram

för inomFCF samlad och PA-system det1-4. är EA-expertresursen
myndigheter inom försvars-militära försvaret. innebär övrigaDet att

inte systemövergripande inom dessa områ-makten har kompetenssamma
redovisning.särskilt inom ekonomiskden FCF. Detta gäller områdetsom

Enligt direktiven till utredningen möjligt organisatoriskabör så långt
särlösningar för försvaret intention i regeringensundvikas. Samma uttalas

bil. totalförsvaretproposition 19909l102 l budgetåretprop. om
försvarsmaktsbegreppet199192. propositionen framhålls börl att ett

föreslår därför,tydligare innehåll idag. Regeringen bl.a.ochsnävare än
försvarsmakten och inte heller anslags-FCF skall utgånämnts, attsom ur

finansieras inom utgiftsramen för militära försvaret.det
direktiven i organisatoriskaUtredningen har tolkat denna del så att

administration undvikas försärlösningar viss service och börvad avser
statsförvaltningenförsvaret lösningar för hela rationella.samlade ärom

vidUtredningen därför i vilken utsträckning specialkompetenshar prövat
vid stabsmyndigheterna iFCF med sådan de och vadöverensstämmer s.

lämpligt sammanföra i organisationsstruk-mån dennadet då är att en ny
tur.

finnsUtredningen det vid FCF höghar konstaterat kompetensatt en
inom positivadet finnas effekter medEA- och PA-områdena och kanatt ett

försva-erfarenhetsutbyte inom mellanökat kunskaps- och dessa områden
Ävenövrig statsförvaltning. i syfteoch kunna behålla högattret en

kostnadseffektivitet inom vid vikandeoch kompetens stödverksamheten
huvuduppgifternainom samordningverksamhetsvolym kan ökad varaen

väl motiverad.
FCFs verksamhet inom och PA-områdena vad någraEA- motsvarar av

erbjuder. FCF ställning ide stabsmyndigheterna har dock starkareens.
ledningsfunktionen inom försvarsmakten stabsmyndigheternavad harän

statsförvaltning. redovisasinom övrig tabell berörd verksamhet uppde-I 1
tillhandahåller. Redovisningenlad de tjänster och produkter FCFpå som

indelad i inom ochär EA-system, PA-system stöd EA PA.samt

329



199SOU 4llinom EA-civilförvaltnings tjänster och produkter ochTabell Försvaretsl
Bilaga 21PA-områdena

Beskrivningänstprodukt

EA-system
för-underhålla ochUppgiften vidareutveckla,90Koncern attavser

d Syste-koncernekonomisystemet programvaran.valta
myndighetsinformation iskall handha denmet som

form till ochsummerad levereras koncernsystemet görs
koncernintressenterna. Systemettillgänglig för är cen-

traldatorbaserat.
förvalta, och vidareut-Uppgiften underhållaärFS LOKAL att

LOKAL pro-ekonomisystemet FSveckla det lokalastandard
Standardversioneni standardversion.gramvaran om-

kontonivåinformationfattar ekonomisk på som sam-
Versio-ekonomifunktion.myndigheternasmanhålls av

ekonomisk uppföljning medomfattar kodplan,nen
information bokfört, beställt och budgeteratminst om

budgetfunktion bokslut.ochvärde samt
vidareut-förvalta, ochUppgiften underhållaFS LOKAL är att

ekonomisystemetspecialversionen det lokalaspecial veckla av
omfat-SpecialversionenFS LOKAL programvaran.

personalekonomikundsystem,leverantörssystem,tar
fordontidredovisning, materielekonomi m.,med m.

bokföringssystem kostnads-förplägnadssystem samt
omföringar inte nå-fördelningar hanterasoch avsom

delsystem.got annat
i FS LOKAL standard.delBudgetsystem Ingår som

Övriga special.i FS LOKAL standard ellerdelIngår som
EA-system

PA-system
FSLÖR löneutbetalningför löneuträkningCentralt ochsystem

inom försvaret.
FSLÖR för myndigheternasförsvarsanpassatDEKOR Lokalt system

tillrättning rapportering det centralakontroll, och sy-
automatisktinformation överförsEkonomiskstemet.

till ekonomisystemet.
för frånvarostatistik.Tilläggsrutin till lönesystemetDAMEK

Statistiken i personalvârds- och personalut-används
vecklingsarbete.

för uträkning utbetalningoch reseersätt-PR-rutinen System av
försvaret.inomningar och traktamenten

mikrodatorbaseratförsvarsanpassatLokaltPR DEKOR system
rapporteringrättning ochför myndigheternas kontroll,

omfattar funktio-till Systemetdet centrala systemet.
beräkningrapportering,registrering, kontroll, avnerna

330reseersättningar,skattefria skattepliktigaoch ut-
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ekonomisyste-isk information överförs automatiskt till
met.

för information löne- och personalkost-LPI Datorstöd om
anställningsvillkor inom försvaret. Syftetnader ärsamt

informationen vidskall användas underlagatt som
förhandlingar i planering.och

mikrodatorbaserat för myndig-PAF-Lokal Lokalt lokalsystem
personaladministration. registrerarhets Systemet orga-

nisationstillhörighet, befattning,tjänst, Sy-grad m. m.
integrerat frånmed och uppdateras lönesyste-ärstemet

FSLÖR. möjliggöra inrappor-Systemet skall ävenmet
tering till det centrala PA-stödet PAF-C.
UtvecklingLSS PA-system tillgodoser deett nyttav som
lokala myndigheternas behov Nyutveck-PA-stöd.av

tilllingen skall integrering lönesystemet detgenom av
tillgängligheten till informationsamlade PA-stödet öka

minska dubbelrapportering.lokalt och Systemet beräk-
färdigt budgetåret 199495.nas vara

mikrodatorbaserat förriv Lokalt administrationHv-F system
frivilligpersonal,hemvärns- och redovisning,av ex.

utbetalning krigsplacering. Ekonomisk informa-och
tion överförs automatiskt till ekonomisystemet.
Distribuerat mikrodatorbaserat förVAS lokal be-system
räkning utbetalning redovisningoch central och av

till samtliga värnpliktigaersättningar grundut-under
bildning inom försvaret. Ekonomisk information över-
förs till ekonomisystemet.automatiskt

mikrodatorbaserat för vidVAS LokaltRes stödsystern
långtids- detaljplanering, beställning uppfölj-och och

värnpliktigas frianing hemresor.deav

och stödEA PA
till inom ekonomiområdetKundstöd Lämna löpande kundstöd

till främst koncernmyndighe-centrala mynd. centrala myndigheter
koncernekon. terna.

till omfattar hjälp,Basstöd Det normala kundstödet råd och dels
praktiskt ekonomisystemet, inomlokala mynd. dels eko-användaatt

nomiomrádet viktig funktionekonomi i övrigt. En lämnaär att
direktavid driftproblem och hantera kassetterstöd att

från försystem till frånlokaldator och koncernkassetter
lokaldator.

till VidExtra stöd särskilda kundstöd inom ekono-lämna extraavrop
lokala miområdet.mynd.
ekonomi

331
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Bilaga 21Försvarsmaktensvidmotsv.kassabristervissatäcka

myndigheter.
i ärendenmyndigheternatilloch stödGe rådtillPA-stöd som

lö-förmåner,anställningsfrågor ochfrämstmynd. ex.avser
pensionsärenden,ochneersättningar, arvoden semes-

Stödetarbetstidsärenden.tjänstledighets- och gester,
muntligt.skriftligt ochbåde

kravspecifikationerframefterErbjuda ellerrutin-vid taStöd avrop
ADB-stöd.rutiner ochförunderlag PA-elleroch annatsystemutv.

ochhandböckerför utarbetaochfram underlagPublikationer Ta
PA-områdena.inom EA-ochinformationsbladinformation m. m.

ochvidareutbildning inom EA- PA-VidUtbildning om-avrop ge
regi, idelsi FCFsUtbildningen delsskerrådena.

mil.förvaltningsskolaförsvaretsmedsamverkan
inom EA- och PA-konsultinsatserVid göraKonsult- avrop

områdena.verksamhet

driftsättautveckla,främst inriktat påEA-områdetinom är attArbetet
Övergång tillKONCERN.FSutvecklaLOKALförvalta FSoch attsamt

budgetfunktion bedöms krävaförändrad storaredovisningsplan ochny
för-påmyndigheter beroendesamtliga försvaretsvidutbildningsinsatser

budgeterings- ochtillämpninglösningar ochtekniskaändrade nyaav
utbildnings-utarbetaomfattar bl.a.redovisningsprinciper. Arbetet att

redovis-myndighetersenskildautvecklingenvidmaterial stödsamt avge
ningsplaner.

i lokalatillhandahålls deäveninom PA-systemtjänsternaVad avser
i jämförelse medkostnadseffektivasystemlösningar. Systemen varasynes

härtillSkälenstatsförvaltningen.civilainom denmotsvarande system
stödproduktionenåvilatsomrationaliseringskravdetfrämst varasynes

för-tillkundanpassning,l980-talet,helaunderförsvarsmakteninom en
försvarsstandardADB-miljö och ensadteknisksvarsmaktsgemensam ge-

ÖBs rationell samord-styrningförsvarsgrenschefernasoch samt ennom
ekonomisystem.ochning löne-av

centralaintegration mellaninriktad påärUtvecklingen PA-systemav
syfte användarnamedsamverkandei attoch lokala delsystem system ge

sedanlönesystem ärinformation. Försvaretsverksamhetsanpassad ex.
automatiskt konte-överförochekonomisystemetintegrerat medårmånga

utvecklingFS. Dennapersonalkostnadsinformation tillrad systern av
organi-i sinFCFunderlättatsharoch PA-systemsamordnade EA- attav

områdena.inom bådaförvaltningutveckling ochförsation kompetenshar
systemlösningari lokala ärinriktningutveckling medFortsatt samma

lösningar.organisatoriskaisäkerställas ävenoch behöverefterfrågad nya
inriktad påmyndighet årbedömning attUtredningens är att somen
intäktsfmansie-myndigheter börstatsförvaltningensservice tilllämna vara

myndigheter-säkerställaskankundstyrd och detdärmed attblirrad. Den
blir tillgodosedda.kvalitetskravefterfrågan ochnas 332



SOU 1991inom främst inriktad 41FCFs verksamhet EA- PA-områdenaoch är på att
Bilaga 21till myndigheterna inom försvarsmakten. Visstlämna stöd stöd även åtges

försvarsdepartementet. därför iVerksamheten huvudsak kunna hän-bör
föras till servicemyndighet. förhållandena inom försvars-Kunskapen om

myndighetmakten bör säkerställas vid med stabsfunktioneräven åten
kansli.regeringen och dess

PA-funktionernaoch förs från FCF finnsOm EA- skäl granskaävenatt
syfteövriga funktioner i uppgifterklarlägga även andra kanatt om sam-

inom statsförvaltningen i övrigt. Utredningenordnas med verksamhet har
först vilken naturligt inomdå valt verksamhet bör kvarståprövaatt som

försvarsmakten. Därvid arbetsgivarbefogenheterhar bedömts inomatt
arbetsrätt vad rättstvister, inom värnpliktsområdet,stöd FN-avser

patentverksamheten uppgiften anslagsfram-verksamhet, och upprättaatt
ställning för vissa anknytning till försvarsmaktennämnder har sådan deatt

inom militära försvaret. Vissabör behållas det Delar uppdraget ersätt-av
ningar administreras inom försvarsmakten.bör också Därutöver börm. m.

för övergripande inomkompetens den styrningen ekonomiområdet säker-
inom försvarsmakten.ställas

Tillsynsansvar för försvarsmaktens myndigheter har rättvisandeatt en
redovisning medelshanteringoch säker bör kunna åvila revisionen ochen
stabsmyndigheten koncernledningen inom försvarsmakten.samt

Koncernledningens tillsynsansvar bör kunna internrevisionutövas av en
ÖBdirekt ekonomifunktionenlyder under i försvarsstaben.samtsom

erfaritUtredningen har kompetensuppbyggnad internrevi-avseendeatt en
sion påbörjats inom försvarsstaben ihar utvecklingenett stegsom av
ledningssystemet. Ledningen för ekonomi i försvarsstaben bör utfärda
erforderliga regeringen,bestämmelser de eller myndig-utöver som annan
het efter regeringens bemyndigande, fastställer.

Fackuppgiften Kameraltjänst definieras för inom försvars-närvarande
sammanfattande benämning förmakten kassatjänst, handläggningsom en

avlöningsärenden och därmed sammanhängande anställnings- ochav av-
talsfrågor kostnadsredovisning.kassa- och Uppgiften förplanerasamt att

uppgifter i krig enligt utredningensdessa kan, uppfattning, utföras denav
myndighet uppgift i fred.har motsvarande ledningensHögsta behovsom

uppgifter iberörda krig säkerställas erforderligkanatt styra attgenom
ÖBkrigsplaceras i likhetpersonal högkvarteret. I utredningenmed anser

fackrollen inom ledningssystemet bör kunna utgå.att
Utredningen har inte sin uppgift i detaljdet utreda hursett attsom mer

den verksamhet inom militära försvaretbör kvarstå det organisato-som
riskt inordnas inom försvarsmakten.bör Detta bör kunna utredas i särskild
ordning. följande redovisas motiven till utredningensI det ställningstagan-

viss konkretion diskussionenden. För möjligexempel påatt ge anges ny
värdmyndighet för berörda verksamheter.

Arbetsgivarbefogenheter i former möjligt åvilaalla dess bör så långt den
myndighet vid vilken uppfattningberörd personal anställd.är Denna
redovisades i utredningen personaladministrationbl.a. inomom m.m.
försvaret förhandlingarPEU 84. Inom vid vidarbetsrätt, och utomex.
domstol i rättstvister enligt försvarsmaktenhuvudavtalet bör kunna 333m. m.
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tvisteförhandlingar bör kunnavid lokala ävenövriga myndighetertill ex.
personalledningen.förmedlas av

inomvärnpliktsområdet bör kvarståinomMotivet till stödetatt
för försvarsmaktenbetydelsecentralområdet harförsvarsmakten är att

utanför totalförsvaret.inte tillämpaspliktlagaroch det styrsatt somav
värnpliktsverket.i huvudsak kunna övertasbörVerksamheten t.ex.av

Ärenden försvarsgrensche-särskilda bidrag bör kunna övertas avex.om
det gällerRU-värnpliktiga räddningsverketoch närgällerferna detnär

bil.1990911102 lföreslagitcivilförsvarspliktiga. Regeringen har prop.
frånföras de kommu-familjebidragen skall överadministrationenatt av

försäkringskas-FCF till de allmännaochfamiljebidragsnämndernanala
riksförsäkringsverket.ochsorna

uppgifter. Stö-naturlig försvarsmaktensdelFN-verksamheten är aven
FN-avdelning.arméstabensbör kunna utövastill denna verksamhetdet av

skild från övriglokaliseringtill sitt innehåll ochPatentverksamheten är
till särprägladedenskulle, med hänsynvid FCF. Denverksamhet men

värdmyndigheter.till mångaverksamheten, kunna knytashomogena nya
Motiv för kankammarkollegiet dettakunnaalternativ skulleEtt vara.ex.

blirenhetenverksamheten såsöka bredda patentorganatt statensattvara
inomemellertid bådetalarfrämst försvarets. Mot dettai förstället storaatt

harstatsförvaltning utvecklingen gåttföretag inomoch mot att patenten-
tjänster.har behov dessverksamhetorganiserats denhar näraheter avsom

patentenhet. Inomteleverket harexempel kan nämnasSom att egen
dessutom bevakning utländskaochsekretessförsvaret spelar patent storav

främst försva-leverantörer. Det ärmed utländskavid samarbetsavtalroll
Omfattningensådana avtal.tecknarmaterielverk FMVrets avsom

imånga ökamaterielområdet bedömsinominternationellt samarbete av
framtiden.

förhållande till berördorganiserats ihartill hurMed hänsyn patentorgan
vid samarbetsavtalförhållanden gällerspecielladeverksamhet samt som

förändringvidförefaller lämpligtdetomfattar utländska attpatent, ensom
överförs tillvid FMV.FCFpatentenheten

Övriga inomför nämnderanslagsframställningArbetet med upprättaatt
Vid nämndtill behov kannämnd.försvaret delegerasbör kunna resp.resp.

uppgifter.närliggandemyndighet medfrånstödavropa
gällerersättningar bör vadinom VissaUtbetalningar uppdraget m. m.

till försvarsstabensöverförasavtalsersättningarförslagsersättningar och
militära servicekontor.personalledning resp.

vidverksamhetenåterstårprövning FCFs verksamhetEfter denna av
uppgiften viddomineranderättsliga angelägenheter. Denförenheten en-

trañkskadereglering, där ersätt-skadereglering, främst ärheten är staten
och sakskador. BlandSkaderegleringen bådeningsskyldig. person-avser

för myndigheter hörindrivningsärendenövriga uppgifter kan nämnas som
intäktsñnansierade andelenområde. Denförsvarsdepartementetstill av

rikspolisstyrelsen ochavtal medökat på årverksamheten har senare genom
medförttrañkskadereglering, vilket samord- 334civila myndigheterandra om



SOU 199141intäktsfinansierade verksam-försvaretningsvinster för har denFörstaten.
Bilaga 21samtidigtbibehållasrättsliga kunnatmedfört kompetensenheten denatt

produktiviteten.bidraget till kostnader ökatgemensammasom
utredningensfinns, enligtinom försvaretbehållasSkulle verksamheten

sakorienterade verk-värdmyndighet. Enhetensbedömning, ingen självklar
personskaderegleringenanknytning till medanhar FMV,samhet mer na-

personalledning. Vid del-i försvarsstabensturligt skulle höra hemma en
splittrasjuridiska kompetensenverksamhet skulle denning enhetensav

förblitillämpningsområde änspecialisering inom visst störreoch krav på
närvarande.

professio-erbjuda bredlämplig miljö, kanfunktionellt ävenEn ensom
uppfattningenligt utredningens kammar-förnell bas verksamheten, synes

andraKollegiet företräder ochkollegiet också rättkunna statensvara.
myndigheter medhjälperi olika hänseendenintressenallmänna attsamt

fordringar.driva inex.
för verksamhetenmening övervägande skälEnligt utredningens talar att

kammarkollegiet.överförs tillrättsligaför angelägenhetervid enheten
vilket erbjuda godasamlad, tordejuridisk kompetens hållasDärmed kan

Kammarkolle-för verksamhet.utvecklingsmöjligheter personal ochbåde
skadeersättningar.utbetalning Kostna-förgiet bör därmed även avsvara

lämpligtansvarigt för påskadeersättningar försvaret börför ärderna som
skaderegleringsnämnd bör ävenförsvarsmakten. Försvaretsbelastasätt

kollegiet.tillkunna knytas

Bedömning5

i organi-utgångspunktverksamhet medUtredningen har FCFsprövat att
service administration bör und-viss ochsatoriska särlösningar vad avser

lösningar för statsförvaltningenhela ärvikas för försvaret samladeom
därför i vilken utsträckning special-Utredningen prövatrationella. har

stabsmyndig-vidsådan devid medkompetens FCF överensstämmer s.
ilämpligt sammanföra denna kompetensheterna i detoch vad mån är att

organisationsstruktur.en ny
finnsinom FCF hög kompetensUtredningen har konstaterat detatt en

inomtjänsterna dessa områdenPA-områdena ochinom ochEA- att
tillhandahåller. FCF har dockstabsmyndigheternavad någramotsvarar av
försvarsmakten vad stabs-i ledningsfunktionen inom änstarkare rollen

statsförvaltning. Utredningen bedömer detinom övrigmyndigheterna har
uppgifterFCFslämpligt föra huvuddelenmöjligt och att avsammansom

stabsmyndigheternas verksamhet ochinom och PA-områdena medEA-
för övrigtframkommit stöd.organisationsstrukturinordna idem den som

vid omfattar totaltFCFinom och PA-områdenaVerksamheten EA- en
intäktsfinansierad verksam-milj. milj. kr.utgift 57 kr. 28 ärpå varav caca

årsarbetskrafter inom PA-områdena. lEA- ochhet. Totalt sysselsätts 82ca
koncernledning-kapacitet förtillräckligsyfte säkerställa kompetens ochatt

inom områdeekonomiområdet vissa dettastyrning inom bör resurserens
försvarsmakten. 335kvarstå inom
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Bilaga 21hänföras tillhuvudsakligenkan verksamhetenmyndigheterna. Därmed

tilluppgifter förasVissa FCF har bör dockservicemyndigheten. som
försvars-förhållandena inomha kompetensstabsmyndigheten bör omsom

medfrämst uppgifter och kompetens hörmakten. Det är sammansom
fackansvarettillsyns- och som avses.

effekterfinnas positiva med ökatUtredningen det bör ettattanser
för-inom PA-områdena mellanerfarenhetsutbyte EA- ochochkunskaps-

statsförvaltning. Stödfunktionerna får därmed bredareoch övrigsvaret en
behålla ochbl. lättare kunna rekrytera,för sin verksamhet och börbas a.

Utvecklinginom verksamhetsområdena.utveckla kompetens mot mer
tillsystemlösningar med hänsynbör underlättaskundanpassade även att

integreradeinstallerar anpassade ochoch lokaltFCF har utvecklatredan
utveckling inriktning lokalamedFortsattEA- och PA-system. system-mot

servicemyndigheten. Enefterfrågad tillgodoseslösningar och behöverär av
servicemyndighet möjliggör ocksåför statsförvaltningen attgemensam

kostnadseffektiv vid minskadalltjämt kan ävenstödverksamheten vara
huvuduppgifter.statsförvaltningensinomverksamhetsvolym

organisationioch PA-stödfarhåga inför samla EA-En att gemensamen
olikaskiftande inomtillgodose behovför statsförvaltningen, skallhela som

särförhållanden inte kankompetensverksamhetsområden, kan att omvara
frågor intesärbehandling vissa kommereller krav påbevaras attatt av

myndig-därför, detföreslår bakgrund ärUtredningenbeaktas. attmot av
servicemyndighetensför verk-efterfrågan skall styrandeheternas varasom

intäktsfmansierad.blirinriktning, servicemyndighetensamhet och att
kostnadseffektivaefterfrågan situationsanpassade ochMyndigheternas på

inflytande servicemyn-få reellt påövrigt kan endaststöd ettsystem samt
ekonomiskadisponerarmyndigheterna dedigheten samt attresursernaom

bevakas.prissättningen tjänsterna och produkternapå
vid i syfteövriga funktioner FCFUtredningen granskathar också att

inomuppgifter verksamhetkan samordnas medandraklarlägga ävenom
först vilkeni övrigt. Utredningen har då valt prövastatsförvaltningen att

inom försvarsmakten.naturligt kvarståverksamhet börsom
inomföljande bör kvarståUtredningen verksamheterbedömer att

arbetsgivarbefogenheter inom arbetsrätt vadförsvarsmakten, nämligen
värnpliktsomrádet, FN-verksamheträttstvister, inomstöd samt pa-avser

anslagsframställninguppgiftenVidare bör upprättatentverksamheten. att
försvarsmakten. Delar uppdragetinomför vissa behållasnämnder av

inom försvarsmakten.administrerasVissa ersättningar bör ocksåm.m.
tillräckligförsvarsmakten kompetensharDärutöver bör säkerställas att

ekonomiområdet.styrningen inomkapacitet för koncernledningensoch
organisatoriskt börordning hur denna verksamhetsärskild bör utredasI

inordnas inom försvarsmakten.
rättvisandeförsvarsmaktens myndigheter harTillsynsansvaret för att en

uppfatt-utredningensmedelshantering enligtredovisning böroch säkeren
koncernledningenstabsmyndighetenrevisionen ochning kunna åvila samt
ledningssystemetkunna utgåinom försvarsmakten. Fackrollen bör ur

336inom försvarsmakten.



VSOUEfter 199141denna prövning FCFs verksamhet återstår vidverksamhetenav
Bilagaför 21enheten rättsliga enligtangelägenheter. Den kan utredningens uppfatt-

ning inte förasnaturligt till värdmyndighet inom försvarsmakten ochen ny
inte heller naturligt stabsmyndigheternassamordnas med verksamhet.
Utredningen bedömer kammarkollegiet funktionelltbör lämp-att vara en

miljö förlig denna verksamhet. Kollegiet erbjuda professionellkan breden
godaförbas verksamheten bör kunna erbjuda utvecklingsmöjlighetersom

Kammarkollegietför både personal och verksamhet. förbör även svara
utbetalning skadeersättningar. förKostnaderna skadeersättningarav som
försvaret ansvarigt för lämpligtär bör på belasta försvarsmakten.sätt

skaderegleringsnämndFörsvarets bör knytas till kollegiet.även
Sammanfattningsvis bedömer utredningen inomstödet EA- ochatt

inom försvarsmakten fördelPA-områdena organisatorisktmed kan inord-
övrigmed stödverksamhet inom statsförvaltningen. förutsättningEnnas

ÖB,härför dock koncernledare för försvarsmakten,är kan ställaatt som
myndigheternakrav på inom försvarsmakten,rätt i sinså dessa kanatt tur

efterfråga stöd med frånegenskaper stödorgan utanför försvars-rätt
makten. därför,De centrala staberna kan särskilt inom ekonomiomrâdet,
kompetens- kapacitetsmässigtoch förstärkasbehöva så de kan utövaatt

ledningsansvar.detta
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Länsstyrelsernas organisationsnämnd

LONs roll och verksamhetl

rationaliserings-,LON samordnings- utbildningsorganär och for läns-ett
styrelserna liksomLänsstyrelserna LON förvaltningsmyn-ärgemensamt.
digheter och samtliga lyder direkt regeringen.under LON är ett gemensamt

för både regeringen och länsstyrelser inom länsstyrelseområdet.organ
bistår i frågorNämnden länsstyrelserna organisation, rationalise-rörsom

ring, administrativ utveckling uppföljning och utvärdering verk-samt av
samheten. l samråd länsstyrelsernamed planlägger och anordnar LON
utbildning konferenser föroch länsstyrelsepersonal. LON genomför på
regeringens utredningaruppdrag länsstyrelseorganisationen.rör LONsom
har övergripande uppgift följa utvecklingen inomäven länsstyrel-attsom

vidtaverksamhetsområde och de åtgärder behövs.sernas som
uppgifterLONs bakgrund, beskrivsoch verksamhet i bilaga 23.närmare

I årets budgetproposition 1990911100, bil. frågan15 behovettas om
LONs insatser efterhand förväntasDetta kan minska beroende påav upp.

organisationsförändringar på länsstyrelseområdet. Vidare verk-attanges
vid kopplingsamheten LON har till frågorde behandlasen som av

förevarande utredning och LONs roll och verksamhet iskall övervägasatt
det sammanhanget.

kommit i fokusDå LON i ganska iskede utredningsarbetet, harett sent
varit nödvändigtdet tillväga delvispå beträffandesätt deänatt annat

övriga myndigheterna. betyder LONsDet verksamhet behandlasatt sam-
lat och inte temaorienteradepå det till försätt del skett destorsom sex
stabsmyndigheters ursprungligenverksamhet ingick i utredningenssom

i huvudsak förarbete. På sätt, övrigade myndigheterna, harsamma som
inriktningen identifieradock varit de produkter tjänsteroch LONatt som

framställer och tillhandahåller olika uppdragsgivare. efterfråganBehovet,
marknadsförutsättningarnaoch i olikabelyses avseenden.

När den analysennärmare LONs verksamhet i sin slutfas hadeav var
kommit framUSV till huvuddragen i organisation i övrigtden skallsom ge

regeringenstöd åt och dess kansli myndigheterna.åt naturligtEttsamt
i analysen LONs verksamhet därförblev regering-prövamoment attav om

och länsstyrelsernas behov stöd på bra kan tillgodosessätt deettens av av
institutioner ingår i den organisationens grundstruktur.som

LON biståtthar med Intervjuer gjortsunderlag. har och kontakter har
tagits med antal länsstyrelser intressenter inom civildepartemen-ett samt

LONs styrelse, centrala organisationskommitteh för regional statligtet,
förvaltning, riksrevisionsverket riksarkivet.RRV och Kontakter på läns-

varit ledningsnivån,styrelserna har administrationen, juridiska området,
dvs. områden inte sektorsmyndighet.har central Vidare informa-harsom
tion från utredningenden enkät gjort kunnat utnyttjas. 339som
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till förutsätt-först bakgrund de ändradefinns anledning tecknaDet att en
inom länsstyrelseområdet.regering myndigheterför och berördaningarna

förvaltningregional statligNy

Reformeni kraft juli 1991.statlig Förvaltning den ärregional träder lEn ny
bildaslänsstyrelsenoffentliga sektorn. Deni förnyelsen denledett nyaav

lantbruks-idag bedrivs länsvägnämnden,de verksamheter som avav
Även fiske,gällerdetnuvarande länsstyrelsen. näroch dennämnden

verksamhetlänsbostadsnämndenskommunikation och den del somav
samhällsplanering får denbostadsförsörjning ochkommunal annanavser

arbetsuppgifter.ökadelänsstyrelsennya
statligregionalanförs i 1988891154 Nyenlighet med vadI som prop.

särskildbildatsorganisationskommitte ochcentralförvaltning har enen
i varje län.utredare utsetts

länsstyrelseinstruktionNy

myndighet skall ha ökadverksledningsbeslutet fastslogs bl.Genom atta. en
styrningregeringenssin verksamhet ochfrihet själva organisera attatt av

för-till myndighetens grundstruktur. Dettaskallorganisationen begränsas
för länsstyrelserna.hållande gäller även

instruktio-iinte fastlagd denLänsstyrelseorganisationen längreär nya
finnas.Vissa skall dock19901510. länsexperternen

instruktionen skall länsstyrelsernaEnligt
följa tillstånd och behov,länetsnoga

befolkningensutveckling bästa,främja ochlänets
inom olika samhällssek-fastställda nationella målenför deverka att

ifår genomslag länet,torer
inteförvaltningen i i mån någonför statliga länet, dendensvara

förvaltningsuppgifter.för särskildamyndighet har ansvaretannan
administrativför samverkanlänsstyrelserna bl.a.Vidare ocksåsvarar

statsförvaltningen.inom

budgetprocessNy

tillsuccessiv övergång denriksdagens skerenlighet beslutI med nyaennu
första resultat-flera myndigheter harFörbudgetprocessen. ett steg mot en

prövningen skall sketagits fördjupadeorienterad styrning den somgenom
Även föremålkommertredje länsstyrelsernas verksamhetår. attvart vara

vilket för första hösten 1992. Länssty-för fördjupad prövning, sker gången
1992 itill regeringen under vårenredovisa verksamhetenskallrelserna

direktiven. länsstyrelsernas deli särskilda Förenlighet kraven demed
199394prövningen budgetår budgetårenomfattar första endast tvåden

340förväntadeiPrövningen skall resultera beslutoch 199495. angersom
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förenklad prövningdast göras.en
i bilaga budgetpropositionenRegeringen konstaterar till 19912 att

Förutsättningarna för förändra varierar inom olikastyrningen verksam-att
dels myndigheternaheter, beroende på verksamhet, dels på hararten attav

kommit olika långt gäller uppföljning utvärdering.när det och Mångaex.
myndigheter svårigheter redovisahar betydande verksamhetens resul-att

förändra styrningen inom skildaArbetet med utveckla och verk-tat. att
därför drivas vidare kraft i fortsatt dialogsamheter behöver med mellan

myndigheter. hittills gjorda erfarenheterna visardepartement och De bl. a.
redovisningstekniskamyndigheternas redovisning det stödet be-att samt

vidareutvecklas och finna relevanta resultatmåtthöver arbetet medatt att
inom vissa tid.områden är svårt och kräver

till förnyelsearbetetStöd

från länsförvalt-betänkandet SOU 198956 utredningen samordnadl om
ning föregick statsmakternas hösten 1989, intebeslut under berördessom
frågan LONs roll eller uppgifter. Som frågandäremotnämnts tasom om
LON i budgetpropositionen 1991, föredragandendär uttalar bl.upp a.
följande. insatser organisationsföränd-Behovet LONs påverkas denav av
ring jag tidigare redogjort för.på länsstyrelseområdet har Behovetsom av
insatser efter förväntas minska.hand Verksamheten inom LON harkan
vidare frågorkoppling till de behandlas utredningen C 199004en som av

förnyelsearbetet statsförvaltningen. därförstöd till efterJag attom av avser
regeringens bemyndigande utredningen tilläggsdirektiv innebärge som
bl. LONs skall iroll och verksamhet övervägas det sammanhanget.atta.

uppgift3 LONs

instruktionsenliga uppgifter framgår följandeLONs bilaga 23. 1 detav
redovisas uppgifterdessa konkretiserade i antal arbetsområden.ett

uppgift bistårLONs länsstyrelserna innebär bl. nämndengentemot atta.
i vissa frågor, för konfe-råd, verkar samordning, anordnar kurser ochger

till uppgift utföraLON har också regeringens uppdrag ochpåattrenser.
utredningar genomförandet förändringar.i imedverka medverkasamt av

till framgår iLONs närhet länsstyrelseorganisationen också budgetsam-
budgetproposition ettårigtmanhang. 1 årets får länsstyrelserna ett raman-

slag. Nämnden anslagspost inom detta ramanslag.utgör en
regering efterfrågaBåde länsstyrelser och kan vända sig till LON och

särskild länsstyrelsekompetens. emellertid länsstyrelserna deDet ärär som
huvudsakliga LONs myndig-användarna verksamhet. Nämnden harav
hetsuppgifter länsstyrelserna och har små mandat verkagentemot att

ligger service tillTyngdpunkten och länssty-normerande. på att ta varage
relsernas intressen i olika sammanhang. 341
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finns vissmed dettai Parallellti projekt eller arbetsgrupper.LON arbetar
formiservice till länsstyrelsernabestår allmänlöpande verksamhet som av

mindre konsultinsat-informationrådgivning, ochtelefonupplysningar,av
Övergripande samordningsuppgifter länsstyrel-inombevaknings- ochser.

projekt löpande verk-for ocharbetsgrupper,sker inomseområdet ramen
diarie-ajourhållningmindre utredningar,förLONsamhet. även avsvarar

länsstyrelsernas blan-normalarbetsordningarkivbildningsplan,och samt
ketter.

ändradeuppföljning ochkontinuerlig bevakning ochVidare ingår av nya
författningarochlagar m. m.

bevakar länsstyrelse-LONverksamheten hör ocksåTill den löpande att
myndigheter.initieras andraprojektfrågor i ocharbetsgrupper som av

från regeringen ochremisserbesvaraingår i löpande arbetetVidare det att
intetill nämnden ochofta remisser bara ställsmyndigheter. fårLON som

tillbåde LON ochviktigare remitteras dockärendetill länsstyrelserna. Ett
alternativt samtliga länsstyrelser.LON ochlänsstyrelsernågra

Arbetsområden4.1

arbetsområden.in i följandedelasLONs verksamhet kan
Övergripande administrativa forfrågor länsstyrelserna
ADB-frågor
Diariearkivfrågor
Ekonomiadministrativa
Personalutvecklingutbildning
Juridiska frågor

utredningOrganisationsallmän
Servicerationalisering

verksamhetLöpande
foradministration LON10. Intern

i följande. De nedanbeskrivs deti olika arbetsområdenaInnehållet de
198990.inte budgetåretprojekten nämns,nämnda annatomavser,

Övergripande frågoradministrativa

Övergripande minstfrågor for detadministrativa länsstyrelserna är resurs-
administrativaförkonferenseringårarbetsområdet. Härkrävande t.ex.

chefer.

frågorADB-

handbok AUADB-bl.LON medADB-området arbetarInom oma.
systemutveckling.förfördelning Nectar-licenserstrategier, inköp och av

referens- arbetsgrup-ellerlänsstyrelsegemensammaVidare LON bildathar
datakommunikation och läns-exempelvisfor specialomården,störreper

342AB.LON beställer arbete hos LänsDatadatabaser.
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Bilaga 22för kraftfullare till länsstyrelsernas ADB-utveckla stöd1988 ettatt

avgiftsfinansierad.utveckling. verksamhet heltLänsDatas är
198990 arbetsområ-ADB-verksamheten budgetåret det näst störstaär

efter organisations- utredning.LON och allmändet hos

arkivfrågorochDiarie-

arkivbildarna Sveri-till blandLänsstyrelserna hör de störstasammantaget
sin instruktion meddelafår i enlighetmyndigheter. LON medges --

diarieföringföreskrifter efter riksarkivet länsstyrelsernassamråd med om
m. m.

mening,uppgifter enligt riksarkivetsinte handhaSkulle LON dessa är,
riksarkivet.alternativet tilldet enda de återtasatt

fordras varje myndig-inte arkiven bli alltför omfattandeskallFör attatt
gallringsföreskrifter. Särskildsin arkivbildningsplan proble-het medhar

hemliga handlingar länsstyrel-matik tillkommer vid hantering de somav
har.serna

innebärarkivlag i kraft juli 1991. kraven påträder den DenEn l attny
Riksarkivetsmyndigheterna sina arkiv öka. ochsköta kommer attatt

föreskrifter.till tillsyn ochlandsarkivens roll renodlas övaatt ge

Ekonomiadministration

forredovisningscentralLON till 198889utgången budgetåretvar av
kronofogdemyndigheter.samtliga skattemyndigheter ochlänsstyrelser,

ekonomiadministrativa frågorLON fortfarande vissa löpande åtsköter
länsstyrelserna.

ekonomiadministrativa ungefärfungerar inom området påLON det
länsorganisation, dock med begräns-centralt verk medsätt ettsamma som

utfärda verksam-ningen LON endast kan allmänna råd. På grundatt av
hetens hanteringen redovisningssystem, kontoplanskon-komplexitet är av

särskildstruktion, for länsstyrelserna.S-teknik svåra områden Ensystem
frånbokslutsgrupp, och länssty-bestående LON, RRV representanterav

kring ekonomiadmini-träffasrelserna, 3-4 gånger år och stödutgör ettper
rutiner redovisningsfrågor. lämnar också all-strativa och Denna grupp

efter länsstyrelsernaLON medverkar överenskommelse medråd.männa
förs tilltill länsstyrelsernas bokslutoch RRV att gemensamsamman en

riksbokföringen.struktur gentemot
redovisauppgiftenligt regeringsbeslut i kontrollera ochLON har attett

ratio-tilldelade förtill regeringen återbetalning varje medelsker åratt av
beviljade till samtliganaliseringsinvesteringar vid lånlänsstyrelserna. Av

milj. återbetala.milj. 3,2 kr.länsstyrelser på sammanlagt 6,8 kr. återstår att
199394.beräknas återbetalda vid utgången budgetåretLånen avvara

Projektverksamheten all-ekonomiadministration utbildning,inom rör
haftutveckling. 198990 har LONråd och Under budgetåretmänna

fyraför vid länsstyrelserprojekt utveckla metoder resultatanalysattt.ex.
och för internkontroll. 343-
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Bilaga 22tidigare. Projekt-varit långt störrevid LON harUtbildningsverksamheten

utbildningsinsatser och bl.konferenser,innefattar attverksamheten a.
för länsstyrelserna.projektarbetsformenutveckla

Juridiska frågor

Förändringar i regelverk.förordningarochlagarbevakarLON samtnya
utbildningkonferenser ochlänsstyrelsermedinitierar i samverkanLON

samordningsfrâgor ochkonferenser,främstProjekten rörkring detta.
egenini-handelsregisterfrågorharutredningsverksamhetenutredningar. I

projekt.varittierat tungtett

utredningallmänochOrganisations-

regio-organisationskommittem förtill centralabiträde denGenom en ny
i vissa uppdrag.genomfört medverkatellerförvaltning LONstatlig harnal

budgetåretundervarit resurskrävandedetarbetsområde harDetta mest
198990.

länsnivå,Lantmäteriet påprojektföljandeför bl.LON har ansvarat a.
arbetsmarknadsutbildning beredskaps-ochrörandeUtvecklat samarbete

kommunikationsområ-inomlänsstyrelsensDenarbeten ansvarnyam. m.,
trañksäkerhetenspåmarkerade rolllänsstyrelsensdet och Den mernya

område.
egeninitieradlänsstyrelser, ärför samtligaTidningen 24-an ensom

arbetsområde.iingår dettaverksamhet, ävenresurskrävandeoch

rationaliseringochService

länsstyrelserna.blanketter åtåterfinns arbetet medområdeInom detta
tillhandahål-LONblankettkostnaderna.själva förLänsstyrelserna svarar

behovetsamordnarlänsstyrelsernasblankettförråd förinteler något utan
till länsstyrel-distribuerasBlanketternai utvecklingsarbetet.hålleroch

förekommerinköptryckeriet. Samordnadefrån t.ex.direkt avserna
för länsstyrelserna.frankeringsmaskiner

Löpande verksamhet

avsnittunder 4.löpande verksamheten omnämnsDen

administrationIntern

vissautnyttjarochsamlokaliserat med bl. SIPULON är gemensammaa.
i övrigtadministrationeninterna ärtelefonväxel. Denstödfunktioner som

344liten.mycket
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vid skiftarVerksamheten LON från tillår år. Under budgetåret 198990
tyngdpunkten organisations utredninglåg på och allmän ADB-frågor.samt

dessförinnan förekom ADB-frågor,Under budgetåret också mycket men
ekonomiadministrationdärnäst verksamhetsområdet.det största Detvar

förklaras redovisningscentralen låg kvar hos LON underattsenare av
Även198889. uppgifterna föränderligabudgetåret framträderärom

instruktionsenliga uppgifter stadigvarandeLONs såsom struktur sam-en
ordning, konferens, utbildning, utredning, utveckling, allmänna råd osv.
inom olikade arbetsområdena.

Uppdragsgivare och5 avnämare

främstProjekten har sin i igrund LON samverkan enskildamedatt
genomför alternativtlänsstyrelser uppdrag frånuppdrag länsstyrel-att ges

formella regeringsuppdragen fåsamlat. De är resurskrä-serna men mer
regeringsuppdragetvande. ADB-området avsågInom under budgetåret

säkerhetsfrågor.198990 organisations- utredningInom och allmän gällde
tidigare i regional statlig förvaltning.det, nämnts, medverkansom ny

Verksamhetens uppdragsgivare i huvudsakavnämare är oavsett- -
civildepartementet.länsstyrelserna och

Marknadsförutsättningar6

beskrivningen i bilaga iLON denna bilaga 23 framgårAv LONsamt attav
uppgifter innebär myndighetsutövning.har mycket LON kan med-som

föreskrifterdela på några områden, nämligen
beträffande registrering fastighetsmäklare,av-
för tillämpning handelsregisterlagen,av-

diarieföringlänsstyrelsernasom m. m.,-
skall tillhandahålla Upplysnings-centralenhur länsstyrelserna uppgifter-

föreningsregister avgifter därvidlag.handels- och samtur
i uppgift tillhandahållaLON förhar blanketter arbetet med handels-att

registrering ekonomiska föreningar.och
övrigt får LON länsstyrelserna i frågorI råd allmännarörge som

förbestämmelser arbetet, bl. utarbeta normalarbetsordningatta. genom en
för dem.

instruktionen, vissa författningar,På grundval specialkunskap samtav
relationerupparbetade med länsstyrelserna har LON viss monopolställ-en

ning. förstärksDetta anslagsfinansierad. tjänsterLON Dessärattav
tillhandahålls i avgiftsfritt förhuvudsak länsstyrelserna.

förhållande hindrar emellertid inteDetta länsstyrelserna sigvändaatt
till myndigheter,centrala stabsmyndigheter, universitethögskolor, och

förkonsulter och service. eftersöktastöd Ju allmän den kompetensen 345mer
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medregional samverkan,betydelsenökadedenEn tendens är avannan
inom länsstyrelsernakategorierOlikamedverkan.LONseller sam-utan

miljövårdsdi-direktörer,administrativalänsgränserna,verkar över t.ex.
intresseföre-länsstyrelsernaVidare finns inomrektörer och handläggare.
plandirektö-juristerna,för länsråden,yrkesföreningarningar eller t.ex.

samverkannätverk, och denträffar. DettasinaDessa har egnarerna osv.
olikablandkompetensenbidrar till kännedomför,LON står omsom

kring länssty-Erfarenhetsutbyteenskilda tjänstemän.länsstyrelser och hos
formaliserat mellanickeofta sättdärför pårelsespeciñka frågor sker ett

länsstyrelserna.
ökasiktar påutvecklingsprojektDärtill olikaskall läggas att samar-som

statsför-regionalasamverkan med deninom gäller bättrelänen. Detbetet
personalut-samordnadeDenvaltningen i övrigt med kommunerna.och

exempel på detta.SAMBRUKS-projektet ärbildningen SAMPU och
imarkerasi vilketlänen,administrativ ryggradLänsstyrelserna utgör en

förutpekat19901510 medlänsstyrelseinstruktionenden ett ansvarnya
Enskilda länssty-statsförvaltningen.inomadministrativa samverkanden

inomsäljer tjänstersälja,ADB-kapacitet andraharrelser att ex.t.ex.
tryckeri.ochlokalvård

iregleras dettafrån LONstödregeringens behovNär det gäller av
utföra ochregeringenhar på uppdraginstruktion. LON attnämndens av

förändringar.genomförandetimedverkai utredningarmedverka samt av
organisation förmyndighet ellerväljafrittstår regeringenDet att annan

stöd.sådant

stödbehovLänsstyrelsernas7 av

myndighe-antaltillriktad1990 enkätgenomfördeUSV hösten ett storten
inomadministrativt stödbehovmyndighetersför statligabelysaattter av

uttryckligeninteLONgenomfördes ännuenkätenrad områden. När varen
urvalet länssty-anledninganalys. dennaföremål för utredningens Av var

inter-meddärför kompletteratsharUnderlagetrelser begränsat. senare
intervjuernaochenkätenlänsstyrelser. Resultatenvjuer med antalett av

här nedan.presenteras
inom områdenastödbehovlänsstyrelsernasframgårenkätenAv att av

personaladministration och kompetens-personalpolitik,arbetsgivar- och
framöver. Denårförbliförväntas såutveckling litet ochrelativtär ett par

intervjuresultatet.också medbilden överensstämmer
redovis-ekonomi ochverksamhetsanalys,beträffandeBehovet stödav

varierar Inomorganisationsutveckling ADBlednings-ning, och samt mer.
till ganskalitetfrånstödskiftar stort.områden behovetdessa att varaav

oförändrat eller större.förväntas bliBehovet
blibehovlänsstyrelsernasförväntasverksamhetsanalysområdetInom

Verksamhetsinriktning, resultatana-ochbeträffande målanalysstörre av
kostnadsjäm- 346ochkostnadsanalyseruppföljningssystem,lednings- ochlys,
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ekonomiInom området och redovisning bedöms länsstyrelsernas behov
beträffandeöka analys redovisning internkontroll.och Behovet ökarav

förockså i frågastöd utformninganvändning och kontoplan,om av
utformning bokslut och andra rapporter.av

lednings-Inom området och organisationsutveckling bedöms behovet
komma bli för utvecklingstörre ledningsgrupp, olika utvecklingsinsat-av

beträffande chefer, utveckling arbetsformer utformningochser av av
organisationen.

Inom ADB-området förväntas behovet stöd bli på ADB-störreav
strategi och ADB-planering, organisationsanpassning vid införande av
ADB, gällande och standards, ADB-säkerhet, offentlighet ochnormer
sekretess i ADB-miljö, datakommunikation, lokalt nätverk ochextern
öppna system.

fickI enkäten myndigheterna inomhur de given skulleange en ram
disponera under den närmaste tvåårsperioden för köp stödin-resurser av

Frågan förutsatte allt tillhandahållsstöd betalning.satser. att externt mot
frånI länsstyrelserna prioriterades följandeområdena i rangord-svaren

ning.
Ekonomi redovisningoch
Kompetensutveckling för vissa uppgifter.
ADB.
Lednings- och organisationsutveckling.
Verksamhetsanalys.
Arbetsgivar- och personalpolitik
Övrigt t.ex upphandlingsförfarande, Språkvård
Personaladministration..

Länsstyrelsernas indikerar den betalningsviljan finns förstörstaattsvar
stödinsatser beträffande ekonomi redovisning,och därpå anses
kompetensutveckling ADB områdenaoch de angelägnamest att satsavara

på.resurser
intervjuerna framgårAv vidare länsstyrelsernas roll innebäratt ettnya

ökat behov i olika policyfrâgor.stöd Stöd detta slag bör,av av menar
länsstyrelserna, finnas tillgå hos regeringen och dess kansli. Länsstyrel-att

vill starkareha samordnare och i regeringen.kravställare Länssty-serna en
relserna vill föra dialogtätare regeringmed och departement omkringen
bl. mål- och resultatstyrning.a.

förDen rollen länsstyrelserna ställer ökade krav på starkarenya en
länsstyrelseenhet i regeringskansliet kontinuitetoch bättre fack-hos berört
departementet kunna behovet framöver.stöd Länssty-att motsvara av
relsernas ledningsnivå efterfrågar erfarenhetsutbyte kring förnyelsear-mer
betet.

Den innebärrollen också förändringar beträffande arbetsform ochnya
organisation tjänstemannaroller, frångå handläggare tillsamt attnya ex.

konsult- och förhandlarroll, vilket behöver stödjas.mer
Inför tillövergången den budgetprocessen efterfrågar länsstyrelsernanya
utöver stöd strategisk och övergripande karaktär insatseräven 347av mer- -



1991 41SOUtreårsbudgetering,metodstödutbildning ochinformation,i form omav
22Bilagaförinsatserfinns behovLikasåutvärdering.resultatuppfoljning och av

produkti-i mätbaraverksamhetsplaneringkring termer,utvecklingsarbete
Ökad kontoplan,kringhjälp behövs ut-ekonomisystem.ochvitetsmått

förbehövsUtvecklingsarbete attandraochformning bokslut rapporter.av
budgetuppfölj-löpandeanslagsbevakning ochforinterncontrollersfram

ning.
fråntill stödtillgånghakunnaSlutligen på behovetpekas enattav

dettainnebärintervjusvarenEnligtlänsstyrelsekompetens. an-samlad
organisation, eller attlänsstyrelsegemensamLON bevarastingen att som

regeringskansliet.iellerstabsmyndighetifinns samladkompetens en
ellerstabsmyndigheternakoppling tillLänsstyrelsekompetensens rege-

övergri-tillnärhetbehov större ettringskansliet kan merett avsomses
ha.kunnatvad LONförhållningssätt änstrategisktochpande

stödanlitarLänsstyrelserna externt8

myndigheter,anlitasstödefterfrågarsjälvalänsstyrelserna externtNär
gäl-detverksamhetsområdenvilkapåberoendebolagorganisationer och

kostnadkvalitet,relationer,upparbetadeocksåbetydelse är m. m.ler. Av
stödet.dettecknasverksamhetsområdena externaangivnade nedanInom

konsultñrma ellerantingenanlitasverksamhetsanalysområdetInom
anlitas ärvarför konsultertillSkälenlänsstyrelserna.tillfrågadedeLON av

ellerinom länetmed sådana attförtrogenantingen välärlänsstyrelsenatt
skäldetanlitasLON ärproblemområdet. Närforinte harLON avresurser

godaLON harskäl äretablerad. Ett attkontakten är annatattsom
förkunskaper.

stabsmyndigheter, LONredovisning anlitasekonomi ochområdetInom
skäletofta detanlitas det attärdessanågonkonsulter. Näroch avav

erbjudakanendaorganisationen denbetraktarlänsstyrelser somsom
specielltgällerdetetablerad ochkontaktenskäl ärärtjänsten. Ett attannat

anlitas.LONnär
anlitas Stats-organisationsutvecklinglednings- ochområdetInom

återkom-Kvalitetsskäl ärkonsulter.LON och ettstabsmyndighet,hälsan,
varför LONtillskälorganisation. Ettstödjandemotiv till valetmande av

detaljfrågor.ikunskapanlitas godär
installeratlänsstyrelserantalLON vidADB-området har stortInom ett
LON harPC-VISA.ochPC-LISAekonomiadministrativade programmen

ADB-lönegarantiärenden. Inomfor hanteraPC-stödvidare producerat att
ikonsultmedverkaninteemellertid LONtillhandahållerområdet egen

för ochframmedlöpande arbeteavseendeprojekt att ta person-program
DAFA,televerket,anlitar i ställetlänsstyrelsernatillfrågadeDebasdatorer.

tillAngivna skälstabsmyndighet.högskolor ochuniversitet,LänsData,
elleretableradkontakten attkvalitetsskäl,anlitadesvarför dessa att varvar

billigast.de var
inteprodukterochtjänsterLONsADB-områdetinomendastDet är som

348efterfrågastjänsterLONslänsstyrelserna.tillfrågadeenligtefterfrågas de



däremot inom samtliga övriga områden berörs SOUenkäten, 199141även därsom av
behovet litet.är Några långtgående slutsatser Bilagadetta resultat 22är svårt attav
dra då underlaget litet.är Noteras bör LänsData inrättadesAB föratt att
bl. på ekonomiska fördelaktiga fram,villkor underhålla och distribu-a. ta

Ävenför länsstyrelserna. intervjusvaren framkommerera programvara av
LänsData AB har denna roll beträffandeatt konkret ADB-stöd.

Kompetensutveckling på ADB-området, inte är länsstyrelsespecifikt,som
kan köpas andra organisationer inomäven länet. Andra länsstyrelserav

ligger framlängre i ADB-utvecklingen stöd.utgör också viktigtsom ett
Vidare LON förhar smal inomroll inteatt ADB och har utvecklings-anges
kraft. Statskontoret nyttjas i stället mer.

9 Sammanfattning

LON förär länsstyrelserna rationaliserings-,ett samordnings-gemensamt
och utbildningsorgan. Nämnden genomför dessutom på regeringens upp-
drag utred- ningar länsstyrelseorganisationen.rörsom

LONs verksamhet bl. administration, juridik ADB-frågor.ochavser a.
Uppgifter olika karaktär, både övergripande och specifika, skerav mer
inom för arbetsgrupper, projekt och löpande verksamhet. Deramen största
verksamheterna budgetåret 198990 organisations- och allmän utred-var
ning ADB. På regeringens uppdragsamt medverkade LON utrednings-med
insatser i anslutning till länsreformen.

LON har myndighetsuppgifter i samband med vissa registerfrågor för
länsstyrelserna diarie- och arkivfrågor. l övrigtsamt kan LON endast
utfärda råd. LONs tjänster tillhandahålls i huvudsak för länsstyrelserna.

Länsstyrelserna sigvänder inte bara till LON tilläven andrautan
myndigheter och organisationer för stöd. Det regionalaatt samarbetet,
nätverket mellan länsstyrelserna den länsvisa samverkan inom offent-samt
lig sektor också förutgör stöd länsstyrelserna.ett

Länsstyrelsernas behov stöd förväntas bli framöver beträffandestortav
verksamhetsanalys, ekonomi redovisning,och lednings- och organisations-
utveckling ADB. Den största betalningsviljan finns församt ekonomi och
redovisning, viss kompetensutveckling ADB.samt

Länsstyrelserna önskar starkare samordnings- och kravställandeen
funktion med strategiskt och övergripande förhållningssätt i regeringskans-
liet. kraftfullEn satsning på utvecklingsarbete inför övergången till den nya
budgetprocessen efterlyses. Länsstyrelserna det lämpligtäratt attanser en
samlad länsstyrelsekompetens finns tillgå för förnyelsearbetet.stödatt som
Olika former för denna anges.

349



SOU 1991 41Diskussion10
Bilaga 22

organisationsförändringen läns-påframhålls1991budgetproposition attI
bedöms kunnainsatser. DessaLONsbehovetpåverkarstyrelseområdet av

inom LON harverksamhetenframöver. Dessutombli mindre attanges
tillstödvad gällerbehandlaUSV harfrågortillkopplingar de attsom

statsförvaltningen.förnyelsearbetet av
tilldärför knytaskommerverksamhetroll ochkring LONsDiskussionen

utgångspunkter.följandeövrigt mediutredningens arbete
i förnyelsearbe-förbättrat stödmyndigheterna behöverRegeringen och-

tet.
statskon-utredning lämnasi dennaberörsAdministrativt stöd avsom-

LON.kammarkollegiet, FCF ochSIPU, delSPV,RRV, SAV,toret, av
efterfrågestyrt.administrativt stöd börförResurserna vara-

affärsmässiga for-upphandlas under såadministrativa stödet börDet-
möjligt.sommer

förtydligas.beställarroll behöverRegeringens ochägar--
hursjälvständigt avgöraochbefogenheterhar attMyndigheterna ansvar-

bedrivas.skallverksamheten
tillstabsresurserantingenbörstödresursernacentralaDe rege-vara-

myndigheterna.tillserviceorgankansli ellerringen och dess
möjligt undvikas.olika sektorer börförSärlösningar om-

undantagsvisinte änstödorganisationen böri den annatEnheter nya-
myndigheter.regering ochbådeutföra tjänster åt

ningar.marknadsförutsätt-skildastödverksamheter harOlika-
stöd.för beställaförfogar överAvnämarna attresurser-

inte tilldelasmyndigheter, börstödorganisationen, äriEnheter som-
uppgifter.givnaför allmäntanslagsmedel

FörutsättningarVissa10.1

följande utgångs-länsstyrelsereformen ävenäri bl.utgångspunktMed a.
länsstyrelseområdet.pådiskussionen stödförviktigapunkter om

organisation.sinsjälva bestämmafårLänsstyrelserna-
i länsstyrel-genomslagförväntas starkareförankringenregionalaDen-

mellan dessa.skillnadernavilket ökakanverksamhet,sernas
statsförvalt-inomadministrativ samverkanförLänsstyrelserna svarar-

ningen.
intressen.harLänsstyrelserna gemensamma-

fördjupad pröv-medbudgetprocessenin i denLänsstyrelserna går nya-
1992.ning under hösten

utsträckning medistöd överensstämmerbehov storLänsstyrelsernas av-
sinsemellanlänsstyrelsernasamtidigtbehov,myndighetersandra som

likartade behov.har
behöver.vilket stöd desjälva bestämma överLänsstyrelserna har att-

administra-i huvudsakinomstödför närvarandeLON lämnar samma-
finns dock.Vissa skillnaderstabsmyndigheter.andrativa områden som

350stöd.angelägetlänsstyrelsekompetensSamlad ettanses vara-



Huvuddragen i utredningens organisatoriska lösning SOUär 1991stödet till 41att
myndigheterna skall servicemyndighet, arbetsgivarorganisa- Bilaga 22ges av en en
tion och konsultföretag. Servicemyndighetenett tillhandahållaavses myn-
digheterna produkter och tjänster marknadsförhållandenadär olika skälav

myndigheternasgör valmöjligheter i praktiken starkt begränsade eller
utbudet eljest otillräckligt.är Konsultföretaget tillhandahållaavses
konsult- och utbildningstjänster ersättningar.marknadsmässigamot Vi-

ingårdare i lösningen stödet till regeringen ochatt dess kansli tillhanda-
hålls revisionsmyndighet och stabsmyndighet.av en en

10.2 Ny stödstruktur prövas på länsstyrelseområdet

I vilken utsträckning är det möjligt regeringen och länsstyrelsernaatt ge
institutionerstöd de ingå i den strukturenav Mot bakgrundsom avses nya

angivna utgångspunkter förutsättningaroch iprövas det följandeav denna
organisatoriska hypotes fördelning frånstödet LON, dessgenom en av
produkter tjänster,och i den strukturen.nya

Inom övergripande administration övergår till länsstyrelsernaansvaret
framföroch allt till de administrativa cheferna samverka och anordnaatt
konferenser.egna

Inom ADB-området finns LänsData AB etablerat. Det förefaller dock
inte enkelt tillräcklig volym iatt verksamheten. Huruvidavara ytterli-

konsultföretag kan utveckla marknad inomgare område återståren samma
Länsstyrelserna haratt redan tillgång till konsulter inomse. ADB inu

länen. Det ihar den enkät utredningen gjort framkommit relativt hög vilja
betala för stöd på ADB-området.att Noteras kan länsstyrelser samtidigtatt

har synpunkter alltförpå höga kostnader för konsulttjänster, inklusive
LänsDatas tjänster.

Regeringens behov stöd inom ADB-området bl. utveckling,av avser a.
bevakning och samordningsfrågor strategisk karaktär, vilka bör kunnaav
hanteras i stabsmyndigheten. Frågorna ligger inom för ADB-ramen
verksamheten för statsförvaltningen i stort.

diarie-Inom och arkivområdet utgör LON förstöd både länsstyrelser,ett
landsarkiv och riksarkiv. LON avlastar arkivmyndigheterna förväntasoch
kunna göra det efterän juli1 1991, arkivlagnär iträder kraft. Ommer ny

inteså kan ske, återtar riksarkivet vissa uppgifter. Ansvaret kommer
framöver ligga på länsstyrelserna. Något särskilt frånstöd landsarkiven

intekan påräknas i deras roll.nya
Konsultföretag kan bedriva allmän utbildning kring diarie- och arkivfrå-

Skall blidet någon större efterfrågan från länsstyrelsernagor. måste deras
särskilda behov kunna beaktas.

Inom ekonomiadministrationområdet eftersöks eller mindre ettmer
löpande stöd, vilket kan servicemyndighet. Länsstyrelsernages av en
behöver kringstöd bl. redovisningssystem, kontoplanskonstruktion,a. sy-

S-teknik och ADB-stöd.stem Vidare bör servicemyndigheten kunna ge
allmänna råd och anordna utbildning.

Behov stöd ökar i samband med budgetprocessen.av Det gällernya
behov förstöd utveckling, metoder, information och utbildning.av Det 351



199141SOUresultatuppföljning,iverksamhetsplanering mätbara termer,förstödgäller
Bilaga 22stöddettaBehovetbokslutsrapporterochproduktivitetsmått avm.m.

i enkätresultatetåterspeglasvilketlänsstyrelserna, omstarktmarkeras av
Konsultföretagområde.inom dettatjänsterförbetalningsviljanhögaden

inom dettaBehovetkundkrets.länsstyrelsernahamöjlighethabör att som
komplexitetLänsstyrelsernasmyndigheters.övrigamedlikartatområde är

attraktiva.bliskalltjänsternahanterasmåste kunna om
kanslidessregeringen ochbudgetdialogen kanmed densambandI nya

verksam-ledakunnabra sättpåvis förolikapå ettförstärkas attbehöva
ochkravefterfrågar bådeLänsstyrelsernalänsstyrelserna.vid de 24heten

erbjudastabsfunktionDet är attarbete.i dettaregeringenfrånstöd en
behöva.den kanstödregeringen det

ochfår störreekonomiansvariga taoch deras ansvarLänsstyrelserna
konferenser.ochförinitiativ kurser

Re-länsstyrelserna.juridikfrågor åvilafårforkonferenserochKurser
till-ochsakverksamhetenbeträffandesamordningsansvargeringen har ett

uppdragsådantutredningar kanVid behovfrågor. gesjuridiskahörande av
centraltförstabsmyndighet. Kompetens attellerlänsstyrelseenskildtill

nämndarbeteochstyrelse-länsstyrelsernas m. m.Förvaltningsrätt,hantera
civildepartementet.dvs.ansvarigt departement,åvilakunnabör

stabsmyndig-utredning kanoch allmänför organisations-områdetInom
utvecklingsarbete.utrednings- ochbedrivavid behovheten

utredningoch allmänorganisations-områdetuppgifter inomAndra
länsstyrelserna. Rege-förmedlemsskapangelägnasamordninggäller av

uppgift.för sådani uppdraglänsstyrelse attringen kan ansvarage en
tidningenHuruvidaför.länsstyrelsernafår ocksåKonferenser ansvara

ellerlänsstyrelsernaförtidningfinnas24-an bör gemensamsom en
Enövervägas.kanlänsstyrelsernatillinformationformnågon avannan

uppdrag.få dettaocksålänsstyrelse kan som
påfördelasverksamheten-utbildning kanochpersonalutvecklingFör

länsstyrelserna.ochkonsultföretagservicemyndighet,
länsstyrelsernarationaliseringsfrågor kanochför service-områdetInom

konsult-vilket likasåutbildning,ochför konferenserframför allt ansvara
ocksåKonsultföretag kan taerbjuda.servicemyndigheten kanochföretag

regeringenfå i uppdrag attlänsstyrelse kanutvecklingsuppgifter. En av
ihop medhörBlanketterlänsstyrelser.samtligaförinköpviktiga somsköta

nedan.registerfrågorsetillsammansföreskriftsrätt bör hanterasLONs
alternativt hellreservicemyndigheten,Övriga tillhörablankettfrågor kan

blanketterna.samordnaför ochfår i uppdraglänsstyrelse att ansvaraatt en
utredningstatskontoretsregisterfrågor harvissa omBeträffande

fallet kanI dethuvudman.föreslagitföreningsregisterhandels- och en ny
Däremotvissa blanketter.föreskrifter ochrörandeuppgifter lösasLONs

länsstyrelsernasavseendeföreskriftermeddelauppgiftLONskvarstår att
karaktäruppgiften sådan attärfastighetsmäklare. Denregistrering avav

centralöverföras tillellerstabsmyndigheteni annanhemmahörakanden
förenings-ochför handels-huvudmannafrågan lösasintemyndighet. Skulle

Till-uppgifterna.fortsättningsvis hanterastabsmyndighetenregister kan
352



blankettfrågor SOUhörande 1991 41måste också beslutas centralt, praktiskadetmen
Bilagaframtagandet och hanterandet 22kan handhas någon länsstyrelse.av

frånRemisser andra verk och departement rörande länsstyrelseområdet
intekommer kunna hanteras centralt på myndighetsnivå, service-då

respektive stabsmyndigheten knappast förkan bevaka samtliga länsstyrel-
specifika frågor. Remitterade i högärenden rör grad sakverksamheten.ser
ankommer i ställetDet på verk sigoch departement vända direkt tillatt

länsstyrelserna eller göra lämpligt fråganurval mindre vikt.ärett om av
gäller beträffandeSamma sak LONs roll i myndighetersandra arbets-

projekt, nämligenoch lämpliga får hämtasatt representantergrupper
direkt från länsstyrelserna.

fårSlutligen övergripande bevaknings- och samordningsuppgifter inom
länsstyrelseområdet fullföljas inom berört departement, civil-närmast
departementet.

Stödorganisationen10.3 för länsstyrelseområdet en-
modell

Efter LONs tjänster och produkter har fördelats på den stödorga-att nya
nisationen framträder följande struktur. Det servicemyndighetärnya en

konsultföretagoch tillstöd länsstyrelserna. tillStöd regering ochsom ger
kansli tillhandahållsdess stabsmyndighet. Därutöver kommer vissav

främstverksamhet omhändertas länsstyrelserna själva. Vissa uppgif-att av
till riksarkivet.återgår Andra områden kan komma huvudmän.ter nya

finnsLänsData AB redan etablerat på konsultmarknaden för ADB-frågor.
Servicemyndigheten till uppgiftkan ha lämna stöd vad gäller ekono-att

miadministration olikaoch rutiner därtill, redovisningssystem, konto-
plansfrågor, bokföringssystem, iADB-stöd ekonomi-system
administrativt Servicemyndighetenarbete kan också lämna all-m. m.

informationråd, och utbildning.männa Myndigheten bör ha möjlighet att
kunna driva utvecklingsprojekt.

Uppgiften länsstyrelsernas bokslut till riksbokföringen kanatt ensa
utföras servicemyndigheten.av

konsultföretagetFör gäller idet konkurrens med andra erbjudaatt
tjänster faktisktsådana det finns behov Flera behov för länsstyrel-som av.

sammanfaller med övrig statsförvaltning,även bl. inom följandeserna a.
områden ekonomi, ADB, uppföljningssystem,verksamhetsanalys, pro-
duktivitetsmätning, effektanalys, controllerutbildning, lednings- och orga-
nisationsutveckling, kompetensutveckling utvecklings- och föränd-samt
ringsprojekt.

Stabsmyndighetens tillstöd regeringen på länsstyrelseomrâdet gäller
ADB-frågor strategisk karaktär, ADB-säkerhet, treårsbudgeteringex. av

och därmed frågorsammanhängade utredningar.samt
LON vissa uppgifterhar till sin karaktär iär sådana de denattsom nya

strukturen bör hanteras stabsmyndigheten. Alternativa lösningar tillav
stabsmyndigheten möjliga.är dock En utgångspunkt bl.är handels-atta.

föreningsregisteroch får huvudman.ny
uppgiftEn LON har lämna föreskrifterär beträffande länsstyrelser-att

353registrering fastighetsmäklare. Den uppgiften skulle lämpligennas av
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SOU 1991 41kommerskollegium.myndighetcentralhanteraskunna som ex.annanav
Bilaga 22återbetalning ratio-länsstyrelsernastill uppgift bevakaLON har att av

budgetåretvid slutetåterbetaldanaliseringsinvesteringar tills lånen är av
återbetalningen i kom-uppgiften reglera199394. lösa ärEn sätt attatt

budgetbehandling.mande
konferenser ochförfår framför allt störreLänsstyrelserna ett ansvar

servicemyndighe-påregi. Vidare behöver de ställa kravutbildning i egen
tillfredsstäl-också kanlänsstyrelsernas behovkonsultföretag såoch attten

denlas vägen.
enskildregeringen åläggasinköpför kansamordnadeAnsvaret enav

eventuellkansamtligas behov. På sättutföras förlänsstyrelse att ensamma
hanteras.tidning och blankettergemensam

arkivområdet.inom diarie- ochbehöver ökaLänsstyrelsernas ansvar
LON kansammanhållande länkingenhänger medDetta att somsamman

samtidigt denskisserade modellenidetta område denverka på nyasom
myndigheterna.påarkivlagen ställer ökade krav

utsträckning räknai änfår i strukturen störredenLänsstyrelserna nunya
eventuellVidare kommerverk.remisser från departement ochmed repre-

bemannasprojekt behövaochmyndigheters arbetsgruppersentation i
direkt från olika länsstyrelser.

fullfölja LONsfårcivildepartementet,d.v.s.Berört departement, upp-
verksam-länstyrelsernasutvecklingen påföljagifter i den del attsom avser

Samordningsfrâgor mellanbehövs.vidta de åtgärderhetsområde och som
i de-myndigheter får beaktasandradessa ochlänsstyrelser mellansamt

arbete.partementets
beskri-harmodellbedömning denavsnittföljandel görs som nuaven

vits.

Bedömning1 l

ratio-Vissolika områden.länsstyrelseansvar påingår ökatmodellenI ett
uppgifterfårlänsstyrelserna övertaförloradnalitet kan att somgenom

ilänsstyrelseenskildRegeringen dockLON. kanidag ligger på enge
uppgift. Fördelarutföra vissräkningför samtliga länsstyrelsersuppdrag att

sikt,uppnås påförmodligenkommerlänsstyrelseansvarmed ökat att mer
ilösningar ellertillfinna vägarkommerlänsstyrelsernaatt egnagenom

effektivablilösningar väl såkanolika Sådanapåsamverkan sätt. som
myndigheter ochsamordning andramedökadcentrala orga-genom ex.

mellanregionalt samarbeteochSAMPUi Sambruk,nisationer länet t. ex.
olika ochyrkes-hindrar hellerkonferenser.regionala Inget attlänen ex.

för intressebe-sigaktiverar änintresseföreningar inom länsstyrelserna mer
olika frågor.vakning av

service-förs tillekonomiadministrativa områdetUppgifter inom det
förutsättningar. Förvissalösningmöjlig under attmyndigheten. Det är en

behov ochlänsstyrelsernasfångaorganisation kunnaskallsådan geuppen
354förfunktion kund- ochbehöverlättillgängligt stödochdem ett gott en



SOUfinnas för 1991 41marknadskontakt bl.a. länsstyrelsesektorn. för övrigtDetta är
naturligt Bilagai efterfrågestyrd 22intäktsñnansieradoch verksamhet.en

Genom två kunskapsområden, länsstyrelse- ekonomiadmi-dvs.att resp.
nistrativ kompetens, kopplas särskildakan denna kompetenssamman

vidmakthållaslättare och kompletteras fården verka i miljönär en som
också arbetar på bredden med ekonomiadministrativa frågor helamot

finnsstatsförvaltningen. därför förutsättningarDet bättre i service-att en
myndighet behållakunna och vidareutveckla och därmedresurserna er-
bjuda kunderna bättre service.

uppgifterVissa övriga service- samordningskaraktäroch skulle kunnaav
inordnas i servicemyndigheten övergångsvis. Alternativetän är attom-
regeringen sådana uppgifter till enskilda länsstyrelser med uppdragstyr att

handha dessa för länsstyrelserna.gemensamt
Fördelarna medEn servicemyndighet är den kommer ha såattav en pass

kapacitet fården andra möjligheter till personalförsörjning ochstor att
personalutveckling liten organisation. Vid förändringarän i efterfråganen
finns för förändrabas personalens kompetensinriktning för bättreatt atten

behov hos myndigheterna.motsvara nya
Servicemyndigheten utförakan visst utvecklingsarbete föräven t.ex.

länsstyrelsernas behov.
Vad gäller konsultföretag finnsså LänsData AB redan kommer-som en

siell lösning för länsstyrelsespeciñka inombehov samtidigtADB-området,
förekommerdet kritik priser.bl. dess LON har rollmotsom a. nu en som

beställare delñnansiärhos och detta bolag.av
Konsultföretags möjligheter, utöver LänsData AB, andrapå områ-att

tillhandahålladen kunna intressanta tjänsterprodukter och med sådan
kvalitet och prisnivå blirdet och lönsamhet ivolym verksamhetenatt är
svårbedömbar. förutsättning forDet är särskildaäven behov beak-atten

Tjugofyra regionala myndigheter likartademed uppgifter rutinerochtas.
intressantmed 000över 6 anställda borde dock kunna utgörasamt ett

affärsområde.
Stabsmyndigheten får i modellen stöduppgifter till regeringen på läns-

styrelseområdet ADB-frågor,vissarör budgetprocessen samtsom nya
utredningar. Uppgifterna generelltär slag och likartade för hela stats-av
förvaltningen.

finnsDet dock några särskilda tillpå regeringenaspekter stödet och dess
kansli. finnasDet kan skäl delvisöverväga ellerävenatt en annan,

lösningkompletterande, för länsstyrelseområdet. särskildaDe aspekterna
tillknyter övergripande strategisktoch tillsynsätt kommerettan mer som

uttryck i det pågående länsstyrelsereformarbetet och i den komplexitetnu
ligger i införandet den budgetprocessen.som av nya

Regeringen och dess kansli förstärkabehöver utveckla och ochägar-
beställarrollen inom länsstyrelseområdet. Till det kan behövas särskild
bevakning och samordning. Vidare behöver budgetdialogen med länssty-
relserna beredas inblandademed många Frågorna är denparter. artenav

ligger inom regeringskanslietsde arbetsområde, samtidigtdeatt ärmen
detaljerade och praktiska i många avseenden. uppgifterDessa heltär av

karaktär de för liggerän närvarande LON.på Strävan är 355attannan som



SOU 1991 41till princi-möjligtregeringskansliets uppgifter bör begränsasså långt som
Bilaga 22piella frågor.och övergripande

i beskrivnasprids denstödinsatser dessutomlänsstyrelseområdetpå
konsultföretagservicemyndigheten,till själva, tillmodellen länsstyrelserna

förplaneras und-och ochstabsmyndigheten. Detta kan behöva attstyras
regeringenmedvika effektivitetsförluster. i sambandgäller bl.Detta atta.

förändrings-minst iintelägger olika till länsstyrelseruppdrag ettut -
övergångsvis ihop arbetet.skede. Speciellt viktigt hållaär att

övergångsvis bildasbörMot detdenna bakgrund kan övervägas enom
i i anslut-för ellersärskild, liten stabsfunktion länsstyrelseområdet nära

ning till regeringskansliet.
hanteraseventuellt också kunnaVerksamhet udda skullenaturav mer

lösning anvisas.lämpligare kansådan funktion i avvaktan på attav en
till strategisktdeEn stabsfunktion bör koncentreraseventuell sådan sett
finns, nämligen läns-viktigaste samordninguppgifterna behovoch där av

därmed sammanhäng-styrelsernas roll och budgetprocessen samtnyanya
Uppgifternasentydigt angivet.frågor. ochande bör klartUppdraget vara

ikaraktär återspeglas uppdraget.temporära bör
följande. länsstyrelseområdet bör godaDen bedömningen Påsamlade är

kanslisFörutsättningar regeringens och desstillgodosefinnas kunnaatt
organisatoriskaförinom denlänsstyrelsernas behov stödsamt ramenav

övrigt.statsförvaltningen i Even-förstruktur utredningen övervägersom
omfattninglitentillfällig stabsfunktion myckettuellt kan särskild och aven

reformarbeteutformas följa utvecklingen detför stödja ochatt som nuav
i fall finnas ifunktionen sågenomförs börlänsstyrelseområdet. Denpå

eller i regeringskansliet.anlutning tillnära
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Myndigheter lämnar stödsom

myndigheter till huvudsaklig uppgift stödja regeringskanslietFlera har att
förvaltningsmyndighetema i sigoch dessas verksamhet. Däremot deägnar

i mindre omfattning myndighetsutövningåt allmänheten. Degentemot
myndigheter utredningen enlligt direktiven främsthar behandla ärattsom

riksrevisionsverketStatskontoret, RRV, arbetsgivarverk SAV,statens
pensionsverklöne- och SPV institut för personalut-statensstatens samt

försvaretsveckling SIPU. Vidare berörs civilförvaltning FCF och läns-
organisationsnämnd Kammarkollegiets administra-styrelsemas LON.

tiva serviceverksamhet intresse iockså sammanhanget. dennaär Iav
promemoria uppgifternågra grundläggande myndig-dessapresenteras om

tillkomst, uppgifterheters och nuvarande verksamhet.

l Statskontoret

1.1 Bakgrund

Statskontoret utbrytningbildades 1680 kammarkollegiet. Verketsom en ur
hade fram till ñnansförvaltande uppgifter.1920 centrala 1961Från är

efter sammanslagningen organisationsnämndStatskontoret med statens ett
rationaliseringsorgan för statsförvaltningencentralt med utredande och

uppgifter.planerande
Även efter väsentliga förändringar1961 har skett i Statskontorets upp-

gifter. särskild varit ADB-frâgomabetydelse har den rollAv harsom
kommit få. ñck 1963 i uppgift för anskaffningStatskontoretatt att svara

förförvaltning ADB-utrustning statsförvaltningen.och syfte stärkaI attav
inrättades datamaskinfond för finansieringsamordningen 1968 centralen

ADB-utrustning till civila statsförvaltningen affärsver-hela den utomav
ken. Statskontoret till anskaffningenutsågs samordnare ADB-av av

fondförvaltare.utrustning till omfattande systemutvecklingsverk-Ensamt
vidbyggdes också initiativsamhet statskontoret. På Statskontoretupp av

frånbildades 1969 Statskonsult AB Statskontoret dennaövertogsom
konsultinriktade uppgifter förändradesADB-verksamhet. Statskontorets

1960-talet försva-under verksamhet bröts och bildadeäven att utgenom
rationaliseringsinstitut Vidare överfördesoch AB Allmänna Förlaget.rets

pensionsbyrån till pensionsverk. början1963 I 1970-talet över-statens av
fördes fondbyrån redovisningscentralen till kammarkollegiet.också och

Uppgifter1.2

förordningen förEnligt 1988959 med instruktion Statskontoret verketär
central förvaltningsmyndighet för administrativ utveckling rationali-och

357sering automatisk databehandling i statsförvaltningen.bl.a. ADB- -



199141SOUutföra medverka iregeringen ochskall på uppdragStatskontoret av
Bilaga 23förändringar. Skallgenomförandet Verketiutredningar medverkasamt av

upplysningarmyndigheterna råd ochutveckla och lämnaockså om --
tekniska hjälpmedel.administrativa ochrationella arbetsmetoder Samt

användningför effektiv ADB, bl.a.verkaVidare Skall Statskontoret av
stödja myndigheter-anskaffning ADB-utrustning,samordnaatt avgenom

utrustningviss sådananskaffning användning, upphandlaoch samtnas
Utbild-inom ADB-området.användningen standardertillmedverka av

projekten.i anslutning tillbedrivasning kan
i 1970-Verksamhetsinriktning slutetsågs överStatskontorets senast av

anledningrationalisering ADB. Medcentral ochutredningentalet omav
l97980124,föreslog regeringen prop.197972betänkandet SOUav

fungerahuvuduppgifterStatskontorets bör308FiU 26, rskr. attatt vara
tillvägledning och stödregeringenutredningsorgan åt samt att gesom

utvecklingrationalisering, administrativ ochi frågormyndigheterna om
instruktionsenligauppgifter alltjämt väl deADB. Dessa mot upp-Svarar

gifterna.
statsförvaltningen påverkadesdatapolitik för19878895Med omprop.

Enligt proposi-i fleraupphandlingsverksamhet avseenden.Statskontorets
ADB-användningen åvila verksamhetsan-för dentionen måste ansvaret

därför i ökad utsträck-ADB-investeringarna skallmyndigheten.svariga
verksamhetsansvariga. Prövningenbeslutas dening ochbedömas avav

anledningvidare i Medske budgetprocessen.ADB-användningen bör av
utstäckning få upphandlasjälva imyndigheterna ökadskalldetta synsätt

investeringsanslaget hanteratscentralaADB-utrustning och det avsom
finansieras vissajuli 1990 störreFrån denbör slopas. 1Statskontoret

kreditutnyttjar rörligmyndigheternaADB-investeringar att engenom
1989902100 bil. l.prop.

billigareochupphandling enklarejuli 1988 delegeradesFrån den 1 av
investeringar ändra-myndigheterna. frågaADB-utrustning till I störreom

användarmyndigheten i med Statskontoretsamrådbeslutsformen sådes att
efterfattar samråd medför Statskontoret beslutetfattar i ställetbeslut att

användarmyndigheten.
del Statskontoretsinriktar regeringen också19878895I stor avenprop.

skerADB-området. Dettautrednings- och metodarbete på attgenom en
utförasaviseras vilka någraskalltill Statskontoretrad uppdrag attutan

härför. förändringar görDesärskilda medel beräknas attangettssom nu
statsförvaltningeninriktas fördelsverksamhetStatskontorets strate-mot

stödinsatser.frågor, generelladelsgiska koncerngemensammaoch mot
viktiga uppgifter.erfarenheterSpridningRådgivning, metodstöd och ärav

1.3 Verksamhet

i Vilka dessa ochf.n. indelad ärverksamhetStatskontorets är tre program.
följande198990 framgårbudgetåretinom avresp. programresurserna

Sammanställning.
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Rationaliseringsutredningar 46, l 120
Elfektivitetsstödjande verksamhet utveckling 36,6 85
Anskaffning förvaltningoch ADB-utrustning l3,4 30av

Summa 96,1 235

Statskontoret årligenköper konsulttjänster for 10 milj.kr. Dettaca
ungefär l5 årsarbetskrafter.motsvarar

forMed undantag administration, remissyttrandengemensam m.m.
bedrivs praktiskt all statskontorets verksamhet i projekt. Den juliltaget
1989 fanns inom Rationaliseringsutredningar Effektivi-ochprogrammen
tetsstödjande verksamhet utveckling 102 projekt.

hela Statskontorets projektverksamhetAv regeringsuppdragensvarade
för °o45 de totala projektkostnaderna budgetåret 198990. Egenini-ca av
tierade projekt utgjorde 50 % och myndighetsuppdragen 4%.ca ca

utredningsverksamhetenInom regeringskanslietär den klart största upp-
dragsgivaren. Regeringsuppdragen utgjorde 80 %drygt de totalaav pro-
jektkostnadema Civildepartementet198990. svarade för omkringensamt
l3 regeringsuppdragen, och uppdragen därifrån gäller ofta koncemge-av

frågor, där Statskontoret det primära utredningsansvaret.mensamma ges
Projekten ofta långvariga och resursmässigt omfattande.är

från övrigal uppdragen departement ofta sakansvarigges en annan
myndighet huvudansvaret för utredningen i samarbete med Statskontoret,

uppgift blir tillföradå generell utredningskompetens och beaktaattvars
sektorövergripande strategiska frågor.och

Myndighetsuppdrag egeninitieradeoch projekt försvarade 198990 13
°o5 utredningsprojektens kostnader.resp. av

utvecklingsverksamhetenInom drivs huvuddelen projekten drygtav
80 °o budgetåret 1989190 initiativ.på Regeringsuppdragen svaradeeget
for %20 projektkostnadema.knappt de totalaav

UpphandIingsvercsamheten avseende ADB-utrustning utgörs av myn-
dighetsinriktade upphandlingar och generella upphandlingar. Antaletav
myndighetsinriktade upphandligar har successivt minskat i och med att
myndigheterna fått befogenheterstörre själva genomföra upphand-att
lingar. Budgetåret 198889 medverkade iStatskontoret 90 myndighetsin-
riktade upphandlingar. Den upphandlingen,generella har ökat undersom

iår, resulterar avropsavtal eller ramavtal med fleraeller leveran-senare en
Fortfarandetörer. dock del resursinsatsenstörre medverkan iavser en av

myndighetsinrikatade upphandlingar.
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Bakgrund2.1

fördesverktill1920bildades ett nyttattRiksräkenskapsverket genom
revisionkammarrättenriksbokslut,från Statskontoretverksamheter

revision.statsbokföringskommitténoch
inriktningenändrastatsmakternabeslöt1960-talet attbörjan på av1

beto-kameraltdenInnebördenverksamhet. attriksräkenskapsverkets var
sakrevision.ochinskränkas ersättasrevisionen skullenade av

sakrevision beslötomorienteringverkets motsyfte underlätta1 att
inriktningorganisation ochändradväsentligt1967statsmakterna om en

Redovisningenrevisionsverksamheten.redovisnings- ochstatligaför den
redovisningscentralerungefär 25ifördesmyndigheternahos samman

Redovisningsrevisionen bröts utvärdmyndigheter.tillanknötsRC som
riksrevi-tilldöptessammanhangi dettariksräkenskapsverket, omsomur

RKrevisionskontortjugotalbildadeochRRV,sionsverket ett an-
värdmyndigheter.tillknutna

myndigheter-utvecklingtilldärmedkoncentreradesuppgifterRRVs av
förvaltningsrevision, varmed avsågstillochekonomiadministration ennas

intensifierad verk-ochutvidgadsakrevisiondåvarandemedjämförelsei
fortlöpandeinriktad påskulleFörvaltningsrevisionensamhet. envara

väsentlig frånverksamhet ärstatsunderstöddstatlig ochgranskning somav
utsträckning påiinriktadesGranskningensynpunkt. storekonomisk en

formereffektivai såbedrevsverksamhetmyndigheternasprövning attav
planering, redo-förmetoderexisterandeutnyttjandemöjligt med avsom

hadeoch SEA-ansatsenorganisationenuppföljning. Denvisning och nya
programbudgeteringmedförsöksverksamhetmed densamband somett

tidpunkt.vid dennastatsmakternaaktualiserades av
för redovis-revisionskontorenför tillsynen samtsvarade ocksåRRV av

riksnivå.ning på
redovisningsrevision överförorganisationen settshar1980-taletUnder

redovisningsrevisionensstärkavaritSyftet härmed har attgånger.några
föri ställetRRV,varit låtavidtagits bl.har attåtgärderställning. De a.som

minskaochrevisionskontoretchefen för attvärdmyndigheterna, utse
till 12revisionskontorantalet st.

RK-utredningen beslötverksledningskommittén ochfrånförslagEfter
i prop.RRVrevisionskontoreninordnaåterstatsmakterna att

vidRevisionsbyrånjuli 1986.från den262 lFiU 23, rskr.1985862124,
juli 1987.från linordnadescivilförvaltningförsvarets

vid utgångenRC-organisationenupplöstesfrån RRVförslagEfter av
redovisnings-dedåviss RRV överi månochMyndigheterna togjuni 1989.

för SFinansieringsformenutfört.RC-organisationen systemuppgifter som
medjuli 1989från lmyndigheternasamtidigtförändrades attgenom

användningenföravgifter betalar systemet.av
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instruktion för verket centralFörordningen l98880 RRVEnligt med är
redovisning. Revisionenför statlig revision ochförvaltningsmyndighet

redovisningsrevision.förvaltningsrevisionomfattar både och
föreskrivs den statligaRRV bl.a. skall granskafråga revisionl attom

föreskriftereffektivitetssynpunkt. särskildafrån Genomverksamheten
fått till uppgift verksamhetgranska den1987519 har RRV att som
statliga aktiebolag stiftelser.i vissa angivna ochbedrivs

syftemyndigheternas redovisning i bedömagranskaRRV skall också att
varje revisionsberättelserrättvisande och år över gransk-den är avgeom

alfärsverkens årsredovisning skall ocksåVid granskningenningen. av
vissakoncemredovisning granskas. RRV skall också granskaverkens stat-

stiftelsers redovisning.liga
redovisning förskall bl. utveckla metoder verksam-fråga RRVl a.om

redovisning, resultatredovisninghetsplanering, budgetering, och resultat-
riksredovisningen till redovis-hand ochskall haanalys. RRV attom se

för statsförvaltningen i sinändamålsenlig helhet ha handningen är samt
redovisningssystemet S. vidaresystem Verket hargenerelladet an-om

betalningssystemet skall kontrollera statsverketsför statliga ochdetsvaret
statsbudgetens inkomster ochcheckräkning övergörasamt prognoser
finanser. fårstatistik Vid behov RRVutgifter och utarbeta över statens

för inom redovisningsverksamheten. Verketutbildning personalanordna
redovisning.föreskrifter i frågafår meddela om

2.3 Verksamhet

i Vilkaf.n. indelad verksamhetsområden. dessaverksamhetRRVs är tre
framgårresursinsatsen inom område budgetåret 198990är och avresp.

sammanställning.följande

Årsarbets-MiljVerksamhet
krafter

92,5 124Redovisningsrevision
8546,7Förvaltningsrevision

101,7 89Ekonomi
50Verkskansliverksledning -

240,9 348Summa

främstavgiftsfmansierad systemverksamhetfrån verksamhet,Intäkter
konsulttjäns-uppgick till milj. köperaffársverksrevision, 79 kr. RRVoch

genomförandetrevisorer för biträda vidauktoriseradebl. attter, ava. av
för milj. 30affarsverksrevision, 15 kr år. Detta motsvarar caca per

årsarbetskrafter.
underlig-årligen årsredovisningar ochRedovisningsrevisionen granskar

affársverkför statliga förvaltningsmyndigheter,redovisninglöpandegande
revisionsberättelser granskning-stiftelser övervissa statligaoch samt avger

avgivna årsredovis-revisionen bedöma denSyftet med är att omarna.
361tillförlitligt förunderlagrättvisande denningen och utgörär attettom
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SOU 1991 41utförs på uppdragRedovisningsrevisionenverksamheten. rege-avstyra
Bilaga 23ringen.

340affársverken och störreför revision de åttaRRV av caavansvarar
myndigheternastatligadeförvaltningsmyndigheter. Fleramindreoch av

600 enheterinnebär lorganisation. Detlokal attregional ochhar caen
från RRV harPersonalgranskas.behöverekonomisktmed eget ansvar

organi-internationellavidgenomföra revision någrai uppdragvidare att
sationer.

i litenutför ocksåRRVredovisningsrevisionen ut-förInom ramen
myndigheterutredningsuppdrag åtgransknings- ochsärskildasträckning

regeringen.och
affärs-förvaltningsmyndighetema,statligaderevisionshänseende ärI

för redovisnings-nio enheterRRVsfördelade påstiftelsemaverken, m. m.
stockholms-ochStockholmsområdetutanförfinnsenheterrevision. Tre en

i landet.på andralokaliseraderevisorer orterharbaserad enhet
effektiviseringochtill förnyelsemedverkarFörvaltningsrevisionen av

förses medmyndigheternaochstatsmakternaverksamhetstatlig attgenom
treårigaför deninombl.effektiviseringsåtgärder,förunderlag ramena.

statliga bidrag ochgranskasförvaltningsrevisionenIbudgetprocessen. om
förvaltning ochstatligeffektiva,ändamålsenliga och atttransfereringar är

kostnadseffektivt,ändamålsenligt och stat-bedrivs atttjänsteproduktion
admi-ocheffektivt organiseradeändamålsenligt ochverksamheter ärliga

ändamåls-stödstyrning och ärförinstrumentstatliganistrerade attsamt
effektivt tillämpade.ochutformadeenligt

projekt, pådrivs i skerverksamheten,förvaltningsrevisionellaDen som
statligieffektivitetsprobleminriktad centralainitiativ och ärRRVs mot

fall myndighetsin-vissaäriProjektenverksamhet.finansieradstatligtoch
myndighetverksamhetenaspekt pånormaltriktade som enenmen avser

myndig-flerasigsträcker överstatligt åtagandeför eller ett somansvarar
sjuvid enheterbedrivsFörvaltningsrevisionensektorer.och varavheter

specialiserad påoch ärdepartementsområdeninriktadeär mot ensex
ADB-frågor.

mångskiftande verk-RRVavdelningen bedriverekonomiskaInom en
nivåerstyrning allaekonomisk påutvecklastödja ochsyftemedsamhet att

information ochmedstatsmakternaförserRRVi prognoseromstaten.
Vidareutgifter.ochinkomsterutfalletekonomiskadet statensöver av

tillhandahålleravgiftssättning. RRVmyndighetersstatligagranskas sys-
myndighe-användsgenerellai formtemtjänster bl.a. system avsomav

Verketbetalningsverksamhet.ochredovisnings-för deras svararterna
Enbetalningssystemet.statligaiavstämningar detochför kontrollerockså

metoder,regler,utvecklasikte påbedrivs medverksamhetomfattande att
bedriver RRVekonomistyrning i Dessutomförrutiner staten.ochsystem

inom området.formistödråd ochutbildning och annanger
för myndig-rådtillämpningsföreskrifter och allmännameddelarVerket

RRV läm-betalningaranslagsframställningar,redovisning,heternas m. m.
bokföringsförordningenändringar iregeringentillförslag omnar

förordningar medoch andra1989400budgetförordningen19791212,
362innehåll.ekonomiadministrativt



Myndigheternas redovisning skall tillfredsställande SOUockså på 199141sättett
för riksredovisningenutgöra underlag ioch övrigt Bilagaha tillfredsställande 23en

kvalitet. därförVerket prövar myndighetsegna för-och eftersy-ochsystem
till det generella redovisningssystemet system S bl.stem med avseendea.

på integrationen med riksredovisningen, internkontroll och reviderbarhet
råd i frågor.sådana Vidare erbjuder verket grundutbildningsamt ochger

påbyggnadsutbildning i användningen S och andrasystem system.av
Dessutom ilämnas någon utsträckning konsultstöd till myndigheterna om
uppbyggnad redovisningssystem redovisningenså blir rättvisandeattav
och användbar beslutsunderlag.som

grundvalPå den redovisning myndigheterna lämnarav som samman-
riksredovisningenställer RRV för inkomster och utgifterstatens görsamt

Årsbokslutinkomstberäkningar.och finansstatistikoch innefat-prognoser
tande realekonomisk fördelning statsbudgetens inkomster och utgif-en av

görs också.ter
Genom samrådsförfarande prövar RRV årligenett myndigheternas för-

tillslag ändrade avgifter och i anslutning till detta tillråd myndighe-ger
Regeringen inte sällan också RRV iterna. uppdrag avgifts-överattger se

finansieringen inom enskilda områden.
förvaltarRRV utvecklar, och driver det generella redovisningssystemet

system S, det statliga betalningssystemet Cassa Nova, redovisnings-
för kreditgarantier system KG redovisningssystemetsystemet COS-samt

MOS, bygger på den redovisningsmodellen för RRVsom statennya som
utvecklar.

förRRV även fram ekonomisystem för lokal driftatt ta isvarar myn-
digheternas miljö. Myndigheter använder ekonomisystemenegen som
erlägger avgifter härför till RRV. ADB-driften upphandlas från externa
leverantörer med undantag KG.systemav

RRV medverkar i utvecklingen statligaden budgetprocessen och harav
huvudansvaret för på uppdrag regeringen utforma förslagatt till vägled-av
ningar för myndigheternas budgetarbete I anslutning härtill ut-m. m.
vecklas förmetoder resultatanalys och resultatredovisning. Verket svarar

förockså andra utvecklingsinsatser inom för den ekonomiskaramen nya
styrning redovisades i 1988 års kompletteringsproposition, cash-som ex.
management.

Tillsammans med Statskontoret förRRV utbildning till myndig-svarar
inför genomförandetheterna den budgetprocessen. l viss utsträck-av nya

ning kan RRV även medverka i direktamed stöd det arbetet fördju-med
anslagsframställning,pad resultatredovisning m. m.

3 Statens arbetsgivarverk
3.1 Bakgrund

Statens arbetsgivarverk SAV bildades januariden 1979.l Verket övertog
då uppgifteravtalsverks uppgifterdel frånstatens förhand-samt statensen
lingsråd frånFHR och personalnämnd SPN. Avtalsverketstatens hade 363



199141SOUoffentligan-förförhandlingsrättsreformen detillanslutningi1965bildats
Bilaga 23utfördestidigareuppgifterdåVerket övertogtjänstemännen.ställda som

avtalsnämnd.ochcivildepartementet statensav
arbetsgivarpolitikenhetlig1979bildadestill SAV attMotivet enatt var

mellanområdetavtalsbara statendetoch somutvecklasbehövde att
hälftenvidgats underhadestatsanställdade avarbetsgivare och senare

arbetslivet ochimedbestämmande19762500, MBL1970-talet. Lagen om
utvidgningmarkeradeanställningoffentligLOAl976600, enlagen om

arbetsgivaremellanförhållandeti statenprivaträttsliga inslagen somdeav
myndig-centraladärmed sådanasamladesTill SAVstatsanställda.deoch

arbetsgivar-rollhänföras tillkunderenodlat statenshetsuppgifter somsom
och demellanavtalsförhandlingar statengenomföraskulleSAVpart.

verksamhetnormerandedenhuvudorganisationer samtstatsanställdas
Förhandlingsar-författningarförensidigt m.m.genomstaten svararsom

Myn-myndigheterna.tilldelegerasskulle kunnaavtalsslutandeochbete
vändainstanscentralendalösning ha attdennamedskulledigheterna en

rollutökadederastill följduppkommakundefrågortill i allasig avsom
arbetsgivarpart.som

myndigheternastatligabistå deuppgiftenSAV attFHRFrån övertog
samverkansför-rördesynpunkterråd ochrekommendationer,med som

uppgifternanormerandedeSAVSPN övertogFrånenligt MBL.handlingar
föreskrifter inomgällandetillämpningenföranvisningarmeddela avatt

riktlinjerallmännameddelaochområdetpersonaladministrativa attdet
verksamheten.personaladministrativaför den

återståendeSPNsgrundvalpånämnaskansammanhang attdetta avI
arbetsmarknadsnämnd1980bildades statensuppgifter och resurser

utvecklingenföljaöversiktligtuppgifttillfick avNämnden attSAMN.
effek-avseende påmedsärskiltstatsförvaltningen,inompersonalbehovet

övertalighetsproblemomlokaliseringar,strukturförändringar, m. m.ter av
omplaceringsåsomåtgärderindividinriktadeutföravidareskulleSAMN

insatser.personalsocialavissaoch
arbetsgivar-centralasamordningen denstärkaytterligaresyfteI avatt

SAV1989vårenstatsmakterna attbeslötstatsförvaltningenifunktionen
personalpolitiskauppgifter inom dettillförasskulle1989julifrån den l

1989.juni Det30denavveckladesSAMNSAMN.åviladeområdet som
rekryte-frågorimyndigheternatillstödlämnar omSAV äveninnebär att

rehabilitering,personalutveckling,personalrörlighet,omplacering,ring,
omorgani-medsambandistödochoch mänkvinnormellanjämställdhet

ochövertalighetFrågorstrukturförändringar. om-andraochsationer om
nybildadövertagits partgemensam1990aprilfrånplacering har enav

övertagits denrehabilitering parts-frågormedanTrygghetsstiftelse, avom
Statshälsan.stiftelsengemensamma

anställningsmyndighe-för SAV ochförutsättningarändradeVäsentligt
19858616,1984852219, AUprop.propositionenmedformadesterna

propositionenpersonalpolitiken. 1 attstatliga enangavsden48rskr. om
tidigare börtydligare än ettpersonalpolitiken varautgångspunkt är att

statsförvaltningen. Eni ut-förändringarförstyrmedel annaneffektivt
364personalpo-bättredecentralisering och strävan attgångspunkt anpassaär



SOU 1991 41olika skilda miljöer i vilka myndighe-litiken i statliga verksamheter till de
Bilaga 23Arbetsgivaruppgifterna tillskall ytterligare decentraliserasverkar.terna

anställningsmyndighetema.
lönepolitiken förenligskall meddet gäller dennaNär attanges vara en

samhällsekonomi. löneskillnader undvikas förStora skallbalanserad ar-
likvärdiga arbetsuppgifter olikamed inom arbetsmarknadssek-betstagare

i löneförhandlingamasärskild vikt positionerärAv att statenstorer.
skall verksamhetsintresset ochtydligare bestämmas strävan attavav

personalförsörjning.ändamålsenligåstadkomma Det också atten anges
främja flexibilitet, decentralisering delegering.lönesystemet skall och

personalpolitiken effektivt för föränd-skall styrmedelFör ettatt vara
för verksamhetsintresset bliringar skall styrande skall långt-och såatt en

möjligtdecentralisering och delegering skergående göras. Detta bl.som a.
författningarSAVs befogenheter enligt och avtal delegeras tillattgenom

anställningsmyndighetema inom myndigheterna. Verksamhetsanpass-och
förningen förhandlingsdelegationer inrättas olikastärks sekto-attgenom

finns för civil statsförvaltning, försvaret affársverken.Sådana ochnurer.

Uppgifter3.2

instruktion förEnligt förordningen 1989517 med SAV verket centralär
förvaltningsmyndighet för förhandlingar i samordning frågoroch av som

förhållandet arbetsgivaremellan och arbetstagare hosrör staten sta-som
förvaltningsmyndighet för arbetsgivarpolitikenSAV också centralärten.

arbetsmarknadsfrågor inom statsförvaltningen.och
föreskrifter i frågor förhållandetSAV skall meddela mellanrörsom

arbetsgivare föreskrifteroch arbetstagare hos staten samtstaten som som
för tillämpningen kollektivavtal verket slutit. SAV skallbehövs av som

föreskriftersamordna sådana meddelas myndighetockså som annanav
utanför myndigheten.gäller denoch som

vidare information, rådgivningSAV skall lämna sådan och utbildning
myndigheterna i sin arbetsgivare.behöver egenskap Verket skallsom av

stödja statliga myndigheterna i omorganisationerockså de samband med
strukturförändringar.andraoch

uppgifterMöjligheten till andra statliga myndigheter lämna överatt som
åligger SAV uttryckligen i instruktionen.nämnsannars

finansieringen föreskrivsBeträffande SAVs verksamhet verketattav
ersättning från atfársverken för sin förhand-de åtta medverkan iskall

lingsarbete dessa myndigheter.som avser

3.3 Verksamhet

förhandlar för omfattar 000 statligtSAV område 400 anställda.ett som ca
i affärsverken. Till150 000 anställda utgången 1990Härav utgörs ca av av

träffat förSAV också avtal 150 000 lärare vid det allmänna skolvä-har ca
utifrån ställföreträdarlagen 1965579. Motparter i förhandling-sendet
SACO, Statsanställdas TCO-OFAC/F. Förhandling-är Förbund ocharna

i i organisationerna träffarsker regel SAV och ramavtal. 365tre steg. ettarna



förhandlar 199141SOUstatsförvaltningen,för civilasektoravtal dendeDärefter om
Bilaga 23myndigheternaförhandlar med deSlutligenallärsverken.försvaret och

organisationerna.fackligalokala
verkschefersamtliga och deras när-Avtalskonferenser anordnas med

varjeinför avtalsrörelse.särskilt och undermedarbetare,maste
återspeglasförsta myndigheterna. Dettai handuppdragsgivare ärSAVs

i styrelse ochmyndighetsrepresentationen verketsmassivaibl.a. den
förhandlingsdelegationer.sektorinriktade

hjälpermyndigheterna och dess-råd och information tillstöd,SAV ger
tjänstemänPersonalchefer och andraförhandlingar.vid lokalatillutom

seminarier ochtillpersonalfrågor inbjuds regelbundetmedarbetarsom
lämnararbetsgivarpolitiska frågor behandlas. SAVolikakonferenser där

organisationsföränd-i medstöd samband störremyndigheternaockså
strukturforändringar.ringar och andra

utvecklingsarbete olika arbetsgi-inomlångsiktigtbedriver ocksåSAV ett
föri fråga metoderUtvecklingsarbete sker sålundaområden.varpolitiska

effektivitet medbestämmande,lönepolitik, ochkompetensförsörjning, sta-
chefsför-lednings- ocharbetsmiljökostnadsberäkningar,tistik och samt

samhällsekonomin och sammanstäl-ocksåsörjningsfrågor. SAV analyserar
statistik.ler och bearbetar

arbetsvillkorenanställnings- ochverksamhetsanpassningenNär suc-av
vid sidan centralaSAVs verksamhet,kommerdrivs allt längrecessivt av

tillservice rådstöd, ochgrad bestå i lämnaiförhandlingar, allt högre attatt
anställningsmyndigheterna.

förhandlingsavdelning medisamladhållsverksamhetenSAVs ennu
Vidareutvecklingsavdelning.utrednings- ochindelning ochsektorvis en

servicefunktioner. håller dessutomSAVochinterna stöd- ettfinns par
kansliresurser.nämnder med

följandeframgår198990budgetåretSAV använtDe avsomresurser
sammanställning.

Årsarbets-MiljVerksamhet
krafter

7240,0Förhandling
40l5,5Utredning

83,8Vissa nämnder .
12059,3Summa

pensionsverkochlöne-Statens4

Bakgrund4.1

pensionsverk-då den1963. Verketbildades övertogpensionsverkStatens
Statskontoretspensionsanstalt,tidigare handlagtssamhet statensavsom

delegationen för pensionsut-affärsdrivande verken ochpensionsbyrå, de
366generella löneu-1970-talet detutvecklade underbetalning. Statskontoret



SLÖR SOUträkningssystemet 1991och interimistisk för 41huvudman systemetvar
Bilagatills 1980 övergick fick 23på SPV. Verket därmed sitt nuvarandeansvaret

löne- och pensionsverk SPV.statensnamn -

Uppgifter4.2

förordningenEnligt 1988113 instruktion förmed SPV verketär central
för frågorförvaltningsmyndighet tjänstepensione-den statligarörsom

förringen och de centrala statliga personaladministrativa ADB-systemen.
Vidare handlägger SPV frågor grupplivförsäkring.statensom

gäller statliga tjänstepensionemaNär det de skall SPV besluta rättom
för varje statlig tjänsteman få tjänstepension och storleken påavgöraatt
pensionsförmånen. Verket tjänstepensionernaskall också betala ochut
samordna utbetalningen med folkpension och ATP. SPV för drift,svarar
underhåll och utveckling datoriseradede med vilkastödsysternav av

uppgifterna.utförverket
det gäller personaladministrativa förNär SPV ärendensystem svarar om

förmatrikelföring och matrikelregistret MAREG. Verket vidaresvarar
SLÖRför drift, underhåll och utveckling för- eftersystemochsamtav

Vidare förtill detta. SPV personaladministrativa infor-PIR detsvarar
mationssystemet Pl.

4.3 Verksamhet

i pensionsärenden, administrerarSPV beslutar statliga pensions- och löne-
genomför förenadeoch härmed utbetalningar.system

198990 ungefärBudgetåret utbetalas 26 miljarder kr. i tillpensioner
omkring 200 000 tidigare statliga tjänstemän. miljarderHärav 7utgörs ca
kr. statliga kompletteringspensionenden och l9 miljarder kr.av ca av
folkpension till tjänstemän.och ATP statliga kompletterings-Densamma
pensionen vissa mindreoch andra, personalpensionsförmåner finan-m. m.
sieras inkomsttitel Statligaöver statsbudgetens pensionsavgifter.

SPV beslutar årligen tjänstepension för 20 000 tjänstemän.om ca
Pensionsförmånema sedan 1975är avtalsreglerade och det ankommer på

för arbetsgivaren fastställaSPV pensionsförmånerna för den enskilde.att
lagfästa pensionsförmånerSamordning sker med folkpension, ATP,som

delpension arbetsskadeförsäkring.och fullgör kansligöromålSPV numera
tjänstepensionsnämnd ungefäråt beslutar i 400 ärenden år,statens som per

främst pensionsgrundande tillägg. Regeringenavseende beslutar iockså
få pensionsärenden varjenågra år.

SPV för matrikelregister innehåller uppgifterMAREGett som om ca
fl.680 000 statstjänstemän Registret hålls löpande aktuellt tillförsochm.

och från inaktuell information.persondata MAREG innehållernya rensas
uppgifter den enskilde tjänstemannen förbehövs beräkna denattom som
pension han till. Uppgifter för registret tillförs frånhar rätt anställ-resp.
ningsmyndighet.

förSPV också administrationen grupplivförsäkring.statensansvarar av
Årligen inemotutbetalas 200 milj.kr. till omkring förmånstagare.2 000 367



SOU 1991 41kansligöromålfullgör ocksåSPVflertalet ärenden.iSPV beslutar numera
Bilaga 23skälighetsbedöm-därfrämst ärendengrupplivnämnd avgöråt statens som

ning behövs.
tjänstepensions-kansligöromålen åtfram till 1989fullgjordeSAV resp.

grupplivnämnden.
SLÖR lönermiljarder iungefär 20 kr.viautbetalas198990Budgetåret

civilförvaltning utbetalarstatstjänstemän. Försvaretsomkring 200 000till
FSLÖR m.fl.poliseninom Försvaret och000 anställdatill 85lönervia

till 180 000 anställda. Kommunersjälvautbetalar lönerAffärsverken
arbetsgivare.m.fl. hartill 190 000 lärarelönerbetalar staten somsom

för vidarbetsgivaransvaret lärarekommunerna1991 övertarF r.o.m.
upphör därmed.uppgifter på områdetgymnasier. SPVsgrundskolor och

SLÖR-systemet för- efter-inkl. ochmyndigheternatillhandahållerSPV
SLÖR kan härledaslönetekniska behovtillgodoser dePIR.systemet som

arbetstagarorganisationema.träffas SAV ochmellanavtalcentrala somur
SLÖR inforrnationssy-personaladministrativtockså anknutetTill är ett

myndighets anslag.belastarLönekostnademastem. resp.
viduppdragpensionssystem sker pålöne- ochADB-driften SPVsav

utvecklingochför underhållUDAC. SPVochDafa ABData avsvarar
systemen.

avgiftsfinansierad utbildningregiibedriver SPV1988Sedan avegen
pensions-ochi löne-kundmyndighetema handhavandet depersonal hos av

materiella reglerna.och deadministrativa systemen om -
198990 budgete-för budgetåretförvaltningsverksamhet harSPVsFör

sammanställning.följandeenligtrats resurser

Årsarbets-Milj.kr.Verksamhet
krafter

gruppliv-Pensions-och
22069,0verksamhet

48,0 150pensionsbeslutvarav
personaladmi-ochLöne-

48,5 50nistrativa system

270117,5Summa

avgifter frånhälften medutgifter finansieras änsamladeSPVsAv mer
finan-pensionssystemen. Sålundaochanvänder löne-myndigheterde som

utveckling de löne- ochdrift, underhåll ochförkostnadensieras hela av
SLÖR, avgifter frånmedPIR, PIpersonaladministrativa systemen an-

f.n. tillPensionsadministrationen finansierasställningsmyndighetema.
för pensionsad-dockerhållsdirekt anslag. Inkomsterdel medövervägande

statstjänste-ATP-administration avseendeförafTársverk,ministration för
finansi-199091MAREG-avgifter. budgetåretFr.o.m.i formochmän av

avgifter frånpensionsadministration medmyndigheternasäven an-eras
ställningsmyndighetema.

368
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Bilaga 23

Bakgrund5.1

institut förStatens personalutveckling SIPU bildades den juli 1979l
personalutbildningsnämnd PUN och delaratt statens statensgenom av

personalnämnds SPN verksamhet fördes i organisation.samman en
i sin tillkommitPUN hade ombildning1967 nämndtur genom en av en

för central statlig personalutbildning inrättats l96l. tillPUN hadesom
uppgift centralt för personalutbildning. full-PUNatt statensorganvara
gjorde uppgiftdenna centrala i regi, läromedelsfram-kurser PUNsgenom
ställning för myndigheternasbl. intemutbildning och konsultationer tilla.

myndigheter.enskilda Utbildningen främst administrativaavsåg ärenden.
1978 skulle huvuddelen avgiftsfinansieras.Från PUNs verksamhetav

bildats 1971SPN hade sammanslagning personal-statensgenom en av
omplaceringsnämnd.vårdsnämnd och SPN förvaltnings-centralstatens var

myndighet för personaladministrativaden verksamheten inom statsför-
valtningen. SPN utfärdade för den personaladmini-gemensamma normer
strativa inom statsförvaltningen.verksamheten hela Dessutom nämn-gav

service i olika personalfrågor.den råd och SPN vidarehade verkställighets-
uppgifter föroch svarade bl. omplacering tjänstemän i samband meda. av
omlokaliseringen statlig verksamhet 1970-taletunder i sambandsamtav

övertalighet eller arbetshinder. SPN hademed centralkontor femochett
regionkontor.

tillBakgrunden SPNs 1979 fördelades fleraverksamhet påatt organ -
SAV,SIPU, arbetsmarknadsnämnd SAMN och arbetsmil-statens statens

jönämnd främstSAN arbetsrättsreformema under hälftenvar senare-
Partsförhållandet1970-talet. mellan arbetsgivare och arbetstagareav mar-

Åtskilligtkerades därmed och allt område blev avtalsbart.större vadett av
frågaSPN utförde i personaladministration blev intedärmed längreom

partsneutralt. Vidare det uppenbart den myndighetsstödjande verk-attvar
SPN bedrev konsultation,samhet rådgivning ochsom genom m. m.

utvecklingsverksamhet i anslutning härtill till inriktningsin och delvis till
sitt innehåll hade betydande likheter med den verksamhet PUNsom
bedrev.

bildadesSIPU avsiktenNär den myndigheten skulle haattvar nya
ställning serviceorgancentralt för statsmyndighetema. Det uttaladessom

1978792133 det verksamhetenprop. angeläget inriktas såatt att attvar
myndigheternas efterfrågan.den behov och Verksamhetenmotsvarar

därför finansierasborde avgifter.genom
Eftersom efterfrågandet svårt bedöma personaladministrativpåattvar

konsultation finansierades den övergångsvis med anslag. Så de prak-snart
tiska förutsättningarna förelåg, borde emellertid personaladministra-den
tiva konsultationen och det därmed sammanhängande utvecklingsarbetet
avgiftsfinansieras. Verksamhet fördes från PUN bedrivasöver bordesom

principerenligt förgällde PUN.samma som
förstaUnder de verksamhetsåren hade SIPU successivtett stort men

minskande förvaltningsanslag. Det heller inte möjligt få den avgifts-attvar
369



SOU 199141ackumule-underskottsjälvbärande. Betydandefinansierade verksamheten
överväganden Bilaga 23gjordessärskilda anslagsmedel.täcktes medrades och om

myndighets-vilkaåstadkommas ochkostnadsreduceringar kundehur om
åvila SIPU.uppgifter bordesom

verksamhetfinansiering SIPUsstyrning och togsFrågor uppavom
förFörutsättningar där denbil.l5. Nya1983842100samlat i gavsprop.

tydligareden vadpersonalutbildningen. Bl.a. äncentrala statliga attangavs
effektiviserainstrumentregeringensfallet borde attettsom avsesvarsom

statsförvaltningen.
medförtavgiftsfinansieringen hadekonstateradespropositionenl att en

personalutbildningen. Produk-effektivisering den centralabetydande av
utsträckningi betydandeharrationell och utbudetblivittionen har mer

specifika behov.enskilda myndigheternastill dekommit att anpassas
till myndigheternadelegeringocksåinnebärAvgiftsfinansieringen atten

omfattning.inriktningpersonalutbildningens ochbesluta om
tillämpningför drivenutvecklingen långtSamtidigt visade att aven

personalutbildningen kan få andra,inom centralamarknadskraftema den
i frågorsärskilt utbildning ärgällerverkningar.negativa Det som av

myndig-för enskildai helhet änstatsförvaltningen dessförintresse snarare
centralklart behovsituationer medordfinns med andraDetheter. ett av

efterfrå-myndigheternasdirektintepersonalutbildning motsvaras avsom
förändringar isyftar stödjatillutbildningfrämstgällerDet attsomgan.

avgifts-ligger itill myndigheternadelegationstatsförvaltningen. Den som
finansieringsfor-ochdärför kompleteras medfinansieringen behöver styr-
regeringeninformationsinsatserutbildnings- ochför de ansersommer

angelägna.vara
finansieringstyrning och denmellansambandklarareFör nå ettatt av

i delar.verksamhetpersonalutbildningen delades SIPUscentrala treupp
bidragfinansierasmyndighetsuppgifter medSIPUsinnebär ettDet att

SIPUsMyndighetsuppgifterna bl.utgörs expert-statsbudgeten.över a. av
remis-utbildningsbehov,bevakningpersonalutbildning,i frågorroll avom

avgiftsfinansierade kurs-utredningar.deltagande i Densverksamhet och
tidigare ochfortsättakonsultationsverksamheten skall styrasoch avsom

utbildningsinsatser,genomföraförkostnaderefterfrågan. Vidare skall att
särskilt.regeringen finansierasbeslutasinformationsdagar som avm. m.

eller andra beslutsärskilda uppdragbörverksamhetDenna styras genom
regeringen.av

Uppgifter5.2

för institutetinstruktion SIPU är19881006 medEnligt förordningen
statsförvalt-kompetensutveckling inomförservicemyndighetcentral

ningen.
efterfrågan påstatliga myndigheternastillgodose deSIPU skall bl.a.

konsulttjänster.rådgivningutbildningsmaterial, ochpersonalutbildning,
genomföra kompetens-regeringeninstitutet på uppdragskallDessutom av

myndighetsuppgiftSIPUolika Vidare skallslag.utvecklingsprojekt somav
statsförvaltningen ochkompetensutveckling i 370ut-bevaka behovet av



språkvården myndigheterna. uppgifter SOUveckla hos finansieras 199141Dessa skall
olika i Bilagapå de beskrevs föregående.sätt det 23som

driverSIPU också kursgård Sjudarhöjden i Sigtuna.statens
instruktionen1 SIPUnär planerar och utvecklar utbildnings-att,anges
konsultverksamhetoch på sakområde, skall samråd ske statligamed deett

myndigheter har Härvid åsyftas i förstapå området. handsom ansvar
och SAV.RRV, statkontoret

5.3 Verksamhet

finansieringsformerDe och beslöts 1984 fortfarande.användsstyr- som
och budgetåret framgårVerksamhet 198990 följanderesurser av samman-

ställning.

Årsarbets-Verksamhet Milj.kr
krafter

Myndighetsverksamhet 12,7
engångsanslag 2,1

Uppdrag från regeringen 7,1
Kurser 13,7
Konsultation 142

svensk 16,5
internationell 18,8

Kursgård 13,0
Ovrigt 6,0

Summa 87,8 142

S1PUs syftar tillverksamhet främst utbildning och konsulta-att genom
tioner i statsförvaltningen.stärka kompetensen for avgiftsfr-Inom ramen
nansiering enligtarbetar SIPU statsmakternas intentioner hur denom
offentliga förvaltningen skall utvecklas.

SIPU erbjuder årligen olika kurser,150 och konferenserseminarier påca
olika Exempelvis erbjudsämnesområden. kurser ADB-säkerhet, redo-om
visning, bokslut, resultatanlys, arkivvård, registratorsfunktionen, chefs-
utveckling, organisationsprinciper, pensionsbestämmelser,löne- och för-
handlingsrätt, projektstyming, språkhantering, upphandling och utvärde-

f.n.ring. Antalet deltagare är 000 och antalet utbildningsdagar5ca ca
000.11

utbildning konsultationGränsen mellan inteoch helt klar.är En myn-
dighetsanpassad utbildning kan lika konsultation.gärna Konsul-ses som
tation S1PUs ekonomisktär dominerande Verksamhetsgren. S1PUs

konsultationsverksamhetsvenska ligger i första inomhand områdena
chefsutveckling, målstyming, kvalitetsutveckling, förvaltningskunskap,
projektledning, ADB-utveckling arbetsmiljö.och Antalet uppdrag f.n.är
ungefär 400 år.per

SIPU sig också internationellägnar konsultationsverksamhet.en
förvaltningsutveckling,Huvuddelen denna särskilt tillstödav avser perso-

nalutbildning och inompersonalutveckling, för SIDAs bistånds- 371ramen
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konsultinsatserinnefattande såvälVerksamhetsgren,särskildSom en
chefsförsörj-frågaservice ierbjuder SIPUutbildning,kvalificerad omsom

genomförs utveck-ledning.strategisk Bl.a.chefsutveckling och ettning,
statsförvaltningen.ichefsbefattningarpersonal medförlingsprogram

Stil.institut för ledarskapkallasVerksamhetsgrenDenna statens
statligförsedvanligt arbeteinnefattaryndighetsverksamhetenM myn-en

till-möjligheternaundersökningarochbehovsanalyser attdighet samt av
utbildningsvä-inom allmännapersonalutbildning detbehovetgodose av

sendet.
utbild-tid kanregeringsuppdrag nämnasunderexempel påSom senare

kunskaps-språkvård,lekmannastyrelser,statliga verksining ledamöterav
handledarutbildning.ADB-frågor ochutveckling i

förmilj.kr.tillskott på 3,5fått årligtföljdåen årunderSIPU har ettav
utvecklingsarbete.

utbildningsmateriel ochproduktionomfattandeocksåSIPU har aven
bokningsservice.KonferenscenterSjudarhöjden ochKurs-driver samt

till myndigheternaerbjuder stödSIPUkansammanhanget nämnasI att
styrformema.och debudgetprocessendenanledningmed nyanyaav

förhandlingslinjerverksamhetsidé ochanalysinnefattaStödet kan avex.
utveckling.

serviceadministrativKammarkollegiet6 -
Bakgrund6.1

tillhärledas årkanämbetsverk ochäldstaKammarkollegiet landetsär
räkenskapsgranskning.skatteuppbörd ochdåUppgifterna avsåg1539.
utbrytning verksam-statskontoretsframgåtthar utgörSom avursprung en

Även brutitsövrigt verksamhetsgrenari harkammarkollegiet. uthet ur
kammarkolle-Flertaletkollegiet lopp.respektive tillförts under årens av

ekonomiska området ärrättsliga ochuppgifter inom detnuvarandegiets av
delvismyndigheter ocksåärtill andrai förhållandeservicekaraktär men

till allmänheten.riktade
uppmärksammasskallkammarkollegiets verksamhetdelDen somav

isittharserviceverksamheten. Dennaadministrativadenhär, är ursprung
vidinrättades1960-taleti slutetredovisningscentral RCden som av

kammarkolle-till värdmyndigheten1973 anknötsochstatskontoret som
myndigheter iantalbetjänaderedovisningscentralgiet. Denna stortett

efterRC-organisationenjuli 1989 upplöstesStockholmsområdet. Den l
kammarkollegiets RC skulle dockvidVerksamhetenfrånförslag RRV.

redovisningscentralensmåmyndigheter ochbetjäna antalfortsätta ettatt
kammarkollegiet.administrativ service inomförtill enhetomvandlades en

avgiftsñnansierad.Verksamheten är 372
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instruktion för kammarkollegietförordningen 1988913 skallEnligt med
iefter överenskommelse ochkollegiet i här aktuellt avseende mån av

ti-tillhandahålla administrativ service. Denna verksamhet skallresurser
avgifter bedrivas i för administrativ serviceoch enhetnansieras genom en

RC.

Verksamhet6.3

förkammarkollegiets administrativa serviceverksamhet andra myndig-I
ekonomiska omslutningen 198990 7,6 milj.kr.den budgetåretheter var ca

årsarbetskrafter i till 20.verksamheten uppgårAntalet ca
RC-organisationen kammarkollegiets inrikt-Efter upplöstes hardet att

varit marknadsanpassadning på område bygga konsult-detta att upp en
inom administrativa bedömsdet området. Marknadenverksamhet av

kollegiet god.som
för administrativ service service 100 myndig-lämnar åt änEnheten mer

omfattar dataregistrering för statligaheter. Denna verksamhet det redo-
utbildning och rådgivning i ekonomiadministrativavisningssystemet samt

hjälpfrågor. Mindre myndigheter får ekonomi-med och personal-
administrativ redovisning.

civilförvaltning7 Försvarets

7.1 Bakgrund

till krigskollegium inrättadesUrsprunget FCF kongl. år 1634.är som
Krigskollegium från början för inom lantmi-hade det detmestaansvaret
litära rekrytering, indelningsverk, utbildning, krigsplanlägg-området bl. a.

underhållstjänst, beväpning och övrig utrustning, befästningarning, samt
Efter överfördes uppgiftermilitär rättskipning. hand rad till andraen

för till militärmyndigheter och göromålen krigskollegium koncentrerades
förvaltning.

organisationsförändring inträffade 1865, krigskolle-viktig då kongl.En
till arméförvaltningen. indeladesgium ombildades kungl. Dess verksamhet

fyra nämligen artilleri, fortifikation, intendenturi huvudområden, samt
främstcivilförvaltning. civila förvaltningen omfattade avlöning,Den

viss revision.och räkenskapsärendenkassa- samt
förändring inrättades försvaretskorn 1944. Då nuvarandeNästa stora

civilförvaltning självständigt nybildadeämbetsverk. Det verketettsom
från arméförvaltningens civilaverksamheten departementövertog samt

från marin- flygförvaltningen.ärenden kungl. och kungl.motsvarande
År omlokalisering civilförvaltningen,1976 inleddes exkl. patent-en av

År överfördes fråntill 1987 revisionsverksamhetenenheten, Karlstad.
till 373FCF RRV.
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övergripandedetekonomisystem FPE ärochplanerings-Försvarets
verksamhetsområdeFörsvarsdepartementetsfred inomiledningssystemet

försvaret reglerasmilitära420. Inom det203, rskr197097, SUprop.
uppgiftermyndigheterna,mellanrollspeletverksamheten,ledningen av

1983276 verksamhetenförordningenbefogenheteroch omgenomm. m.
förordningenverksamhetsförordningen ochförsvarsmakteninom

inomtjänstetillsättningarhandläggning ärenden,1983277 m. m.avom
administrationsförordningen.försvarsmakten

inom detledningssystemetpresentation231 kortunderbilagaI avges en
5myndigheterna inom huvudprogramförsvaret. FCFmilitära är aven

myndigheter.Gemensamma
uppgif-följandecivilförvaltningenverksamhetsförordningen harEnligt

ter.
civilförvaltning.för FörsvaretsdelprogrammetProgramansvar

civilförvaltning inomför FörsvaretsProduktion delprogrammet
förbandsverksamhetLedning ochhuvudproduktionsområdet

anhöriga. Frågorvärnpliktiga och derastillförmåner2.1 Frågor omom
förmåner tjänst.i FN-till personal

ekonomiadministra-personal- ochanvändningUtveckling och2.2 av
rutiner.ochtiva system

myndigheterövrigt tillekonomiadministrativt istödPersonal- och2.3
verksamhetsområde.försvarsdepartementetsinom

ford-indrivningskadereglering,Rättsliga angelägenheter, statens2.4 av
övrigt.ibevakning rättringar statenssamt av

frågor.immaterialrättsligaövrigaPatentfrågor och2.5
Kameraltjänst.sakområdetFackuppgifter inom

rättsliga angelägenheterpatentfrågor andrafår i ochCivilförvaltningen
övrigtfår också iFCFutanför försvarsmakten.myndigheterbiträda även

bestämsenligt vad sär-myndigheterför andraverksamhetbedriva som
rådgivande knutenskaderegleringsnämnd ärskilt. Försvarets organsom

till FCF.
myndigheter harförsvarsmaktenstillCivilförvaltningen skall att ense

fårFCF i samrådmedelshantering.säkerredovisning ochrättvisande en
säkerställa detta.förföreskrifter behövsRRV meddela demed attsom

civilförvaltningen följandeadministrationsförordningen harEnligt upp-
fastvad egendom,inför domstol,för talangifter. FCF utomstatens avser

departementsfö-enligtmyndigheterförverksamhetsområdet deinom som
och bevakarförsvarsdepartementettilll77 hör statensrordningen 1982 l

myndigheter,försvarsmaktensfrågori rördomstolocksårätt utom som
föreskrivs.inte annatom

ekonomiskuppgifter inom redo-omfattar FCFsregleringsbrevetEnligt
tillämpar redo-försvarsmaktenutanförmyndighetervisning också som

anslags-skall FCF göraregleringsbrevet ävenEnligtFS.visningssystem
Övriga militära försvaret.inom detför nämnderframställning

374
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FCFs verksamhet indelas i regleringsbrevet fr.o.m. budgetåret 198990 i
nämligenuppdrag, Allmän ledning och förbandsverksamhet,tre Uppdrags-

verksamhet och Vissa ersättningar m. m.
sin1 verksamhetsplan indelar FCF uppdragen Allmän ledning och

förbandsverksamhet och Uppdragsverksamhet i följande intemprogram,
nämligen personaladministrativt värnpliktsförmåner,stöd och personal-
administrativa stödsystem, ekonomisk redovisning, patentverksamhet

rättsliga angelägenheter. Därutöver utförs intemadministrationsamt och
viss sakverksamhet. Uppdraget Vissa ersättningar endast be-m. m. avser
talningar till riksförsäkringsverket för ersättningar i anledning kropps-av

vilka försvaret,skada belastar utbetalningar För skadeersättningar samt
vissa andra utbetalningar.

Omfattningen FCF verksamhet belyses följandemed sammanställ-av s
ning resurstörbrukningen under budgetåret 198990.av

Årsarbets-Uppdrag Milj.kr.
krafter

ledningAllmän ochförbandsverksamhet
Personaladministrativt vplformånerstöd och 8,2 24
Personaladm. stödsystem 13,7 22
Ekonomisk redovisning 1,0 391
Patentverksamhet 3,3 9
Rättsliga angelägenheter 6,2 20
Adm. verksamhet 15,7 20

Summa 58,1 134

Intäkter 6,7
Uppdragsverksamhet 01
Kostnader 24,1
Intäkter 24,1

Vissaersättningar m. m.
Utgifter 77,2

Summa 128,6 144

8 Länsstyrelsernas organisationsnämnd
8.1 Bakgrund

Länsstyrelsernas organisationsnämnd LON bildades i samband med den
partiella omorganisationen den statliga länsforvaltningen 1971. l LONav
inordnades verksamheter tidigare skötts länsstyrelsernassom antag-av
ningsnämnd 1änsnotarie- och taxeringsrevisorstjänster, länsstyrelsernas
utbildningsnämnd inomverksutbildning, länsstyrelsernas blankettnämnd

bestående några avdelningschefer vid vissa länsstyrelsersamt en grupp av
haft till uppgift handlägga vissa rationaliseringsfrå-attsom gemensamma

gor.
I 1971 års statsverksproposition prop. 19711, bilaga 14 skälet 375angavs



1991 41SOUrationellt arbets-ochangelägetbedömdesLON. Det attinrättandettill av
Bilaga 23för 24 länsstyrel-deadministrativ servicenatur,uppgifter gemensammaav

anordningsådanGenomanförtroddes gemensamtett enorgan.serna,
arbetsmetoderhandläggningsrutiner,i frågaenhetlighetskulle m. m.om

resursbesparingar.vissainnebäravilket bedömdesfrämjas,
därefterkansli, harnämnd medLONl983till etthöstenFram envar

styrelse.myndighet medvaritLON en
År bolagAB ärinitiativ LänsDataLONsbl. ettbildades på1988 soma.

till länsstyrelsemasförstärka stödetSyfteSKD-koncemen.inom attvar
ADB-utveckling.

År anslutnavid Till denned LON.redovisningscentralen1989 lades var
länsskattemyndigheter, lokalamedriksskatteverketlänsstyrelserna samt

kronofogdemyndigheter.ochskattemyndigheter

Uppgifter8.2

inteutsträckning någon19881151, i deninstruktionenenligtskallLON
uppgifter.följandeuppgiften, utföraskall skötamyndighetannan

verksamhetsområde ochlänsstyrelsemasinomutvecklingenFölja
behövs.åtgärdervidta de som

rationalisering, admi-organisation,frågorilänsstyrelsernaBistå om
verksamheten.utvärderinguppföljning ochutveckling,nistrativ av

dessa ochmellanlänsstyrelsernasamordning mellanför samtVerka
myndigheter.andra

för länsstyrelser-konferenserutbildning ochanordnaochPlanlägga
personal.nas

utredningarimedverkautföra ochregeringen samtuppdragPå av
förändringar.genomförandetimedverka av

förbestämmelserallmännafrågori rörrådlänsstyrelsernaGe som
normalarbetsordning förutarbetabland attarbetet, annat engenom

dem.
för länsstyrelserna.till blanketterformulärUtarbeta

riksarkivetmedefter samrådinstruktionenenligtfår LONVidare --
diarieföringlänsstyrelsemasföreskriftermeddela m. m.om

iuppgifter för LONpreciserasuppgifternainstruktionsenligadeUtöver
nämligenförfattningar,några

meddela när-medfastighetsmäklare rättl98482 attförordning om-
fastighetsmäklare,registreringenföreskrifter avommare

yttreligaremeddela188 med rätthandelsregisterförordningen 1974 att-
1974157handelsregisterlagentillämpningen samtföreskrifter för av

blanketter,tillhandahållaäven
uppgift för LONföreningar medekonomiska1987978förordning om-

verkställighe-förbehövsblankettertillhandahållafastställa och somatt
förordning.dennaten av

beslut.regeringsuppgifter enligtföljandeLONharDärutöver
återbetalning skertill regeringenredovisakontrollera och attskallLON- vidrationaliseringsinvesteringar 376förmedlentilldeladedevarje år av
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1987-08-20.
efterLON skall riksrevisionsverketsamråd med Statskontoret och med--

Föreskrifterdela hur länsstyrelserna tillhandahållaskall Upplysnings-om
uppgiftercentralen Föreningsregisterhandels- och avgiftersamtur som

därvid skall erläggas regeringsuppdrag 1979-02-15.
tillSlutligen har LON uppgift efter överenskommelse med RRV ochatt,

länsstyrelserna, samordna länsstyrelsemas bokslut riksbokfö-gentemot
ringen.

8.3 Verksamhet

formellLON har inte någon indelning i underenheter, huvuddelenutan av
arbetet det löpande bedrivs iarbetet projektform eller iutom- -
arbetsgrupper.

LON 18 anställda årsarbetskrafter.har 17 LON fortlöpandelånar inca
frånhandläggare länsstyrelserna motsvarande knappt årsarbetskraften

0,9.
Verksamheten in följandekan delas i områden.

Övergripande frågoradministrativa för länsstyrelserna
ADB-frågor.
Diariearkivfrågor.
Ekonomiadministrativa frågor.
Personalutvecklingutbildning

.
Juridiska frågor.
Organisationsallmän utredning.
Servicerationalisering.
Gemensamt för övriga områden

administration för LON10. Intern
Fördelningen på de olika följandeområdena vispåutav resurserna ser

budgetåret 198990.

Årsarbets-Arbetsområde Milj. kr.
krafter

frågor förAdm. lst 0,3 0,5
ADB-frågor 1,4 1,2
Diariearkivfrågor 0,7 1,5
Ekonomiadm. frågor 1,0 1,7
Personalutvecklingutbild. 2,01,1
Juridiska frågor 1,2 2,0
Organisationsallmän utredn. 1,6 2,0

rationaliseriService 1,3 2,0ng
adm. för LONIntern 2,2 5,0

Summa 10 8 17,9

intemadministrationen ingårI kostnader för lokaler, lokalvård, recep-
tion och telefonväxel.

Anvisade förmedel budgetåret inkl.198990 engångsanvisning 11,6var
milj. kr. 377

7
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199 41SOU lövergri-deinternadministrationen ochförkostnadernafrånBortsett
23Bilagajämnrelativtdetlänsstyrelserna,för ärfrågornaadministrativapande en

arbetsområdena.olikademellanresursinsatsernafördelning av
ellerlänsstyrelsernaregeringen,LON,antingen avUppdragen avges

LONmellani samverkaninitieras ocksåProjektenlänsstyrelser.enskilda
länsstyrelser.och

andelstörreregeringen någotuppdragResursmässigt de avtar ger en
minstadenLänsstyrelseuppdragenegeninitierade. tardeänresurserna

länsstyrelser ochmellansamarbetsprojektenmedanandelen resurserna,av
någotLON tar mer.

främst rörtregeringsuppdragen198990 harbudgetåret om-Under
egeninitieradeutredning. Deallmänorganisations- ochADBrådena samt

juridiskainom detfrämstsamtliga områden,såprojekten rör gott som
Projektenutredning. gemensamtoch allmänorganisations-området samt

personalutbildning ochi huvudsakLONlänsstyrelser ochför avser -
uppdragProjekten påfrågor.ekonomiadministrativa avutveckling samt

rationalisering.service ochfrämst inomlänsstyrelserna avser

378
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Ledningssystemet inom det militära försvaret

Försvarets planerings- och ekonomisystem F PE detär övergripande
ledningssystemet i fred inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde.

Överbefäl-Myndigheterna inom militära försvaretdet nivåindelade.är
ÖB,havaren cheferna för armén, marinen flygvapnetoch försvarsgrens-

cheferna de myndigheterna myndighetersamt är på centralgemensamma
nivå. De myndigheterna f.n.är tolv till antalet. Militärbefál-gemensamma

chefen förhavarna och första flygeskadern myndigheterär på högre regio-
Övriganal nivå. är myndigheter på lägre regional eller lokal nivå.

Myndigheterna innehar olika roller funktionereller inom vilka fullgörde
verksamheten. olikaDe rollerna är den operativa rollen samt program-,
produktions-, fack- och tillsynsrollerna.

Operativ verksamhet

Den operativa verksamheten omfattar ledning, studier, mobiliseringsplan-
läggning, beredskap underrättelse-och säkerhetstjänstsamt Underm. m.

ÖBregeringen utövas rollen och under denne militärbefálhavama.av av

Programansvar
ÖB högstaär progamansvariga myndighet och skall i den egenskapen
utarbeta underlag för statsmaktemas beslut målen för Försvarsmaktensom
verksamhet Försvarsmaktensoch utveckling siktpå kort programplanom

ÖBoch på lång sikt perspektivplan. skall sigäven till regeringenyttra
över övriga progamansvariga myndigheters förslag i anslagsframställ-
ningar vad gäller inriktningen produktionen. frågaI försvars-m. m. av om

ÖBmakten i dess helhet vidare för uppgifterna 3-5 nedansvarar som anges
för programansvar.

ÖB får meddela övriga myndigheter föreskrifter för tillgodose beho-att
ÖBplanering och budgetering. fårvet meddelaäven övriga myndigheterav

föreskrifter för föruppställda mål produktionenatt skall nås med såett
rationellt utnyttjande möjligt.av resurserna som

ÖBfinns f.n.Det fem huvudprogram hpg. förutomhar, programansva-
för hela försvarsmakten, ävenret för hpg 4 Operativprogramansvar

ledning Chefen för armén har för hpg Armeför-lm. m. programansvaret
band, chefen för marinen har för hpg 2 Marinförbandprogramansvaret
och chefen för flygvapnet har för hpg 3 Flygvapenför-programansvaret
band. Myndigheterna inom hpg 5 Gemensamma myndigheter har endast

för sin verksamhet.programansvar egen
Programansvaret innebär att

utarbeta förunderlag beslut avvägning inom programmet,om
lämna förslag till den produktion varje myndighet skall bedrivasom

inom programmet, 379



199141SOUförarbetarmyndighetervidutveckling deproduktionensfölja som
Underbilaga 231produktionensändraförvidta åtgärderbehov attvidochprogrammet

inriktning,
till målen,förhållandeiresultatproduktionensvärdera

studier.ochutredningargenomföra
förmåluppställdaförFöreskriftermeddelafår attProgrammyndighet

utnyttjanderationelltsåmedskall nås somresurserproduktionen ett av
inomproduktiongenomför programmet.myndigheterför demöjligt som

Produktion
skildaför degenomförsochproduktionen planerasfrediVerksamheten

produktionsområden.skildatillhänförsProduktionenprogrammen.
Materielanskaffning och An-förbandsverksamhet,Ledning ochärDessa

anläggningar.skaffning av
produktio-preciserasuppdragetIuppdrag.Produktionen styrs genom

kanbehövsOm detanvisas.ochuppgifteratt resurserangesgenomnen
meddelas.handlingsreglersärskildaockså

nivå. Medcentralpå ut-myndigheternatilluppdragRegeringen ger
tillvidareuppdragprogrammyndigheternai lämnardessagångspunkt

respektiveinommyndigheter program.

ackuppgiftenF
expertmässigtlämnasakområdevisstinomFackuppgiften innebär ettatt

anmälafackuppgift skallmedmyndighetproduktionen. Enförunderlag
beaktartillräckligt väsent-inteÖB verksamheti sinmyndighettill enom

fråganskallnåsinte kansamförståndOmhar lämnats.förslagliga som
regeringen.underställas

Tillsynsansvar
före-meddelaomfattar bl. rättverksamhet attvissöverTillsynsansvar a.

verksamheten.för denskrifter
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Företag, organisationer och andra myndigheter som
lämnar stöd

I utredningens direktiv pekas på olikasåväl kommersiella konsultföre-att
vissa andra myndighetertag än stabsmyndighetema lämnar stödsom och

service till både myndigheter och regeringen. Att många de tjänsterav som
stabsmyndigheter utför åt myndigheter i statsförvaltningen konkurrens-är

visas i bilagautsatta behandlar myndigheternas behov stöd. Isom av
denna promemoria behandlas något närmare den marknad utöversom
stabsmyndigheterna tillstår myndigheternas och regeringens förfogande.
Vidare lämnas vissa uppgifter kommittéväsendet.om

Konsultguiden1

Konsultguiden skriftär tidskriften Ledarskap.ut Uppgif-en som ges av
i denna promemoriaterna är hämtade från 1990 och 1991 års utgåvor av

Konsultguiden och verksamhetsåren 1988 1989. förstaI handavser resp.
har uppgifterna hämtats från 1991 års Konsultguide. I denna saknas dock
uppgifter vissa branscher och den offentliga sektorns konsultutnytt-om om
jande varför sådana uppgifter då så bedömts lämpligt harm. hämtatsm.,
från 1990 års Konsultguide.

Generellal iakttagelser

Konsultguiden för år 1991 omfattar 225 namngivna organisationerca av
mycket varierande storlek. företagenMånga bedriver verksamhet inomav
flera områden. Antalsmässigt fördelar sigde följandepå sätt de iöver detta
sammanhang relevanta huvudområden finns angivna i Konsultgui-som
den.

Administrativ utvecklingADB 75ca
KapitalrationaliseringKostnadstrim 55ca
Organisationsutveckling 145ca
Personalutvecklingrelationsträning 100ca
Kommunikation PRInformation 35ca
Redovisningrevision 15ca
Rekryteringurval och Outplacement 75ca
Strategisk utvecklingAffärsutveckling 125ca
Utbildning 100ca

I såväl 1990 1991 års Konsultguide framhålls de förändring-snabbasom
på konsultmarknaden till följd personalförändringar, fusionerarna ochav 381



SOU 1991 41intressei för sigfaktum och ärföretag. Detta ärbildandet ett som avnyaav
Bilaga 24redovisningen nedanvid läsningbeaktasockså behöver avmen som -

mark-1989 gäller1988 vadändrats sedanförhållanden kan havissa resp.
nadsandelar etc.

förut-kring kundernasförs vissaKonsultguide1991 årsl resonemang
i konsultföretagsstruktu-förändringarnasnabbaTill följd desättningar. av

blimöjligheterfå överblick och allaharsvårtkonsultköparna atthar attren
blibörjarkundernafinns indikationer påSamtidigtförvirrade. att mer

prismedvetna.

1.2 Management

utvecklingAffärsut-StrategiskOrganisationsutveckling ochOmrådena
konsultföretagantaletinom vilket det störstaveckling det områdeär

Isammanfattas under begreppetFörenklat management.verkar och kan
produktutbuddefinieras managementkonsulternasKonsultguide1990 års

utvärderingAffärsutvecklingverksamhetsgrenarbestående avav sexsom
utvecklingEkonomistyrninghandlingsplaner,utvecklingochmål avav

mana-Ledarutveckling, Managementkontrollsystem,redovisnings- och
utvärderingStrategiRationalisering ochbollplank,for hire ellergement

m..produktermarknad, m.av
managementkonsul-organisations- elleromsättningtio i störstamättDe
Consulting Group,i storleksordning PA1989i Sverige, årterna var

Maynard Mec,Cepro,Sällmagruppen,McKinsey Co, SIAR,Indevo,
Cicero.Sinova ochInvent,

kraftig tillväxt under störreuppvisadeManagementkonsultbranschen en
inom områdetgenomsnittliga årliga tillväxten1980-talet. Dendelen varav

uppvisadeolika delområdena1987. de% 1984 och Av32 mellan åren
tillväxtenkraftigaste årligaEkonomistyrning denperioddennaunder

Efter°0.33-38Strategi bådaAffärsutveckling och%, följt45-50 av
KonsultguideEnligt 1991 årstrendbrott.inträffade dock1988toppåret ett

flera väl-för första gången gåröveretablerad ochbranschenär numera
förlust.managementkonsultföretag medkända

managementkon-överetableradeKonsultguide denkanEnligt 1991 års
tekniska kon-svårigheter deinför slagsståsultbranschen somsammanu

till mitten 1970-talet,1960-taletmitten1970-talet. Frånpåsulterna avav
pågick, levdebostadsbyggandetinommiljonprogrammetmedan det s.

bostadsbyg-branschen snabbt. Näroch växtetekniska konsulternade gott
problem, bl.tekniska konsulterna snabbtsjönk fick degandet sedan a. av

nödvändigagenomförainte förmåddebyggkonsultbranschenskäletdet att
Konsultguiden det återstårstrukturrationaliseringar. attatt se ommenar

liknandeisig frånklara hamnaskallmanagementkonsulterna att en
situation på 1990-talet.

eftermanagementkonsultföretag strävartydlig tendens mångaärEn att
synergieffekteri syfte skapaverksamheterolikaintegrera slags attatt
organisations-integrera traditionellavillklientforetagen. Mangentemot
informations-kommunikations- ellerinternutbildning,meduppdrag

integra- 382Samtidigt finns medvetenhetrekrytering.insatser och attomen



tion kan medföra etiska problem förändringsarbete SOU 199141och rekryte-om ex.
ring blandas. En i detta sammanhang påtaglig utvecklingstendens Bilaga 24är att
revisionsbyråerna kraftigt på managementkonsultuppdrag,satsar vilket
behandlas närmare nedan. Parallellt integrationssträvandenamed finns

fleradock exempel på managementkonsultföretagatt har misslyckats med
uppnå någon större synergi mellan sina olikaatt bolag därföroch strävar

efter koncentrera sin verksamhet. Ytterligareatt tydlig utvecklingsten-en
dens internationaliseringär verksamheten.av

I 1990 års Konsultguide offentlig förvaltning inkl. affársverkenattanges
under delen 1980-talet givithar särskilt tillskottsenare påettav stort
managementkonsulternas efterfrågesida. Offentlig sektor svarade år 1988
för °019 managementkonsulternas omsättning %14 år 1985. l 1990av mot
års Konsultguide den offentliga sektorn och organisationsvärldenattanges
är marknad flestade förväntar sig kommer öka, ochen som att trots
trendbrottet i branschen totalt görs motsvarande bedömning i 1991 års
Konsultguide. Bakgrunden kostnadsskäl framtvingadeanges vara av nya
verksamhetsformer och ägarstrukturer inom offentlig förvaltning. Den

offentligasvenska sektorns internationellt goda rykte ocksåsett anges vara
betydelse då svenska managementkonsultföretag internationaliserarav sin

verksamhet.
De i16 omsättning mätt största managementkonsultföretagen inom

offentlig sektor framgårår 1988 nedanstående sammanställning mot-av
uppgiftersvarande för år 1989 saknas. Myndigheter och organisationer

inom offentlig sektor köpte år 1988 managementtjänster från dessa företag
för omkring 190 milj. kr.

Företag Andel av oms.
till offentlig
förvaltn. %

Sinova 60
Cepro 40
SIAR 31
Bohlin Strömberg 27
Maynard 25
Habberstad 21
Konsultpartner 20
Consultus 18
lndevo 16

10. Tri ManagementTRIM 15
Invent11. 15

12. SMG Service Management 9
13. Cicero 8
14. PA Consulting Group 5
15. Semco 5
16. Ingemar Claesson 4

Sinova är således huvudsakligen inomverksamt offentlig förvaltning och
har där betydligt högre marknadsandel detän statsägda Statskonsulten
jfr. bilaga Sinova5. är ursprungligen avknoppning från Statskonsult.en

företag,Ett ingår i SKD-företagen, Omniaär år 1990 detsom som var
snabbast växande managementkonsultföretaget i Sverige. Till gruppen
snabbt företagväxande med i offentlig sektor hör också detursprung 383



199141SOUlandstingskom-ochkommunalspecialiseratSensia, är motnybildade som
Bilaga 24socialvård.ochskolväsendesjukvård,verksamhetoffentligmunal som

konsult-KommunförbundetsochSprikonsultmellanfusionSensia är en
grupp-

l.3 ADB

konsultföre-tioomsättning störstamätti1988 deADB-områdetPå var
Gemini, WM-data,Capstorleksordning Programator,iSverigeitagen

ÅF-Mandator och IDK-Måldata,Teleplan,Modulföretag,IBS, Enator,
Konsultguiden.uppgifter imotsvarande1989 saknasårFördata.

Utbildning1.4

1989Sverige åriutbildningsföretagentio störstaomsättning vari mättDe
Företagsutveckling SIFU,förInstitutetStiftelsenM-Gruppen,AMU,

IFL, AvantInternational, Sällma,MercuriSchool,BusinessIHMSIPU,
sammanställning här bort-harKonsultguidensFöretagsuniversitetet. Ioch

kommunalhögskoleutbildning,skolverksamhetfrån ex.somsetts m. m.
kursverksamhet.studieförbundensvuxenutbildning och

bland deSIPUochAMUmyndigheterstatligatvåSåledes är --
intäktersinadelbetydandemedSverigeiutbildningsföretagen avstörsta

årstiftelsen SIFUgällerDetsammaverksamhet.statlig somfrån änannat
myndighetstatlig statensvarit delfrån haombildades1980 att enaven -

omorganisa-tillhärledaskantillväxtsnabbaAMUsSIND.industriverk
verksamhet.sinförekonomisktfickverket1986, då egettionen år ansvar

ansenligbyggalyckatsAMUhartvå åren enunder de uppBara senaste
konkurrerardirektivilken dagkunder,till privatariktadkursverksamhet

fram-Konsultguide1991 årsIutbildningsföretagen.traditionellamed de
skallroll. Främstdubbladessför AMU ärproblemethärvidlaghålls att

Samtidigt finnsinstrument.arbetsmarknadspolitisktmyndigheten ettvara
Konsultguidensnäringslivet.privatainom det resone-tjänaattpengarna

intres-generelltexpansion är settför AMUsförutsättningarnakringmang
främstkonsultorganisationer,statsägdaandrajämförelse medvidsanta en

i bilaga 5.jämförSIPU resonemangetochSKD-företagen
relativt små.flesta ärdeutbildningsföretagen är attförTypiskt annars

ökad andelentydigtpekarbranschen motinomUtvecklingstendenserna en
all-bekostnadutbildning på externa,myndighetsinterneller avföretags-

småföretagenKonsultguideenligt 1991 årsdrabbarkurser. Dettamänna,
företagsinternordnamöjlighetellerråd attoftast varkenharDessahårt.

tillinteutbildningsutbudetdärförRisken anpassasutbildning. är attstor
småmed dehär görasjämförelse kangenerellvillkor. Ensmåföretagens

framkommit undervilket harstöd,särskilda behovmyndigheternas av
arbete.utredningens

i bådealltintegrerasutbildningvanligtvidare merattDet är
tjänsteutbud. DettasamladeADB-konsultföretagensochmanagement-
traditionella renod-för demarknadsförutsättningarnanegativtpåverkar

384utbildningsföretagen.lade



Revision SOU 1991 411.5
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Konsultguideenligt 1990 års mångaRevisionsbyråbranschen präglas av
Sverigetio i omsättning revisionsbyråerna ifusioner. De mätt största var

Öhrlings-Reveko, Bohlins,storleksordning Olsson,1988 i Hagströmår
Revision, Tönnerviksgruppen, BDO-gruppen,TRG Peters Co,GTI,

föruppgifter 1989 saknas.Price Waterhouse och SET. Motsvarande år
aktivitetKonsultguide revisionsbyråernas ökade1991 påpekasI års att

utvecklingstenden-managementkonsulting tydligasteinom deär en av
flesta sigför revisionsbyråer åtarnärvarande. De numera manage-serna

traditionella revisorerna skallmentkonsultuppdrag. Tanken deär ut-att
därigenom sälja in uppdrag. Genomnyttja sina kontaktnät ochstora nya

klientforetagendiversiñeringen binder revisorerna hårdaredessutom upp
från in via konsultbolag.konkurrenterna komma andraoch blockerar att

traditionellarevisionbyrå på hårdast konkurrera medDen satsar attsom
Konsultguide Bohlins viaenligt 1991 detmanagementkonsulter årsär

fristående KPMG Consultants.nybildade systerbolaget Management
förknippadeKonsultguide etiska problem1991 påpekas de ärI års som
förändrings-revisionsbyråer aktiverar sig inom ochmed managementatt

revi-förbjöd myndigheterna förStaterna tvâ år sedanarbete. l Förenta
revisionsbyråns klienter. Sverigesionsbyråernas konsulter med Iarbetaatt

farhågor irevisorernas tillsynsmyndighet, kommerskollegium, uttryckthar
civildeparte-riktning. Kommerskollegium såledesmotsvarande har bett

för revisorernas verksamhet, vadutreda vilka regler skall gällamentet som
få i konsultväg.revisorer skall få syssla med och vad konsult skall göraen

alltförför revisorernas konsultverksamhet bliVerket oroligt skallär att
revisionsbyråerna,dominerande. de svenska BDO, har redanEn störreav

tagit konsekvenserna och sålt sin konsultverksamhet.

Rekrytering1.6 och Outplacement

Inom Rekrytering urval företaget Mercuri Urval klartområdet och är
i Sverige. Rekryteringsbranschen enligt 1991 årsmarknadsledande är

Konsultguide inte alls påver-den konsultbransch ochväxer mestsom som
företagen inom branschenlågkonjunkturen. De snabbast växandekas av

rekrytering nivå företagen, personalkategoriermed på lägre inomsysslar av
avdelningschefer, marknadsansvariga medsäljare, änetc. snararesom

Chefsrekrytering hög nivå.på
KonsultguideTill rekryteringsbranschen enligt 1991 års räk-kan också

relativt företeelsen Outplacementkonsulternaden outplacement.nas nya
jobb tillhjälper främst chefer, tvingas sina företag, hittalämna attsom nya

arbetsuppgif-följd chefskrav, omorganisationer, förändradeallt störreav
haftnedläggningar företagsfusioner.och Outplacementbranschen harter,

framexplosionsartad utveckling kom år 1988.sedan denen
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Bilaga 24

Utredningens enkät2.1

redovisas enkätundersökning myndigheternasbilaga den behovI 5 om av
utredningen låtit genomföra hjälpunder hösten 1990 har medstöd, avsom

myndigheterna förIMU-Testologen AB. I enkäten ombads samlatatt vart
angivna vilka organisatio-produktområden andraoch åttaett s. angeav

namngivna stabsmyndigheterna de under dendeän senastesex somner
anlitat för fåtvåårsperioden hade stöd.att

produktområdena Verksamhetsanalys, Ekonomi ochDe åtta redo-var
Lednings- organisationsutveckling, Arbetsgivar-visning, och och personal-

Övrigt.Personaladministration, sistpolitik, ADB och Det nämnda områ-
samlingsbenämning tjäns-på antal heterogena produkter ochdet är etten

beskrivning vilka produkter och tjänsterFör närmareter. av somen
rubrikinnefattades hänvisas till bilagaunder resp.

Redovisningen i föreliggande avsnitt myndigheternasbaseras på påsvar
fråga. vid tidpunktdenna Observera den då enkäten sändes betrak-att ut

myndigheter främstvissa stabskaraktär, FCF, LON och FRI itades av
organisationer, definie-andra de intedetta sammanhang dvs.som var

stabsmyndigheter.rade som
framhållits i bilaga visar försvarets myndigheter iSom 5 enkäten att

utsträckning sig till försvarsmyndighetervänder andra ochmycket stor
inom Försvaret för fåorganisationer stöd.att

myndigheterna uppgivitområdet Verksamhetsanalys harInom sam-
företag,omkring 200 myndigheter organisationer.manlagt på ochnamn

försvarsmyndigheter, framför allt FCF ochCa 30 dessa på FRI.ärav namn
från det försvarsinterna utgjorde konsultföretagenOm stödet,bortserman

%, myndigheter %,, forskningsorgan fl.73 andra 14 högskolor,ca ca m. ca
% organisationer % namngivnaoch 2 de stödorganen. Bland1l andra ca av

förekommer flertalet organisationslmanagement-konsultföretagen deav
redovisats i Sverige. vanli-marknadsledandekonsulter Deovan somsom

konsultorganisationerna inom enligtanlitade området enkätengast var
i SKD-företagen, Sinova.OMNIA ingår Indevo, LOTS och

civila myndigheter namngivits.antal har också Därav SCB denEtt var
anlitats flera myndigheter. Noteras bör också det relativtenda ärattsom av

forskningsorgan. Härvidlag myndighe-vanligt anlita högskolor och haratt
olika forskareangivit uttrycket dyl. i högre grad vadän deterna o.
enskilda universitetsinstitutioner.uppgivit pâ ex.namn

redovisningEkonomi och myndigheterna uppgivitInom området har
190 anlitade stödorganisationer.sammanlagt på Ca 35 dessa ärca namn av

flestaförsvarsmyndigheter, i fall försvars-på de FCF. Undantaget detnamn
interna °o namngivna organisationerna konsultföre-77 destödet var ca av

namngivna°o myndigheter och 10 högskolor. Bland13 detag, caca var
konsultföretagen dominerar ProgramvaruhusetDAFA Data AB och

ÖhrlingSKD-företagen, vidare BohlinPVAB, båda inom Strömberg,
anlitade civila myndigheterna frågaBland de detoch Egretta. är om en
Kammarkollegietspridd flora stödorgan docknämnsnamn. som avav
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myndigheternågra och LON SOUnågra länsstyrelser. Också inom 1991 41dettaav
anlitasområde högskolor i jämförelsevis Bilagautsträckning, i form 24och dåstor

antal namngivna universitet.ettav
Lednings- organisationsutvecklingsområdetInom och har sammanlagt

anlitade250 på stödorganisationer nämnts, 25ca namn varav ca var namn
försvarsmyndigheter, främstpå FRI. från försvarsintemaBortsett det

stödet utgjorde konsultföretag %86 de namngivna stödorganisatio-ca av
myndigheter °0,10 forskningsorganhögskolor och ll. %3nerna, ca m. ca

organisationeroch andra %.l Bland de namngivna konsultföretagenca
finns flertalet de nämnts marknadsledande inom områ-av som ovan som
det managementorganisationsutveckling. Vanligast förekommande Si-är

Därutöver bl.nämns Sevenco, Habberstad och MGruppennova. a.
Svenska Management Gruppen flera myndigheter. myndigheternaAvav
m.fl. oftastär det Statshälsan anlitatshar i fallnågra civil-samtsom
departementet. Härutöver fråganär det antal enstaka namngivnaettom
myndigheter.

Inom det Arbetsgivar- och personalpolitiska området bildenär en an-
Sammanlagt omkring 200 anlitadepå stödorganisationer harnan. namn

myndigheterna,nämnts 20 försvarsmyndigheter,är påav varav ca namn
främst FCF. Borträknat det försvarsinterna stödet utgjorde konsultföretag

27 %endast de namngivna stödorganen, civila myndigheter hela 53ca av
%, forskningsorganhögskolor och fl. °04 och andra organisationerm. ca ca

%. bekräftar16 Detta iakttagelseden i bilaga nämligengörs detattsom
arbetsgivar- och personalpolitiska inteområdet specielltär konkurrensut-

på marknaden. konsultföretagenAv detär endast Laborasatt nämnssom
någorlunda ofta. Bland myndigheterna m.fl. Statshälsan helt domine-är
rande. Statshälsan stödorganisationnämns i genomsnitt tredjesom av var
myndighet. finnsHärutöver florabred myndighetsnamn, varviden av
socialförsäkringsväsendet RFVförsäkringskassor nämns någraav myn-
digheter liksom LON några länsstyrelser. övrigaBland organisationerav
nämns andra arbetsgivarorganisationer, främst SAF ibland i form av-
Löneanalyser arbetsgivarföreningenAB SFO och Svenska kyrkans-,
Församlings- och Pastoratsförbund, arbetsgivarorganisationär försom
kommunalt anställd inompersonal Svenska kyrkan, Trygghetsstiftel-samt
sen.

Inom området Personaladministration myndigheternahar angivit sam-
manlagt 175 på anlitade organisationer,varav 35 är påca namn ca namn
försvarsmyndigheter, främst FCF. från försvarsinternadetBortsett stödet

%är 49 namngivnade stödorganisationerna konsultföretag, %35ca av ca
civilaär myndigheter, %5 högskolor och forskningsorgan och %11ca ca

andra organisationer. Konkurrensen inom området såledesär och som-
tidigare konstaterats i bilaga 5 begränsad. iakttagelseDenna förstärks då-

konsultföretagenbland DAFA Dataatt nämns AB och Program-man ser
varuhuset inomPVAB båda SKD-företagen liksom Key Data som

SLÖR-materialfrämst anlitas för dataregistrering flera myndighe-av av
SLÖR-systemet.Dessa företag har alla anknytning till statligater. det

Härutöver floranär på konsultföretag ymnig, Mercuri Urvalav namn men
i fleranämns också fall vilket kan förklaras med rekrytering personalatt 387av



SOU 199141myndigheterinom civilaangivna tjänsterna området. Blanddeen avvar
Bilaga 24RFVförsäkring-socialförsäkringsväsendetdominerar Statshälsan,m.fl.

jämställd-AMSarbetsförmedlingar ocharbetsmarknadsverketskassor,
personaladmi-anlitats för istödhetsombudsmannen bland dem attsom

anlitade organisationer bl.frågor.nistrativa Andra representeras a. av
Försäkringsbolaget SPPPersonaladministrativa Förening SPF,Sveriges

arbetsgivarorganisationerna SFO och SAF.och
myndigheterna uppgivitKompetensutvecklingområdet harInom sam-

stödorganisationer, 30 på250 på ärmanlagt varav ca namnnamnca
försvarsin-främst detförsvarsmyndigheter, FörvS och FCF. Undantaget

stödorgani-konsultföretag % namngivnautgjorde 58 destödetterna ca av
skolväsendetcivila myndigheter 31 %, högskolorallmännasationerna, ca

Även konsultföretag domi-organisationer %.% och andra l10 omcaca
särskiltinom område, kandettaleverantörer även attnoterasnerar som

for få kom-ofta anlitat myndighetermyndigheterna relativt har andra att
konsultföretagen finns ingennamngivnapetensutvecklingsstöd. Bland de

specialiseradeoftadominerande handlar detpåfallande leverantör om-
projektledning informationPR. Blandutbildningsinsatser för ocht.ex.
arkivmyndigheter och televerket stöd-civila myndigheter dominerar som

angivnai enkätenvilket sammanhänger med två deleverantörer, att av
arkivuppgifterregistrators ochkompetensutvecklingsinsatserna rörde

telefon, Vaktmästeri lokalvård. Ettintendenturuppgifter ochresp.
samordnadmyndigheter AMU och länsstyrelsenmindre antal nämner

florafrågautbildning, övrigt det bredregional SAMPU. I är avom en
utbildningsinsat-i anslutning till specialiserademyndighetsnamnenstaka

jämförelseviskompetensutvecklingsområdet vidaredetInom är van-ser.
kommunalskolväsendetanlita högskoleväsendet och det allmännaligt att
Exempelvisför för stödinsatser.vuxenutbildning, skolor vuxnastatens

uppdragsutbildning i förvalt-positionera sig förvissa börjathar högskolor
anlitas vanligtvis Svenska Kyrkanskyrkanningskunskap. Inom Svenska

Utbildningsnämnd.
angivit sammanlagt 380myndigheternaADB-området harInom ca

försvarsmyn-stödorganisationer, 50 påanlitade ärpå varav ca namnnamn
försvarsinternafrämst och FMV. Frånsett detdigheter, FörsvarsData

stödorganisatio-namngivnautgjorde konsultföretag 88 destödet ca av
°o, fl. och andracivila myndigheter 6 högskolor 4ca m. canerna,

förmodligen%. direkt på marknadenorganisationer 2 köpa stöd ärAttca
vanli-procentsiffror indikerar, eftersom denvanligare vad dessaänännu

förmodligen leverantöranlitade myndigheten televerketärgast avsom
fl.eftersom högskolor leverantörernättjänster och det bland somm.ex.

universitet.anlita datacentralen vidoftast någotbetraktade handlar attom
förekommer flertalet deanlitade konsultföretagenBland de namn somav

Sverige.iKonsultguiden marknadsledande på ADB-områdetenligt är
ProgramvaruhusetSKD-företageninom DAFA Data AB,Företag som

konsultföre-relativt ofta, vidareStatskonsult förekommerPVAB och rena
ÅF-Mandator olikaGemini, WM-data ochCapProgramator, samttag som

Nokia. fåtal myndighetsnamnfrämst Digital detoch Avleverantörsnamn,
388



SOU 1991 41inomfrågan UUHfrämstteleverketförutom är detnämns omsom
Bilaga 24datainspektionen.högskoleväsendet ochuniversitets- och

Övrigt meningsfullt görainte bedömtshar detområdetVad gäller att en
karaktär. Detområdets heterogenastatistisk med tanke påanalysnärmare

inomförsvarsmyndigheterna dettaävenunderstrykasförtjänar dock attatt
formforsvarsinternt i bl.anlita stödi första handtenderarområde att av a.

special-övrigt domineras områdetFörsvarsMedia och Försvarsresor. I av
tryckerier trycksaks-enskildapå marknaden såsomleverantöreriserade

språkvård ochframställningskonsulterframställning, privata språk- och
sigi fallmyndigheter har några väntkonferensservice. Mindreresebyråer

ochmyndigheter påliknande hos störrereprocentraler ochtill orten
upphandlingsfrågor.ianlitatsPIC någraInköpscentral harPostens av

användning konsulterstudie2.2 RRVs statens avom

Statensbara dyra198841 Goda råd ellerdnrrevisionsrapportenl -
konsultanvänd-statligagranskat denkonsulter, har RRVanvändning av

myndigheters i synnerhet.i allmänhet och hos störreningen sex
utnyttjande konsultermyndigheternas ärframgårAv attrapporten av

statliga myndigheter kon-upphandlade198687Budgetåretmycket stort.
föraffársverken svarademiljarder de då åttaför kr.,sulter varavca sex

enligt televerket denaffársverken RRV störstaBlandmiljard kr. ärdrygt en
konsultanvändarnai övrigt detvå störstaFMV och SIDA ärnyttjaren. av

myndigheterna.bland
i statsförvaltningen harkonsulteranvändningenframgårVidare att av

utsträckningiKonsultanvändningen sker allt störreår.ökat under senare
tjänstemän.antalvid antal enheter ochdecentraliserat ett stortett stort av

anmärkningar det tycks,riktar radRRVI mot ett,rapporten somen
policypåkonsultstöd. Bl. pekar RRVslentrianmässigt utnyttjande atta.av

konsultmarknadenofta kunskapenkonsultanvändning saknas,för att om
oftaavtal lämnar mycketupphandling upprättandebristfällig, ochär att av

ofta eftersatt.konsulterkontrollen ärstyrningen ochönska och attatt av
upphandling konsul-läggs påRRV deatt stora avsom nersummormenar

affärsmässig attitydmedoväsentligt kunnainte borde reduceraster en mer
befintligautnyttjaförmåga densida ochmyndigheternas störrefrån atten

konkurrensen.

till regeringen3 Stöd

tjänsterRegeringskansliets köp3.1 av

regeringskans-kartläggninggjortutredningen har RRVPå uppdrag avenav
organisationer.myndigheterkonsultföretag, ochtjänster frånliets köp av

budget-december 1990 ochgjordes novemberKartläggningen under avser-
inte i vilkenkartläggningen framgår198889 och 198990.åren Av om
anlitar frånstöd 389olika departementenfattning regeringskansliet och de



myndigheter inte för SOU 1991betalt sina tjänster. Vilka namngivna 41konsult-tarsom
Bilagaföretag myndigheter 24och anlitats förhar kartlagts endast budgetåretsom

Kartläggningen visar198990. regeringskansliet iockså hög utsträck-att
ning köper stöd. För och de båda studerade budgetårenexternt ettvart av

omfattningen regeringskansliets konsultutnyttjande 130 milj. kr.var av ca
utrikesdepanementet,inkl. ekonomiskhar redovisning. Häravsom egen

regeringskanslietbetalade budgetåret 198990 34 milj. till statligakr.ca
myndigheter.

förDe användarna konsulter social-,största är båda budgetårenav
utrikes- finansdepartementen.och departements konsultutnyttjandeDessa

speciellahar kännetecken.
Socialdepartementets konsultutnyttjande uppgick budgetåret 198889

till milj.36,5 kr. och budgetåret 198990 till 22,9 milj. kr. Huvuddelen av
för PR-insatserdessa medel användes olika slag i samband med AIDS-av

kampanjen. frånOm bortser dessa ligger socialdepartementetsbeloppman
konsultutnyttjande flertalet övriga jämförbarpå med departement nivå.en

Utrikesdepartementet anlitade förbudgetåret 198889 konsulter 29,7
milj. 198990 för milj.kr.kr. och budgetåret 28,8 Omkring hälften härav

särskilt föravsåg konto Datortjänster, omfattande utgiftersåväl alla förett
anlitande datacentral inkl. maskin- och bandhyror ADB-av som
konsulttjänster. beloppResterande avsåg andra köpta tjänstertyper av
konsultuppdrag. iKvarstår dock sammanhanget beloppsmässigtett stort
konsultutnyttjande for utrikesdepartementets del. övrigt framgår inteI av
kartläggningen uppgifter förnågra vilka till vilkanärmare ändamål ochom
organisationer dessa medel betalats. 1991använts Av års budgetpro-resp.
position 199091 100, bil. framgår intensivaprop. 5 dock den datori-att
seringen inom utrikesförvaltningen medfört behov kon-stora externaav
sulttjänster. Föredraganden räknar dock med detta behov kommeratt att
minska omfördelning inom till teknik-departementetgenom en av resurser

systemutvecklingssidan. Vidare enligtoch har propositionen utrikesdepar-
under de budgetåren ADB-utbildning forköpttementet senaste extern

ibetydande belopp. Genom stället genomförapå ADB-att satsa att
utbildning i regi Föredragandenräknar med uppnå bespa-att storaegen
ringar.

Finansdepartementet anlitade budgetåret 198889 förkonsulter 23,4
milj. förkr. och budgetåret 198990 18,9 milj. kr. Huvuddelen dessaav

informationsinsatserbelopp användes för olikaPR- och slag inomav
för särskilt för sparfrämjandeanslag åtgärder. Undantas dessaettramen

insatser, ligger finansdepartementets konsultutnyttjande på med deen
flesta övriga jämförbar nivå.departement

till förhållandenMed hänsyn varvid fortsättningsvisnämndatagen -
frånbortses utrikesdepartementet i brist uppgifter varierarpå närmare -

departementens årliga konsultutnyttjande milj.mellan 0,1 kr. statsråds-
beredningen budgetåren 198889 och 198990 15,9 milj.och kr. arbets-
marknadsdepartementet budgetåret 198990. Jämförelsevis höga belopp
betalas miljö civil-,arbetsmarknads-, dåvarande och energi-, industri-av

justitiedepartementen sistnämndaoch det gäller budgetåret 198990.
Jämförelsevis förutomlåga belopp betalas statsrådsberedningen 390av- -



SOU 1991 41jordbruks- och bostadsdepar-kommunikations-, utbildnings-,forsvars-,av
Bilaga 24mellan departementen vadfinns således tydliga skillnaderDettementen.

omfattning.konsultutnyttjandets totalagäller
detkartläggningen framgår för huvuddelen departementen ärAv att av

vid anlitandeför Utredningar användsanslag mest avm.m. somresp.
regeringskanslietsobetydligindikerar inte delkonsulter. Detta att aven

Social-för kommittéväsendet.i realiteten viakonsultutnyttjande sker eller
kampanjer kring AIDS ochFinansdepartementets nämnda spar-ovanresp.

bedrivitsfinansierats via särskilda anslag och ocksåharfrämjande åtgärder
omfatt-i inte obetydligtjänstersärskilda delegationer. Härutöver harvia

kommunikationsdepartementeti anslutning till utredningar påning köpts
industridepartementen gles-storstadskommittén, ocharbetsmarknads-

civildepartementet ungdoms-telestugeprojektet ochbygdskampanjen och
kommittén.

i särskilt högforskningsuppdrag. SådanaSärskilt redovisas betalda ges
flestacivildepartementen. Dearbetsmarknads- ochutsträckning avav

universitetforskningsuppdrag till ocharbetsmarknadsdepanementets ges
fråntjänster antalcivildepartementet bl.a. har köpthögskolor medan ett

fristående utredningsinstitut.forsknings- och
datakonsultföretag ochför anlitanderedovisning finns ocksåSärskild av

generellt småpå kontonenskilda datakonsulter. Beloppen dessa är sett -
utsträckningi liten departementen.ADB-konsulter används alltså av

för båda studeradeADB-området deStörst konsulter påanvändare varav
Justitiedepartementet.budgetåren industridepartementet och

forskningsorgan SCBtillsidan uppdrag högskolor och ärVid betaldaav
omfattningi betydandemyndighet tjänster köptsden enda avmervars

flera 198990 betal-Sålunda SCB under budgetåretdepartement. har mot
industri-finans-, ochjustitie-, social- arbetsmarknads-,ning anlitats av ,

universitettill ochVid sidan betalda uppdragcivildepanementen. av
forskningsorgan till för beloppeni flera fall uppdrag SCB de störstasvarar

fall stödinsatserstödtjänster från myndigheter. några harför Ibetalatssom
från stabsmyndigheter, främstköpts RRV.också

främst tjänstersärskilt departement köptövrigt någraI kan attnoteras,
från fackmyndigheter inom departementets verksam-specialistorgan och

energi-miljö- ochdåvarandehetsområde. Detta gäller bostads- ochex.
departementet.

kommittéväsendetRegeringskansliets utnyttjande3.2 av

kartläggningutredningen gjorthar StatskontoretPå uppdrag en avav
Kartläggningen gjor-regeringskansliets utnyttjande kommittéväsendet.av

främst perioden 1984- 1990.januari-mars Deunder 1991 ochdes avser
första sammanställdastatistiska uppgifter redovisas i handutgörs avsom

från för motsvarande därutöveruppgifter kommittéberättelserna år,
främst material från SCB.av
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3.2.1 SOU 199141Antal kommittéer

Tabell kommittéväsendets1 utveckling i antal kommittéermättanger
under 1984- kommittéeråren 1990. Antalet kommittéerarbetandeavser
och kommittéer sitthar avslutat uppdrag redovisningsåretunder ochsom
därigenom finns imedtagna kommittéberättelsen.

Tabell kommittéer1 Antal

År 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Antal 243 222 194 186 181 189 184

framgårAv tabell kommittéer minskatl antalet har °0med 25 underatt ca
perioden. Under de åren har antalet stabiliserats nivåpå kringsenaste en
180- 190 kommittéer år. I 1985 kommittéberättelse redovisasårsper
Förändringen föreantalet kommittéer Enligt1984. denna hade såvälav
kostnaden för kommittéväsendet antalet kommittéer minskat. Föresom
1984 låg genomsnittet kommittéerpå 300 toppnoteringår, med medper en

kommittéer329 1980.
Om från mindrebortser variationer uppvisar flestade departementman
nedåtgående trend vad gäller kommittéer.antal Undantagen miljö-ären

energidepartementetoch civildepartementet.och Miljö- energidepar-och
naturlig eftersomuppgång nybildatär det departementärtementets ett

med politiskt sakfrågor.aktuella för civildepartementetUppgången kan
delvis förklaras uppgiftermed från finansdepartementetbl. haratt a.
överförts till civildepartementet. Därigenom överförs kommittéeräven de

frågor.berör dessa Utbildningsdepartementet har toppnoteringsom en
inte1990 kan förklaras analys. Flertalet dessautansom noggrannare av

utredningar relativt nytillsatta.är
Tabell 2 redovisar kommittédirektivantal utfärdatshar respek-som av

tive departement under åren 1987-1989.

Tabell 2 Nya kommittédirektiv

Dep. 1987 1988 1989

-

Total OC xO O
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SOU 1991 41framgår finans-, civil- justitiedeparte-tabell 2 utbildnings-, ochAv att
Bilaga 24tillsätter flesti ordning kommittéer.nämndmenten nya

flestkonstateras har verksammaDärmed kan de departementatt som
flestkommittéer tillsätter kommittéer.även nya

3.2.2 Antal fárordnade i kommittéer

framgår kommittésekreterare itabell 3 hur många har medverkatAv som
kommittéer Uppgifterna iunder åren 1984- 1990. sekreterare ochavser
förekommande fall biträdande sekreterare. Valet dessa personalkatego-av

utifrån vid sidanrier har gjorts antagandet sekretariatetatt eventu-om-
anlitade för praktiskaella stödresurser detmerpartenexternt svarar av-

i kommittéerna.arbetet

förordnade för sekretariatsuppgifter i kommittéerTabell 3 Antal

1985 1990 FörändringDep. 1984 1986 1987 1988 1989

SB 27 28 225 5- - 35Ju 57 52 71 43 26 24 22
13 6 12 8 3UD 14 15 11

i28 29 27 17 17 20 13Fö 15-s 52 54 53 50 32 37 40 12
13 8 6 8 13 27K 7 14+-Fi 59 60 75 78 77 44 42 17

40 28 34 6U 37 30 41 43 -Jo 44 37 31 10 9 5 3311
32 22 23 53 45 41 23 9A

19 18 9 6 9Bo 15 11 11
201 51 34 29 17 11 4 47

C 39 46 26 22 22 42 50 11+
60 62ME 17 51 2+

416Total 441 414 395 341 367 375 66

endaståren 1987-1990Avser

Tabell 3 visar antalet sekreterare i kommittéer har minskatdet totalaatt
°0 perioden 1985-1991. kommunikations-med 15 under Med undantag av

civildepartementen samtliga minskat för-och har departement antalet
flestkommittésekreterare. Miljö- och energidepartementetordnade har

förordnade kommittésekreterare. Anledningen till främstdetta Delega-är
tionen 198901 for miljöprojekt i Skåne vilkenME sysselsätter 34västra
biträdande i delegationsekreterare. Om antalet sekreterare denna exklude-

kommittésekreterare minskat %har antalet totalt med 23 sedan årsettras
1984.

3.2.3 Kostnader för kommittéväsendet

redovisas for kommittéväsendetI tabell 5 den totala kostnaden under
budgetåren 198586- 199091.
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SOU 1991 41priser. Milj. kr.kommittéväsendet, löpandelörTabell 5 Kostnader
Bilaga 24

198889 198990 199091198687 198788198586Budgetår

189,0 210,9159,8 180,4138,5 143,3Kostnad

iför kommittéväsendet uttrycktframgår kostnadentabell 5Av att
perioden.milj. % Den72,3 kr eller 52 underpriser ökat medlöpande har

%.ökningen uppgick till 9årliga procentuella ca
för kommittéväsendet omräk-redovisas totala kostnadentabell 6 den1

hjälpFastprisberäkningen gjorts med Konsu-fasta priser. harinat av
1985 basår.mentprisindex med som

1985 årsi fasta priser iför kommittéväsendet uttryckt6 KostnaderTabell
prisnivå. Milj. kr.

198990 199091198788 198889198586 198687Budgetår

156,2157,0 154,5137,5 147,2138,5Kostnad

har ökatfor kommittéväsendetframgår kostnaden äventabell 6Av att
Ökningen perioden ochuppgick till % under13i fasta priser.uttryckt ca

kostnadsnivån ivarefter uttryckt198889,inträffade fram till budgetåret
stabiliserats.priserfasta tycks ha

förordnadekommittéer antaletsåväl antaletMot bakgrund att somav
for omvändaminskat i stället denkostnaderna haminskat bordehar

förklaringar till kostnadsök-kostnadsökning iakttas. Tänkbarakansom
framställningen.framgår fortsattaningen denav

3.2.4 Särskilda grupper
verksamheterkommittéväsendet finansierar andraför ävenAnslaget av

kommissio-delegationer, råd,mindre karaktär,eller permanent sommer
tillanknytningmedoch arbetsgrupper, dvs.och ettexpert- grupperner

särskildautvecklingensyfte bildfleraeller departement. 1 att avavge en
särskildai dessaredovisas antalet sådana tabell Utöver gruppergrupper

underbilagafr.o.m. redovisas iutredningar 1987antaltillkommer ett som
alltsåi redovisade antalet kani kommittéberättelsen. tabell 7Det vara en

särskildaunderskattning totala antaletdet grupper.av
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SOU 199141Tabell Antalet särskilda7 redovisas under anslagetgrupper som
Utredningar m. m.

Departe-
8384bå 8485 8586 8687 8788 8889 8990ment
7 9Ju 5 4 911 6
3 9UD 8 8 5 4 5

Fö 1 61 11 11 8-S 10 12 9 10 11 9 7
16K 14 11 12 1311 11

Fi 1 2 4 2 2 5-4 3U 15 2011 15 16
Jo 4 34 2 7 7 2
A 1l 15 10 10 911 9
B 3 24 4 7 10 9

17 20I 20 14 14 13 14
C 9 9 15 13ll 15 12
ME 8 6 4 2- - -
Totalt 85 98 99 110 122 126 106

100Index 115 116 129 143 148 125

framgårtabell 7 redovisadeAv det antalet särskilda har ökatatt grupper
Ökningenkraftigt fram till budgetåret 198788. uppgick till 37 Budget-st.

sjunkeråret 19891990 särskildaantalet den sammantagnagrupper men
ökningen antalet påtaglig.är ändå Denna ökning kan förklaringav vara en
till kommittéväsendets kostnader har ökat samtidigt för-antaletatt som

forordnade sekretariatsuppgifter i kommittéer minskat.har
Utbildningsdepartementet flesthar särskilda uppvisaroch dengrupper

Ävenkraftigaste ökningen bland departementen. industri-, kom-
munikations- civildepartementenoch uppvisar antal särskildaett stort

Finansdepartementet har tillsattgenomgående minst särskildagrupper.
grupper.

3.2.5 Stabsorganens insatser för kommittéer

stabsmyndigheterna främstAv det Statskontoretär och RRV utnyttjassom
för insatser kommittéer.åt Statskontoret har under de erhållitårensenaste

antal uppdrag biträda kommittéer dels regeringen, direktdelsett att av
från kommittéerna själva. blivitDet har allt vanligare regeringen iatt
kommittédirektiv föreskriver utredning skall biträdas statskonto-att en av

För kommittéer ofta naturligt anlitadetär Statskontoret harret. att som
i enskildasåväl insyn myndigheter överblick reformarbetetöver såsom

utvecklingsarbetet kan Enskildasamordnas. medarbetare deltar även som
i kommittéer. förekommer relativt oftaDet också statskonto-experter att

beviljar tjänstledigheter för förordnasmedarbetare sekrete-ret som som
i olika kommittéer.rare

förKostnaderna utredningsinsatser, idessa fall inneburitdel harsom en
Statskontoret genomfört huvuddelen kommitténs utredningsarbete,att av

har till milj.uppgått drygt kr. %5 Detta 14 10motsvarar ca resp. av
Statskontorets kostnader for rationaliseringsuppdrag budgetåren 198889

198990. tillkommer förDärutöver kostnader expertmedverkan. 395resp.



SOU 1991 41varierar. Statskontoretskommittéernaavrapportering tillforFormer
Bilaga 24ellersärskild statskontorsrapportredovisas iantingeninsatser kan ettsom

redovisningar.skriftligakommittéernastillunderlag egna
direktuppdrag kommermotsvarande medinte på sättarbetarRRV som

forhar betydelseregeringsuppdragfår iblandkommittéer. Verketfrån som
oftast forfallredovisas i sådana ävenoch resultatetkommittéernas arbete

fram underlagsin revisionocksåkommittéerna. RRV tar somgenom
tillsättandetinitierarför kommittéer och ävenintressebedöms avavvara

problemrevisionsrapporter uppmärksammaikommittéer att somgenom
ifrån deltar kom-RRVutredningsinsatser. Medarbetaresärskildakräver

tjänstledighet foromfattningbeviljas i vissochmittéarbete expertersom
kommittéer.sekreteraruppgifter imedarbetaatt

betänkligheterprincipiellavissafinns enligt RRVrevisionen attFör som
bliutredningsobjektvilkas kankommittéerimedverkarevisionsorgan

finnsavdelningekonomiskagranskning verket. För RRVsforföremål av
konfliktsituation.inte dennaenligt verket

forinsatseroch RRVsfinns Statskontoretsskillnader mellanVissa
sinkommittéerfrämstbiträder verketEnligtkommittéer. RRV genom

kommittéer tillsättsför såvälhar betydelseunderlagrevision med attsom
utsträckningi änStatskontoret utgör störrekommittéernas arbete.som

och RRVkommittéer. Statskontoretför BådeutredningsstödRRV ett
frågor. Därmed kani olika sägaskommittéeranvänds expertorgansomav

kommittévä-förobetydligintestabsmyndigheter utgördessaatt resursen
sendet.
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verksamhetstödmyndigheternasStrukturering av

delLONFCF ochSPV, SIPU,RRV, SAV, samtStatskontoret, aven
mycket skif-bedriver verksamhetkammarkollegiet uppgifter ochhar av

verksam-derasstödmyndigheterna ärförKännetecknande attslag.tande
förvaltnings-regeringskansliet ochriktad tilldeltill övervägande ärhet

till allmänheten.riktadliten deltill mycket ärmyndigheterna samt
skiftande verk-stödmyndigheternaspromemoria strukturerasdennal

marknadsfdrutsättningarna.uppdragsgivare ocheftersamheter
förvaltningsmyndigheternaregeringen ellermyndigheterna harStöd som

marknadsförut-olikaunderlämnasför stödet. Stödet kanuppdragsgivare
stödmyndigheternasfördelasföljandebemärkelse. I detsättningar i vid

forvaltningsmyndighetema.ärregeringen ellerefterverksamhet upp-om
underindelninguppdragsgivare l görsdragsgivare. regeringen ärNär en

allmänheten ellermyndighetsutövningfrågaefter det gentemotär omom
l.l,myndigheternaföreskriftsgivandeoffentligrättsligt gentemot grans-

utredningstjänsterl.2verksamhetpolicyskapandeellerkande resp.
statliga privataolika ellertillhandahållasregeringen kan avm.m. som

l.3.leverantörer
efterunderindelninguppdragsgivare 2 görsmyndigheterna ärNär en

obligatoriska,utnyttjas, dvs. ärde måstetjänsterfrågandet är somomom
2.1, tjänsterstödmyndighetendasttillhandahållsoch somenavsom

tjänstenutnyttja därväljafrivilligt kanförvaltningsmyndigheterna att men
ifrivilliga tjänsterstödmyndighet 2.2,tillhandahållsendast somav en

framtida konkur-stödmyndighet därtillhandahållsdag endast menav en
konkurrensmässigaundertjänsterfrivilligamöjlig 2.3är somresp.rens

organisatio-privatastatliga ellerflera 2.4tillhandahållasformer kan av
ner.

tillhandahål-för närvarandestödmyndigheternanärbetonasDet bör att
inte alltid betydadettai konkurrens, behöver attfrivillig tjänstler en

avgifter.finansieras medtjänsten
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Den indelning gjorts framgår Följande SOU 199141sammanställning.som nu
Bilaga 25

Regeringen 1
Föreskrifter andra myndigheter, myndighetsutövninggentemot gent--

allmänheten 1,1emot
Förslag, policy granskningoch 1,2-
Frivilliga tjänster, konkurrens .31-

Myndigheter 2
Obligatoriska tjänster, monopol 2,1-
Frivilliga tjänster, monopol 2.2-
Frivilliga tjänster, monopol, potentielltemporärt konkurrens 2.3-
Konkurrens 2.4-

FöljandeI den presentationen fördelas översiktligt på de kategorier som
redovisats, olikade verksamheter Statskontoret, RRV, SAV, SPV,nu som

SIPU, FCF och LON kammarkollegiets administrativa service bedri-samt
För resultatet skall bli överskådligt förenklingar.görs hel delattver. en

uppdelningDen stödmyndigheternas verksamhet görs här byggerav som
föreställningenpå villkorde för tillhandahållandetgäller respek-att som av

tive tjänst dels underlättar överblick förståelseoch nuvarande organi-av
sation, dels kan ändamålsenlig vid diskussionom hur de olika verk-vara
samheterna föraskan i organisationer finansieras.ochsamman

Statskontoretl

Statskontoret arbetar främst på uppdrag regeringen utför ävenav men
förvaltningsmyndigheter.uppdrag åt På uppdrag regeringenav samman-

ställer Statskontoret ännu några år övergångsvis myndigheternas underlag
för det anskaffningsanslagetcentrala för ADB-utrustning. Detta kan sägas

granskningsuppgiftutgöra l.2. Statskontorets granskande verksamheten
utförs vidare tillyttranden regeringen ärenden iöver dennagenom som
varje särskilt fall beslutat remittera till statskontoret. En granskningsupp-
gift utförs också när Statskontoret lämnar regeringen föreskrivetett av
samrådsyttrande till myndighet denna sedan tillöverlämnaren som rege-
ringen. frågaI upphandlingarstörre ADB-utrustning gällerom av en
generell handläggningsordning. Enligt denna fattar användarmyndigheten

Ävenbeslut val leverantör i samråd med Statskontoret. detta ärom av en
granskande verksamhet utförs regeringenpå uppdrag .2.1som av

utredningsuppdragDe Statskontoret utför på regeringenuppdragsom av
l.3 är sådant slag det i de flesta fall finns någon tänkbarattav annan
leverantör. Arbetet kan i utförasstället stabsmyndighet,ex. av en annan

kommitté, särskild förvaltningsmyndighetutredare, eller någoten en en
konsultföretag.

Statskontoret bedriver utvecklingsarbete direkt indirekteller på regering-
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SOU 199141omfattar vägledning tillutvecklingsverksamhetenuppdrag. En del avens
Bilaga 25tekniker.myndigheterna lämpliga Denna del verksam-metoder och avom

i huvudsak hänföras tillkan 2.4.heten
Standardisering inomverksamhet normering och ADB-En annan avser

tekniska förStatskontoret fastställer meddelarområdet. och stats-normer
rådgivandeADB-användning. 2.2.förvaltningens ärDessa normer

till förvaltnings-utför för stödverksamhet StatskontoretDen attsom ge
fall frågamyndigheter skiftande detkaraktär. I del ärär attomav en

kapacitets-regeringens myndighet ellerpåStatskontoret uppdrag ger en
organisations-i ellerkompetensmässigt stöd 2.1. Detta kan gälla större

genomförtsADB-frågor. aktuellt säkerhetsanalyserEtt exempel är de som
fallstatliga myndigheters andra gäller generelltADB-system. I attav

frånmyndigheterna i vissa speciella frågor anlita stöd Statskontoretskall
anskaffningfrämst vid olika former ADB-Detta gäller2.1. avav

användningutrustning, avropsavtal.ex. av
Övrigt förvaltningsmyndigheternaStatskontoret lämnar ärstöd avsom

inte tjäns-frivilligt Statskontoret monopol, motsvarandeslag och har utan
stödmyndighet ellertillhandahållas2.4 kan ocksåter av en annan av

konsultföretag. former förekomma, Statskontoret stöderkanDe är attsom
finnsmyndighets utredningsarbete deteller medverkar i utan att etten

samverkansformen uttrycktregeringsuppdrag i eller påärendet är annatatt
Vidareskall i samråd med statskontoret. lämnararbetet skesätt än att

vägledning till myndigheterna ifrivillig konkurrensutsattStatskontoret och
utbildning.form skrifter, handböcker ochav

tillhandahållerfrivilliga obligatoriska tjänsterDe och Statskontoretsom
Övrigavgifter.i fråga anskaffning ADB-utrustning finansieras medom av

finansieras iverksamhet huvudsak med anslag.

Riksrevisionsverket2

redovisningsrevision förvaltningsrevision granskningRRVs och är en som
självfallet inte iutförs regeringen 1.2. Detta utesluterpå uppdrag attav

till revisionen till myndig-anslutning på sedvanligt också lämnas rådsätt
frågor for-i inom revisorns kompetensområde. Någotheterna normala

finns anskaffa i fall tjänsterhinder knappast för regeringenmellt att vart
revisionsbyråer.redovisningsrevision från privata När RRVavseende

tillsig regeringen remitterar verketärenden utgör ävenöveryttrar som
granskningsuppgift.detta en
övriga främst ekonomiadministrativ ochRRVs verksamhet är naturav

utförs till för förvaltningsmyndigheter.stöd regeringen Med stödeller av
bemyndiganden från regeringen föreskrifter främstutfärdar l lRRV om.
redovisning utgifter. Syftetmyndigheternas inkomster med dessaochav

för likformigbestämmelser statsmyndigheter korrekt ochnå allaär att en
riksredovisning.redovisning tillkan koncerngemensamsom aggregeras en

Samrådsskyldighet myndigheter önskar använda eko-med RRV när egna
Ävennomisystem utform- 399har syfte. i fråga statliga betalningar,samma om



SOU 1991 41förfarandet upphandling utfärdarning statliga avgifter och vid RRVomav
Bilaga 25föreskrifter.

utfärdar föreskrifter ilämnar verket regelPå de områden där RRV även
Föreskrifter förordning.förslag till regeringen l.2 bör medom som ges

frivilliga tjänsterVidare i regel på områden också ilämnar RRV samma
form 2.2 till myndigheterna.allmänna rådav

till förvaltningsmyndigheterna i fall obligatorisktRRVs stöd är av
tjänster användning KGslag 2.l. Exempel på sådana är dock systemav

för redovisning kreditgarantier användning statligaoch det betal-av av
ningssystemet. tjänster i frivilliga erbjuds i faktiskFlertalet stället ochär

domine-eller potentiell konkurrens med andra leverantörer. Det ochstora
statsförvaltningenekonomisystemet i S till-rande system RRVsom

utformatinte obligatoriskt. Systemet förhandahåller sålunda är klaraär att
från regeringen myndigheternas redovisning förde kraven på ochexterna

i viss tillgodose myndigheternas interna för ledningmån behov ochatt
diskuteras erbjudsstyrning. kan under konkurrens 2.4Det systemetom

föreligger. Affársverkeneller potentiell konkurrens 2.3 ochendast ettom
infört införatiotal myndigheter eller har konkreta planerandra har på att

ekonomisystem.egna
ekonomisystem information,leverantör lämnar RRVUtöver att vara av

utbildning till myndigheterna i fråga redovisning,och rådgivning om
finansiering,ekonomisystem, betalningssystem, anslagskonstruktioner, ut-

formning statliga avgifter, resultatanalys resultatredovisningoch samtav
Ävenstatliga vissa inslagden budgetprocessen. monopol 2.2 ochom av

föreligger erbjuds tjänsterna imonopol 2.3 huvuddelentemporärt av
stödmyndigheter konsultföretag.konkurrens 2.4 med andra och

finansieras iredovisningsrevision med anslag vadRRVs utom avser
statliga stiftelser vissa uppdragsfinansie-revision affärsverk, ochnågraav

Förvaltningsrevisionen finansierasmyndigheter. med anslag, liksomrade
i formföreskrivande verksamheten. tillhandahåller tjänsterden När RRV

ekonomisystem, rådgivning och utbildning detta i utsträckningsker storav
avgifter.mot

arbetsgivarverk3 Statens

första arbetsgivarorganisation för statliga myndighe-SAV i hand deär en
tillhör särskilt organisationen skyldigaDessa beslut och ärterna. utan att

tjänster förhandlaranvända vissa dess 2.1. SAV och sluter ramavtalav
myndigheternas räkning. statligoch sektoravtal för l och med SAV äratt

vid föreskrifter bindande tolkningaravtalspart lämnar behov medverket
föreskrifter2.l avtalen till myndigheterna. Dessa baserade påärav

föreskrifter offentligrättsligträffade kollektivavtal inte påoch utgör grund.
arbetsgivarorganisation utformar SAV arbetsgi-Som också en gemensam

olika intresse för myndigheterna. SAVvarpolitik inom områden ärsom av
arbetsgivarintressen olikatill myndigheternas iäventar gemensammavara

följerfråga obligatorisk tjänstsammanhang. När så sker detär om somen
medlemskapet. 400av



1991 41SOUmyndighet begäranenskild påtillstödockså lämnaSAV kan aven
Bilaga 25avtalstolkning,förhandlingar,vid lokalagälla stödkanDetdenna. t.ex.

med struktur-i sambandoch rådtvisteförhandlingar, domstolsprocesser
tillhanda-SAVpraktiken endastislagTjänster detta kanförändringar. av
i frågagällersak2.2. Sammamonopolvarför sigdet rörhålla ett omom

arbetsgivar-konferensverksamhet medutbildnings- ochdenhuvuddelen av
SAV ocksåutsträckning erbjudergenomför. I någoninriktning SAVsom

konsultföretag. Detstödmyndigheter ochmed andraitjänster konkurrens
personaleko-kompetensutvecklingpersonal- ochi fråga samtgällakan om

nomi 2.4.
regeringen. gällerDettaverksamhet på uppdragutförSAV även ex.av

myndighetersför omräkningregeringentillunderlaglämnarverketnär av
lönemerkostnadertäckningför beslutbudgetarbetet,lönemedel i avom

utförSAVförsvarsprisindex. Närilöneutvecklingenberäkningföroch av
siggranskningsroll 1,2. SAViverket yttraruppgifter uppträderdessa en

till verketremitterasbetänkandenutredningarsstatligaockså över avsom
för deintressebevakning2.1därvidutför SAVhuvudsakregeringen. I en

remissärende hafall dockdel kanräkning.myndigheternas Istatliga etten
myndighets förslag.granskning .2lkaraktär annanav enav

från regeringen.utredningsuppgifter uppdragoch andrautför ocksåSAV
fallerområdenundersökningar påanalyser ochkan gälla göraDet att som

samtalspart-fungerakan ocksåkompetensområde. SAVinom verkets som
propositionerförfattningar ochberedningregeringskansliet vidåt avner

organisationsför-Vidområdet. störrestatligt löneregleradegäller detsom
regeringen rådpropositioner kan SAV ocksåibehandlasändringar gesom

förfaringssätt l .3.lämpligtom
finansieras medaffársverkenstatligabedrivs för deverksamhetDen som

med anslag.verksamhetenövrigt finansierasavgifter. I

pensionsverkochlöne-4 Statens

förvaltnings-tillinriktad lämna stödpåheltverksamhet nästanSPVs är att
myndigheterna.

obligato-dettjänster ärtillhandahåller SPVpensionsområdetPå som
förhärpåExempel är2.l.myndigheterna användariskt för systematt

dengrunduppgifter behövsinnehållermatrikelföring de omsomsom
SPVpensionsförmåner.besluti medenskilde tjänstemannen samband om

avseendegrupplivförmånerutbetalning pensions- ochutför stats-också av
till myndigheternaföreskrifterutfärdar rapporte-anställda. SPV om ex.

prövningenmatrikeluppgifter l.l. Det är värtring attatt notera avav
grupplivförmåner skerochpensions-, avgångs-beräkningrätten samt av

arbetsgivare och arbetstagaror-pensionsavtal mellanenligt statenett som
intesåledesskerVerksamhetenstatliga området.ganisationerna detpå

myndighetsut-inte frågaoffentligrättsligt och det ärregelverkenligt ett om
tjänstepensionsför-delarfråga deövning allmänheten. Igentemot avom

tilläggspension ATPallmänfolkpension ochmånerna utgörssom av
respektive 40lfattaroffentligrättsligt regelverk,vilka grundas på ettm.m.,
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fattar därmed beslut innebär myndighetsutövning Bilaga 25allmän-gentemotsom
heten.

På litet område grundas dock pensionsförmånerett på bestämmel-m. m.
i lag. Detta gäller pensionsförmåner till statsråd. I falldettaser ex.

innefattar således SPVs verksamhet myndighetsutövning all-gentemot
mänheten 1.l.

SPVs andra verksamhetsområde tillhandahållandegällerstora löne-av
och personaladministrativa inkl. utbetalning löner. Desystem centralaav
löne- och personaladministrativa erbjuds myndigheterna isystemen poten-
tiell konkurrens 2.3 eller konkurrens 2.4 med andra leverantörer. Affärs-

Försvaretsverken, myndigheter och polisen använder exempelvis inte
SLÖR-systemet. frågaI lokala lönesystem och personaladministrativaom
informationssystem föreligger närmast konkurrensförhållanden 2.4.

SPVs verksamhet finansieras avgifter frånmed användarna.

institut5 Statens för personalutveckling

SIPUs utbildnings- och konsultationsverksamhet riktas i första tillhand
de statliga förvaltningsmyndigheterna. Erbjudna tjänster frivilliga förär
uppdragsgivarna och tillhandahålls i konkurrens 2.4 med andra stödmyn-
digheter och konsultföretag. På några områden, i fråga vissat.ex. om
förvaltningsnära specialiteter, kan det sigröra potentiellsnarare om en
konkurrens 2.3. omfattandeDen internationella konsultverksamheten
sker i konkurrens med svenska och utländska konsultorganisationer.

Regeringen iär ganska liten utsträckning uppdragsgivare till SIPU.
Regeringen har köpt tjänster i fråga språkvård, styrelseutbildningex. om
och chefsförsörjning. l dessa fall har regeringen kunnat köpa motsvarande
tjänster frånl.3 andra stödmyndigheter fråneller konsultföretag. SIPU
utför vidare på uppdrag regeringen övergripande undersökningarav avse-
ende kompetensutveckling och service inom statsförvaltningen.

SIPUs verksamhet finansieras avgifter frånmed dem användersom
organisationens tjänster. Ett mindre finnsanslag också.

6 Kammarkollegiet

Kammarkollegiet erbjuder administrativ service på EA- och PA-områdena
det står myndigheterna fritt anlita. Det frågaär tjänsterattsom om som

dataregistrering, lönerapportering, utformning kontoplaner och bokslutav
uthyrning ekonomipersonal. Verksamhetensamt bedrivs i princip iav

konkurrens med andra leverantörer 2.4.
Den administrativa servicen finansieras avgifter frånmed dem som

utnyttjar den. 402



SOU 199141civilförvaltning7 Försvarets
Bilaga 25

uppgifterFCFsi sin helhet i bilaga berörs endastbehandlas 21. HärFCF
personaladministration exkl. arbets-ekonomi redovisninginom och samt

verksamhet deinom FCFsdessa områdenDet ärrätt. motsvarar s.
stabsmyndigheternas.

verksamhetsförordningen 19831276,i försvarsmakten.ingår IFCF
befogenheter.uppgiftermyndigheterna ochtilldelas bestämda roller,VEF

utgiftsram.iMyndigheterna hålls också gemensamsamman en
tillsyn försvars-regeringen FCF 1.l överPå uppdrag utövar attav

redovisning medels-rättvisande och säkermyndigheter harmaktens enen
föreskrifterfår de behövshantering. FCF i samråd med RRV meddela som

fackuppgift inom området kameral-för 1.l. FCFssäkerställa dettaatt
i krigför kameraltjänstomfattar FCF fastställer reglementetjänst bl. atta.

l .l.
personaladministrativainom ekonomi- områdenaFCFzs fackroll de och

FCFpolicyskapande verksamhet 1.2. Näromfattar granskande ochäven
sig regeringen remitterar detta ocksåutgörärendenöveryttrar ensom

granskningsuppgift .2.1
utveckling användning personal-Enligt FCF för ochVEF avansvarar

rutiner i övrigt inomekonomiadministrativa stödoch och samtsystem
Försvarsdepartementetstill myndigheter inom område.dessa områden

försvars-uppgiftsfördelningen myndigheterna inomRoll- mellanoch
monopolsituationhuvudsakligen iinnebär FCF arbetarmakten att en

ÖB försvars-inom försvaret övriga myndigheter inommeddelar2.1.
planering budgetering.Föreskrifter för tillgodose behovet ochmakten att av

drift förvaltning redovisnings-, ochVad utveckling, budget-gäller och av
myndigheter utnyttja tjänsterlönesystem Försvarsmaktens FCFsmåste

2.1.
till frivilligt tillhanda-områden delAnvändarstöd inom dessa är men

Utveckling drift övriga ekonomi-hålls och ochFCF 2.2.endast avav
kategori.till tillhörpersonaladministrativa stöd dessasystem samt samma

Även utformningövrigt konsultinsatser och utbildningstöd i form samtav
publikationer hänförasocksåoch tillhandahållande handböcker och kanav

kategoritill 2.2.samma
personaladministrativafrämst inom området,Viss stödverksamhet, det

försvarsmakten FCF konkurrenserbjuds i konkurrens 2.4. Inom möter
erbjuderförsvarets förvaltningsskola försvarsdata.från och Externtex.

privata konsultföretag konkurrens.RRV och SIPU samt
regeringen uppdragFCF i utredningar l.3 och pådeltar på uppdrag av

myndigheter 2.2.av
frånbil. föreslår regeringen FCF budgetåretI 1990911102 1 attprop.

anslagsfinan-199293 inte ingå försvarsmakten och heller intelängre skall i
omfattas inteinom utgiftsramen militära försvaret.sieras för det Därmed

försvarsmaktens myndigheterFCF VEF. Tillsynsansvaret för haratt enav
medelshanteringrättvisande redovisning bör då kunna åläggasoch säker

koncernledningen försvarsmakten. Fackrollen 1.l ochRRV inomsamt
Uppgiftenledningssystemet inom försvarsmakten.1.2 bör kunna utgå ur 403



utfärda föreskrifter inom ekonomiområdet sou 199141l.l bör kunna åläggasatt
RRV. Bilaga 25

Från budgetåret 199293 har FCF ingadärmed frånstående uppdrag
regeringen Stödetl. FCF erbjuder myndigheterna inom de ekonomi-som
och personaladministrativa iområdena kan då sin helhet hänföras till
kategorin frivilliga tjänster 2,2, 2.3 och 2.4.

Delar tjänster frågaFCFs i löne- och personaladministrativaav om
för avgiftsfinansierade.är närvarande Avgiftsñnansieringensystem m. m.

Övrigutökas under budgetåret 199192. anslagsfinansierad.verksamhet är

8 organisationsnämndLänsstyrelsernas

LON uppgifterhar viss övergripande karaktär utförs för regeringenav som
och länsstyrelserna. innebär följaDessa utvecklingen inom länsstyrel-att

verksamhetsområde och vidta de åtgärder behövs och verkaattsernas som
för samordning mellan länsstyrelserna mellan dessa och andrasamt myn-
digheter. finns inslagDet granskande och policyskapande verksamhetav

i uppgifter.l .2 dessa omfattandeDen remissverksamheten likartadär av
karaktär.

LON kan meddela länsstyrelserna föreskrifter på några områden l.l,
nämligen beträffande tillämpningen handelsregisterlagen, registreringav

fastighetsmäklare, diarieföringlänsstyrelsernas och hur länssty-av m. m.
relserna tillhandahållaskall UC uppgifter föreningsregis-handels- ochur

Det kan Statskontoret nyligen föreslagit ochter. noteras att att patent-
registreringsverket bliskall huvudman för uppgifterna med handels-ny

föreningsregistren.och
LON bevakar länsstyrelsernas återbetalning rationaliseringsinveste-av

ringar till slutet budgetåret 199394. kanDetta betecknasav som en
granskningsuppgift 1.2.

Huvuddelen den verksamhet utförs regeringenåt utred-av som avser
ningsuppdrag l.3

När länsstyrelserna uppdragsgivare, gäller tillär det del stödstor som
länsstyrelserna frivilligt kan välja utnyttja. LON biståkan och rådatt ge

bedrivande,arbetets i form normalarbetsordning 2.2. Utöverom ex. av
detta arbetar LON mindreunder eller uttalad konkurrens med statligamer

privata organisationer.och frågaDetta gäller i utbildning ocht.ex. om
ADB 2.4. Det LONstöd kan inom ekonomiadministration samtge ex.
diarie- arkivfrågoroch visserligen frivilligt,är LONs specifika kom-men

särställning monopolkaraktär 2.3. LONs verksamhetpetens ärger en av
anslagsfinansierad.
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