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SOU 1992:112

Till statsrådet och chefen för

finansdepartementet

Genom beslut den april9 bemyndigande1992 regeringen chefen för
finansdepartementet, statsrådet Wibble, tillkalla särskild utredareatt en
för över regeringskansliets intemadministration i syfte effektivi-att attse

verksamheten.sera
Med stöd detta bemyndigande tillkallade departementschefen den 29av

Åseapril 1992 såsom särskild utredare statssekreteraren Lidbeck.
Till sekreterare förordnades den 18 maj 1992 administrative chefen

Hans Andersson.
Utredningen har antagit utredningen regeringskanslietsnamnet om

intemadministration REGINA.
Utredningen överlämnar härmed betänkandet SOU Admini-1992:112

strationen i kanslihuset.

Stockholm i oktober 1992

Åse Lidbcck

Hans Andersson
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Sammanfattning

Kapitel Bakgrund

I utredningens direktiv regeringskansliets internadministrationsägs att
rationaliserasbehöver och effektivare. Förändringargöras bör ge-

nomföras möjliggör ökad efterfrágestyming och ökat kostnadsansvarsom
för den basservicen i departementen. Ansvarsfördelningen mellanegna
departementen och förvaltningskontoret samtidigt klargöras.måste

tillUppdraget Regina innebär heltäckande förslag till organisa-att ett
tion och arbetsformer för intemadrninistrationen i regeringskansliet tas
fram.

skall innefattaFörslaget också förplan genomförandeten av en
eventuell organisation och övergång till arbetsformer, varvidny nya
särskild uppmärksamhet skall förankraägnas sättet förändringar iatt
hela regeringskansliet.

Regina har systematiskt igenom de internadministrativagått funktioner
finns i regeringskansliet och de tjänster produceras. Särskildsom som

fördjupning har skett när det gäller bl.a. förvaltningskontorets olika
tjänster.

Ett antal intervjuer har genomförts och idéer och förslag tillstort
förändringar har efterhand diskuterats olikamed företrädare för
departementen och förvaltningskontoret.

syftel resursfrâgoma särskilt belyste har utredningen bl.a. anlitatatt
Statskontoret för s.k. INKA-studie några departement.en av

Under utredningens gång har informationsmötenantal hållit medett
företrädare för olika personalgrupper och med berörda arbetstagarorgani-
sationer. De har därvid beretts tillfälle följa arbetet och framföraatt
synpunkter.



SOU 1992: 112Sammanfattning10

utredningarKapitel Tidigare och pågående

mednuvarande organisationenkapitlet redovisas bakgrunden till denI
utredningsarbetedepartementsreform.utgångspunkt från 1965 års Det

bildadestill förvaltningskontoretledde fram det nuvarandeattsom
redovisas översiktligt.

pågåendeavslutade ellerkapitlet också genomgångI görs en av
för Reginas arbete.utredningar varit särskilt intresseavsom

ansvarsstrukturenKapitel Den formella

iansvarsstrukturenredogörelse för den formellaI kapitlet lämnas en
Statsrådsberedningen och departementenregeringskansliet, förutomsom

förvaltningskontor.omfattar regeringskansliets
ochstatsministerntill uppgift biträdaStatsrådsberedningen SB har att
SBbiträds departement.övriga i den dessa inte någotstatsråd mån av

rättschefenskansli ochavdelning, statsministernspolitiskbestår av en
handläggs inomStatsrádsberedningenkansli. anslag tillFrågor om

admini-denförocksåJustitiedepartementet merparten avsvararsom
strativa servicen till SB.

skallfrågorsamordningsfunktion innebärviktighar ocksåSB somen
statsråd.övriga ochi samråd med departementberedas

regeringskansliet.inomsäkerhetsfrågomavidare förSB har ansvaret
ochdepartementschefenunderarbete leds närmastDepartementens

statssekreteraren. Dennestatsråd inom departementeteventuella övriga av
inom departe-samordningsarbetetplanerings- ochfrämst förskall svara

bedrivs i överens-och övervaka arbetetverksamhetsområde attmentets
planeringen.stämmelse med

expeditionschefema,ochtillhör, i likhet med rätts-Statssekreterama
biträda departe-skallChefstiänstemännenchefstjänstemän.kretsen av

handläggningmeddepartementetmentschefen övriga statsråd inomoch
skaplaneringsarbetet. Desärskilt sådana rörfrågor och ärenden, somav

medverksamhet,departementetsmed samordnaockså biträda att
bestämmer.uppgifter departementetytterligarearbetsledning och de som

personalen i departementetfrågori rörVarje departement beslutar som
inteadministration,departementets annatoch i andra frågor rör omsom

föreskrivet.är
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Om administrativt ärende även berör förvaltningskontoretsett
verksamhet skall ärendet beredas i samråd med kontoret.

Förvaltningskonroret FK är det förvaltnings- ochgemensamma
arbetsgivarorganet för regeringskansliet. Förvaltningskontoret skall enligt
sin instruktion besluta i frågor löner, arvoden ochgemensamma om
arbetsgivarpolilik. Kontoret skall fastställa riktlinjeri frågorgemensamma

personal och personaladministration och besluta i frågorom gemensamma
service, administration och rationalisering. FK skall också beredaom

ärenden fördelning inom regeringskansliet i samband medom av resurser
organisationsförändringar, ibesluta frågor,ADB beslutagemensamma

fördelning lokaler och samordna viss inköpsverksamhet.om av
FK leds styrelse på åtta hittills till övervägandeav en personer som

delen hämtats från statssekreterarkretsen.
Revisionen regeringskansliets verksamhet handhas revisions-ettav av

kontor i civildepartementet.

Kapitel Internadministrationens omfattning

Med intemadministration utredningen det arbete utgör stödettmenar som
för sakverksamheten.

Utredningen använder begreppen administration och intemadmini-
stration synonymt.

den kartläggningAv utredningen gjort administrationens omfattningav
framgår sammanlagt 390 personár ägnas intemadministrativaatt ât rent
uppgifter i departementen. De personal- och ledningsfrågor hanterassom

statssekreterare, expeditionschefer, enhetschefer m.fl. ingår inte iav
denna siffra.

Statskontoret finner i sin INKA-studie kanslihusets föratt resurser
administrativ verksamhet i förhållande till myndigheternast.ex. resurser
för motsvarande ändamål väsentligtär större.

Reginas inventering styrker lNKA-studiens resultat och den generalise-
ring där gjorts. Tillsammans förfogar departementensom förvalt-och
ningskontoret över knappt 600 förpersonår intemadministration, vilket

cirka 23 det totala antalet i kanslihuset.motsvarar personårprocent av
I jämförelse kostnaderna for intemadministrationen i regerings-en av

kansliet i förhållande till övriga statsförvaltning, gjorts i Stats-som
kontorets studie, antyds besparingsmöjligheter på mellan 50 mkr och 100
mkr.
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nuvarandedenmeninginte bestämdUtredningen uttalar någon om
i sinregeringskansliettillfördelningentilldelningen och av resurser

resurstilldelning ochuppföljningsystematiskhelhet. En resursan-avmer
dockbörställningstaganden,för sådanaunderlagvändning skaparsom

införas.enligt utredningen
sinautformningenvidvarit viktigtdel har detFör Reginas att av
ochåterkommandetillmöjlighetsäkerställa rutinerförslag ensom ger

bedömningresursbehovet ochverkligaomsorgsfull prövning det avenav
effektiviseringleda tillbordebör ställas. Dettavilka kvalitetskrav ensom

jämfört med dagsläget.

överväganden5. Problem ochKapitel

kon-utredningens gång ärunderkommit framsynpunkterDe som
organisatio-nuvarandeproblem i denvissa strukturellacentrerade kring

nen.
huvudteman:sammanfattas underDessa kan tre

sakverksamheten,i förhållande tilladministrationens roll-
ledningsfrågorochansvars--

kostnadsmedvetandeochkostnadsansvarfrågor om-

ocharbetsuppgifterna,administrativauppfattning deUtredningens är att
få störreänframtiden kommerpersonalfrågorna, iframfördå allt att

intemationalise-tilltagandebakgrund denidag, bl.a.betydelse än mot av
kompetens-nödvändigadenregeringskansliet klaraSkallringen. av

administrativadenkompetensvidgningen måsteförskjutningen och
stramhet.kreativitet ochmålmedvetenhet,medorganisationen arbeta stor
bådevidare kunna göras,avvägning måstemycketEn avnoggrann

gällerdethelhet och närorganisationen i dessresursfördelningen i
administrativainom detresursfördelningen systemet.

sakverksamhetentillförhållanderollAdministrationen.: i

förändring-organisationsprincip närviktigharFlexibiliteten setts som en
flexibilitetkonstaterarUtredningenregeringskansliet.genomförts i attar

admini-administrationen. Detförnyckelbegreppockså måste ettvara
vadtilllätt kunnaandra ordmedstrativa stödsystemet måste anpassas

garantierfinnasDärför detmåstekräver.i olika skedensakverksamheten
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koppladnäraadministrativ ledningsverksamhet utövas ärför att somen
sakverksamheten.till

i denlegitimitetsproblem finnsUtredningen pekar vidare depå som
viktig iakttagelse görs ärorganisatoriska strukturen. Ennuvarande som

utvecklingen tilldelatsledningsroll för administrativaden denatt som
inte fullt kommit i departementen.förvaltningskontoret att accepterasut

inplacering, mandatfunktions organisatoriska dessSamspelet mellan en
med-personliga finns hosprofessionella och kompetensoch den som

bristandeUtredningens slutsats är det råderarbetarna diskuteras. att en
inplaceringmandat och dessöverensstämmelse framför allt mellan FK:s

organisationen.i
ledningsfrågor ochvidsträckta mandat i samordnings- ochmycketFK:s

utredningensuppgifterna enligtkrävs för lösa de ärdet arbetssätt attsom
i avsnittetserviceroll. Utredningen förmening svårförenliga med FK:s

nuvarande verksamhetdela Kzs påfördelar med Fattett omresonemang
samordnings-servicefrâgoma för sig ochorganisationer där läggstvå

sig.frågorna för
sakverksamhet, viktensamordning mellan administration ochVikten av

strategiskbehovetlegitimitet hos samordnande funktion och av enenav
verksamhetensamordning administrativa pekarledning och denav

iuttalad ledningsrollfördelar med SBpå attsammantaget ge en mer
samordningsfrågor.administrativa

och IedningmágorAnsvars-

administrativaoch ledningsfrågoma berör också denDe oklara ansvars-
såväl statssekreterare,verksamheten departementen. Exempelvis kan

enhetschef ochexpeditionschef, administrativ chef,PBS-chef eller
personalfråga.personalchefpersonalhandläggare inkopplade i sammavara

innebär inte baraoklara ansvarsfördelningen dem emellanDen att
tid, finns risk för vissa frågorfrågorna kan lång också det attta utan att

inte hanteras först med eftersläpning.hanteras alls eller lång
administrativaprecisera ansvarsfördelning iFör kunna roll- ochatt

tillfrågor utredningen det dels ställninggrundläggande taattser som
vilka administrativa ledningsfrågor ska ligga departement,på ettsom

tjänste-arbetsfördelningen mellan den politiska ledningen ochdels till
mannaorganisationen.

omfattningen, kvaliteten ochbedömningarUtredningen attmenar av
ledningsuppgift.intemadrninistrationen administrativeffektiviteten i är en

säkerställautredningen ledningsarbetet måsteVidare attattanser
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viktigaminst deuppmärksammas, intepersonalfrågoma ytterligare
rörlighet.kompetensutveckling och personalensfrágoma om

ledningsarbetet haradministrativavidare detUtredningen att enanser
medpolitiska ledningendenfrånsådan tyngd det är svårt utgåatt attatt

nödvändigadenkunna frågornaarbetsbörda skall ägnasin samlade
tjänste-politiker ocharbetsuppdelning mellanuppmärksamheten. Den

förefaller ändamåls-mannaorganisation gjorts i Justitiedepartementetsom
sammanhangi administrativastatssekreterarens rollenlig. innebärDen att

administrativ chefmálformuleringsfrägor ochtillbegränsas ettatt gesen
arbetet.löpande administrativaför detodelat ansvar

ställning.chefstjänstemansadministrativa chefen bör haDen

kosnzadsnezlverazdeKosmactransvar och

ochmellan FK departementenoch kostnaderUppdelningen av ansvar
regeringskansliet.helaföravvägningförsvårar samlad av resursernaen

varje departement är svåraadministrationenförtotala kostnadernaDe av
anslag ochviss verksamhet belöper FK:suppskatta näratt annan

regeringskanslietsdelarmellan olikaFlexibilitetendepartementets. av
inte heller.verksamhet underlättas

departe-budgetprövningsamladförordar därförUtredningen aven
verksamhetnuvarandeförvaltningskontoretsföranslagenmentsanslagen,

regerings-iverksamhetmellan allutredningsanslagen. Sambandenoch
mellanavvägningarmodell,med sådankansliets betonasskulle en
kunnadärmedkostnadseffektivitetenochunderlättasverksamheter

förbättras.
decentra-åtföljasvidarebudgetprövningen börsamladeDen ettav mer

förfår störrevarje departementkostnadsansvar såliserat ettatt ansvar
tjänster.administrativasinakvaliteten påomfattningen och egnaav

bedrivasframtideneffektiviseringsfrágor bör iRationaliserings- och
förlöpande arbetemedsystematiskt och vägassätt ettett sammanmer

utvecklings-lednings- ochadministrativutvärdering.uppföljning och En
avseende.i dettacentral rollfunktion bör ges en

tjänstemanna-budget församlade budgeten påuppdelning denEn enav
motiverad. Detpolitiska ledningen ärföroch denorganisationen en

skärptaställerutredningen föreslårdecentraliserade budgetansvar som
avgränsakunnaklarti det lägetoch kontroll.uppföljning Attkrav
budget-kraven päinskärpaoch därtjänstemannaorganisationens ansvar

disciplin angeläget.är
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De berättigade kraven flexibilitet förpå politiska ledningenden
motiverar enligt utredningens mening förslagsanslag för helaett separat
regeringen, statssekreterama och övriga politiska tjänstemän.

Kapitel Förslag

Svaghetema i dagens organisation härrör ofullständigt samspelettur
mellan administration och sakverksamhet, bristande legitimitet fören
delar dagens organisation, oklar roll- och ansvarsfördelning och ettav en
för dåligt utvecklat kostnadstänkande.

Vidare utredningen behov föreligger samladatt ettmenar av en
administrativ lednings- och utvecklingsverksamhet kanslihuset skallom
kunna leva till de högt ställda krav professionalism effektivi-på ochupp

ställs, inte minst regeringskansliets personal.tet som av egen
Utredningen föreslår därför följande.

En särskild statssekreterare i tillsättsSB för de administrativa frågorna,
till sitt förfogande får kansli för administrativ ledning ochettsom

utveckling.
Kansliets huvuduppgift skall med beaktande de befogen-att,vara av

heter ligger i varje departement, för övergripande lednings-som svara
och utvecklingsfrâgor inom administrativadet området.

Kansliet skall ledas administrativ samordningschef. Kansliet skallav en
för den samlade budgetprövningen regeringskanslietssvara av resurser,

för organisationsutveckling effektivitetsuppföljning.och Kansliet skall
också för den centrala arbetsgivarrollen inom regeringskanslietsvara

träffa kollektivavtal. Vidare skall kanslietattgenom gemensamma
för beställarfunktionen vissa departementsgemensammaansvara av

Servicetjänster.

Det personalpolitiska policyarbetet särskilt viktigt.är Exempel på
frågor bör övervägas vilkenär inriktning nyrekryteringen skallsom som
ha, lönestruktur, kompetensutveckling hos befintlig personal och åtgärder
för ökad personalrörlighet.en

Ett sådant kansli skapar också förutsättningar för genomföraatt en
samlad fördelning med starkare anknytning till verksam-av resurserna
hetsplaneringen. bör leda tillDetta ñrdelning kanslihusresursernaen av

i bättrestår överensstämmelse med allmännade politiska priorite-som
ringarna vidareoch till allmän rationalisering verksamheten. Deten av
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förslagdettakan medbudgetprövningen utgörstyrinstrumentviktiga som
Förutsätt-regeringskansliets arbete.effektivtanvändas ävenmer

delcentraläruppföljning verksamhetenförningarna den avensomav
förbättras.ocksåbudgetdialogen bör

tjänstemannaorganisationregeringskanslietsföreslås förramanslagEtt
politiska ledningen.för densärskilt anslagoch ett

förvaltningskonto-arbetsuppgifterflertalet deförslag lyftsMed detta av
statsrådsberedningen.tillinstruktionsin § 2 överhar enligtret

störredepartementeninförs, därdecentraliserat budgetansvarEtt ges
och där allasina externtförfogamöjligheter överatt resurseregna

avgiftsbelagda.tjänsterproducerade är
ocksåbörservice betonas. DesinförDepartementens gesegenansvar

administrativahantera deförutsättningar ñrorganisatoriskabättre att
uppgifterna. Förpersonalpolitiskadärvid särskilt de attuppgifterna, och

befogenhetsfördelningenochrenodlaochhöja kompetensen ansvars-
administrativa frågor.chefsbefattning förinrättas en ny

tidsbegränsattillsättas påföreslåsadministrative chefen, ettDen som
medledningadministrativaskall för departementetsförordnande, svara

avseendebestämmelser i 16§departementsfördningensbeaktande av
samordningsroll.planerings- ochövergripandestatssekreterarens

skallarbetsuppgiftviktigastechefens attadministrativeDen svaravara
verksamhetsplaner-ingen anknutetoch tillmålmedvetetför perso-ettatt

policydoku-avtal ochgenerellaledningsarbete bedrivs. Denalpolitiskt
verksamhetentillregeringskansliet börför helagällerment anpassassom

Frågorråder där.personalsituationspeciellaoch deni departementet som
centralabli mycketbörpersonalrörlighetkompetensutveckling ochom

samtliga departement.chefens arbete påadministrativei deninslag
utveck-medarbetetförvidarechefen skalladministrativeDen svara

effektivisering.arbetsorganisationocharbetsformerlingen samtav
till deresursförstärkningarkraftigainitialt innebärFörslaget, som

medföraregeringskansliet, förutsättsadministrativa delarna enav
bedömningdennaUtredningen görtreårsperiod.nettobesparing under en

övertalighetssitua-framkommituppgifterbakgrund vissamot omsomav
organisationen.ieffektivitetennuvarandedentionen och

Klaramyndighetioch uppgårombildasFörvaltningskontoret nyen -
regeringskansliethandi förstaerbjudauppgiftmedAdministration att-

vid denverksamhetAllkonsulttjänster.ochservice-administrativa nya
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myndigheten skall efterfrágestyrd enskilt departement, tvåettvara av
eller flera departement i samverkan kvarterslösningar eller regerings-
kansliet i sin helhet, via administrativa lednings- utveck-det ochnya
lingskansliet i Statsrådsberedningen. Verksamheten skall konkurrens-vara

myndighetenDen blir således renodlad 1.000-kronorsmyn-utsatt. nya en
dighet.

myndighetenDen skall självständig i förhållande tillnya vara rege-
ringskansliet. Myndigheten generaldirektör.bör ledas av en

samlad budgetprövning avgiftsbeläggningEn och all externtav upp-
handlad verksamhet kommer stärka departementens incitamentatt att
söka kostnadseffektiva lösningar administrativa frågor. börpå Detta vara
till fördel för Klara Administration när departementen sinagör avväg-
ningar mellan produktion och upphandling.egen

myndighetenDen kommer i vissa fall ha enskilda departe-deattnya
kunder ioch andra fall eller flera departement itvåmenten som sam-

verkan. En närmare redogörelse för utredningens bedömning ut-av
vecklingsmöjlighetema förolika delar det nuvarande förvaltnings-av
kontorets verksamhet lämnas i utredningen.bilagorna 2 och 3 till Där
görs också detaljerad utredningens vilkagenomgång frågoren av syn

bör flyttas från förvaltningskontoret tillnuvarande Statsrådsbe-som
redningen, vilka Servicetjänster bör upphandlas och vilkagemensamtsom
Servicetjänster bör efterfrågas departementsvis.som

Även fortsättningsvis förutsätter utredningen inte obetydligatt en
mängd utvecklings- och utredningsverksamhet utföraskommer vidatt
den myndigheten. Bl.a. talar dess samlade kompetens och dennya
blygsamma dimensioneringen kansliet vid för detta. De upparbeta-SBav

kunskapde kontaktvägarna, kunskapen regeringskansliet och godom en
sakfrågornai enligt utredningen god grund för framtidaettger en samar-

bete.

Kapitel Konsekvenser

Målsättningen denär organisationen skall kunna i kraftträda denatt nya
juli 1993.1
Detta förutsätter förändringar anslagsstrukturen omfördel-ochav en

ning mellan nuvarande inom regeringskansliet.anslag Förvaltnings-
kontorets nuvarande anslag delas mellan de föreslagna anslagenupp
Regeringskansliet och Regeringen. anslaget Regeringskansli-Inom

vidare fördelninget måste mellan departementen och kansliet fören
ledning och utveckling göras.
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och instruk-förordningarvidare ändringar i vissaFörslaget innebär
förvaltningskontonetsdepartementsñrordningen,bl.a.tioner. gällerDet

regeringskanslietsarkivförordningen i delar gällerinstruktion deoch som
arkivfunktion.

GenomförandetKapitel
angivnaenligti fungeraorganisation, alla delar kanEn ovansomny

Dockjuli 1993.finnas plats redan denknappast 1förslag, kommer att
och bud-organisationförslagen angåendeprincipiellajag deattanser

idetaljernaGenomförandetfrån dagen.getering bör gälla den av
övergångsperiod.successivt underförslaget sedansker en

nämligenidentifieras,huvudaktivitetergenomförandearbetet kan tvâI
att:

kanslietrekrytering tilluppbyggnad ochmedförutom biträdel aven
statsrådsbcredningen,i görautvecklingför ledning och noggrannen

kanslietförskall gällaarbetsordningdenbeskrivning somav
departe-upphandlingenbudgetprövningen,samladeavseende den av

policydokumentutformningentjänster,mentsgemensamma m.m.av
Admini-för Klarainstruktionorganisationsförslag och2 göra ett en

förslagen.redovisadestration utifrån de

tillsättasbörgenomförandearbetetorganisationskommitté förEn
snarast.

iberördahoskontinuerligt förankrasGenomförandearbetet måste
regeringskansliet.
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1 Utredningsuppdraget

l Direktiv

Chefen ñr finansdepartementet, statsrådet Wibble, anförde vid regerings-
sammanträde den april9 1992 särskild utredare skulle tillkallasatt en
med uppdrag göra översyn internadministrationen i regerings-att en av
kansliet.

Sammanfattningsvis nämndes därvid bl.a. följande.
Föråndringsarbetet inom den statliga verksamheten ställer ökade krav
regeringskansliet, intemadministration behöver rationaliseras ochvars

effektivare.göras Förändringar bör genomñras möjliggör ökadsom
efterfrågestyming och ökat kostnadsansvar för den basservicen iegna
departementen. Ansvarsfördelningen mellan departementen och förvalt-
ningskontoret måste samtidigt klargöras.

Regeringen har i budgetpropositionen 1992 understrukit vikten attav
möjligheten till efterfrågestymingstörre förvaltningskontoret beaktas.av

Utredningsuppdraget innebär heltäckande förslag till organisationatt ett
och arbetsformer för intemadministrationen i regeringskansliet fram.tas

Förslaget skall innefatta plan för genomförandet eventuellen av en ny
organisation och övergång till arbetsformer, varvid särskildnya
uppmärksamhet skall ägnas sättet förankra förändringar i helaatt
regeringskansliet. Konsekvenserna för förvaltningskontoret liksom för--
departementen i organisations- och personalhånseende liksom de-
ekonomiska konsekvenserna skall också redovisas.

Även behovet ändrade föreskrifter skall över.av m.m. ses
Under utredningsarbetet skall utredaren beakta såväl tidigare genomför-

da pågående utredningar den intemadministrativa verksamhetensom av
inom regeringskansliet.

Utredningen skall redovisas den oktober1 1992 med målsättningsenast
förändringareventuella efter vederbörliga kontakteratt med persona--

len och dess organisationer skall kunna genomföras den juli1senast-
1993.

fullständigaDe direktiven har fogats till betänkandet bilagasom
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bedrivitsutredningsarbetet1.2 Hur

tagitinternadministration,regeringskansliets namnetUtredningen somom
tillslutredovisningen ändradförunderhand fått tidpunktenharRegina,

november 1992.den 1
intemadministrativa funktionerigenom desystematiskt gåttRegina har

Särskildproduceras.tjänsterregeringskansliet och definns i somsom
olikaförvaltningskontoretsbl.a.gällerskett när detfördjupning har

förrelevansuppgiftermaterial och vissa andratjänster. Detta av
ochi bilagoma 2förslagöverväganden ochutredningens presenteras

i fortsattaadministration denbegreppetpåpekas textenDet bör att
intemadministration.liktydigt medanvänds

förslagen iförankrasärskild uppmärksamhet åtRegina har ägnat att
ochidéergenomförts ochintervjuer harantalregeringskansliet. Ett stort

företrädareolikamedefterhand diskuteratsförändringar hartillförslag
förvaltningskontoret.ochför departementen

anlitat Stats-jag bl.a.särskilt belysta harriesursfrågornasyftel att
i övrigtharJagdepartement.INKA-studie någraför s.k.kontoret aven
tillknutitsmig de ut-löpande arbetet använti det resurser somav

förvaltnings-struktureradet gällerbl.a. närredningen såsom attexperter,
verksamhet.kontorets

chefenadministrativemaj 1992förordnades den 18Till sekreterare
departementssekreterarenförordnades ocksådagAndersson. SammaHans

UlfochKilsvedHansorganisationskonsultemaEva Högström samt
Dreber experter.som

medinformationsmötenhaft antaljagutredningens harUnder gång ett
arbetstagarorgani-berördaoch medför olika personalgrupperföreträdare

framföraochfölja arbetettillfälledärvid berettsharsationer. De att
synpunkter.
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Tidigare2 och pågående utredningar

2.1 Tidigare organisationsförändringar

Grunden för den nuvarande organisationen i regeringskansliet lades i
samband med departementsreformen l965.

För departementen normalorganisation, uppdelningmed påangavs en
sakenheter, planerings- och budgetsekretariat rättssekretariat,samt som

sinai huvuddrag har funnits kvar dess.sedan Merparten departemen-av
administrativa uppgifter tillcentraliserades organisationsavdelningentens

Finansdepartementet.OA inom personaladministrativaDet rörde
kameralauppgifter, uppgifter uppgifter inomoch intendentur- och

rationaliseringsverksamheten.
delar intemadministrationenDe blev inomkvar departementenav som

kom utföras planerings- och budgetsekretariaten.att av
arbetsrättsliga reformarbetetDet sjuttiotaletunder kom ställa ökandeatt

Årkrav arbetsgivarfunktionenpå i regeringskansliet. 1978 inrättades ett
personalpolitiskt sekretariat PP-sekretariatet i budgetdepartementets
personalenheter. sekretariatet skulle företräda arbetsgivaren i för-
handlingar med arbetstagarorganisationema och handlägga vissa andra
personalpolitiska ärenden inom regeringkansliet.

För sekretariatet ökad förankring i departementsorganisationenatt ge en
regeringskanslietsinrättades förhandlingsdelegation RFD, 1982som

omvandlades till regeringskansliets personalpolitiska delegation RPD.
Samma år överfördes för vissa utbildningsfrågor, arbetsmiljöfrå-ansvaret

och personalsociala frågor till PP-sekretariatet från 0A.gor
Syftet dessamed successiva förändringar stärka intemadmini-attvar

strationen och de personaladministrativa frågor,att ge som var gemen-
regeringskansliet,för ökad tyngd. iNästa dennastegsamma en

inrättandetutveckling regeringskansliets förvaltningskontor.var av
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förvaltningskontorRegeringskansliets2.2

Är lades.k. REDO-gruppen översynpresenterade den1983 somen
organisation.administrativatill dagensgrunden

fungerandevälutformningförslag tillutarbetaMålet att av envar
rationaliseringsorganocheffektivt service-arbetsgivarorganisation och ett

vidnärvarande finns departementensförför deinom resurser somramen
sekretariat.personalpolitiskaorganisationsavdelning och

och PP-organisationsavdelningen OAförslag innebarGruppens att
friståendesammanfördes till från departementensekretariatet ett
uppgifterregeringskansliet.i Deskulle ingåKontoretförvaltningskontor.

delegationpersonalpolitiskaregeringskanslietsvilat påtidigaresom
förvaltningskontoret.tillfördes ocksåRPD

ledaskullestatssekreterarkretsenfrånstyrelse med deltagare ytterstEn
förvaltnings-inrättadesför styrelsenTill stödförvaltningskontoret. en

ochstatsrådsberedningenfrånmeddelegation RFD representanter
viktigarei allainhämtasyttrande skulleRFD:ssamtliga departement.

läggainitiativ skulle kunnadelegationensamtidigt påfrågor, egetsom
styrelsen.tillfram förslag

samtidigtledning,politiskfick detta sättFörvaltningskontoret en
ochframföra kravför departementenmöjligheterskapade attmansom

verksamhet.synpunkter kontoretspå

utredningar2.3 Senare

Verksam-1983.inrättades höstenförvaltningskontorRegeringskansliets
förändradetillkommitutsträckningi vissdärefterheten har att anpassas

förvaltnings-iåterspeglasverksamhetenFörändringarna iförutsättningar.
1991:1403,1990:898,1988:1147,1985:739,instruktionkontorets

1992:100.
i skildaberörtsadministration har ocksåinternaDepartementens

organisationtill ändringförslagetvilka här kan nämnasutredningar avav
servicefunktioner utredningenoch1988:58SOUbeträffande UD:sm.m.

1990-06-20.arbetsformerorganisation ochjustitiedepartementetsom
andra,och ävenframkommit i dessa,vadtagit delharJag somav

framkommit ivadjag beaktatVidare harutredningar.tidigare som
rationaliseringsåtgärderbeträffandelägesrapporten somgemensamma

1992-01-15.RFD-sannnantrâdepresenterade vidförvaltningskontoret
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Utredningen regeringskansliets ADB-verksamhet har särskildaom
beröringspunkter med Regina-utredningen, varför de Förslag härsom
lämnas har stämts med ADB-utredningen.av

Jag har dessutom beaktat arbetet i utredningen decentraliseradom
löneadministration, utredningen utvecklingen ekonomiadmini-om av
strationen, den s.k. informationsutredningen och de synpunkter som
framkommit i Arbetstagarkonsults dokument En för regerings-startny
kansliet
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3 formellaDen ansvarsstrukturen

l Utgångspunkter

Regeringens skall enligt regeringsformen RF 1:6 riket. För bered-styra
ningen regeringsärendena förfogar regeringen över regeringskansliettav
med departement för skilda verksamheter RF 7:1. Regeringen bestäm-

ärendefördelningen mellan departementen. Utförligare än så reglerasmer
inte beredningsapparaten i RF.

Ansvarsfördelning och beslutsregler för regeringskansliets intemadmini-
stration kan främst utläsas departementsförordningen 1982: 1177 ochur
förordningen 1988: 147 med instruktion förl regeringskansliets förvalt-
ningskontor.

departementsförordningen framgårAv också Statsrådsberedningenatt
och regeringskansliets förvaltningskontor är delar regeringskansliet.av

Förvaltningslagen gäller inte för regeringskansliet bör enligtmen
lagstiftaren följas i tillämpliga delar. Medbestånunandelagens dispositiva
regler har i regeringskansliet med riksdagen godkäntersatts ett av
kollektivavtal för information och överläggning 8687:147,prop rskr
86872327

l departementsförordningen vissa bestämmelser för ärendenasanges
ihantering departementen och i de fall de berör flera departement. Om

ärende faller inom flera departements verksamhetsområdeett skall det
handläggas där det huvudsakligen hör hemma, beredas i samråd medmen
övriga departement.

Departementens inre och beslutsstruktur bestäms i departe-ansvars-
mentsförordningen och i respektive departements arbetsordning. Mot-

försvarande gäller regeringskansliets förvaltningskontor, arbetsord-vars
ning ändrades i november 1991.senast

Departementsförordningen flera aktörer det administrativaanger
området; regeringen och de enskilda statsråden, Statsrådsberedningen och
departementen med statssekreterare och övriga chefstjänstemü samt
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styrelse,kommer förvaltningskontoret medenhetschefer. Till detta
tjänstemän.förvaltningsdelegationen och enskilda

beskrivs i följande avsnitt.olika uppgifterDeras

3.2 Statsrådsberedningen

ochstatsministerntill uppgift biträdaStatsrâdsberedningen SB har att
SBinte biträds något departement.Övriga statsråd i den mån dessa av

samlingspartiets samord-kansli moderatastatsministerns medbestår av
partierövrigasamordningskanslier för deningskansli, ett varttre somav

råttsavdel-tidigarerättschefens kansli. Till deni regeringeningår samt
granskningjuridisksamordningsuppgifter, blandningen hörde vissa annat

till Justitiedepartementet.funktioner hörsprâkvård. Dessaoch numera
JustitiedepartementetsStatsrådsberedningen finns underAnslag till

förocksåJustitiedepartementethuvudtitel statsbudgeten. svarar
administrativa servicen till SB.denmerparten av

framförallt med stöd departements-samordningsfunktion utövasSB:s av
övrigaberedas i samråd medfrågor skallförordningens regel attom

och statsråd.departement
andra för denuttryckoch cirkulärskrivelser århandböckerSB:s

Även dedepartementsförordningen.isamordning regleradärsom
statsrådsberedningensdel iveckovisa statssekreterarlunchema är en

samordningsverksamhet.
samordningsarrange-fordras därtill särskildakoalitionsministärI en

samordnings-därför varje partinuvarande regeringen hardenl ettmang.
med statssekreterarei statsrådsberedningen ochkansli, placerat somen

chef.
sådanaskall handläggadepartementsförordningen vidare SBsägsl att

regeringskanslietförsäkerhetsskyddet ärfrågor som gemensammaom
såkerhetsskyddetsamordningenellereller delar detta avsom avserav

inom regeringskansliet.
andra beslutföreskrifter ochförStatsrådsberedningen skall också svara

regeringskansliet.säkerhetsskyddet inomdet gällernär
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3.3 Departementen

Departementens uppgift enligt departementsförordningen är beredaatt
regeringsärenden och ärenden avgörs departementschefen ellersom av
något statsråd, expediera beslut i sådana ärendenannat att och i övrigtatt
biträda statsråden i deras verksamhet.

Departementens arbete leds närmast under departementschefen och
eventuella övriga statsråd inom departementet statssekreteraren. Denneav
skall främst för planerings- och samordningsarbetet inom departe-svara

verksamhetsområde och övervaka arbetetmentets bedrivs i Överens-att
stämmelse med planeringen.

Statssekreterama tillhör, i likhet med rätts- och expeditionschefema,
kretsen chefstjänstemän. Departementsförordningen antalav ettanger
andra tjänstemän avdelningschefsnivåpå också chefstjänstemän.ärsom

Chefstjänstemännen ska biträda departementschefen och övriga statsråd
inom departementet med handläggning frågor och ärenden, särskiltav
sådana rör planeringsarbetet. De ska biträdaockså med samordnasom att
departementets verksamhet, med arbetsledning och de ytterligare
uppgifter departementet bestämmer.som

I departementen finns dessutom huvudmän för olika områden. Huvud-
skall inom sitt sakområde, med biträde den personal stårmannen av som

till förfogande, för planeringsarbetet och samordningen,ansvara
ärendenas behöriga gång, beredningen och föredragningen för departe-
mentschefen eller statsråd, upprättande koncept till regeringensannat av
beslut m.m.

I departementsförordningen indelas verksamheten i förvaltningsärenden
och lagstiftningsärenden. Departementsförordningen integår närmare in

hurpå för regeringskansliets internadministrationansvaret är fördelat. En
del dockkan utläsas beskrivningarna ärendefördelningen iav av
departementsfcârordningen respektive förordningen regerings-rörsom
kansliets förvaltningskontor.

Varje departement beslutar i frågor rör personalen i departementetsom
och i andra frågor rör departementets administration, inte någotsom om

är föreskrivet. Förordningen intepekarannat någon särskild tjänste-ut
har det samlade för administrativa frågor. deIansvaretman som

enskilda departementens arbetsordningar har i fall försöktmånga attman
beskriva det administrativa tydligare. Både departements-ansvaret
förordningen och instruktionen för förvaltningskontoret dockgör att
beslutsområdena i flestade tall blir tämligen begränsade.
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varjevidareregeringskansliet finnsriktlinjepärrn förl FK:s attutsagt
personalchef.arbetsordningen Iskall och idepartement utse ange en
samtliga chefervidare angivet det ankommer påriktlinjer finnsdessa att
personalchefenpersonalarbetet följs,till riktlinjerna för attattatt mense

särskiltharhär ett ansvar.
verksamhetsområdet förberöradministrativt ärendeOm ävenett

beredas i samråd medskall ärendetregeringskansliets förvaltningskontor,
törvaltningskontoret.

departementsförord-irubriken allmänna beslutsreglerUnder m.m.
skalli frågordepartementschefen beslutarframhållsningen att som

emellertid överlåtaDepartementschefen lärdepartement.avgöras ettav
eller i departement.till tjänsteman i departementetbeslutarätten annatatt

möjlig,intedelegering ärfrågor där sådanfinns dock antalDet ett
inte fär överlåtas änbeslutanderätten påd.v.s. där annatettannan

vissatillsättningfrågor föreskrifter,gällerstatsråd. Det t.ex. avom
avstängning.frågor disciplinansvar ellertjänster och om

statssekretera-tjänstertillsättningRegeringen beslutar dock av somom
planeringschef ochrättschef, budgetchef, frnansråd,expeditionschef,re,

departementrâd.
expeditions-övrigt den ärdepartementsförordningen förl sägs att som

åläggasdepartementsråd kanbudgetchef, finansråd ellerchef, rättschef,
iför stället utövautövningen sin tjänstfrånträdadet heter, attatt, avsom

dengällerregeringskansliet. Detlikvärdig tjänst i somsammaannanen
förvaltningskontoret.sekretariat ichef för ellerenhetär etten

utrikes-någotfinns anledning i sammanhang nämnadettaDet att om
departementsorganisationen. UD:sställning ispecielladepartementets

harförvaltningsmyndighetochställning blandning departementsom av
särskildalltid iorganisation skettförändringar dess nästangjort att av

ordning.
förslagoch läggaenligt sina direktiv behandlaRegina skall även om

utredningende frågorvid UD. Iadministrativa verksamhetenden som
särbehandling UD intedocki sitt arbete, har någoncentralasett avsom

motiverad.ansetts

3.4 Förvaltningskontoret

förvaltnings- ochdetFörvaltningskontoret FK är gemensamma
Statsrådsberedningen,för frågor enbart rörarbetsgivarorganet som
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departementen, utrikesrepresentationen, förvaltningskontoret eller
kommittéema.

enligt sin instruktionFK skall

beslutai frågor löner, arvoden och arbetsgivar-gemensamma om
politik
fastställa riktlinjer i frågor personal och personal-gemensamma om
administration
besluta i frågor service, administration ochgemensamma om
rationalisering
bereda ärenden dels fördelning4. inom regerings-om av resurser
kansliet sambandi med organisationsförändringar, dels andraom
resursförändringar och ändringar arbetsorganisationenom av

5. besluta i ADB-frågor och samordna departementensgemensamma
ADB-utveckling

6. besluta fördelning lokaler i regeringskanslietom av
samordna och besluta avtal inköp ochom om gemensamma av varor
tjänster

Det under punkterna gäller dock inte utrikesrepresenta-3-7som anges
tionen.

Såvitt framgår FK:s beslutsordning i administrativa frågor, fastställdav
i aprilFK:s styrelse finns ingen1991, dock definition vadpåav som

frågor fårdetta avgöras i den praktiska till-utananses som gemensamma
lämpningen. Beslutsordningen tillkommenär för skapa ökad klarhetatt
i begreppet gemensamma. beslutsordningen framgårAv detatt
ankommer på respektive departement bakgrund vissa riktlinjeratt mot av
avgöra ärende skall förvaltningskontoret.beröraettom anses

företräderFK arbetsgivare i vissa Såledesavseenden.staten som
fastställer arvoden inteFK reglerade i kollektivavtalär eller annatsom

träffar kollektivavtalsätt, i vissa fall, vissa befogenheterutövar och
fullgör skyldigheter enligt MBL och vad frågorgäller knutna till
arbetsmiljölagen.

FK leds styrelse består högst åtta FKzs styrelseav somen av personer.
har hittills till övervägande delen hämtats från statssekreterarkretsen.
Styrelsen beslutar i frågor skall förvaltningskontoret,avgörassom av

får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna tillövermen
förvaltningsdirektören eller tjänsteman frågornågon avgöraattannan som
är slaget de inte behöverdet styrelsen.prövasattav av
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iframför alltuttryckfår sitt konkretasamordningsansvarFKzs gemen-
dylikt.policyuttalanden ochriktlinjer,iavtal ochsamma

till Finans-myndighetFKdepartementsförordningen hörEnligt som
verksamhetsområde.departementets

samordning ADB-styrning ochförfinnsVid FK axnumera en grupp
ledamöterregeringskansliet SAU-gruppen. Dessi utsesverksamheten

styrelse.FK:sav

Förvaltningsdelegationen3.5

ñrvatnings-regeringskanslietsdelegation,biträdsstyrelseFK:s enav
delegation.

förvalt-yttrande fråninhämtaskall styrelsenviktärenden störreI av
förslagframinitiativ läggakan också påningdelegationen. Denna eget

styrelsen.till
isin ledamotvarjeoch departementStatsrâdsberedningen utser var

förvaltningsdelegationen.

3.6 Revision

i Civildepartementetdetframgårdepartementsförordningen § 13 attAv
angivnafinnsrevisionskontoretFöreskrifterrevisionskontor.finns ett om

regeringskansliet.förrevisionsförordningen 1985:606i
vidverksamhetenrevisionförskallRevisionskontoret avsvara

förvdtnings-regeringskanslietsStatsrádsberedningen, departementen,
Ansvarig förinstitutet.Svenskaoch stiftelsenkommittéernakontor,

Civildepartementet.chefen förrevisionen är
lämnañr Civildepartementetchefenskall årligen tillRevisionskontoret

ochregeringskansietiverksamhetenrevisionenredogörelse över aven
Chefenförvaltningskontoret.vidrevisionsberättelse för verksamhetenen

revisionsbe-redogörelser,deprövaskall sedanför Civildepartementet
förekommandeilämnat,harrevisionskontoretochrättelser rapporter som

övriga departement.cheferna församråd medfall efter
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4 Internadministrationens omfattning

4.1 Internadministrationens innehåll

Med intemadministration jag det arbete utförs i regerings-avser som
kansliet och utgör stöd för sakverksamheten, d.v.s. den verksamhetsom

primärt har till uppgift bereda regeringsärenden och ärendenattsom
avgörs departementschefen eller något statsråd,annat attsom av

expediera beslut i sådana ärenden och i övrigt biträda istatsrådenatt
deras verksamhet.

Exempel intemadministrativapå uppgifter vissa styrningsfrågor,är
frågor metodutveckling, arbetsgivarfrågor och övriga personalpolitis-om
ka frågor, Verksamhetsuppföljning kan betecknas lednings-etc. som som
uppgifter i vid bemärkelse inom det administrativa området. Hit hör

serviceuppgifterockså generell central arkivering ellernatur, t.ex.av
bevakning och säkerhet, Servicetjänster efterfrågas departe-samt som
mentsvis utbildning,såsom och tryckeritjänster.persontransporter

De internadministrativa frågorna har med tiden fått tyngd inomstörre
departementen. Det beror inte minst personalfrågomaspå allt större vikt.
Frågor kompetensutveckling har fått markant ökad betydelse,om en en

förväntasutveckling fortsätta i takt med den intensiñerade inter-som
nationaliseringen. Utvecklingen på det tekniska området med åtföljande

investeringsbeslut och behov policyutveckling, inomstora ADB-t.ex.av
har ocksåområdet, inneburit regeringskansliets behövt tillförsåkra sigatt

inomkompetens det administrativa området.ny
Indelningen i intemadrninistration sakverksamhetoch inteär helt

entydig. Frågorna går ibland i varandra eftersom oklaragränserna är
mellan den politiska ledningsverksamheten, den operativa ledningenmer

sakverksamheten och de olika administrativa konsekvenser dennaav
ledningsverksamhet medför.

I den lNKA-studie Statskontoret utfört på departementnågra försom
utredningens räkning, inkluderas isåledes intemadministrationen även
stymings- ledningsfrågor,och något kanske inte alltid i första handsom
associeras intemadministration.till begreppet
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administrationutredningen begreppetanvändertidigarepåpekatsSom
intemadministration.med begreppetsynonymt

Departementsorganisationen4.2

administrationensgjortutredningenkartläggningdenAv avsom
personår ägnassammanlagt 390framgåriomfattning departementen att
ledningsfrågorochpersonal-uppgifter. Deintemadministrativaåt rent

m.fl.enhetscheferexpeditionschefer,statssekreterare,hanteras avsom
siffra.dennaingår inte i

itotalt 2578junii 1992sysselsattesi personårRäknat personer
arbetadedessaförvaltningskontoret. Avexklusiveregeringskansliet

intemadministrativahuvudsakligenmed15sålunda cirka procent
uppgifter.

uppgifterolikaöversiktlig beskrivninguppställningFöljande avger en
del:för departementensintemadministrativ artav

Personaladministration inkl
%28kommittéverksamhet
%13Ekonorniadministration
%13ADB-verksamhet
%8Biblioteksverksamhet
%13ArkivRegistratur

Övrig %25verksamhet

inköplokalhantering,expeditionsgöromál,hörövrig verksamhetTill
och godstransporter.förekommande fallisamtetc. person-

kanlämnatdepartementenpersonaluppgifterdeledningMed somav
andelprocentuellhurIA-kvot,framräkna stor avangersomenman

varjeiuppgifterintemadministrativamedarbetarpersonalen som
departement.



SOU 1992:112 Internadnzinistrationens omfattning 33

Departement Kvot Antal åa totalt

Ju 10 245
UD 821-
FÖ 18 116

S 7 184
K 14 85
Fi 7 322

U 12 147
Jo 11 74

16A 11 1

Ku 13 103
N 9 116
C 21 107
M 14311

har inteFör UD någon angivits. Skälet den admini-ärprocentsats att
strativa personalen service tillpå UD även utrikesrepresentationen.ger
I den undersökning Regina gjort intehar den delen kunnat avskiljassom

tillfredsställande sätt.ett
Det finns i övrigt antal förklaringar till bilden är smulaatten en

splittrad. Civildepartementet har chaufförerstatsrådsbilar medt.ex. som
belastar kvoten. Tar bort den sjunker kvoten tillman resursen mer
normala 13 övrigt detI är tydlig linje isvårt någonprocent. att se
materialet, exempelvis resursanvändningen effektivare iär störreatt
organisationer i mindre.än Genomsnittskvoten är 12,6 procent.

4.3 Förvaltningskontoret

Förvaltningskontoret hade juni214 anställda i vilket motsvarade1992,
årsarbetskrafter.200 FK är indelat i enheter leds förvalt-ochsex av en

ningsdirektör.
Personal- och organisationsenheten, huvudsakliga arbetsuppgiftervars

personalpolitik, administrativ utveckling, kurser inkl. ADB-avser
personalstatistikutbildning, och interna PA-frågor, hade anställda23

motsvarande 22,25 ársarbetskrafter.
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internaförvaltningskontoretsförutomAdministrativa enheten, som
handharbudgetfrågor ävenregistratur, expedition,administration --

årsarbetskrafter.8,75anställda motsvarandeservice, hadeteknisk 9
utvecklingsfrågor, intedrift ochhandharADB-enheten, mensom

heltid.samtliga arbetaranställdautbildning, hade 14 som
kollektivavtalsförhandlingar sköterförutomFörhandlingsenheten, som

samordnar regerings-lönesättningsfrågor,irådgivning till departementen
förfriskvårdsarbetejämställdhets- ocharbetsmiljönkansliets samt svarar

motsvarande 27,5anställdaekonomiadministration, hade 28ochlöne-
helårsarbetskrafter.

tjänsteavtal,service- ochhandharKontorsserviceenheten gemensamma
tryckeriet,distributionscentralen, tvålokalplanering,förråd,inköp och

deanställda utgörlokalvård. enhetenstelefonväxeln Avsamt egna
tilli juni 63uppgick 1992Destörstalokalvårdama den gruppen.

heldessutomårsarbetskrafter. hanterarEnheteneller 54,7 enpersoner
hadelokalvårdamaentreprenad. Förutomstädtjänster köps pådel som

årsarbetare.motsvarande 57anställdauppgifter 59för övrigaenheten
centralarkiv sköterregeringskansliets ävenförutomArkivenheten, som

anställdapersonaltidning, hade 17information ochpressklippsservice,
årsarbetskrafter.motsvarande 15,8

omfattningen dessai ochinnehålletbeskrivningEn närmare avav
återfinns i bilaga 3.tjänster

dryga 420tillförfogar uppgårförslagsanslaget FK övertotalaDet som
mkr FK:sknappt 64detta belopp199293.budgetåret Avmkr egnaavser

förvaltningskostnader.

INKA-studie4.4 Statskontorets

demycketkapitel framgår hurredogörelse i dettaföregåendeAv av
intemad-förregeringskansliet avsättsipersonellatotala somresurserna

genomförtReginas uppdragStatskontoret har påändamål.ministrativa
regeringskansliet.administrationskostnadema ianalysmätning och aven

INKA-rnetod.Statskontoretsgjorts hjälphar medUndersökningen av
Utbildningsdepartementet,omfattat Finansdepartementet,Studien har

naturresursdepartementet.Miljö- ochochJordbruksdepartementet
administrationenkostnader fördepartementensundersöktaDe -

förvalt-verksamhetadministrativaförkostnader denfrånbortsett som
totala% denoch 28mellan 19varierarförningskontoret avsvarar -
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ornslutningen. Om räknar in även förvaltningskontorets verksamhetman
deuppgår totala administrationskostnadema till mellan 26 och %37 av

den totala ekonomiska ornslutningen vid respektive departement.
Kostnaderna för administration vid departementen bedöms Stats-av

kontoret höga i jämförelse med andra statliga myndigheter.som
Medelvärdet för myndigheter har i Statskontorets tidigare studier legat

20 %. Jämfört med vad framkommitrunt vid andra studier isom
statsförvaltningen spridningenär mellan departementen liten.

En jämförelse med motsvarande undersökningar gjordes år 1991som
i Danmark och Norge visar förmönster dessa länder. Departe-samma

har relativt högre administrationskostnadermenten sett ån myndigheterna
motsv. Administrationens andel departementens verksamhet liggerav
i Norge i på nivå härstort medan densett ligger något högresamma som
i Danmark.

Räknat studienspå urval fyra departement administrations-uppgårom
kostnadema i genomsnitt till drygt %33 anslagen. siffrornaOmav
överförs helapå regeringskansliet och detta i stället hade haft adrnini-
strativa kostnader på %,23 d.v.s. något högre än förvaltningsmyndig-
hetemas medelvärde, skulle de totala kostnaderna varit 100 mkr lägre.

4.5 Kommentarer

Statskontoret finner i sin INKA-studie betydande del regerings-att en av
kansliets personella används för administrativ verksamhet. Iresurser
förhållande till förvaltningsmyndighetemas fört.ex. motsvaranderesurser
ändamål är resursâtgången stor.

Den något snävare beräkning skett inom för Reginassom ramen
resursinventering på departementen och inom Förvaltningskontoret,
styrker INKA-studiens resultat och den generalisering där gjorts.som
Tillsammans förfogar departementen och förvaltningskontoret knapptöver
600 för intemadministration,personår vilket cirka 23motsvarar procent

det totala antalet ipersonår regeringskansliet.av
Man kan detta inte dra den omedelbara slutsatsen regerings-attav

kansliets intemadministrativa förär För detta krävsstora.resurser en
utförlig behovsanalys och preciserad bedömning vilkamer en mer av

kvalitetskrav administrationen,på rimligaår ställa.attsom
Uppgifterna förefaller dock styrka bedömningen intemadministratio-av

storlek gjorts i direktiven till Regina och pekar pånens ettsom som
generellt behov effektivisering och rationalisering.av
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sinavid utformningenvarit viktigtReginas del har detFör att av
ochåterkommandemöjlighet tillsäkerställa rutinerförslag ger ensom

bedömningresursbehovet ochprövning det verkligaomsorgsfull avenav
effektiviseringborde leda tillbör ställas. Dettavilka kvalitetskmv ensom

jämfört med dagsläget.
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5 Problem och överväganden

5.1 Utgångspunkter

omfattandeTrots arbete lagts för effektivisera ochatt ett attner
rationalisera internadministrationen påtagliga förbättringaroch uppnåtts,
har jag i mitt arbete kunnat del betydande kritik deta motav en
nuvarande förhållandena. Kritiken har framförts från politiker och
tjänstemän, från arbetsgivarhåll och arbetstagarhåll, från förvaltnings-
kontor departement.och

Många i regeringskansliet således den ordningennuvarandeattanser
Ävenlider vissa brister. uppfattningama tillorsakerna dagensav om om

brister inte alldeles samstämmigaär kan ändå konstatera, de iattman
övervägande grad är koncentrerade kring vissa strukturella problem i den
nuvarande organisationen.

Samtidigt förtjänar det framhållas, regeringskansliet äratt att en
arbetsplats, med kreativitet och lojalitet och i allmänhet understorsom

tidspress, fram de kvalitativt högklassiga beslutsunderlagstor tar som
regeringsarbetet kräver.

Kritiken dagens förhållanden kan sammanfattas under buvudte-mot tre
man:

administrationens roll i förhållande till sakverksamheten,-
och ledningsfrågor samtansvars--

frågor kostnadsansvar och kostnadsmedvetandeom-

Regina har haft i uppgiftinte göra övergripande bedömningatt en mer
organisation och arbetsformer i regeringskansliet. frågorDessa skallav

istället i särskildbehandlas utredning aviserats i fmansplanåretsen som
bilprop 199192:100 44 förhållandet,1 . Det bristerna i dagensatts

organisation i utsträckningså förfaller handla strukturella frågor,stor om
dockgör jag i vissa avseenden kommit delatt att tangera en mer

övergripande frågor organisation och arbetsformer i regeringskansliet.om
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denjag frånutredningen har utgåttden aviseradebakgrundMot av
departement medorganisationsprincipen självständigamednuvarande

de förslagmyndigheter. har visserligen övervägtJagställning som egna
centraliseraolika sättförts frami olika sammanhang attomsom

funnitinte någrautgångspunkterfrån administrativaverksamheten, men
reform.för sådanbärande skäl en

varit de förslagvidareför mitt arbete harutgångspunktEn att som
enkelt ochorganisation påtill skapaskall bidraläggs, ettatt somen

tiden.förändringar sker övertill ytterligaresmidigt sätt kan somanpassas
adrnini-uppfattning deminsammanhang redovisavill i detta attJag

intebetydelse,få störrei framtiden kommerarbetsuppgifternastrativa att
internationali-tilltagandepersonalpolitiska området. Dendetminst inom

förändradeorsak detäranledning till detta. Enseringen är bara annanen
budgetprocess kräver. Detförändradregeringskanslietarbetssätt i som en

inom denförändringarnaövergripandedesannoliktvidareär att
regelstyrning tillfrånexempelvis övergångenoffentliga sektorn, som

berörakommeruppföljning innebär,aktivmycket attmålstyming med en
regeringskansliet.ikompetensbehovenarbetsförhållandena och

kompetenssituatio-analyserpåpekatsflera sammanhangiDet har att av
hosgod kompetenssäkerställaochbreddainsatser föroch att ennen
dendelarprioritet. Jagökadpersonalregeringskansliets måste ges

anledning utgåmening ingenmindock enligtfinns attuppfattningen. Det
endadenpersonal skullebefintligkompetensutvecklingfrån varaatt av

nödvändig. Merärprofessionalismsäkerställa denvägen att som
säkerställaochpersonalrörlighetenför ökaåtgärdermålmedvetna att en

därför angelägna.nyrekryteringriktig är
princip hanteraskall imyndigheter,liksom andraRegeringskansliet,

regerings-Skallbefintligaförkrav inomförändrade resurser.ramen
och kompe-kompetensförskjutningennödvändigadenkansliet klara av

medarbetaorganisationenadministrativa stordentensvidgningen måste
avvägningmycketstramhet. Enkreativitet ochmålmedvetenhet, noggrann

iorganisationeniresursfördelningenbådegöras,vidare kunnamåste av
administrativainom detresursfördelningendet gälleroch närdess helhet

systemet.
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5.2 Administrationens iroll förhållande till
sakverksamheten

5.2.1 Bristande integration mellan sakverksamhet och
administration

Den första svagheten i dagens organisation härrör jag det frånsom ser
den bristandestundtals integrationen mellan sakverksamheten denå ena
sidan och de administrativa stödsystemen å den andra. I utredningens
intervjumaterial uttrycks detta bl.a. fungerande organisationattsom en
för strategiska administrativa ledningsfrågor saknas,gemensamma att
prioriteringar i verksamhetsplaneringen först med lång eftersläpning, om
alls, får genomslag i dimensioneringen organisationen och deattav
administrativa frågorna har låg och inte eller hinnsstatus medses av
departementsledningen.

Frågan integrationen mellan olika delar departementensom av
verksamhet central redan för 1963 års departementsutredning. Envar
integration mellan olika årendetyper efter deras sakliga samband var
målsättningen. De renodlat administrativa frågeställningarna,mer som
vid denna tid betydligt mindre omfattning idag,än sågs dockvar av som

sidoordnad verksamhet långtså möjligt borde flyttas frånen som
departementen till i första hand OA. Fördelarna ansågs ligga dels i att
departementen befriades från tyngande och mindre intressanta uppgifter
och i stället kunde inrikta sina krafter på den egentliga sakverksamheten,
dels i de stordriftsfördelar centralisering skulle kunna medföra.en

När REDO-gruppen lade sina förslag i början 1980-talet ochav
förvaltningskontoret inrättades betonades vikten samarbete mellanav
regeringskansliets administrativa organisation och departe-gemensamma

Genom tillsätta politisk ledningmenten. för förvaltningskontoretatt en
markerades sambandet mellan verksamheten i regeringskansliet och de
administrativa stödsystemens utfomming. Regeringskansliets förvaltnings-
delegation, företrädaremed för samtliga departement, också avseddvar

säkerställaatt synsätt mellan den departementalaett verksam-gemensamt
heten och den bedrevs vid FK.som

Ytterligare för förvaltnings-nämna verksamheterna vidett steg att
kontoret och departementen varandra år 1990 när den s.k. KORK-togs

Kompetensutveckling i regeringskansliet överlämnade singruppen
till regeringen. Gruppen argumenterade för den administrativarapport att

samordningen inom regeringskansliet skulle förbättras och ñrvalt-att
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precise-skullesammanhangi dettabefogenheterroll ochningskontorets
uppdragiskullestyrelse attdärför FK:sföreslogsI att gesrapportenras.

regerings-inomfördelningtillförslagmedregeringenbiträda resurserav
arbetsorganisationresursförändringar,förslagredovisakansliet och om

förvaltningskontoretsiändringarsedermeraföranleddeRapportenm.m.
instruktion.

harsakverksamhetenförhållande tillirolladministrationensFrågan om
administrationensanalysMinupprepade gånger.således prövats av

till dennaåtervändamigföranlederregeringskanslieti attorganisation
frågeställning.

avseddaregeringskansliet är attbestämmelserRegeringsformens om
resursanvändning.ochorganisationflexibilitet ibetydandemedge en

departementenfördelning mellanärendenasDepartementsindelningen och
sker.ocksåvilketändras,kunnaskall lätt

frågor.i dessasiguttalatsammanhangi olikaocksåharRiksdagen
påankommerdetl98283z22anförtsåledeshar attFinansutskottet

Konstitutionsut-departementsorganisationen.beslutaregeringen att om
ekonomis-deinombörregeringvarje198788:9framhöllskottet att -

tillmed hänsynarbetetfördelafastställerriksdagenka somramar -
olikasammansättning,regeringenssituationen,parlamentariskaden

betydelsesamband ochårendegruppers osv.
organisationsprincip. JagviktigsåledesFlexibiliteten har setts ensom

admini-förnyckelbegreppockså måsteflexibilitet ettatt varamenar
ord lättandramedmåstestödsystemetadministrativastrationen. Det
Därförkräver.skedeni olikasakverksamhetenvadtillkunna anpassas

garantierfinnasdetsådant sättbyggas på attorganisationen ettmåste upp
koppladär näraledningsverksamhet utövasadministrativför somatt en

kravhelhetenskunskapgodFörstsakverksamheten.till omengenom
desskriterietstöd ärverksammadetadministrationen utgörakan som

framgång.
föralltid ärintehelhetssyndennapekarutredningsarbeteMitt att

lednings-förvaltningskontoretsmellansamspeletbristandehanden. Det
såledeshari departementenverksamhetenochutvecklingsverksamhetoch

Statsrådsberedningensåvälfaktumdet attkunnat vägasinte avupp ens
förvaltnings-iföreträddastatssekreteramivå ärdepartementsexsom

styrelse.kontorets
vidtas föråtgärderytterligaredärförmening måsteutredningensEnligt

verksamhetsplane-handi förstamellankopplingsäkerställa näraatt en
organisationadministrativochhelhetregeringskanslietiringen ensom



SOU 1992:112 Problem och överväganden 41

verksamhetsplanexingenskan översätta mål i resursfördelning,som
organisatoriska konsekvenser, övergripande personalpolitiska krav och
riktlinjer inom relevanta administrativa områden. Detta arbete bör i
tillämpliga delar utförasäven på departementsnivå.

5.2.2 Bristande legitimitet samordningsproblemger

väsentligt problemEtt jag stött i arbetetpå är spriddannat som en
uppfattning ñrvaltningskontoret saknar legitimitet fullgöra vissaatt att av
de uppgifter det ålagts i sin instruktion.som

Utredningen ihar sina intervjuer således tagit del rad exempelav en
hur den normerande, samordnande och effektiviserande roll harFK

sinenligt instruktion inte vidare departementen.utan accepterats av
inteIngångna avtal respekteras alltid fullt policybeslut föranleder inteut,

alltid någon åtgärd och förefallerdet viss tröghet i systemetsom en
effektivt bromsar initiativ.många kontrasterarDenna tröghet märkbart
till den effektivitet regeringskansliet normalt utvecklar i sin berednings-
verksamhet.

och befogenhetsfördelningen inom regeringskanslietAnsvars- i dess
helhet regleras i första hand departementsförordningen ochgenom genom
förvaltningskontorets instruktion. Med stöd sin instruktion fattarav
förvaltningskontorets styrelse rad beslut i policyfrågor,en gemensamma
tecknar avtal i frågor löner, arvoden och övrigagemensamma om
anställningsvillkor samordnar och beslutar avtalsamt om om gemensam-

inköp tjänster.ochav varorma
Regina, enligt sina direktiv skall kartlägga såväl den formellasom

ansvarsfördelningen i administrativa frågor vedertagen praxis, harsom
funnit det inte råder någon egentlig enighet vedertagen praxis.att om

heller innebördenInte den formella ordningen oomtvistad.är Medanav
formell ordning hävdas framför allt ñrvaltningskontoret, haren av

bibringatsutredningen uppfattningen uppluckring den formellaatt en av
strukturen förefaller uppfattas praxisvedertagen inom andra delarsom

regeringskansliet. Denna uppluckring har dock inte såvitt ut-av -
redningen kunnat medfört någon enighet hur praxisnotera om en ny-

ut.ser
finnaUtredningen kan förklaringarmånga till den bristande acceptans

vissa delarrör FK:s verksamhet. De handlar skildaså sakersom av om
de administrativa förhållanden rådde före bildandet FK,som som av

informationssvårigheter, uppfattningar ñr olika delarstatusom av
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i dessakompetensfrågor Kärnanregeringskansliet, resonemangm.m.
samordnande ochlegitimitetförefaller FK:sdock att normeran-somvara

ifrågasätts.organisationde
min meningfunktion enligtLegitimitet hos skapas genom enen

Vid bedömningenförhållanden och kompetens.formellakombination av
viktigt hagälla detförhållanden skall ärvilka formella att ensomav

och fungerar.organisationenför den samladeförståelse hurgod utser
liksomsåledes viktigi organisationenfunktion ärInplaceringen attav en

mandat.placering och dessfunktionsobalans mellaninte råderdet en
personligprofessionell ochviktiga frågandenHärtill kommer om

inte kompenserasinplacering i organisationen kanfelaktigkompetens. En
kompetensbrist uppvägasinte heller kanökning kompetensen,en avav

sättvidare mandat ellerfunktion annatattettatt manen gesgenom
ställning.stärka dessförsöka

enligt mitt sättbristande legitimitetenhandlar dendelFör FK:s att se
organisationen,ställning iförvaltningskontoretskombination avenom

dockfaktorn äravgörandeDenmandat och dess kompetens. attdess
i departements-jämställs med departementenmedan FK i någon mån

underställd departe-samtidigt myndighetförordningen så är FK etten
ledningpolitiskvisserligenFK harf.n. Finansdepartementet.ment, en
till denellerstatssekreterarkretsenregeringen,tillingen direktaccessmen

i regerings-verksamhetenvilkenkringär detsakverksamhet som nav
behövavidaredärför intesigkansliet Departementen utanansersnurrar.

sig efter FK.rätta
ochnormerings-samordnings-,ividsträckta mandathar mycketFK

iförhållandet,regeringskansliet. Detinomeftektiviseringsfrâgor
FK,skall hanterasefter beslutsamordningsfrågormedkombination att av

exempelfleraunderlagsmaterial finnsutredningens attolyckligt. Iär
uppfattatsfrån FKsamordningsförslagrimligai och för sig som

maktambition.imperiebyggande och
rationaliseringi frågorFK:s kompetenshar vidareJag noterat att om

oomtvistad.inteorganisationsförändringar äroch
förvaltningskontoretsdeldeni kontrastkan ställasMot detta av

min meningenligtråderinriktad service. Härverksamhet är ensom
mandatenställningen,formellamellan denrelativt överensstämmelsegod

tagit delocksåUtredningen harkompetens.organisationensoch av
serviceverksamhet.synpunkter på FK:sövervägande positiva
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5.2.3 Samordningnormering och service

En intressant frågeställning är hur sambanden mellan serviceverksam-
heten och samordnings- och utvecklingsverksamheten Kanut.ser
samordnings- och utvecklingsdelen förefallerFK, mindre välav som
inplacerad i organisationen med tanke integrations-på och legitimitets-
frågorna, särskiljas från den adekvat inplacerade serviceverksam-mer
heten Finns här viktiga integrationsvinster beakta Och finns detatt
anledning överväga båda funktionemas organisatoriskaatt hemvist

Det finns tvivel viktiga samband mellan det administrativautan ut-
vecklingsarbetet och den praktiskt inriktade hanteringen servicen.mer av
Detta får klart dokumenterat förvaltningskontorets hittillsvarandeanses av
arbete.

Samtidigt ställer samordnings- och utvecklingsverksamhet helt andra
krav på arbetsfonner och arbetsmetoder vadän serviceverksamheten
gör. Samordning kräver auktoritet och beslutskraft och utveckladen
förmåga till strategiskt och långsiktigt tänkande. Samordningsverksam-
heten också inte oväsentlig del konflikthantering.rymmer en av

För FK har de olikatvå ledningsfilosofiema samordning respekti-som
service förutsätter varit svåra förena. De samordnande uppgifternaattve

kontrasterar klart den kundanpassning måstemot nyckelbe-ettsom vara
ñr serviceverksamhet. Självfallet måste också serviceorgani-grepp en en

sation lägga betydande arbete på sin utvecklingsverksamhetett för -att
kunna erbjuda rätt tjänster. Denna utveckling tjänster, motav som svarar

efterfrågan, är dock helt slag än det samordnings-ett ochen annatav
utvecklingsarbete är nödvändigt för effektivt hantera deattsom resurs-
fördelningsfrågor, organisationsfrågor och investeringsfrâgor enligtsom
förvaltningskontorets instruktion idag ligger på kontoret.

Utredningens slutsats är även samordningsfrågoma ochatt om
servicefrågoma för regeringskansliet har vissa samband skulle organisa-
tionen helhet ändå vinna på de skiljs åt.som

Större delen förvaltningskontorets verksamhet idagutgörsav av
Servicetjänster utförs i regi eller enterprenadupphand-som egen genom
ling. Enligt min uppfattning måste serviceorganisation framför allten

inriktad kundernaspå behov och önskemål. Självfallet utesluter intevara
detta verksamheten bör bedrivas kostnadseffektivt och tillvarata-att med
gande alla rationaliseringsmöjligheter. Kostnadspressen skall dockav
enligt min mening framför allt kundernautövas till servicegivare.av en
Att säkerställa sådan kostnadspress handlar i detta fall i förstadå handen
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ochsin efterfråganikostnadsmedvetnablir attdepartementenattom
fungerar.konkurrensen

vinnaskulleserviceverksamhet attnuvarandeFK:sJag attmenar
berördafrån denfriståendeorganisation heltärihanteras ovansomen

iharrenodlatmyndighet,sådansamordningsverksamheten. En som
skulle lättareservicetjänstema,och utvecklatillhandahållauppdrag att

personalstrategi.klarverksamhetsidé ochentydigfinnakunna enen
liggadockskulle kunnai FKutvecklingsverksamhetendelarVissa av

central eller departements-efterutförasservicemyndigheten ochkvar hos
efterfrågestyrningregeringskansliet.från Genombeställningvis aven

meningenligt minskulleutvecklingsverksamhetochservice-FK:s
dimensioneringmyndighetenslegitimitet ochökadorganisationen enges

rationellt sätt.skulle lösas ett
sådanpersonalsarmnansättning iledningsformer ochStruktur, en

regerings-övriga delarfrånmycketdock avvika såskullemyndighet av
iställningfriståendemedmotiveratkansliet det kanatt en mervara

har.förvaltningskontorvad dagensregeringskansliet änförhållande till

ledningadministrativorganisation förBehov5.2.4 enav
utvecklingoch

samordnings-språkligajuridiskasåvälharåretUnder det senaste som
Statsrådsbe-frånflyttatsadministrationeninternafunktioner densom

verksamhetsan-deförbl.a.till Justitiedepartementet,redningen att ge
såledesharEn strävanökatisamordningsfrågoma SBknutna utrymme.

samordningsor-strategiskrollmöjligt renodla SB:slångtvarit såatt som
statsministerkansli.effektivtochganisation

ochinriktningsakverksamhetensframför allt gälltsamordning harSB:s
konsekvensernaadministrativapolitikområden. Deolikasamordningen av

för budgetprocesseninomresursfördelning har hanteratsi form ramenav
Övrigaroll.samordnadeFinansdepartementetframför alltdär getts en

förvaltnings-ankommit påhar främstadministrativa frågorgemensamma
styrelse.kontorets

strategiskavissadelad ochvaritsåledesSamordningsfunktionen har
arbetsor-ellerarbetsformernautvecklingutvecklingsfrågor, t.ex. avsom

hemvist.egentlighaft någoninteregeringskansliet, hariganisationen
ledningadministrativstrategiskfunnit behovetutredningenNär att av
dagensmedtillfredsställande sättpåinte tillgodosettssamordningoch ett

Näraliggande årlösning sökas.organisatoriskorganisation, måste nyen
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då föreslå SB sig dennapå även administrativa samordnings-att att tar
roll. förslagEtt sådant stärks de slutsatser utredningen dragitav om
vikten integration och betydelsen legitimitet.av av

Mot sådant kan anföras både flyttaSB:s strävan bortett resonemang av
vissa samordningsfrågor, den arbetsbelastningennuvarande denoch
uttalat karaktärenpolitiska arbetet inom Vidarepå SB. förefaller det råda

viss politisk enighet statsministerns kansli skall befrias frånatten om
olika löpande ärenden. En organisation måste också utformassorters ny

kontinuiteten iså det administrativa samordnings- och ledningsarbetetatt
så långt möjligt säkras.

Enligt min mening dessaär synpunkter inte omöjliga förena medatt
inrättandet personalmåssigt begränsat sekretariat för administrativaettav
lednings- och utvecklingsfrågor i SB.

Regering självfallet sinagör bedömningar samordnings-egna av
frågoma. Samtidigt förefaller det mig naturligt varje regering måsteatt
prioritera arbetsgivarfrågoma i förhållande till den personalen ochegna
frågorna resursfördelningen inom den organisationen. Vidareom egna

jag effektiviseringden och rationalisering statsförvaltningen,attanser av
såväl den nuvarande den föregående regeringen uttalat sinsom som som

ambition, inte vidare låter sig förenas med det nuvarande tillståndetutan
för regeringskansliets interna administration. blygsammaDen ökning av
statsministerns kansli skulle följa fastare denettsom av grepp om
administrativa verksamheten kan därför enligt min mening försvaras på
goda grunder.

Den nuvarande arbetsfördelningen inom det administrativa området
innebär vidare två statssekreterare i förutom sinaSB övriga arbetsupp-att
gifter aktiv del i det administrativa arbetet, den ordföran-tar en ene som
de i och denFK andre ordförande i den nyligen inrättade ADB-som
samordningsgruppen. Härutöver är statssekreterare ledamötersex av
FK:s styrelse.

Min bedömning effektivitetenär och kvaliteten i den samladeatt
verksamheten skulle öka statssekreterarkretsen utsågs attom en person ur
ha det samlade för det övergripande administrativa arbetet iansvaret
regeringskansliet. Vid sin sida skulle hanhon samla mycket begränsaden

medarbetare för de övergripande strategiska lednings- ochgrupp
utvecklingsfrågoma under ledning kanslichef. Jag denärav en av
uppfattningen placering i statsministerns kansli, med den nödvändi-att en

begränsning medarbetarstaben det irmebår, skulle tillga av som vara
fördel för verksamheten. En effektiv spärr alltför centralistiskamot
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statsmi-Storleken påorganisationen.iinbyggdfinnasskulleambitioner
ordningsådanmedvisserligen öka någotskullekanslinisterns menen

meningminenligtuppvägerverksamhetenirationalitetenökadeden
detta.

nedfördeldetåsiktenframförtsutredningentill atthar enDet vore en
hårigenomförfrågornaadministrativade attförstatssekreterareopolitisk

Enligtregeringsskiften.vidorganisationenikontinuitetenförkunna svara
förfogarsjälvständigtregeringvarjeviktigtdockdetmening ärmin att

ñrtalarregeringskansliet. Detta attichefstjänstemaviktigastedeöver
inteledningsansvaretadministrativaanförtros detstatssekreterareden som
förcentraltdet ärocksåsärställning. Jag attskall någon anserges

pditiskadessledningsfunktionenadministrativa attdenlegitimiteten hos
Kontimitets-partiskiljande.vikt inte ärdennamarkeras, ävenvikt om

tjånstemannaorgnisa-inomlösassedvanligt sättpâiställetfrågorna bör
tionen.

ledningsfrâgoroch5.3 Ansvars-

nuvarandei denuppfattatutredningensvaghetenväsentligaandraDen
ledningsfrågorochkringoklarhetfrån denhärrörorganisationen ansvars-

råder.närvarandeförsom
respektiveregelsystemetformelladetgenomgångUtredningens av

svåröverskådlighetochotydlighetbekräftarpraxis mergällande att
enkelhet.ochklarhetavseenden äni dessaorganisationenförutmärkande

förvalmings-tolkningarskildaochoklarhetangåendeproblemDe av
organisationen,nuvarandei denfinnsonekligenmandatkontorets som

legitimitetsproblemdepåregler änoklarapåmindre berordockjaganser
sinivarit ifrågasattprioriförvaltningskontoretmedfört att asom

samordningsroll.

Departementsorganisationen5.3. 1

departementen Fastladesgångnormalorganisation för avDen ensom
radpraktikeni ersattsdepartementsutredning har av enårs1963 numera

imemad-regeringskanslietsUtredningenlösningar.organisatoriska om
utveckling såmed sådannackdelarsig ingaföri ochrninistration enser

samlad konpetensochklargörsansvarsfördelningamaroll- ochlänge en
departementen.inomupprätthålls
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Departementsförordningen varje departement, inteattanger annatom
är föreskrivet, beslutar i frågor rör personalen och i andra frågorsom

rör departementens administration. I praktiken hanteras dessa frågorsom
på rad skilda sätt stundtals förefaller främst avhängiga traditioner,en som
olika intresseinriktningpersoners m.m.

Således kan förutom statsrådet såväl statssekreterare, expeditionschef,
PBS-chef eller administrativ chef, enhetschef och personalchefpersonal-
handläggare involverade i exempelvis personalfrågor. Ansvars- ochvara
befogenhetsfördelning dem emellan är oklar. I andra administrativa
frågor bilden likartad med någon variationut, på titlarna på deser men
inblandade beslutsfattarna.

Till detta kommer ärendet berör förvaltningskontoretsatt verksam-om
hetsområde så skall samråd ske med FK.

Utredningen flera nackdelar med så många olika befattnings-attser
havare med så oklar ansvarsfördelning, deltar och beslutar i departemen-

administrativa frågor.tens Det mycket tid och klarhet råder intetar alltid
vilka beslut fattats eftersom frågan kan ha förts iuppåtom som

organisationen. Vidare finns uppenbar risk vissa frågor inteatten
hanteras eller hanteras med mycket lång eftersläpning eftersom ansvars-
förhållandena är så diffusa.

För kunna precisera roll- ochatt ansvarsfördelningen i administrativa
frågor krävs först och främst ställningstagande till vilka admini-ett
strativa ledningsuppgifter ligger departement.på Vidare detärettsom
väsentligt ställning i fråganatt arbetsfördelningenta mellan denom
politiska ledningen och tjänstemannaorganisationen.

Som framgått det föregående är omfattningen det administrativaav av
arbetet idag bedrivs detpå enskilda departementet varierande, blandsom

beroende ipå vilken utsträckningannat förvaltningskontorets tjänster tas
i anspråk.

Jag för i det följande med innebördenett departemen-attresonemang
frihet välja olika servicelösningartens bör öka.att En central lednings-

uppgift blir därför ställning till den administrativaatt ta egna resursens
storlek och arbetsformer. Utredningen har i särskild bilaga bilaga 3en
gjort relativt detaljerad genomgång vilka Servicetjänster i fort-en av som
sättningen bör departementsvis efterfråganstyras och vilka börav en som

departementsgemensam efterfrågan,styras liksom vilkagenom en som
har den Övergripande samordningskaraktär de bör hanteras denatt av
föreslagna samordningsfunktionen i SB. I dessa överväganden måste
enligt min mening rationaliserings- och effektiviseringssynpunkter väga
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utvärderaochlöpande följaräkningdepartementetsförAtttungt. upp
köpsadministrativa tjänsterför dekostnadernaochkvaliteten på som

arbete.sådantinslag iväsentligtjagegenproduceras etteller ettser som
minenligtledningsarbete äradministrativtdelen iviktigasteDen ett

personalpolitiska frågorna.dedrivauthållighetmed kraft ochmening att
uppfattningenupprepade gånger mött attjagharutredningsarbetemittI

ochkompetens-prioritet ochtillräckliginte attpersonalfrågoma ges
genomtänkt.ochmålinriktattillräckligtdrivsinteutvecklingsfrågoma
minst ifrågor, intedessajag ettanförttidigarejagSom attanser

uppmärksamhet. Påökadväsentligtframtidsperspektiv, måste enges
utvecklings-angelägetsammanhangi dessadepartementsnivå det ettär att

förhållandenadepartementsspecifikautifrån deförbedrivsarbete geatt
innebörd.konkretpolicydokumentenpersonalpolitiskaövergripandede en

arbetsmetoderocharbetsorganisationfrågorjagVidare att ommenar
ochhelhetssynfrågorna. Denpersonalpolitiskatill deanknyternära

föregående berörtijag detverksamhetensamladedenöverblick över som
sådant arbete.oundgänglig iärupprepade gånger ett

och dentjänstemännenmellanRollfördelningen5.3.2
ledningenpolitiska

fråganuppmärksamheten påfästavill jag ävensammanhangI detta om
politiskadenochtjänstemännenmellankompetensfördelningenochroll-

ledningen.
utgångspunkter.flerautifrånarbetsplatsspeciellRegeringskansliet är en

statsförvaltningen ärövrigaden attsärskiljer fråndetfaktorEn som
kortmycketmedoch hålletheltbytasverksamheten kanledningen för ut

i statssekreterarnasgradi växandeochdepartementschefemasvarsel. I
tvingarverksamhet,utåtriktaddelmycketocksåarbete ligger stor somen

förhållandenandrasitt intresse pådelarfokuseraledningen storaatt av
regeringskansliet fortgår. Departements-iarbetetdagligadetän hur

undantags-inte änverksamhet kanstatssekreterarnas annatchefemas och
spörsmål,administrativaorganisatoriska ochinriktad depåvis somvara

skallorganisationdepartementethanteras förlöpande måste att som
rimligt kräva.det ärkvalitet attoch jämnahålla den högakunna som

kravberättigadesamtidigtställer attDepartementsledningarna
flexibelhög kompetens,besittaregeringskansliet skallpersonalen i vara

varjeiledningenpolitiskadenanspråkdeoch kunna mot somsvara
förväntningar påställdahögtKombinationenställer.ögonblick av
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ledningsorganisation,personalen och kan och sannolikt bör ägnaen som
minimum intresse för arbetets organisatoriskaett skapargång,av

emellertid också speciella förutsättningar för regeringskansliets arbete.
Departementschefer har ofta omfattande arbetsbörda med kravstoraen

finnas tillgängliga för riksdagen, för politiskt arbete varierandeiatt
former, massmedier, olika aktörer inom den sektor är verksam i ochman
även i växande grad i skilda internationella sammanhang. taktI med att
arbetsbelastningen departementscheferna ökat och statssekreterar-att
ämbetet fått utpräglad politisk karaktär ägnar ocksåen mer numera
många statssekreterare avsevärd tid åt arbetsuppgifter liggeren som
utanför den omedelbara ledningen departementet.av

Den nuvarande departementsledningsstrukturen samtidigt stats-ger
sekreteraren ställning högste tjänsteman med uppgift ledaatten som
departementet och för planerings- och samordningsuppgifter. Isvara
praktiken har dessa lednings- och samordningsuppgifter mångaav
statssekreterare tolkats så, de huvudsakligen bör politiskagälla denatt
verksamheten eller sakverksamheten i departementet. Någon formell
gränsdragning i ñrhållande till de administrativt betonade frågornamer
och reglering detta i arbetsordning eller dylikt utredningenharen av
dock endast kunnat finna i fall.ett

I den organisationsutredning justitiedepartementet gjorde år 1990som
konstaterades statssekreteraren hade alltför arbetsbörda, vilketatt storen
inverkade menligt det övriga ipå arbetet departementet. utredningenI
föreslogs därför bland departementets administrative chef skulleannat att
ha det odelade chefsansvaret i administrativa ärenden och att stats-
sekreteraren således skulle befrias från dessa frågor i alla avseenden

vad gäller målforrnuleringar för den administrativa verksamheten.utom
Min uppfattning detnär gäller statssekreterarens roll ansluter delvis till

de fördestankegångar fram i Justitiedepartementets utredning ochsom
sedan lagts fast i arbetsordningen för departementet.som

Om statssekreteraren tydligare idag frikopplas frånsätt än deett
löpande administrativa frågeställningarna detär dock viktigt dessa,att

andra åtgärder, placeras iså organisationen anfördaattgenom ovan
Ävensynpunkter integration och legitimitet beaktas. departements-om

nivå viktigtär det säkerställa administrativ samordning ochatt atten
konsekvent utvecklingsarbete bedrivs.ett
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administrativa frågorförChefstjänsteman5.3.3

ochkraftdendrivs medarbetetadministrativadetBetoningen attav
för-detsakenhetemastöd tillverksamt samtkontinuitet ettgersom

inomledningsstrukturenochibringasklarhet måstehållandet att ansvars-
admini-chefstjânst förmotiverat övervägadetområde, gördetta att en

departementen.strativa frågor på
enligtadministrativa frågor ärförchefstjänstenranmedFördelarna en

organisatio-iskulle klargörasAnsvarsförhållandenamin mening många.
därmed kunnaochförtjänardetyngddenskullefrågorna gesnen,

skulleDessutomprofessionellt sätt.konsekvent ochbedrivas på ett mer
Enförenklas.arbetsområdenstatssekreterarensgränsdragningen mot

admini-kontinuiteten iförskulle kunnaadministrativ chef ansvarges
ochdrivsdepartementetföruttalathastrationen attettatt ansvargenom
kanledningenorganisation därIprofessionellt sätt.utvecklas på ett en

fastställa.viktigtsärskiltsådantvarsel attmed kort ärbytas ett ansvar
expeditionschefs-nuvarandedenanförasförslag kansådantMot attett

Expeditionschefen,uppgifter.vissa dessaharfunktionen redan somav
lagenligheten,skall övervakadepartementsförordningen främstenligt

förvaltnings-beredningenvidenhetlighetenochtöljdriktigheten av
admini-andelobetydliginteföri vissa departementärenden, ensvarar

antaletreducerasträvanmålmedvetnauppgifter. Den attstrativa
vissainneburitocksåharregeringskanslieti attförvaltningsärenden

uppgifter.administrativaflersigmöjlighet påexpeditionschefer haft att ta
sällanexpeditionschefernaemellertiduppfattning harminEnligt mera

utredningen ärbakgrund, enligtutbildningsmässigaochden yrkes- som
ochadministrativt lednings-kraftfulltsäkerställaväsentlig ettatt meraom
detvidare läggabedrivas.idag skall Attutvecklingsarbete än utan

tillfyllest.intesåledesexpeditionschefen äradministrativa chefskapet
skulleområdetadministrativainom detchefsbefattningnyinrättadEn

för denarbetsbördareduceradväsentligtfall innebäradock i vissa en
meningenligt mindärförkanexpeditionschefen. Detnuvarande vara

sammanslagningförslagdetövervägabefogat än gång avatt enomen
chefsjuristtjänsttillrättschefsbefattningarnaexpeditionschefs- och somen

s.k. KORK-gruppen.framfördes denbl.a. av
denuppfattningenframförtsutredningen attdet tillSamtidigt har

öka behovetkommerväsentligtEG-integrationen attförestående av
kan talavilketstatsförvaltningen,i helakompetensjuridiskkvalificerad

inte lämna någotjagEmellertidsammanslagning. ämnarsådanemot en
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förslag angående expeditionschefemas roll förutsätter frågadennautan att
behandlas i aviseradeden utredningen regeringskansliets organisationom
och arbetsformer.

Även arbetsfördelningen mellan den nuvarande PBS-chefen och en
administrativ chef klarläggas.måste PBS-chefen ihar flertalet departe-

väsentligt för de administrativa frågorna.ett Iment PBS-ansvar
funktionen ligger också det samordningsansvar jag i mitt utrednings-som
arbete funnit väsentligt säkerställa i organisation.att en ny

Flera skäl talar dock enligt min mening i befattning kopplamot att en
planerings- och budgetfrågoma och det administrativa lednings-samman
Det kan bl.a. anföras, dagens brister till visaransvaret. delatt atten

denna sammanlåggning uppgifter betydande svårigheter.av rymmer
Vidare innebär utvecklingen budgetprocessen ytterligare kraftattav
måste ägnas frågor målforrnulering, uppföljning och utvärderingom
inom departementens verksamhetsområden. samtidigt drivaAtt ett
kraftfullt administrativt fömyelsearbete enligtär min mening behäftat med
betydande svårigheter. Utredningen det naturligt PBS-attser som mer
funktionen kraft den centrala ställning i organisationenav egen ges som
det gång tänkt.en var

Utan vilja rekommendera någon normalorganisation för departe-att ny
jag det således rimligt, den politiska ledningen vid sinmenten attser som

sida har såväl administrativ kompetens juridisk och därtillsom en
ansvarig chefstjänsteman för övergripande planerings- och budgetfrågor.

5.4 Kostnadsansvar och kostnadsmedvetande

5.4.1 Centralisering eller decentralisering

Som den tredje väsentliga isvagheten dagens organisation vill jag peka
på generellt lågt kostnadsmedvetande i kanslihusorganisationen.ett sett
Enligt min mening ocksåär rutinerna för stärka kostnadsmedvetandetatt
otillräckligt utvecklade. I vårt intervjumaterial uttrycks tilldetta exempel

det saknas incitament kostnadsmedveten eftersomatt deattsom vara
politiska frågorna har sådan hög prioritet. Detta sig bl.a. uttrycktaren
i lite administrativextra kapacitet för på den säkra sidanatt att vara-

inte spela så roll.storanses-
tidigareJag har redogjort för varierandede synsätten på integrationen

administrationen med sakverksamheten. Inom regeringskansliet deärav
administrativa frågorna dessutom uppdelade efter två andra organisations-



1992:112SOUövervägandenochProblem52

faktumUtifrån detcentralisering. attbygger påDenprinciper. ena
utsträckningkansli i störreockså dessenhet,regeringen är attansesen

godunderlättas,samordningenskullePå så sättbordeidagän ett.vara
inomvinnasstordriftsfördelarochhandläggningenisäkraskompetens en

åtgärder förpersonalpolitiskatillmaterial attinköpfrånrad områden av
nyckelbe-Kostnadseffektivitet ärpersonalen.bland ettrörlighetenöka av

jag kanSåvitttanken.centralistiskaföreträder denför dem somgreppen
förvaltningskontoret.inomfrekventdetta synsättbedöma är mest

förGrundendecentralisering.organisationsprincipen ärandraDen
myndighetvarje ärdepartementdecentraliseringstänkandet är att en egen

administrativaimyndigheterandrafrihethadärför böroch somsamma
särartdepartementensenskildastarkt debetonarDecentralisternafrågor.

nårhetsprincipen.effektiviteten iliksomkulturoch egna
centraliseringsåväl förtalarskälfinnsEnligt mitt synsätt somensom

utgångspunkt denprincipiellamin attDockdecentralisering. ärför enen
intetillgripas närbörcentralisering främstsamordning mangenom

effektivitet.rationalitet ochstyrmedel kan uppnåandragenom
ochrationelluppnåarbete ärmed ReginasMålsättningen att en mer
deneffektivitet iochkvalitettill bättrebidraradministrationeffektiv som
ochuppföljningresursfördelning,verksamheten. Frågorsamlade om

strategiskövergripandemening dåutredningensenligtkontroll är av
Andrabeslut.sådanacentraliseringförvilket kan talabetydelse, aven
inomlösningarkostnadseffektivaväljahandlarbeslut, attommersom

decentraliseratförsigväl lämparutredningen ettgivna menarramar,
tyder inte påregeringskanslietiakttagelser i attbeslutsfattande. Mina
fördelningenvidvägledandevaritövervägandendenna avtyp av

ochregeringskanslihanteringcentralmellanochkostnader ansvar
handläggning vid departementen.decentraliserad

regeringskanslietBudgeteringen5.4.2 av

centralise-enligtsåvälidagbudgeterasregeringskanslietVerksamheten i
decentraliseringsprincipen.enligtringsprincipen som

genuintvissaidagbetalasanslagförvaltningskontoretsFrån gemensam-
ochkulvertsystem,telefonväxel, post-kostnader gemensamsomma

till dehänföraskankostnaderradocksåbudhantering somenmenm.m. , stordriftsfördelarkompetensfrågor,därenskilda departementen, men
frågorsådana ärExempel påhantering.föranlett gemensamenm.m.

avtalsfrågorhjälp istädning,utbildning, m.m.
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Varje departement har härutöver sina anslag för den verksam-egna
heten, för utredningar och för vissa särskilda departementsanknutna
kostnader. Dessa budgeteras och redovisas under littera förA respektive
departement. Någon verksamhetsanknuten samordningmer av resurs-
fördelningen till regeringskansliet förekommer inte i dag.

Nuvarande ordning innebär riksdagen ställning tillatt medlenstar
fördelning inom regeringskansliet, vilket kan kontrasteras konstitu-mot
tionsutskottets tidigare angivna uttalande varje regering inom deattom
ekonomiska riksdagen bör få fördela arbetet den finnerramar anger som
lämpligt.

Jag den nuvarande budgeteringsprincipenatt blandaranser som
centralisering med decentralisering behäftadär med flera nackdelar.

För förstadet möjliggör dagens budgethantering inte samlad avväg-en
ning för hela regeringen och regeringskansliets arbete. Deav resurserna
avvägningar görs inom för budgetprocessen sker iställetsom ramen
huvudtitelvis och i samband med prövningen den övriga verksamhetenav
inom huvudtiteln. Till bilden hör då kostnaderna för varje departe-att

verksamhet i relation tillments den totala omslutningen under varjeegen
huvudtitel upplevs liten. De kostnaderna för regerings-sammantagnasom
kansliet år dock sådan storleksordning de kan jämföras medav en av
verksamheten vid mycket myndigheter.stora

För det andra detär svårt överblicka kostnaderna såväl ñratt
regeringskansliets verksamhet i dess helhet, för enskilda departementsom
eller enskilda funktioner. Härav följer det också är svårt jämföraatt att
departementens kostnader för olika likartade verksamheter med varandra.
Sådana jämförelser försvåras ytterligare förvaltningskontoretsattav
tjänster, till del inte är avgiftsbelagda,stor i anspråk i olikasom tas
utsträckning de olika departementen.av

För det tredje har jag funnit de nuvarande budgeteringsprincipemaatt
inte underlättar den nödvändiga flexibiliteten mellan regeringskansliets
olika verksamhetsområden. Syftet med flexibiliteten är varje regeringatt
skall kunna göra sina prioriteringar och omdispositioner verksam-av
heten. Dessa måste självfallet avspegla sig i resursfördelningen mellan
olika områden. Prioriteringama i verksamhetsplaneringen förefaller i dag

först med mycket eftersläpningatt genomslag i dimensioneringenstor
Det har också framförts till utredningen medanav resurser. att,

resurstillskott till högprioriterad verksamhet i allmänhet finna,gåren att
så sker inte resursminskningar vid nedprioriteringar med lätthet.samma
En budgethantering underlättar omfördelningar inom regerings-som
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hushålla bättreåtgärd förangelägenframstår därförkansliet attsom en
med resurserna.

framhållits dagenssammanhangi fleradet attfogasTill detta kan att
föråldrade.framstårdelari vissaregeringskanslietarbetsformer i som

medi takttydligareallt attframstårtvärsektoriellaBehovet ansatserav
intemationaliseringentilltagandesamhället ökar. Denkomplexiteten i

luckrarutsträckningvissiarbetssättkrav. Ettocksåställer uppsomnya
näraliggande.alltmerförefallerdepartementsgränsemagamlade

viktenocksåmin meningenligt ettunderstrykerförhållandenDessa av
avvägningenflexibilitet vidökadprövningen ochvidsamlat synsätt aven

verksamheter.olikaregeringskanslietstillresurser
störreövervägamotiveratdet ocksåärMed sådant synsätt att enett

litterainom A.anslagmellan olikaresurstilldelningenflexibilitetet i
kommittévásendetshar övervägadirektivenligt sina ävenRegina, attsom
budgetprövningcentraliseradmedmodelladministration, avatt enmenar

bedrivsidagdensåledes ävenregeringskanslietverksamhet iall som-
ändamålsenlig. Avväg-utredningsanslagenoch överinom FK vore-

kostnadseffekti-underlättas ochskulleverksamhetermellan olikaningen
förbättras.viteten

rambudgeteringmedskall199394och med budgetåretFrån ett system
enutredningenRambudgeteringeni budgetprocessen.användas somser

kostnadsansvar.bättreuppnååtgärder förnödvändigaflera ettattav

tjänstemannabudgetoch5.4.3 Politiker-

awägningockså denhörbudgeteringsfrågomaochresursavvägnings-Till
ochregeringskanslietitjänstemannaorganisationenske mellanbörsom

organisationenfrihet iRegeringensorganisationen.politiska delenden av
Antalet departementmyckettidigare påpekatssitt kansli är stor.somav

statsråd.antaletoch likasåväxlakan således
politiskadenintembudgeteringdepartementsker mångaI dag på aven

depanementschefen, statssekreterare,omfattardåorganisationen som
assistentersakkunniga, vissapolitiskt samtintormationssekreterare,

Budgeteringen dendessautrustning förresekostnader, avpersoner.m.m.
mycketgångeruppfattas mångadepartementetpolitiska delen somav

iinte minstsvårigheter,särskildabehäftad medochgrannlaga som
regeringsombildningar.regeringsskiften ochsamband med

berättigadeochsärskildasinadepartementschefer sålundaharOlika
dimensione-medarbetarstabenspolitiskabeträffande denönskemål bl.a.

de kravochintemationaliseringentilltagandekompetens. Denring och
olika departe-olikaprioriterasledningenpolitiskaställer denden av
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mentschefer. Sammantaget kan hävdas den resursavvägning och denatt
budgetering kan göras den politiska delen regeringskanslietssom av av
verksamhet är delvis slag än den kan och börett görasannatav som av
tjänstemannaorganisationen.

Rambudgeteringen kommer lösa vissa de problematt ärav som
förenade med verksamhet är svår budgetera. Poängenatt medatten
rambudgetering är tillgodose flexibilitet över längre period.att Medanen

samlad regeringskansliverksamhet enligt utredningens mening lämparen
sig förväl rambudgeteringssystem, förefaller sådanett teknik mindreen
lämplig vad den politiska delen regeringskansliets verksamhet.avser av

Den samlade budgetprövningen och det decentraliserade budgetansva-
där departementen möjligheterstörre förfogaret, över sinaattges egna

ställer samtidigt skärpta krav uppföljningpå och kontroll. Detresurser,
är i det läget vikt avgränsa den del departementensstor attav av resurser

är avsedda för tjänstemannaorganisationen och där ställa högasom att
krav budgetdisciplin.på En disciplinsådan utredningen ettser som
väsentligt inslag i effektiviseringsprocess. Samtidigt finns deten
anledning fortsättningsvisäven medge regeringensatt arbeteatt ges en

flexibilitet och därmed budgeteras på särskilt anslag inteettannan som
har ramkaraktär.

5.4.4 Avgiftsñnansiering administrativa tjänsterav

långt möjligtAtt så kostnadergöra synliga inom organisationen enligtär,
utredningens mening, verksamt medel höja kostnadsmedvetandetett att
och därmed bidra till effektivare resursförvaltning.en

Den nuvarande anslagskonstruktionen där vissa administrativa
kostnader budgeteras över förvaltningskontorets anslag, medan andra tas
över departementsanslag eller anslag för utredningskostnader, gör
kostnadsbilden i regeringskansliet svåröverskådlig. Det förhållandet att

administrativamånga tjänster uppfattas gratistjänster, antingen försom
för intemdebitering är utveckladeatt eller försystemen svagt att

kostnaderna drabbar organisation eller anslag inte haretten som man
direkt för, är heller inte tillfredsställande. Således är det baraansvar en
mindre del de 420 mkr förvaltningskontoretsutgör anslagav som som
debiteras användarna. Att så direkt departementsrelaterade tjänstert.ex.

viss utbildning eller tryckeritjänster inte debiteras, intesom manar
användarna till god hushållning med eller planeringresurser noggrann av
tidpunkt för eller omfattningen på sådana tjänster.av
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avgiftsbeläggningkombination med ökadbudgetprövning iEn samlad
sökaincitamentenligt min mening stärka departementensskulle att

administrativa frågor.kostnadseffektiva lösningar på
princip alladär iutredningens mening skulleEnligt ett system
till bättrebelastade departementen bidrakostnader för verksamheten en

föranföraskan kostsammaresurshushållning. Mot detta systematt
effektivitetsbefrämjande verksam-påavgiftsfmansiering inte skulle verka

de smakar.heten i kosta änstort utan mer
avgiftsñnansieringdärfrån verksamheterErfarenheterna andra

effektivitet ävenför totalt bättre uppnås,tillämpas talar dock att setten
ordningadministrativa rutiner sådanhänsyn tagits till desedan ennya

förutsätter.
instans tjänstbetalaravgiftsfinansiering kommer denGenom som en

värde fleratjänsten. Det äralltid denockså tar emotatt avavsomvara
dimensioneringfår naturliginte minst så sättskäl, att engenom man

Ökar efterfrågan blir signalernaeller minskarservicefunktionen.av
i anslagssystem. Etttydliga, uppnånågot är svårt annatettattsom

anslagsfmansierade monopolsystem ärofta ifenomen uppstår attsom
orientera sig sina mål,serviceorganisationema tenderar motett egna

eftersomkan skedefiniera vad har behov Detavnämamat.o.m. att av.
förenade styrmedel.inte med någraönskemålen från äravnämama

själv väsentligt. Medden bedömerOrganisationen detgör somsom
avgiftsfinansiering det inte tvekanefterfragestyming råder någonoch om

vad kunderna vill ha.
verksam-finns vissa begränsadeuppfattningen detJag delar dock att

möjligen kan förefallaavgiftsfmansieringheter fullt genomförddär en
ochsäkerhets-verksamhetsområden, såsomonödig. Sådana t.ex.

möjlighetinte reelldär användarna har någonbevakningssystem, att
genuintVidare finns det radtill denpåverka kostnaderna hör engruppen.

underhålltelefonväxel ellertjänster såsom t.ex gemensamgemensamma
enskiltrationellt låtainte förefallerkulvertsystem, där det ettattav

sin andel kostnaden. Debetaladepartement löpande gemensammaav
funktionupphandlas denlämpligen beställas ellertjänstema kan av som

samordningsfrågoma. Enövergripande lednings- ochför desvarar
medfunktionen uppdrar arbetsgruppytterligare möjlighet den åtär att en

upphandling.för viss Omförföreträdare departementen att mansvara
med kostnadernabelastar departementendärefter enligt schablonnågon

ambitionsnivå.frågacentralt ärväljer låta dennaeller stannaatt en om
kostnader försammanhang göra allai vissavärdeDet kan att envara av

synliga.viss verksamhet
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Ett ökat kostnadstånkande måste enligt min mening prägla hela den
nuvarande organisationen. Skall intresset för kostnadstänkande Öka måste
dock väsentligt mycket större delar idagän organisationenav ges en
möjlighet beslutatt påverka resursfördelningengenom ochegna ettges
intresse kostnadseffektiva lösningar. Detta är enligt min meningav bara
möjligt och befogenheter i hithörande frågor decentraliserasom ansvar
så långt möjligt. Således bör sakenheten, och i vissa fall den enskilde
handläggaren, få flergöra avvägningar det rationella sättetmestom att

Åtgärderhantera även intemadministrativa frågor. ñr rationellt ochett
kostnadseffektivt agerande borde enligt min mening också kunna
premieras i lämpliga fonner.

Ett lokalt budgetansvar är också väl förenligt med demer tankegångar
vikten intemadministrationenatt ochom sakverksamheten iav se ett

sammanhang, jag redovisat tidigare.som
I det nuvarande där kostnadsansvaretsystemet mellan förvaltnings-

kontoret och departementen är så splittrat och för rationalise-ansvaret
ringar och effektivisering framför allt vilat på förvaltningskontoret, har
det funnits behov rad regler angående samråd mellan FK ochav en
övriga regeringskansliet i olika frågor.

Departementsförordningen föreskriver således samråd med förvaltnings-
kontoret i sådana administrativa frågor också berör förvaltnings-som
kontorets verksamhetsområde. Enligt förvaltningskontorets beslutsordning
i administrativa frågor skall samråd ske bl.a. vid material- och ut-
rustningsanskaffning beslutet principielltär intressant, ekonomisktom
betydelsefullt eller införandetrör metoder eller teknik.av nya ny
Utredningsarbetet har givit vid handen tolkningen dennaatt av sam-
rådsskyldighet varierar på sådant sätt departementenett i allmänhetatt
gör snävare tolkning samrådsskyldigheten förvaltningskontoret.änen av

Ett ökat ekonomiskt hos departementen för den organisa-ansvar egna
tionen skulle enligt min mening till delar undanröja behovetstora av en
centralt beslutad samrådsskyldighet.

5.4.5 Rationalisering

Det iär detta sammanhang också viktigt beröra frågan fortsattatt om
rationalisering verksamheten i regeringskansliet. Enligt min meningav
bör den frågan drivas med större kraft i framtiden.

Förvaltningskontoret skall idag enligt sin instruktion besluta i gemen-
frågor rationalisering och vidare bereda ärenden delssamma om om
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organisa-medsambandregeringskansliet iinomfördelningen resurserav
dessaTolkningenresursföråndringar.andradels avtionsförändringar, om

restriktiv.mycketvarithadockförefallerinstruktionFK:sdelar av
utredningsarbetetsunderför,redogjorttidigarejaghar,Jag som

iden nuvarandepåsynpunkterradfåttocksåbedrivande emotta en
rationaliseringfördelningfrågorcentraladär resurser,ordningen avom

ilagtshararbetsformerocharbetsorganisation enutvecklingoch av
interegeringskansliet,delvisserligen är sommenmyndighet avensom

departementen.sättpåsakverksamhetenideltar somsamma
utformatsberedningskultursammanfattas så,kan attSynpunkterna en

enhet attregeringen ärfaktumsåväl det att somtillgodoseför enatt
intesiglåterkulturDennamyndigheter.självständigaärdepartementen
sinorganisation trotsnorrngivandemedförenasvidare som,utan en

underställdmyndighetändåregeringskansliet, ärtilltillhörighetformella
departement.ett

iställetsamordning börochmetodutvecklingrationalisering,Frågor om
regeringskanslietställning icentralharorganisationläggas ensomen

Enligtfrågor.kontroversiellatidvisdriva dessakraft kanmedoch som
hoslegitimitetenfråganuppfattning ärredovisade entidigaremin om

betydelse.centralocksåorganisationsådan av

utvärderingochUppföljning5.4.6

regerings-iintemadministrationenförkostnadernajämförelsenI av
igjortsstatsförvaltningenövrigatill denförhållandeikansliet som

ochmkrS0mellanbesparingsmöjligheter påantydsstudie,Statskontorets
mkr.100

ochDanmarkiregeringskansliernamedjämförelseStatskontorets
ärkostnaderintemadministrativasidan påandra mervisar å somNorge

svenska.med dejämförbara
resurstilldel-huruvidameningbestämduttala någonintevillJag om

bättre sätt.någotpåawägaskani sin helhetregeringskansliettillningen
resursanvândningochresurstilldelninguppföljningsystematiskEn avmer

minenligtdockbörställningstagandensådanaförunderlagskaparsom
finnseffektiviseringspotentialochrationaliserings-införas. Den somåsikt

kostnader,vissaförnyckeltalframlöpanderutinerenkla tai attså som
kostnadernaochomfattningenmellan departementenjämförelsergöra av

godakunskapspridadem,rangordnaverksamheter,likartade omför
tagits tillvara ettintefinnakansåvitt jagharlösningar m.m.
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tillräckligt systematiskt sätt. Förvaltningskontoret bedriver visserligen
någon verksamhet på området, genomslaget i hela organisationenmen av
dessa nyckeltal och jämförelser förefaller begränsat.

Regeringskansliets administration kräver emellertid betydande resurser
i dagens läge. Jag har i mitt kartläggningsarbete kunnat konstatera
betydande från den norrnalorganisationavsteg för departementen som
tidigare efterstråvades. Det finns flertal skilda organisatoriskaett
lösningar vad internadrninistrationen både vad gäller det arbeteavser som
utförs inom departementen och i vilken utsträckning förvaltnings-tarman
kontorets eller någon serviceorganisations tjänster i anspråk.annan
Någon löpande utvärdering vad likartade administrativa tjänster kostarav
pâ olika departement och med olika organisationsfonner har utredningen
heller inte kunnat delta av.

Ett verksamt medel öka kostnadsmedvetenhetenatt göraattvore
löpande jämförelser mellan kostnaderna för olika likartade verksamheter,
sprida kunskap goda lösningar och överhuvudtaget ägna fråganom om
rationella och kostnadseffektiva lösningar administrativa frågorav en mer
systematisk uppmärksamhet.

Enligt min mening hänger sådan verksamhet nära med denen samman
förespråkade samlade budgetprövningen, rationaliseringsverksamheten
och samordningsverksamheten.

I detta sammanhang bör också överväga den revisionella verksam-man
hetens ställning.

Det revisionella verksamheten i regeringskansliet har koppling tillen
de åtgärder diskuteras i detta avsnitt. Jag tänker då främst på åt-som
gärderna för åstadkomma Ökat kostnadsmedvetandeatt i departemen-ett

Enligt min mening måste revisionenten. i det sammanhanget få ökaden
betydelse. Det är detta skäl vikt revisionen är obunden istor attav av
förhållande till den verksamhet granskas.som

Min bedömning bl.a.är avrapporteringen de revisionellaatt av
iakttagelsema redogörelsen måste förändras. Det kan ifrågasättasockså

inte revisionsberättelse bör lämnas för hela kanslihusverksam-om en
heten och inte enbart förvaltningskontoretsöver verksamhet.som nu
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6 Förslag

6.1 Utgångspunkter

Jag har i det föregående redogjort för vad jag de väsentligaser som
hindren för effektivt och rationellt arbete i denett nuvarande organisatio-
nen.

Sammanfattningsvis jag svaghetema i dagens organisationattmenar
härrör ofullständig integration mellan administration och sakverk-ur en
samhet, bristande legitimitet för delar dagens organisation, oklaren av en
roll- ansvarsfördelningoch och för dåligt utvecklat kostnadstånlcande.ett

Jag vidare regeringskansliet saknar organisationatt medanser en som
full kraft sigägnar åt strategisk lednings- och utvecklingsverksamhet
inom det administrativa området.

En sådan funktion jag nödvändig för utveckla personalpoli-attanser en
tik aktivt kan bidra till regeringskansliets professionella kompe-attsom

Enhålls sådan politik skall till hjälp för departemententens viduppe. var
nyrekryteringar och vid beslut kompetensutveckling befintligom av

skallpersonal. Den också bidra till ökad personalrörlighet inomsåvälen
departementen omvärlden.gentemotsom

nuvarande situationenDen i regeringskansliet speglar inte heller det
flexibilitetbehov i planeringen och användningen regeringskanslietsav av

är nödvändig. Därför måste ordning för planeringenresurser som en ny
budgeteringenoch regeringskansliets införas.av resurser

regeringensKraven på kansli är mycket såväl utifrånstora som-
inifrån. Förutom grundläggandedet kravet kvalitet ipå arbetet finns
också krav arbetet skall utföras med hög effektivitet.påett att
Reginas tillarbete stödjasyftar regeringskansliets utvecklingytterst att

ökad professionalism. Karaktäristiskt för professionellmot arbetsplatsen
är de tjänsterochprodukter produceras håller erforderlig kvalitetatt som
och inte använder än vad är rimligt ñratt attman mer resurser som
producera dem.

Intresset för inte använda ån nödvändigt inteär baraatt mer resurser
uttryck för ekonomiskt tänkande. finnssnävt Det ytterligare skål.ett ett
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uppgifter,lösanödvändigt för attfler änanvänderOm personerman
för sinutlopptillräckligtfåintedeltagandederiskerar attpersonerna
iförloraarbetsplatsen statusDärmed riskerar attprofessionalism.egen

attraktionskraft.och
ingeteffektivt ärarbetsplatsverksamheten pådrivaFörmågan att en

Effektivi-personalen.viljan hosgodadenlämnas åtvidare kanutansom
Dettamåluppfyllelsen.mätningochmålsättningalltidkräver avtet

verksamhetsupp-verksamhetsplanering ochi sinförutsätter tur enen
följning.

jag mestproblemsammanfattat dehar varaJag ansersomovan
administrationinterneffektivåstadkommaförcentrala lösa attatt en

inomallmänteffektivitetenökadärmed rentregeringskansliet ochinom
kansliet.

jag ämnarförslagi dethuvudinslagenbeskrivatillövergår.lag attnu
lägga.

administrativadenförstärkningsammanfattaskanDetta avensom
medkansli,Statsministernsutvecklingsverksamheten.och enlednings-

administrativaför denhuvudansvarfårstatssekreterare,särskild ett
kansliharStatssekreteraren ettutvecklingsverksamheten.ochlednings-

samordningschef.administrativledasskallförfogandetill sitt enavsom
regerings-budgetprövningensamladedenförskallKansliet avsvara

effektivitetsuppfölj-ochOrganisationsutvecklingförkansliets resurser,
inomarbetsgivarrollencentraladenförocksåskallKanslietning. svara

Vidarekollektivavtal.träffaregeringskansliet att gemensammagenom
departements-vissabeställarfunktionenförkanslietskall avansvara

Servicetjänster.gemensamma
förvaltnings-arbetsuppgifterdeflertaletlyftsförslagMed detta av

Statsrådsberedningen.tillinstruktionen överenligt § 2harkontoret
uppdragsfrnansierad ochfriståendetillgörsFörvaltningskontoret enom

AdministrationKlaraAdministration.Klaramyndighet,konkurrensutsatt
regeringskanslietmedservicemyndighetochkonsult- somskall vara en

kund.främsta
ocksåDebetonas.servicesinför gesDepartementens egenansvar

administrativadehanteraförförutsättningarorganisatoriska attbättre
Ävenuppgifterna.personalpolitiskadesärskiltdärviduppgifterna, och
höjatyngd. Förökadroll attekonomiadministrativadepartementens ges

inrättasbefogenhetsfördelningenochrenodlaochkompetensen ansvars-
varje departement.ifrågoradministrativaförchefsbefattningnyen



SOU 1992: 112 Förslag 63

Förslaget, initialt innebär kraftiga resursförstârkningar till desom
administrativa delarna regeringskansliet, förutsätts medföraav en
nettobesparing under treârsperiod. Jag gör denna bedömningen mot
bakgrund de uppgifter kommit till min kännedom övertalig-av som om
hetssituationen och den nuvarande effektiviteten i organisationen.

Jag skall närmare redovisa innebörden och konsekvenserna minanu av
förslag.

6.2 Ett kansli för administrativ ledning och
utveckling i Statsrådsberedningen

Jag föreslår kansli ñr administrativ ledningatt ett och utveckling inrättas
i Statsrådsberedningen. Kansliets huvuduppgift skall medatt,vara
beaktande de befogenheter ligger i varje departement, förav som svara
övergripande lednings- och utvecklingsfrågor inom det administrativa
omrâdet. Jag föreslår vidare statsministern tillkallar särskildatt en
statssekreterare för regeringskanslietsansvaretsom ges gemensamma
administrativa frågor.

Genom inrätta kansli för administrativ styrningatt och ledning,ett
markerar regeringen den vikt fäster vid ha hög professionellattman en
kompetens i alla delar regeringskansliet. Vikten administrativav av
samordning betonas också. Regeringskansliet härigenom uttaladges en
ledningsfunktion för den administrativa verksamheten.

Ett kansli för administrativ ledning och utveckling skapar också
förutsättningar för genomföra fördelning deatt samladeen av resurserna
med starkare anknytning till verksamhetsplaneringen. Detta bör leda till

fördelning kanslihusresurserna i bättrestår överensstämmelseen av som
med de allmänna politiska prioriteringarna och vidare till allmänen
rationalisering verksamheten. Det viktiga styrinstrumentav som
budgetprövningen utgör kan med detta förslag användas effektivtmer
även regeringskansliets arbete. Förutsättningarna för den uppföljning

verksamheten är central del budgetdialogen bör ocksåav som en av
förbättras.

Jag har tidigare vissa fördelar med ändrad anslagskonstruk-angett en
tion för regeringskansliet så tjänstemannaorganisationen ochatt ut-
redningsverksamheten förs till anslag medan den politiska ledningenett
förs till föreslårJag sådan förändringett genomförs ochannat. att atten
det mig föreslagna kansliet hanterar såväl anslaget till tjänstemannaor-av
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politiskaövrigadenochregeringentillanslagetganisationen som
ledningen.

utrednings-ochregeringskanslietsbudgetprövningsamladGenom aven
effektiviseringtillmöjligheternaförbättraskostnaderväsendets aven

flexiblareförFörutsättningarnaregeringskansliet. ettiverksamheten
bedrivasbörEffektiviseringsarbetetförbättras.utnyttjande resursernaav

såvälinnehållaaktivitet och momentlångsiktigplanerad, avsom en
verksamheteroch meto-departementmellanjämförelserlöpande som

ocharbetsmetodervadinsatserstrukturelladutveckling och avsermer
fråganminstintemening är attminEnligtarbetsorganisation. om

viktig.regeringskanslietiarbetsforrnemautveckla
olikaoch betonaframlyftatillfälligtanledningockså finnasDet kan att

effektivitets-kanverksamheten. Häricentralakvalitetskrav som anses
dvsfokusering,tematiskstöd. Genomfungerauppföljningen ett ensom
vissutvecklasigsärskilt koncentrerar atttid tillfrånatt annanman
ochframlyftasgoda arbetssättkanverksamheten,viss aspektellerdel av
tillanledningnyckeltalredovisningenVidare kandåliga ersättas. geav

studier.fördjupade
och utformautvecklarollenhaskall härutöverKansliet att gemensam-

infor-kanadministrativa frågor. Dessacentrala t.ex.riktlinjer i avsema
ellerregistraturfrågeställningar,personalpolitiskamationshantering,

arkivering.
centraladenutvecklaibör liggakansliets arbetei attTyngdpunkten

regerings-målsättningenregeringskansliet utifrån attarbetsgivarrollen för
professionell kompetenshögbehållaochrekryteraskall kunnakansliet en

gradhögremycketväsentligtigeneralister. Attspecialistersåväl somav
arbetsgivarennödvändiga föråtgärder är attvilkaidag överän somse

personalentillbudskapentydigtochklartkommuniceraskall kunna ett
helhetssynanläggahandlarnyckelfråga. Det attdåär enomen

rekryteringspolitik, överfråndelarolikapersonalpolitikens enen
denkarriärutvecklingoch samtför kompetens-politiklönepolitik, en

mellanoch ändepartementenmellanrörlighetfråganviktiga merom
hurfrågansammanhang bördettaomvärlden. Iochregeringskansliet om

och denarbetsgivarrollencentralamellan denansvarsfördelningen
utvecklas.ochanalyserasdepartementsanlmutna

eventuellatecknaliggaocksåskall attarbetsgivaransvarkanslietsI
ankommafalli såbörDettapersonalorganisationema.medavtal

frågor.administrativaförstatssekreteraren
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Det är enligt min mening angeläget kansliet förfogar även över denatt
viktiga frågan lönesättning ñr regeringskansliets chefer, för kunnaom att
använda även det lönepolitiska instrumentet del i den övergripan-som en
de personalpolitiken. Jag föreslår därför arbetsgivarbefogenhetemaatt

regeringskansliets chefspersonal i sin helhet läggs i detsom avser nya
kansliet i statsrådsberedningen.

Jag har tidigare understrukit vikten det administrativa samord-attav
ningskansliet hålls litet. För detta skall möjligt jagatt attvara anser
följande förutsättningar måste uppfyllas. I bemanningen kansliet skallav
generalistkompetensen eftersträvas. De anställda, bör tidsbe-som ges
gränsade förordnanden, skall ha samlad bredd i sin professionellaen
kompetens. Det är önskvärt såväl lång kanslihuserfarenhetatt en som
erfarenheter från andra delar arbetsmarknaden finns företrädda blandav
de anställda.

Chefen för kansliet bör ha erfarenhet genomföra ñrändringsarbe-attav
i organisationer. Centrala inslag ite stora kanslichefens arbete kommer

inspirera till förändring, initieraatt och följaatt projektarbete,vara upp
förankra föråndringsidéer och bollplank denåt politiska ledningen.vara
Chefen för kansliet skall också ha för kontinuiteten i regerings-ansvaret
kansliets administration.

Härutöver jaghar räknat med fem kvalificerade administrativa samord-
följandemed huvudsakliga inriktning:nare

administrativEn samordnare för frågor resursfördelningen mellanom
departementen, inklusive löpande förändringar till följd icke planeradeav
omprioriteringar mellan olika politikområden. Detta innebär handläggaatt
den samlade budgetprövningen och utveckla sambanden mellanatt
verksamhetsplaneringen och resurstilldelningen.

En administrativ samordnare för personalpolitik inriktningmed på
lönepolitik, kompetensutveckling och rörlighetsfrågor. Detta innebär att

denutveckla centrala arbetsgivarrollen och stödja personalpolitiskatt en
utveckling i departementen.

En administrativ samordnare med juridisk kompetens stöd isom
arbetsgivarfrâgor, avtalsförhandlingar och upphandling. Detta innebär att

för bl.a. den arbetsrättsliga kompetensen i kansliet.svara
En administrativ samordnare för styrning och ledning effektivitets-av

uppföljningen. Detta innebär löpande arbeta med uppföljning ochatt
utvärdering och aktivt samspel med departementen förmedlaettgenom
goda arbetssätt.
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arbetsformer,utveckling,administrativförsamordnareadministrativEn
arbetsor-utvecklainnebärorganisationsfrågor. Detta attochADB-policy

förändringsarbetedetbeaktandemedarbetsformernaochganisationen av
EG-samarbetet.tillmed hänsynför, bl.a.regeringskansliet står

ochberäknings-vissañrassistentkanslisekreterareHärtill kommer en
stöd.administrativakanslietsförsammanställningsuppgifter egetsamt

exempel ägnat attskallarbetsfördelningangivna ettOvan merses som
utgörakompetensprofrl, än ettoch attdimensioneringkanslietsbelysa

kanslietsmellanarbetsuppgifternafördelningenförunderlagexakt av
befattningshavare.

beslutsan-delegeratmedkansliet i arbetsgrupper ettförutsättsVidare
funktionenföranledsfrågordeflertalet somhantera avsomavsvar

denJagtjänster. attdepartementsgemensammabeställare menarav
självständigrelativtdärADB-omrâdet,inomkonstruktion använts ensom

upphandlingsfrågorpolicyfrågor,för gemensammastyrgrupp ansvarar
i sådanaförutsättsKansliet styrgruppermodell.lämpligär enm.m.

de i dethossamladfinnsden kompetenssiganvändaframför allt somav
i departementen.chefernaadministrativaföreslagnaföljande

inomutvecklingsfunktionochstrategisk lednings-inrättandet av en
administrativaförchefsbefattningamadestatsrådsberedningen samt nya

dennaMotsammanhang.iskalldepartementen ettfrågor inom ses
departementensrekryteringennaturligtdetblirbakgrund att avse

kompetensförstärkning.totalidelchefer ävenadministrativa enensom
administrativasittutöverfinnamåsteSträvan att personer som,vara

totaltregeringskanslieti mönsterChefskap, kan enett gersompassa
i detfrågortill dessaåterkommerJagadministrativ kompetens.starksett

följande.
Admini-Klaraavtal medlångsiktigatecknarkanslietförutsätterJag att

finnsrad frågor. Dessaiserviceproducentstration eller någon enannan
nuvarandeförvaltningskontoretsgenomgångi denbeskrivnanärmare av

statistikpro-exempelvisi bilaga Deåterfinns 3.tjänster avsersomm.m.
centralarkiv.lokalförsörjning ellerduktion,

enligtskallförvaltningskontorettillanslåsdagslägetiDe somresurser
service-deras köpförtill departementendel förastillförslagmitt aven
för dentjänsterupphandling samtförMedeltjänster. gemensammaav

skallkanslietområdetadministrativainom detutvecklingsverksamhet som
möjlig-skall hakanslietförutsättskansliet. Härtillföras attbedriva bör

utvecklingsprojekt.särskildamedsambandkonsultupphandling itillheter
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förslagDe jag här redogjort för innebär också denattsom styrgrupp
för ADB-frågor SAU finns vid förvaltningskontoret flyttas tillsom
Statsrádsberedningen och arbetssätt och sammansättning fåratt anpassas
till jagvad just föreslagit.

6.3 Departementen

Jag föreslår i varje departement inrättasatt chefstjänsten ny som
administrativ chef. Den administrative chefen, föreslås tillsättas påsom

tidsbegränsat förordnande, skall förett departementets adrnini-svara
strativa ledning med beaktande departementsñrordningens bestäm-av
melser i § 16 avseende statssekreterarens övergripande planerings- och
samordningsroll.

Den administrative chefens viktigaste arbetsuppgift skall attvara svara
för målmedvetet och till verksamhetsplaneringenatt ett anknutet
personalpolitiskt ledningsarbete bedrivs. Med utgångspunkt från de
generella avtal och policydokument gäller ñr hela regeringskanslietsom
bör detta till verksamheten i departementet och den speciellaanpassas
personalsituation råder där och på näraliggande områdensom av
arbetsmarknaden. Det är min uppfattning frågor kompetensutveck-att om
ling och personalrörlighet kommer bli mycket centrala inslag i denatt
administrative chefens arbete samtligapå departement.

Den administrative chefen skall vidare för det departementsan-svara
knutna arbetet med utvecklingen arbetsformer och arbetsorganisationav

effektiviseringsarbetedet jag samtliga departementsamt börsom menar
ökadägna uppmärksamhet. samspelet med kansliet ñr administrativ

ledning och utveckling kommer här betydelse.att storvara av
föreslårJag delar de medel i dagsläget anslåsatt till förvalt-av som

ningskontoret fördelas departementen. Dessa härigenomut ökadeges
möjligheter själva bestämma omfattningenöveratt och utformningen av
vissa Servicetjänster. Detta kommer innebära även dessa frågoratt att

hanterasmåste departementetpå och den administrative chefenatt svarar
för den därmed uppkommande ledningsverksamheten. Det innebär bl.a.

inom för tillgängliga fastställaatt kvalitetskrav ochramen resurser
tillgodose den nödvändiga administrativa servicen finnsatt tillgå.att
Detta kan sedan ske servicekontrakt tecknas med den i detattgenom
följande föreslagna serviceorganisationen eller leverantör ellerannan

departementet väljer produktion service i regi ellerattgenom av egen
med eller flera andra departement.gemensamt ett
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ekonomi-administrativadenmotiverar översynförslagDetta aven
föråtgärdervidare attJagpå departementen. attkompetensen anser

decentraliseratEttinföras.kostnadstänkande måstestånd ökattill ett
falli vissaochsakenheten,kaneftersträvas. Härigenombörbudgetansvar

detavvägningarfå fler mestgöraenskilde handläggaren,den om
Enligt minfrågor.internadrninistrativahantera ävenrationella sättet att

ochrationelltpremierarinförasmening bör också ettsystem som
kostnadseffektivt agerande.

möjligtlångtsåchefen böradministrativedenföreslår ettJag att ges -
iledningsarbetet departe-administrativaför detsjälvständigt ansvar-

kommer dettaregeringskanslietirollfördelningnuvarandeMedmentet.
mellanförskjutning gränsenvissinnebärai vissa departement att aven

och tjänstemannaor-ansvarsområdeomedelbarapolitiska ledningensden
admini-klarhet i denökadedenuppnåganisationens För attansvar.

väsentlig, förutsättsjagledningsorganisationen, attstrativa ansersom
iarbetsfördelningenkodifrerar densigmellanchefstjänstemännen nya

arbetsfördelning inteunderstryka dennavill dockarbetsordningen. Jag att
ochpolitiskiuppdelning departementetuppfattas någonskall enavsom

säkerställaspelreglerinom klaraSyftet tvärtopolitisk del. är attomen
administrationen.påverkaskall kunnapolitikenatt

enligt departements-personalfrågordevidareföreslårJag att som
departementschefen i fort-idag skall avgöras25förordningens § av

chefen.administrativeläggas på densättningen bör
kansliet förvidarbetsforrnemajag berörtavsnitt harföregåendel

och därStatsrådsberedningenutveckling iadministrativ ledning och
administrativasamladedendärarbetssättframhållit viktensärskilt ettatt

intesåledestillvara. Jagregeringskanslieti attkompetensen tas enanser
deltacheferna böradministrativade attarbetsuppgift föroväsentlig vara

dettillkallatsfall leda arbetsgrupperförekommandeii och avsom
frågoravgränsadevissasamordningskansliet för Lex.administrativa som

frågor. Ettavgränsadeiriktlinjerutarbetandeellerupphandlingviss av
regeringskansliövergripande synsätt.befrämjaskullearbetssättsådant ett

efterbör skeföreslår jagchefernaadministrativaTillsättningen deav
arbetssättetangivnadetbakgrundutlysningsförfarande. Motett ovanav

administrativa chefersamlade kretsenimotiverat dendetkan att avvara
det administrativahelaöverkompetensmobilisera bredkunna en

administrativaolikaför dekompetensprofrlemaDärför börområdet.
ledningadministrativkansliet förmedefter samrådfastställascheferna

utveckling.och
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Inrättandet administrativ chefstjånst påverkar den nuvarande roll-av en
och ansvarsfördelningen i departementen. jagSom tidigare har påpekat
är dock de enskilda departementens organisation splittradså attnu
effekterna kommer olika ipå varje departement.att Jagstort settvara

inte det motiverat försöka skapa normalorganisationattanser vara en ny
skall gälla för alla departement. De organisatoriska och andrasom

följdändringar mitt förslag föranleder bör enligt min mening lösassom
varje departement för sig inom ñr befintliga anslag.av ramen

Jag det emellertid befogat i departementen överväger sinattanser man
ledningsorganisation. Enligt min uppfattning bör den, förutom departe-
mentschef och statssekreterare, omfatta den mig föreslagna admini-av
strativa chefen, eventuellt kombinerad expeditions- rättschefochen samt

befattning planerings-med och uppföljningsansvar för sakverksam-en
heten.

6.4 Klara Administration

Jag föreslår förvaltningskontoret ombildas och iatt uppgår en ny
myndighet Klara Administration med uppgift erbjuda i förstaatt- -
hand regeringskansliet administrativa service- konsulttjänster.och All

vidverksamhet den myndigheten skall efterfrågestyrd ettnya vara av
enskilt departement, eller fleratvå departement i samverkan kvarterslös-
ningar eller regeringskansliet i sin helhet via det administrativanya
lednings- och utvecklingskansliet i Statsrådsberedningen. Verksamheten
skall vidare konkurrensutsatt. Den myndigheten blir såledesvara nya en
renodlad 1000-kronorsmyndighet.

Myndigheten bör enligt min mening självständig förhållandei tillvara
regeringskansliet och således inte ingå i det begreppet. Den bör ledas av

generaldirektör.en
Jag de ledningsuppgifter den myndigheten kommerattanser som nya

ställas inför är den de lämpligast handhas generaldirek-att arten attav av
tören, vid sin sida bör ha rådgivande nämnd. l bör ingånämndensom en

med erfarenhet från affärsmässigt drivna konsult- och serviceor-personer
ganisationer.

Det kan naturligtvis ifrågasättas inte Klara Administration, med denom
konstruktion jag föreslagit, lämpligen borde bolag. Jagett attvara anser

bolagsbildning eventuellt kan övervägas sikt, sådantatt etten men
bör tills vidare erfarenheteranstå vunnits den föreslagnasteg av nu
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idetAdministration ärKlaraefterfrågestyming. Förmedmodellen
verksam-etablerakundrelationer,sinaupparbetaangelägetnuläget enatt

efterfrågestyrningsituationförändradedenbearbetaochhetsprofrl som
förändring ärdennabedömermedför. Jagkonkurrensutsättning attoch

anstå.börytterligaregenomgripande slag stegså attettav
idagutgörsverksamhetförvaltningskontoretsdelen avDen stora av

regi ellertillhandahåller iförvaltningskontoretServicetjänster egensom
nuvarandeförvaltningskontoretsentreprenadkontrakt. Genomgenom

tjänsterligger dessaservicekostnadseffektivtillhandahållaambition att
efterfrågestyrningmedarbetssättñrtillväli utgångsläget nyttettredan

konkunens.och
redogjortjustjagarbetssättregeringskanslietsangåendeförslagDe som

kunderbeställ-myndighetensdeninnebäravidarekommerför attatt nya
incitamentekonomiskaandrahakommeradministrativa tjänster attare av

intemad-i sinlösningarnakostnadseffektivasig deidag sökaän mestatt
godamedföradettabör ävenuppfattningminEnligtministration.

förvaltnings-medserviceorganisationochkonsult-förmöjligheter en
kanslihusspecifrkasåvälgällervadkompetens merkontorets som

från departementen ettEfterfråganadministrativa frågor.generella ger
serviceorganisation. Jagochkonsult-ñrunderlagmycket stort en

iförvaltningskontoretverksamhetbegränsadedenförutsätter att som
utanförmyndighetervissaåtserviceleverantörhardagsläget som qexpandera.möjligheteroch attregeringskansliet fortsätter ges

emellertid ikommerarbetemyndighetensför denFörutsättningarna nya
Mitt förslagavseenden.viktigai fleratidigareannorlunda änatt vara

finnsdettaktsådaniskergenomförande attdärförbygger ettatt en
förvaltningskontoret attnuvarandei detfunktionvarjeförmöjligheter

innebära.kommakanarbetssättförändrat attvadgrundligt analysera ett
treårsperiodundermyndighetendenjagförutsätter gesSåledes att ennya

efterfrågan.garanteradminskandegradvisen
dimensioneringsfrâgordeförrådrumövergångsperiod avEn sådan ger

verksamhetsområdenolikadessochmyndighetenden ensomavnya
efterfrågestyming förutsätter.anslagsñnansiering tillfrånövergång

utveck-administrativadetmellansambandviktigafinnstvivelUtan
.denochförvaltningskontoretbedrivsidag .lingsarbete meravsom

klartfårservicen. Dettahanteringeninriktadepraktiskt ansesav
ärarbete. Dethittillsvarandeförvaltningskontoretsdokumenterat av

bedriverfortsättningsvis ettävenmyndighetendenviktigt att nya
departe-erbjudakunnaså sättförutvecklingsarbeteadministrativt att

Servicetjänster.attraktivakostnadsmässigtkvalitets- ochmenten
j

,
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Den dimensionering det centrala kansliet för administrativ ledningav
och utveckling i Statsrådsberedningen jag tidigare föreslagit innebärsom

inte obetydlig mängd utvecklingsverksamhet,att utrednings- ochen
bevakningsverksamhet exempelvis arbetsmiljöområdetpå kommer att
behöva upphandlas. Klara Administration kan utifrån sin specialist-
kompetens inom olika områden tillhandahålla sådana tjänster utförasatt
efter beställning centralt eller departementsvis från regeringskansliet. De
upparbetade kontaktvägama, kunskapen regeringskansliet och godom en
kunskap i sakfrågoma enligt min mening grund för fortsattettger en
samarbete.

Exempelvis kan kansliet vid Statsrådsberedningen beställa utredningar
från förvaltningskontoret infor olika strategiska beslut. När avtal skall
slutas med leverantör, kan tänka sigextern Statsrådsberedningenattman

direktiv till Klara Administration göra behovsanalys. Efterattger en en
förankring resultatet denna analys hos Statsrådsberedningen görav av
Klara Administration marknadsöversikt och förslag inrikt-en ger om
ningen upphandlingen, förhandlar med leverantören och underställerav
slutligen statsrådsberedningen förslag till avtal. Klara Administrationett
kan också i uppdrag bevaka avtalet för tolkningatt samtges svara av
innehållet.

I vissa arbetsgivarfrågor kan motsvarande arbetsfördelning gälla
exempelvis inför träffandet kollektivavtal.av nya

Den myndigheten kommer i vissa fall ha de enskilda departemen-nya
kunder och i andra fall tvâ eller flera departementten i samverkan.som

En närmare redogörelse för min bedömning utvecklingsmöjlighetemaav
för olika delar det förvaltningskontoretsnuvarande verksamhet lämnasav
i bilaga Där görs också detaljerad genomgång min vilkapåen av syn
frågor bör flyttas från nuvarande förvaltningskontoret till Statsråds-som
beredningen, vilka Servicetjänster bör upphandlas ochgemensamtsom
vilka Servicetjänster bör efterfrågas departementsvis.som

Vid bedömningen detta har bland det förhållandet vissaannat attav
Servicetjänster har karaktär beaktats och därför kräversammansatten mer
departementsgemensamma lösningar för bli effektiva. Underlaget föratt
upphandling utarbetas sannolikt i arbetsgrupper med representation från
departementen. Kontrakten med Klara Administration sluts för dessa
tjänster kansliet vid Statsrådsberedningen.av

Den organisation jag här föreslagit kommer behöva viss kompetens,att
framför allt på det ekonomiadministrativa området, inte finns i detsom
nuvarande förvaltningskontoret. iKraven ekonomiadministrativt avseende
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anslags-iverksamhet änavgiftsfinansieradihögresättasmåste enen
meddrivasavseendenflestai deVerksamheten skallfinansierad. meren

ifrågainnebärdetmed allt vadinriktningföretagsekonomisk om
intåktskalkyleringkostnads- ochpriskalkylering, etc.

6.5 Revisionen

till denförhållandeiobundenrevisionenvikt ärDet är attstorav
granskas.verksamhet som

kopplingdärförkanslihuset harioch uppgifterställningRevisionens en
betänkande.iläggs dettade förslagtill som

finansierasregeringskansliets verksamhetföreslagittidigareJag har att
föranslagochtjänstemannaorganisationenför ettanslagettgenom

tjänstemanna-anslaget förlåtamöjlighetregeringen. Detta öppnar atten
sätti principrevideras påregeringskanslietorganisationen i somsamma

liksomfrågadennaövrigt. Jagstatsförvaltningenförgäller attanser
ledningen bör övervägaspolitiskaför denrevision anslagetfrågan avom

ytterligare.
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Konsekvenser

Utredningens förslag i kapitel innebär6 förändringar måsteatt göras i
anslagskonstruktioner och författningar. Förslaget får också ekonomiska
konsekvenser måste omfördelas.att Konsekvensernagenom resurser
beskrivs översiktligt i nedanstående avsnitt. Vissa kostnadsberälmingar
har gjorts för nytillkommande verksamheter. När det gäller omñrdel-
ningar anslag har dock endast några tänkbara modeller beskrivits.av

Målsättningen enligtär, genomförandeplanen i avsnitt denatt nya
organisationen skall träda i kraft den juli1 1993. Utredningen utesluter
inte när det gäller anslagskonstruktionen,att måste göra övergångs-man,
lösningar med hänsyn till tidplanen i budgetprocessen.

7.1 Förändrad anslagsstruktur och omfördelning
mellan anslag

Förslaget samlad budgetprövning för regeringskansliet innebärom en att
anslagsstrukturen måste förändras.

Departementsanslag under littera finnsA under andra t.o.m.nu
fjortonde huvudtiteln. Förteckning över samtliga anslag under littera A.
finns i slutet detta avsnitt. Budgetprövning för dessa anslag sker inomav
respektive huvudtitel och dess ram.

Förvaltningskontorets anslag finns under sjunde huvudtiteln, littera E.
Vissa centrala myndigheter m.m.

För möjliggöra den samladeatt budgetprövningen föreslås nedanstående
förändringar:

Departementsanslagen1

Anslagen för förvaltningskostnader och utredningar på respektive
departement markerade med i förteckningen i slutet detta kapitelav
läggs ihop till ramanslag, benämnt Regeringskanslietett under andra
huvudtiteln. Anslaget Utrikesförvaltningen bör därvid delas så att
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föranslagetligger iStockholmiutrikesdepartementetinomverksamheten
utlandsmyndighetemavidverksamheternaRegeringskansliet medan

ordning.i vanligbudgetprövassärskilt anslagunderläggs ett som
Även anslagettillförasbörunder litteraanslagen A.övrigavissa deav
Regeringskansliet . lämnarmyndigheterfortsätterDepartementen att somegnavara

ochlednings-tillårsredovisningaranslagsframställningar, m.m.
utvecklings-Lednings- ochStatsrâdsberedningen.utvecklingsfunktionen i

inomresursbehovetbedömningsamladdärefterfunktionen gör aven
avseende anslagetanslagsframstållanregeringskansliet och lämnar en

aktuellaenligtbudgetarbetetibehandlasRegeringskansliet som
anslaget.därefter beslutfattarRiksdagenanvisningar. om

departe-mellanRegeringskanslietanslagetfördelningBeslut avom
regeringen.fattasmenten av

ledningenpolitiskaför den7.1.2 Anslag

verksamhet,ledningenspolitiskafinansiera denordningsärskildiFör att
huvudtitelnunder andraförslagsanslagutredningenföreslår att ett

inrättas.Regeringenbenämnt
statssekreterare,statsråd,lönekostnader föringåanslag skalldettal

anslagetassistenter. Isakkunniga ochpolitisktinformationssekreterare,
ledningen.politiskadenförförvaltningskostnaderingå övrigaskall också

konferenser,förkostnaderförvaltningskostnaderMed övriga resor,avses
hänförbamdirekttelekostnader ärböcker,tidningar,konsulter, somm.m.

ledningen.politiskadentill
ochdepartementensomfördelas frånRegeringentill anslagetMedel
börförvaltningskostnader. DetföranslagStatsrådsberedningens

i daganslagvissa deföraanslagtill detta ävenövervägas att somav
huvudtitel.respektiveunderlitteraunder Afinns upptagna

anslagFörvaltningskontorets1.37.

idaghuvudtiteln harsjundeunder treanslag E. 6Förvaltningskontorets
poster:

Förvaltningskostnaderl . förvaltningskostnaderGemensamma2.
Lokalkostnader
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Från bekostas förvaltningskontoretspost egen verksamhet. Från
bekostas departementsgemensammapost verksamheter och investering-

och från regeringskanslietspost samtliga lokalkostnader.ar
Utredningens förslag innebär uppdelning det nuvarande förvalt-en av

ningskontorets funktioner i konsult- och serviceorganisation ochen en
Iednings- och utvecklingsfunktion. Konsult- och servicemyndigheten skall

efterfrâgestyrd.vara
Lednings- och utvecklingsfunktionen i Statsradsberedningen kommer

i anslagshänseende tillhöra anslaget Regeringskansliet.att Funktionen
kan finansieras del förvaltningskontoretsatt nuvarandegenom av
anslagspost förs över till Regeringskansliet.

Lednings- och utvecklingsfunktionen måste ha för attresurser
upphandla departementsgemensamma investeringar tjänsteroch från Klara
Administration eller serviceproducent. Dessa investeringar ochannan
tjänster finansieras idag över förvaltningskontorets anslagspost 2. Den
kan flyttas tillöver anslagspost under anslaget Regeringskansliet.en
Alternativt kan investeringsdelen finansieras med lån i Riksgäldskontoret.

Även förvaltningskontorets anslagspost 3. Lokalkostnader kan flyttas
över till under anslaget Regeringskansliet.posten

Klara Administration skall arbeta enligt uppdragsmodell. skallDen ha
formellt 1000-kronorsanslagett och myndighet under sjundevara en

huvudtiteln. Myndigheten skall tillhandahålla administrativa service- och
konsulttjänster åt departementen och Statsrâdsberedningen med lednings-
och utvecklingsfunktionen enligt fastställd prislista eller efter upphand-
ling.

Förvaltningskontorets anslagspost flyttas och fördelas mellan
anslagen Regeringen och Regeringskansliet.

7.2 Modeller för omfördelning anslagav

Utredningens förslag innebär förvaltningskontorets anslag fördelasatt ut
inom regeringskansliet. Vissa delar anslaget skall flyttas till anslagetav
Regeringskansliet och finansiera uppbyggnaden lednings-ochav
utvecklingsfunktionen inom Statsrådsberedningen. Kostnadsberäkningar

detta finns i avsnitt 7.4.av
För departementsgemensamma tjänster och investeringar ñrsamt

regeringskansliets lokaler flyttas delar förvaltningskontorets anslag tillav
anslaget Regeringskansliet där de disponeras lednings- ochav
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under budgetåretomfattaranslagsposterutvecklingsfunktionen. Dessa
lokalkostnader.förmkr avsedda305 är357 mkr199293 totalt varavca

organisa-irimlig denanslaget ärdimensioneringHuruvida denna nyaav
investeringarochvilka tjänsterklartbedömas det stårtionen får när som

ochlednings-räkningefterfrågas för departementenskommer att av
utvecklingsfunktionen.

huvudsakanslag, iförvaltningskontoretsResterande delar an-av
utvecklings-ochlednings-för inrättandetmed avdragslagsposten av

Även nyinrättadetill detmellan departementen.fördelasfunktionen, skall
fördelas. Fördel anslagspostenRegeringen skallförslagsanslaget en av

delaruppfattning huringen samladnärvarande finns stora avom
Endasttill respektive departement.gårtörvaltningskontorets resurser som

finns dettjänster,eller delarfåtal tjänster,gäller ettdetnär ett av
dockDet ärdepartementen.fördelning anslaget påförunderlag aven

fall skallspeciellai vissaförbrukning änfaktisksäkertinte annatatt
för fördelning.underlagutgöra

grunddärefter schablonerutfördelningmodell ärEn man somannan
för justitiedeparte-1.-anslagomfattningen departementets Akan ha av

anställda i departementet.antaletellerA2mentet
börfördelningsprincipställning till vilkeninteUtredningen tar som

värderas.igenom ochunderlag gåsTillgängliga måsteanvändas.
utfördelningspecifikschabloniseradkombinationSannolikt är resp.aven

fördelningrättvisabsolutmodellen. Någonden bästaefter förbrukning
budgetprövningen börsamladedenomöjligt åstadkomma. Itorde attvara

omfördelningar mellan departementen.kunnadock görasenareman

Författningsändringar7.3 m.m.

i vissaförändringar måste görasförslag innebärUtredningens att
ochdepartementsförordningengällerinstruktioner. Detförordningar och

Även departementensinstruktion.förvaltningskontoretsnuvarandedet
arbetsfördel-dokumentvissa fastställdaliksomarbetsordningar berörs om

förvaltningskontoret.ochmellan departementenningen
beroende denändraskan behöva1976:1105Arkivförordningen

regeringskansliet.arkivfunktionen ibehandlingenfortsatta av
utvecklingsfunktionen underlednings- ochförbefogenheterochAnsvar

servicemyndighetendokumenteras. Denstatsrådsberedningen måste nya
instruktion.skall ha en
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7.4 Finansiering
7.4.1 Lednings- och utvecklingskansliet
Årskostnaden ñr kansliet beräknas bli 4 260 tkr 3 910 tkr förvarav
löner. För initiala investeringar tillkommer 250 tkr. Finansiering sker
enligt punkt 7.1 förvaltningskontorets anslagspostatt minskasgenom
med motsvarande belopp. Härutöver har kansliet möjlighet föratt
anlitande konsulter i utvecklingsarbetet disponera delav m.m. av
anslagsposten för departementsgemensamma investeringar och tjänster.

7.4.2 Departementen

l utredningens förslag, avsnitt 6.3, rekommenderas ingen normalorganisa-
tion för departementen. Varje departement fastställer sin arbetsord-egen
ning. Som framgår avsnittet föreslås dock förstärkning denav en av
administrativa kompetensen inrättande chefsbefattning.genom av en

Initialt kan de administrativa förstärkningama medföra högre kostnader
för departementen. Dessa kostnader mäste dock inom förrymmas ramen
anslaget Regeringskansliet. Genom utnyttja möjligheten tillatt
anslagskredit ramanslagstekniken tillåter, bör detta möjligtsom attvara
genomföra. Utredningen förutsätter de administrativa ñrstärkningamaatt
finansieras rationaliseringar och omprioriteringar.genom

7.4.3 Klara Administration

Myndighetens verksamhet finansieras intäkter från försäljninggenom av
tjänster till departementen.

En myndighet får, enligt avgiftsförordningen 1992:191 och dess
förordningsmotiv, avgifter förta och tjänsterut den till-varor som
handahåller bara det följer lag eller förordning ellerom ettav en av
särskilt beslut regeringen. Beslut avgiftens storlek bör regelmässigtav om
delegeras till myndigheterna skall samråda med RRV innan beslutensom
fattas.

framgåriocksåförordningsmotivenAv full kostnadståckning böratt
gälla mål för avgiftsfrnansierad verksamhet. Detta innebärsom att
intäkterna, vid viss beräknad volym, skall täcka samtliga meden
verksamheten direkt eller indirekt förenade kostnader. Vissa avgifter § 4

förordningeni kan dock sättas endastså delar kostnaderna täcks.att av
Prissättningen får dock inte leda till skadlig konkurrensbegränsning.
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till departe-tjänsterAdministrationsñr KlaraavgifternagällerdetNär
ovanstående,enligtutvecklingsfunktion bör,ochlednings-ochmenten

samtligainnebärgälla. Det attkostnadstäckningfullprincipen om
förkostnader,övrigalokalkostnaderlönekostnader,såvälkostnader, som

tjänstdenpriset påförunderlagskall utgöraverksamhetsområdevisstett
centraladendelförpåslagdet kommerTilltillhandahålls. ett avsom

medjämförbarhetfårprissättningsådanMedadministrationen. manen
leverantörer.externa

denutifrånAdministrationKlarainomgörsprisernaBeräkningen av
förkostnadernaberäknadedeochtjânsteförteckningenredovisade

verksamhet.respektive

AlitteraunderDepartementsanslagen

AnslagHuvudtitel

fStatsrådsbenedningen,Al
fJustitiedepartementet,2A

Utredningar,3A r
analyslångsiktigFramtidsstudier,4 rm.m.,A

fUtrikesförvaltningen,1AdelIll av
representation,Utlandstjänsteuiânnens2A r

fKursdifferenser,3A
fl-Ionorärkonsuler,A 4

inomellermedförhandlingar statSärskilda5A annan
forganisation,internationell

fsamarbete,Nordiskt6A
Utredningar7A m.m., r

fbesökOfficiella8A m.m.,
imedborgaresvenskatillbiståndEkonomiskt9A

utlandet -

fFörsvarsdepartementet,A 1IV
UtredningarA 2 rm.m.,

fSocialdepartementet,1A
UtredningarA 2 rm.m.,

utvärderingUppföljning, m.m.,3A r
fsamverkan,InternationellA 4
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A5 Socialvetenskapliga forskningsrådet, r
A6 Insatser aids,mot r
A7 Awecklingskostnader, f

VI Al Kommunikationsdepartementenf
A2 Utredningar m.m., r
A3 Viss internationell verksamhet, f
A4 Särskilda avvecklingskostnader, f

VII Finansdepartementet,Al f
A2 Ekonomiska fråd,

4 A3 Utredningar m.m., r
A4 Utvecklingsarbete, r

VIII A1 Utbildningsdepartementet, f
A2 Utredningar m.m., r
A3 Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco, f

IX Jordbruksdepartementet,A1 f
A2 Lantbruksråd, f

:k A3 Utredningar, r
BidragA4 till vissa internationella organisationer, f

x :i: A1 Arbetsmarknadsdepartementet, ram
l A2 Utredningar m.m, r

A3 Internationellt samarbete, f
A4 Arbetsmarknadsrâd, f

XI A1 Kulturdepartementet, f
A2 Utredningar m.m., r
A3 Internationellt samarbete m.m., r

InternationellA4 samverkan inom förramen
flykting- och nrigrationspolitiken m.m., r
ÅtgärderA5 främlingsfientlighet och rasism,mot r

XII A1 Näringsdepartementet, f
A2 Industrirådindustriattaché, f
A3 Utredningar m.m, r
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fCivildepartementet,AlXIII
Utredningar2A m.m., r

fnaturresursdepartementet,ochMiljö-1AXIV
Utredningar2A m.m., r
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8 Genomförandeplan

Allmänt

Enligt direktiven skall utredningens förslag även omfatta plan fören
genomförandet eventuell organisation och övergång tillav en ny nya
arbetsformer, varvid särskild uppmärksamhet skall ägnas åt sättet att
förankra Ävenförändringarna i hela regeringskansliet. behovet av
ändrade föreskrifter skall över.ses

Direktiven vidare målsättningen den organisationenatt skallanger nya
kunna träda i kraft den juli1 1993. Det förhållandetsenast att ut-
redningen fått ändrad avrapporteringstid från oktober1 till 1 november
har inte föranlett någon ändring målet med ikraftträdande videttav
budgetårsskiftet 1993.

Jag redogör i det följande för min på genomñrandeplaneringen.syn
Utgångspunkten är förslagen efter sedvanligatt remissbehandling kan
föreläggas riksdagen i de delar det är nödvändigt i samband med
budgetpropositionen.

Jag vill i detta sammanhang särskilt påpeka utredningens arbetsme-att
tod har inneburit öppenhet. Förankringsprocessenstor har således varit

integrerad del utredningsarbetet, vilket naturligtvis inteen får tillav tas
intäkt för inte ytterligare arbeteatt med förankringsfrågor under perioden
från beslut fram till genomförande är nödvändigt.

Vidare vill jag uttryck för min uppfattning organisation,attge en ny
i alla delar kan fungera enligt angivna förslag, kanppastsom kanovan

finnas plats redan den juli1 1993. Dock jag de principiellaattanser
förslagen angående organisation och budgetering bör gälla från den
dagen. Genomförandet detaljerna i förslaget sker sedan successivtav
under övergångsperiod.en
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Huvudaktiviteter

nämligenidentifieras, att:huvudaktiviteterkan tvågenomförandearbetetl

kansliettillrekryteringochuppbyggnadmedbiträdeförutoml aven
göraStatsrådsberedningen,utveckling iledning och noggrannför en

kanslietförskall gällaarbetsordningdenbeskrivning somav
departe-upphandlingenbudgetprövningen,samladeavseende den av

riktlinjer samtutformningentjänster, m.m.,avmentsgemensamma
att

Administra-Klarainstruktion förorganisationsförslag ochgöra2 ett en
förslagenredovisadedeutifråntion

dessamedsambandiskall utförasarbetsuppgifterExempel som
aktiviteter år:

utvecklingochledningförkanslietmellansamverkanbeskriva hur-
skall ske.departementencheferna påadministrativaoch de

skallRegeringskanslietanslagetbudgetprövningenhurutreda av-
huvudtitelnandraunderinplaceringdessbakgrundske mot av

anslagskon-nuvarandedenövergångslösningarnödvändigagöra av- anslagskonstruk-slutligadendetalj utformaistruktionen attsamt
tionen.

anslagennytillkomnaderevisionenfrågornaöverväga avom-
ñrvaltningskontoretsnuvarandefördelning dettillförslaggöra av-

detillkopplasskallFördelningsförslagendepartementen.anslag
Särskiltfram.anslagskonstruktionen tasövergångslösningar somav

fördelning.eventuellalokalkostnademasskall beaktas
regeringskanslietiADB-verksamheteninomförändringarnaintegrera-

organisationenförändringarövrigamed av
eventuellachefernaadministrativade samtsökprofrlerutforma-

rekryteringen.till denanslutningifrågorandra gemensamma
utvecklingochledningförkanslietförlokalbehovet sombelysa-

Administration förutsättsKlaraRosenbad.i kvplacerasförutsätts
lokaler.nuvarandeiplaceraskunna

medarbetarregeringskanslietprojekt idetsamverka med som-
anslagskonstruktionerDebaskontoplanen.deninförandet somnyaav

redovisnings-denuppbyggnadenförbetydelseharfram stor avtas
juli 1993.deninförs 1modell som
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fram förslag till författningsändringar.ta-
precisera och tydliggöra Klara Administrations-

nuläge,
omvärldssituation, kunder och konkurrenter,r -
arbetsförutsättningar hur nuvarande FK:s socialat.ex.- ansvar-
ska hanteras och hur lokal- och utrustningsförhållanden skall
påverka kostnadskalkylema.

Göra preliminär indelning inom vilka serviceområden Klaraen av-
Administration skall verka. Indelningen bör frångöras kund-ett
perspektiv. Vid bedömningen serviceområdenas storlek börav
ledningstörutsättningama beaktas.
göra tidplan för förslagets fulla genomförandeen-

Organisationskommitté

En organisationskommitté för genomförandearbetet bör tillsåttas snarast.
Organisationskommittén bör ha möjlighet iarbeta undergrupperatt som
behandlar de nämnda frågorna.ovan

För Klara Administrations del bör bildas för varje serviceom-grupper
råde. dessaI bör ingåbl.a. har kompetens ochgrupper personer som
intresse för ledningsansvar i den framtida organisationen.att ta

börGrupperna bl.a strukturera sina tjänster och produkter med hänsyn
till egenskaper, kvalitet, priser och leveransñrutsättningar. De bör vidare
formulera preliminära verksamhetsidéer och mål förslag tillsamt ge
prissättning.

I hela behövs kontinuerlig information till, dialogochprocessen en
med, de medarbetare arbetar inom organisationen och berörssom som

förändringsarbetet. De behöver klar bild det fortlöpande arbetetav en av
för tydligt vilka krav och förväntningar kommer ställas påatt attse som
dem, och vilka möjligheter den framtida verksamheten kommer att
erbjuda.
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Kommittédirektiv

Dir. 1992:44

Översyn internadministrationeniav
regenngskanshet

Dir. 1992:44

Beslut vid regeringssammantråde 1992-04-09

Översyn intemadministrationen i regeringskanslietav

Dir. 1992:44

Beslut vid regeringssammanträde 1992-04-09

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Wibble, anför.

Mitt förslag

Jag föreslår särskild utredare tillkallasatt med uppdrag göraen att en
översyn intemadministrationen i negeringskansliet.av
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Bakgrund

bil. 11:12, FIU-199091:l50Ikompletteringspropositionen 1991 prop.
statliga verk-förändringsarbetet inom denrskr.390 konstateras37, att

internadministra-regeringskansliet,ökade kravsamheten ställer på vars
Förändringar böreffektivare.rationaliseras ochbehöver görastion

kostnad-och ökatefterfrågestymingmöjliggör ökadgenomföras som
ansvarsfördel-ochbasservicen i departementendenñr egnasansvar

samtidigtförvaltningskontoret måsteochmellan departementenningen
budget-till frågan iåterkommitRegeringen har sedermeraklargöras.

understrukitdärvidbil. och199192:100 8propositionen 1992 prop.
förvaltnings-efterfrågestymingmöjligheterna till störrevikten att avav

verksamhet beaktas.kontorets
delsregeringskansliet handhasiintemadministrativa uppgifternaDe

olika departe-dels deförvaltningskontor,regeringskansliets avav
funktioner.administrativamentens

i juni 1983utredningsarbeteomfattandebeslutade efterRegeringen ett
övergripandedeninrättas medfärvaltningskontør skulleatt ett upp-

kommittéema,ochinom departementenfrämja effektivitetengiften att
för densamordning och över-administrativförbättraduppnå svaraen

arbetsgivarfunktionen.gripande
förordningen 1983:688iuppgifter reglerasFörvaltningskontorets

omtrycktförvaltningskontorregeringskanslietsförinstruktionmed
ändrad 1991:1403.och1988:1147 senast

styrelse be-ledsmyndighetFörvaltningskontoret är av ensomen
skallviktalla ärenden störreledamöter.högst åtta Istående f.n. avav

förvaltn-regeringskanslietsfråninhämta yttrandeföre beslutstyrelsen
ochvarje departementföreträdare föringsdelegation, består avsom

förvaltnings kon-förAdministrativa föreskrifterStatsrâdsberedningen.
arbetsordning.i dessverksamhet finnstorets

för tillgodosefunktioneradministrativahar attDepartementen egna
myndigheten.administrativ service inom deninternbehovet egnaav

Utredningen

internöversynmed uppdrag görabör tillkallasutredareEn att aven
regeringskansliet.iadministrationen

genomförts i avsiktprojektflertalhar attUnder årens lopp ett ra-
minskaregeringskansliet,inomintemadministrationentionalisera att

samordningsförmöjligaoch tillvarakostnaderdubbelarbete och att ta
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delar. Stora ansträngningar har också gjorts för få till stånd ochatt
utöva samordnad arbetsgivarfunktion. Dock kan konstateras atten
ytterligare förändringar måste förövervägas åstadkomma rationellatt en
och effektiv internadrninistration.

Utredningsuppdraget innebär heltäckande förslag till organisa-att ett
tion arbetsformeroch ñr intemadministrationen i regeringskansliet tas
fram. därvidDet är vikt förutsättningar skapas för fun-stor att ettav
gerande samarbete mellan de olika delarna regeringskansliet.av

Översynsarbetet bör inledas med kartläggning ansvarsför-en av
delningen såväl den formellt gällande vedertagen praxis mellansom- -
förvaltningskontoret och regeringskansliet i övrigt och inom departe

när det gäller de administrativa verksamheterna inom regeringsmenten,
kansliet. Fördelningen kostnadsansvaret är också intressestortav av
liksom behoven samordning.av

Kartläggningen skall således omfatta arkiv- och biblioteksfrågor,t.ex.
informationsverksamhet inkl. pressklippsservice, intemutbildning, ADB-
verksamhet, personal-, kommittén löne- och ekonomiadministration,
arbetsgivarfrågor ñrhandlingsarbete,och administration verk-av rese
samhet, lokalfrågor, inköps-och förrådsverksamhet, lokalvård, tryck-
erifunktion, telefonitjänster, och godstransporter, ochpost-person-
bildhantering, bevaknings- och säkerhetsfrågor fl. verksamheter.m.

I översynen skall också ingå kartläggning qierji-dgan på tjänsteren av
från förvaltningskontoret, liksom redovisning i vilken utsträck-en av
ning och vilka områden hithörande tjänster köps in från andra leve-
rantörer.

Mot bakgrund det genomförda kartläggningsarbetet skall utredarenav
belysa effekterna lägga större del på departe-att ansvaretav en av

centralisera verksamheten i ökad omfattning tillmenten, att förvalt-
ningskontoret eller bibehålla nuvarande ansvarsfördelning i huvud-att
sak oförändrad.

viktAv är inledningsvis konstatera vilkastor verksamheter inomatt
intemadministrationen inte lämpar sig för efterfrågestyming,som
d.v.s. verksamhetsådan där central beslutsfunktion är nödvändigen
eller i verksamheter där klara stordriftsfördelar finns.

Därefter skall utredaren reda på det finns förutsättningarta attom
införa interndebiteringssystem inom vissa delar intern ad-ett av
ministrationen i regeringskansliet. Frågan departementen och Stats-om
rådsberedningen fritt skall tjänsterkunna köpa utanför regerings kansliet
skall också belysas.
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bedöma delar intemadministrationen kanskall ocksåUtredaren om av
i olika former mellan eller flera departeorganiseras samarbete tvåsom

ment.
ställning arbetsgivarfråga utredaren skall till ärviktigEn tasom

Ansvars-och arbetsfördelningeninom regeringskansliet.funktionen
liksom frågan hurförvaltningskontoret och departementenmellan om

kan förankras ocharbetsgivarpolicy i regeringskanslietgemensamen
genomföras härvid särskild betydelse.är av

intemadministrationen föreslås fördelas,hur ñrBeroende på ansvaret
ochvidare viktigt definiera förvaltningskontorets departedetär att

administrativa arbetet och också deras ställningroll i detmentens
sinsemellan.

skall särskilt intresseFörvaltningskontorets ledningsorganisation ägnas
utredningsarbetet. Utredaren skall lägga fram förslag såväli styr-om

verkställandeställning, sammansättning och mandat denelsens som
roll.ledningens organisation och
förvaltningskontorets verksamhet helt ellervisarOm översynen att

interndebiteringssystemefterfrågestyras, skall förslag tilldelvis skall ett
prissüttningsmødell. i detta sammanhangredovisas liksom Det ären

Ävenkrav- och bestållarroll klargörs.viktigt departementensockså att
omfördelning förvaltningskontorets och departe-förslag tillett av

förvaltningsanslag skall utredaren.presenterasmentens av
innefatta plan för genomförandet eventuellskallFörslaget nyen av en

varvidorganisation till arbetsformer, särskildoch övergång up-nya
helaskall förankra förändringarna ipmärksamhet ägnas åt sättet att

förför förvaltningskontoret liksomregeringskansliet. Konsekvenserna -
deorganisations- personalhânseende liksomi ochdepartementen -

skall också redovisas.ekonomiska konsekvenserna
Även föreskrifterändrade skall över.behovet sesav m.m.

ibeakta såväl tidigareutredningsarbetet skall utredarenUnder genom-
verk-intemadministrativapågående utredningar denförda avsom

regeringskansliet. exempel kan utred-inom Som nämnassamheten
ningen llöneadministration, ADB-utredningen ochdecentraliseradom

Ävenregeringskansliet.ekonomiadministrationen inomutredningen om
särskild arbetsgrupp inomredningsförslag förts framdet ut av ensom

förvaltningsdelegation med utgångspunkt i skrivregeringskansliets
beaktas.kompletteringspropositionen börningarna i 1991

oktober med mål-redovisas den 1992Utredningen skall lsenast
vederbörliga kontakter medförändringar eftereventuellasättning att -
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personalen och dess organisationer skall kunna genomföras densenast-
julil 1993.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag anfört hemställer jag regeringen bemynatt
digar chefen för Finansdepartementet tillkalla särskildatt utredareen -omfattad kommitteförordningen 1976:119 med uppdrag göraav att-

översyn internadministrationen regeringskansliet,ien av
besluta sakkunniga,att och biträdeexperter åt utredaren.om annat

Vidare hemställer jag regeringen beslutaratt kostnaderna föratt
utredningen skall belasta sjunde huvudtitelns anslag Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller
hennes hemställan.

Finansdepartementet



KUNGL. BlBL.
1992-11-26

Tn:°u:-: M
...Jun... ..... m... uu,-.. ..



Statens offentliga utredningar 1992

Kronologisk förteckning
Frihet Grundutbildningens 37.kompetens. Psykiatrinochdesspatienter levnadsförhållanden.ansvar- - -villkori högskolan. vårdensinnehållU. ochutveckling.S.
Reglerforrisker. seminarium varförvi 38.FriståendeEtt skolor.Bidragochelevavgifter.U.om
tillåter föroreningarinne M. 39.Begreppetän arbetsskada.ute.mer
Psykisktstbrdassituationi kommunerna 40.Risk-ochskadehanteringi statligverksamhet.Fi.

probleminventeringsocialtjänstens Angående41. vattenskouar.M.-en ur
perspektiv. 42.Kretslopp Basenförhållbarstadsutveckling.M.-PsykiatrinNorden-ettjllmfbrandeperspektiv. 43.HEDCYClCSTheBasisof SustainableUrban-koncessionfor förslkringssammanslumingar.Fi. Development.M.
Nymervllrdeskattdag. 44.Resurserforhögskolansgnmdutbildning.U.

Motiv.Del 45.Miljöfarligtavfall och M.ansvar- -Forfatmingstextochbilagor.Del Fi. 46.Livskvalitetförpsykisktlångtidssjukaforskning- -Kompetensutveckling nationellstrategi.A. kringsavice.stodochvard.en-Sfastighetstaxering Bostadsrätter.Fi. 47.Avregleradbostadsmarknad.DelIl. 171.m.m.-9.Ekonomiochrattikyrkan. C. 48.EffektivarestatistikstyrningDenstatlig-10.Ett forbolag Ku. statistikensfinansiering samordning.nytt och 171.
ILFastigbetsskatt.Fi. 49.EES-anpassningmarknadsfbringslagstiftningen.av
12.Konstnärlighögskoleutbildning.U.
13. aktier.Bundna Ju. 50.Avgifterochhögkosuiadsskyddinomäldre-och
14.Mindrekadmiumi handelsgödsel.Jo. handikappomsmgen.S

5l.Översyni15.Ledningochledarskaphögskolannågra sjöpolisen.Ju.av-möjligheter.perspektivoch U. 52.Ett församhälle alla.S.
16. efterKroppen döden. 53.Skattpådieselolja.Fi.

undersokningen17.Densista obduktioneni 54. förmindreMer styrformerforbarn-ochett nya- -perspektiv.psykologiskt ungdomspolitiken.C.
socialtjänsten18.Tvángsvárdi ochinnehåll. 55.RAdför forskning ochansvar transporterom-1992.19.ungtidsutredningen Fi. kommunikation.K.

Ombildning20.Statenshundskola. frånmyndighettill Rådför forskning ochtransporterom
aktiebolag.S. kommunikation.Bilagor.K.

pensionärer.tillzLBostadsstod S. 56.Färjorochfarleder.K.
ZZEES-anpassningkredimpplysningslagen.Ju. 57.Beskattning vissa Fi.av av m.m.mlldatoriseringeni23.Kontrollfrágor Fi. 58.Miljöskulden.En hurmiljoskuldenm.m. rapportom

bostadsmarknad.24.Avreglerad Fi. utvecklas vi ingenting M.gor.omförsöksverksamheten25.Utvärdering med23-årig 59. U.av
utbildningiyrkesinriktad gymnasieskolan.U. 60.Enklarereglerförstatsanstnllda.Fi.

kvaliñkationsreglerfolkpension26.Rättentill i 61.150.reformeratAklagarvaseude.Del. ochA B.Ju.-förhållanden.internationella 62.Forskningochutvecklingför totalförsvaret-törslag
Årsarbetstid.27. A. till atgärder.F6.

28.Kartläggning enligtinternationellakasinospel 63.Regionalaroller perspektivsuidie.C.av en- -regler.Fi. 64.Utsikt framtidensregioner sjudebattinlägg.C.mot -29.Smittskyddsinstitutet organisationfor Sveriges 65.Kartboken.C.ny-nationellasmittskyddsfunktioner. 66.Västsverige i C.region utveckling.-30.Kreditmrsakiing problem.aktuella Fi. 67.FortsattreformeringNågra fbretagsbeskamingen.Delav-3LLagstifming Fi.mtellitsåndningarom av
TV-progranLKu. 68.I.ångsiktigmiljoforslming.M.

32.NyaInlandsbanan. 69.MeningsfullK. vistelsepåasylforlaggrtiitg.Ku.
33.Kasinospelsverksanthetfolkrörelsemastjänst C. 70.Telelag.K.i
34.Fastighetsdatasystemetsdatotstruktur.M. 71.Bostadstönnedlingi former.Fi.nya
35.Kan-och i skolfomier. 72.mätningsutbildningar M. Detkommunalamedlemskapet.C.nya
36.RadioochTV i Ku.ett.



1992utredningaroffentligaStatens

förteckningKronologisk

Fd.vårdfor Ptrsvarsuiakteu.stodoch stödtillservice. Administrativtvalfrihet- 105.Välfärdoch73.
Fo.Civilhemlhavarna.106.psykisktstörda.

SP ombyllhad.Ku.mätteknikinomProvningoch vid107.Kulnnstodprivat74.Prova
Ekonomi.Ju.Teknikeuropaperspektiv.N. OrganisationVAL.i 108.ochSMP

ochandraF1. arrendejordbrttketochi krig.kriser ipolitikunder InvesteringarEkonomisk 109.75.
Huvudbetlln- fragor.Ju.ZOOO-talet. atrenderattsligainforSkogspolitiken76.

lnfonnationsTdmologinBilagorinfor2000-talet. ochdenSkogspolitiken Information110.kande. nya
Ju.Jo. fragorBilagorII.inför2000-taleL straff-ochSkogspolitiken m.m.- skogsvårdsorganisationen.Jo.socialförsäkringen framtidaiPsykisktstörda 111.Denett77. - i kmslihuset.kunskapsunderlag. 112.

Fi.internationellainsolvens- Bilaga.vissa KlanUtredningen78. om - Ju.113.Lagfrâgor.Ju. om
organisation.lokalerochfastigheterStatens79. ny-

FiKriminologisk forskning.Ju.kriminalpolitiskochso.
dubbeltbättre.Ju.Trafikpolisen än81. mer

unnaning.Ju.Genteknik82. en- EG.Ju.ochAktiebolagslagen83.
brott.Ju.lörkränkningErsättning84. genom

forsvarsfastigheter.Fo.Förvaltning85. av
U.betygssystem.86.Ettnytt

Åtgärder jordbrukochSverigesförberedaförm. att
forslagEGlivsmedelsindustrifor vegeta-om- denekoloochlivsmedelsexportenbiliesektorn,

produktionen.Jo.giska
organisationochbehoverksamhetVeterinär88. - .finansiering.Jo.

Bostadsbidrng-enklare-rattvisare-büligare.89.
framtiden.Jo.forBiohrinslen90.

Bilagedel.Jo.framtiden.Biobranslentor91.
U.Pliktleverans.92.

U.skolai världen.Svensk93.
bildning.U.förSkola94.

projektkapitalmrmarknadensvenskaDen95.
roll. N.framtidaochnuvarandestatens- arbetslivet.diskrimineringimotetniskFörbud96.

Ku.
samhälls-il-llitelörvi97.Sparar

Fi.ekonomin. - kartläggningsocialbidrag98.Kommunernas aven-S.kostnaderm.m.normer.
trädgårds-ochjordbruketinomRådgivningen99.

Jo.nllringen.
Fi.arbetsgivarorgartisationana.och100.Staten

sjukvård.FO.ochhälso-Försvarsmaktens101.
fdrvaltningskosmaderMyndigheternas102.

Fi.ldneforandringm.ochpris-budgeteringav-FHU92.A.103.
handlingsplansvenskRiouppgiftefterVar104. -2000-talet.M.inför



offentliga utredningarStatens 1992

Systematisk förteckning

Justitiedepartementet samhällefor [52]Ett alla
valfrihet-service.stodochvardfdrValillrdochBundnaaktier.[13] [73]psykisktstbrda.EES-anpassningkreditupplysningslagen.[22]av Psykisktstördai socialförsäkringen kunskaps-ettÖversyn -sjopolisen.[51]av underlag.[77]reformer-ataklagarvasende.Del och [61]Ett A B. rättvisare [89]Bostadsbidragenklare -- -Utredningen vissainternationellainsolvens-om socialbidrag kartläggningKommunernas aven-frågor.[78] [98]kostnad:normer. m.m.Kriminologiskochkrirninalpolitiskforskning.[80]

Trafikpolisen: dubbeltbattre.[81]anme: Kommunlkationsdepartementet
Genteknik utmaning.[82]en- [32]NyaInlandsbanan.aktiebolagslagenochEG.[83] kommunikation.ochm ftir forskning transporterom[84]Ersättningfbrkränkning brott.genom kommunikation.Rådfor forskning ochtransporteromOrganisation Ekonomi.[108]VAL. Teknik Bilagor.[55]Investeringar ochi anendejordbruket andraarrende- Färjorochfarleder.[56]fragor.[109]ratrsliga [70]Telelag.informationsteknologinInformationoch dennya

straff-ochprocessrittsligafrågor [110]m.m.- Finansdepartementettöretagsrekonstruküon.[113]Lagom flirsllkringssammansluminm.[5]Koncessionför
Försvarsdepartementet mervärdesskatlelag.Ny

Motiv.DelForskning utvecklingför totalförsvaret-förslagoch - [6]Forfattningstextochbilagor.Deltill atgärder.[62] - [8]Fastighetstaxering Bostadsrätter.m.m.Förvaltning försvarsfmtigheter.[85] -av Fastighetsskatt.[1hlllso- sjukvård.Försvarsmaktens och [101]
lángtidsutredningen1992.[19]Administrativtstodtill [105]Försvarsmakten. mlldalotiseártgen [23]Kontrollfrågori m.m.Civilbetillhavarm.[106]

[24]Avreglerad
internationellaSocialdepartementet Kartläggning kasinospelenligtav -regler.[28]Psykiskt situationisttlrdas kommunerna problem.[30]KreditforsakringNågraaktuella-probleminventeringsocialtjlnstensperspektiv.[3]-en ur [40]Risk- skadehantaingi statligverksamhet.ochPsykiatrini Norden jlmtbrandeperspektiv.[4]ett- Del [47]Avregleradbostadsmarknad. Il.doden.[16]Kroppenefter g-DenstatligastanstikettsEffektivarestatistikstyminundersökningenohduktioneniDensista ett- [48]finansieringochsamordning.perspektiv.psykologiskt [17] dieselolja.[53]SkattpasocialtjänstenTvangsvard ochinnehåll.[18]i ansvar- [57]Beskattning vissanaturaformánerav m.m.Ombildninghundskola. frånmyndighettillStatens [60]Enklarereglerforstatsanstllllda.aktiebolag-[20] . företagsbeskattningen.DelFortsattreformeringavtill pensionärer.[21]Bostadsstöd [67]kvalifikationsreglertill folkpension iRatten - Bostadsförmedlingi former.nyainternationella [26]förhållanden. hiss ochi krig.[75]EkonomiskpolitikunderorganisationforSmittskyddsinstitutet Sveriges-ny- organisation.[79]Statensfastigheterochlokaler ny-[29]nationellasmittskyddsfunktioner. l-lushAllssparandetisamhälls-Sparar för litelevnadsförhållanden.Psykiatrin patienterochdess - ekonomin.[97]innehåll utveckling.[37]vårdens och arbetsgivarorgartisationema.[100]Statenoch[39]Begreppetarbetsskada. MyndigheternasförvaltningskostnaderlångtidssjukaLivskvalitetm: psykiskt lonefürandringar.[102]budgetering pris-ochav-forskning stödochvard [46]kringservice.- kanslihuset.Administrationeniinomaldre-ochAvgifterochhogkostnadsskydd [112]administrationenBilaga.Klara -handikappomsorgen.[50]



1992utredningaroffentligaStatens

förteckningSystematisk
NäringsdepartementetUtbildningsdepartementet

SPochochmlttdrtikiaomProvaGrundutbildningertskompetens.Frihet ansvar-- [74]etnopnperspdtiv.iSMPvillkor projekrhpiulmrmarknaden -mcnssvenskaDen[l]hogskolan.i roll. [95]fruntidaochnuvarande[12]högskoleutbildrting.Kortstnlrlig
Ledningochledarxkapiltogskolan-nâgtnperspektivCivildepartementet[15]möjligheter.och [91i kyrkan.21-årig Ekonomiochmed rmmrsoksverksamhetenUtvärderingav tjlnst [33]folkrüelsermsi[25]gymnsiakolan.iutbildningyrkesinriktad 491EIS-amningelevavgitter.[38]ochBidragskolor. avFristående Mertilrmindre-nyIWTfumerlIIrham-och[44]högskolansmrResurs:

[54][S9]uraruppdraget.
[63]Regionalaroller[86] enbetypsystem.Ettnytt -Utsiktmotframüdensregitmer-sjudebltünllgglü][92]Pliktleverarts.

Karthokemlös][93]i världen.skolaSvensk
[66]Vmsverige-regionintveckling.[94]bildning.RiaSkola

[72]Detkornmtmalamedlemskapet.
Jordbruksdepartementet

naturresursdepartementetMiljö- och[14]handelsgodsel.ikadmiumMindre ReglerfdrriskenEttseminariumomvarforvitüMterl-luvudbetånkartde.2000-talet.inforSkogspolitiken
[2]innefororeningar in ute.[76] mer [34]daturstmknrr.[76] FastiBilagor2000-talet.införSkngspolitiken

[35]skoiformer.i[76]Il. ochBilagor nya2000-taleL Kan-inforSkogspolitiken
[41]vattenskotrar.Åtgärder och AngåendejordbnrkSverigesmrberedaföratt [42]ibrhallharstarktttveckling.vegetabilie- kretslopp-Basen-forslagEGlivsmedelsindustriför om Develop-UrbanSustainableBasisofekologiska EeocyclesTheochdenlivsrnedelsexportensektorn. -[43][87]produktionen. ment.

[45]-Insvlrochavfallorganisationochbehov.verksamhetVeterinär - Nliljonkuldermñnrappatomhnrmiljøahldenutveck-[88]ñnansiering.
[58]ingentingvi gor.las[90]framtiden.forBiohrlnslen om

[68]
innhandlingsplanwmgiftefaRio-rvenakVår

[104]2000-talet.[99]nadgardsnaringen.
[111]framtidaDen

Arbetsmarknadsdepartementet
strategi.[7]nationellKompetensutvecklingen-Årsarhetstid.[27]

1031mun
Kulturdepartementet

[10]förbolagEttnytt
TV-program.satellitsandningarLagstiftning avom

[31]
[36]TV iRadiooch ett.

[69]asylförliggning.vistelseMeningsfull
[96]arbetslivet.diskrimineringiemiskFotbadmot

[107]ombyggmd.vidKnlttlrstod






