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1995:56SOU

och chefen förstatsrådetTill

Finansdepartementet

bemyndigade regeringen chefen förden 1994beslut 17Genom mars
tillkalla särskild utredare med uppdragFinansdepartementet attatt en

de statliga subventionerna. Samtliga inkomsterdefiniera och kartlägga
redovisas såväl inom utanför statsbudgetenutgifteroch somsom

ingick lämna förslag pådärvid beaktas. I uppdragetskulle även att
subventionerna kan redovisas för riksdagen.statliga Detta harhur de

betänkande Förmåner sanktionerutredningens och samladgjorts i en-
redovisning 1995:36. uppdraget ingick i andraSOU I att ett steg

de statliga subventionernas och statsbidragens administrativaklarlägga
administrativ effektivitet främjas.kostnader så att
bemyndigandet förordnades denMed stöd 24 1994av mars som
generaldirektörsärskild utredare Bo Jonsson.

Sakkunniga utredningen har varit föredragande Mårtenssoni Per
januari departementsrådetLenaden 1995 Abjörneroch 9 samto m

januari f d departementsrådetden 1995 Yvonne Gustafsson.8t mo
har varit byrådirektöri utredningen Gerd Grip, byrådirek-Experter

Håkansson, departementssekreterare Matts Karlson, departe-Petertör
mentssekreterare Elin Landell, chefekonom Richard Murray ooh
kanslichef Göran Schubert.

utredningen har varitSekreterare i departementssekreterare Maria
Kain.

Utredningen har antagit Utredningen statliga sub-namnet om
ventioner.

får härmed överlämna sittUtredningen andra betänkande Förmåner
utgifter för administrationoch sanktioner SOU 1995:56.-
uppdrag härmed slutfört.Utredningens är

i majStockholm 1995

Bo Jonsson

/Maria Kain
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Sammanfattning

Utredningens arbete har i första främst varit inriktatett steg att
förmånerföreslå hur och sanktioner kommer från den offentligasom

bör redovisas för underlättasektorn demokratisk kontroll och ratio-att
nellt beslutsfattande. förslag till hurEtt sådan redovisning bören se

kartläggning statliga förmåner och vissa skattesanktionerut samt en av
budgetåret 1994/95 har i utredningens betänkandepresenterats
"Förmåner och sanktioner samlad redovisning" SOU 1995:36.en-

utredningens direktivI arbetet i andra ska inriktasatt ett steganges
på klarläggga de statliga subventionernas och statsbidragens ad-att
ministrativa kostnader så administrativ effektivitet främjas. Dettaatt

i föreliggande betänkande.görs
Utredningen det betydelsefullt det finns kunskapattser som om

administrationens storlek för olika förmåner och sanktioner för att
kunna höja effektivitet och produktivitet offentligi sektor. Det är

intresse kunna följa utvecklingen tiden föröveratt atta av se om
förändrade rutiner, förenklingar, kommer till uttryck i mindret ex en
administration. Utredningen pekar administrationen har olikaatt
omfattning beroende vilken verksamhet administreras. Litensom
administration kan bero bristande kontroll och leda tillt attex
totalt nödvändigt går åt. kanstörre än Dessutomsett resurser a
rättviseaspekter exempelvis bidragssystem behövergöra utformasatt
så relativt omfattande administration krävs.att

utredningens utgångspunktDet utgifterna förär administrationatt
ska ingå utgifterna för olika förmåner och sanktionernär Föranges.

analyserakunna administrationens omfattning och jämförelseratt göra
det dock viktigt administration definieras ochär utgifter föratt att

denna regelmässigt särredovisas.
den utredningen tidigareI föreslagna redovisning förmånerav av

sanktioner uppgifteroch ska administration föras i den databasom
utredningen föreslagit ska I databasen kan då delsupprättas. en
överblick administrationens omfattning erhållas, delsöver admini-
strationsutgifternas utveckling inom olika politikområden och för
enskilda förmåner studeras. Utredningen har föreslagit redovis-att

förmånerningen och sanktioner genomgående avsändarper-görsav ur
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spektiv eftersom det huvudsakliga syftet besluts-är utgöraatt ett
Ävenunderlag för budgetberedningen i regering och riksdag. vad

administrationen börgäller perspektivet således avsändarens, dvsvara
i offentligautgifterna den sektorn för denna.

Utredningen förslår i föreliggande betänkande krav bör ställasatt
på de statliga myndigheternas utgifter för administration årligenatt
särredovisas för varje förmån och sanktion. Prövning kan sedan ske

naturlig del i den mål- och resultatstyrning eftersträvas.som en som
det gäller tillhandahållande och tjänster börNär redovis-av varor

ningen enligt INKA-metoden för internadministration.ske För trans-
fereringar, skatteavvikelser och regleringar bör administrationen
omfatta alla offentliga utgifter knutna till förmån eller sanktionen

vad direkt kommer till del eller belastarutöver mottagaren motta-som
inkluderar arbetsmomenten förberedelser, utformningDettagaren. av

regelverk, utbetalningar, optimering kassaflöden, kontroll, uppfölj-av
ning och utvärdering.

förslagUtredningens bygger det finns fungerandeatt a en
tidredovisning hos myndigheterna. ligger i linjeDetta med vad som
krävs för mål- och resultatstyrning och utredningenutövaatt gör
därför bedömningen föreslagnade uppgifterna kommer kunnaatt att

fram denna styrning utvecklats allmänt.närtas mer
Vad gäller de faktorer påverkar administrationens storlek kansom

utredningen konstatera generella förmåner kräver mindre admini-att
stration de innebär prövning i varje enskilt fall. kanMot dettaän som
ställas generella förmåner ofta medför högre offentliga utgifter föratt

nå fördelningspolitiskt mål. övrigt utredningenIatt t ettex anger
ytterligare faktorer påverkar administrationens omfattningatt ärsom
åtgärdernas form och konstruktion, vilka administrationenmoment
innefattar och hur hanteringen organiseras. Utifrån idag tillgängligt
material går det dock inte dra ytterligare generella slutsatseratt om
hur påverkan sker. betänkandet får därför utredningen nöjal sig med

några exempel på hur administrationen för vissaatt stor ärge
förmåner.

Utredningen slutligen påpekar det för underlätta jämförelseratt att
behovfinns utveckla nyanserade mått de procenttalatt änav mer som

oftast för administration i förhållande förmånenstill storlek.anges
Administrationsutgifterna påverkas mindre storleken trans-av en
ferering skatteavvikelseeller antalet det gällerän Närmottagare.av
tillhandahållande och tjänster ökar antagligen admini-av varor
strationen också med volymen troligen i varierande mönster.ettmen

förKunskap dra säkrare slutsatser kring detta kommer erhållasatt att
informationen i den utredningen föreslagna databasen övergenom av

förmåner sanktioner.och
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Vilket uppdrag harl utredningen

Föreliggande betänkande andra och mindre del det arbeteutgör en av
utredningen statliga subventioner utfört. Utredningens uppdragom
syftar i sin helhet till statsmakterna kvalificerat underlagatt ettge mer
för ställningstaganden i frågor rörande fördelnings-, ñnans- och bud-
getpolitiken frågor rörande de olika subventionernas ochsamt
statsbidragens måluppfyllelse och kostnadseffektivitet.

Direktiven1.1

Utredningens arbete har i första främst varit föreslå hurett steg att
förmåner och sanktioner kommer från den offentliga sektorn börsom
redovisas för underlätta demokratisk kontroll och rationellt besluts-att
fattande. förslag till hurEtt sådan redovisning bör ut samten se en
kartläggning statliga förmåner och vissa skattesanktioner budgetåretav
1994/95 har i utredningens betänkande "Förmåner ochpresenterats
sanktioner samlad redovisning" SOU 1995:36.en-

utredningens direktivl arbetet i andra ska inriktasatt ett steganges
klarläggga de statliga subventionernas och statsbidragensatt

administrativa kostnader så administrativ effektivitet främjas. Dettaatt
i föreliggande betänkande.görs

Utredningens utgångspunkter1.2

Kunskap administrationens storlek för olika förmåner ochom
sanktioner betydelsefull för kunna höja effektivitetär ochatt pro-
duktivitet i offentlig sektor. intresseDet kunna följaär atta av
utvecklingen tiden för förändrade rutiner, förenk-över att tse om ex
lingar, kommer till uttryck i mindre administration. Utredningenen
vill dock redan inledningsvis peka administrationen har olikaatt
omfattning beroende på vilken verksamhet administreras. Litensom
administration kan bero på bristande kontroll och leda tillt attex
totalt nödvändigt går åt. kanstörre Dessutom blsett änresurser a
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behöverexempelvis bidragssystem utformasrättviseaspekter göra att
administrationomfattande krävs.relativtså att

för administrationutgångspunkt utgifternautredningensDet är att
olika förmåner och sanktioner Förutgifterna föringåska när anges.

omfattning och jämförelseradministrationensanalyserakunna göraatt
och utgifter föradministration definierasviktigtdockdet attattär

särredovisas.regelmässigtdenna
föreslagit uppgiftertidigare betänkandehar i sittUtredningen att
förmåner sanktio-ingå i redovisningen ochadministration ska avom

till frånredovisning hämtas delUppgifterna till denna storner.
förs utgifterhuvuddelen anslagendärstatsbudgeten upp somav

Utredningen hardel kostnader.mindremedan attär angetten
för underlättai redovisningeneftersträvasenhetlighet bör atta
för det praktiskasamtidigt pekat på behovetharjämförelser attmen

uppgifterna försanvända deanvändbarhetengenomförandet och som
Fortsättningsvis i detta betänkandei statsbudgeten. resonerarupp

utfallsuppgifter behöverutgifter.därför i Närutredningen termer av
internredovisning dessa dockkommerfrån myndigheternashämtas att

kostnader.i termer avvara
sanktioner ska uppgifterna förasförmåner ochredovisningenI av

databasen kanutredningen föreslagit ska Idatabasi den upprättas.
erhållas, dels admini-administrationendels överblickdå överen

politikområden och förutveckling inom olikastrationsutgifternas
föreslagit redovis-Utredningen harförmåner studeras.enskilda att

genomgående avsändarper-förmåner och sanktionerningen görs urav
besluts-huvudsakliga syfteteftersom detspektiv utgöraär att ett

Ävenoch riksdag. vadbudgetberedningen i regeringunderlag för
avsändarens, dvsperspektivet såledesadministrationen börgäller vara

offentliga sektorn för denna.utgifterna i den
ochnaturligtvis också betydelseadministrationMottagarnas är av

vid utform-omfattningen denna bör beaktassjälvklartdet är att av
sanktioner. kan krångligt ochförmåner och Detningen varaav

ställs och dettauppfylla de kravbesvärligt för attmottagarna som
hanteringen.någon måste anlitas för Etti tid ellerkostar systematt

låga kostnader för den offentligaadministration tillinnebärsom
troligen intekostnader förorimligt högasektorn ärmottagarenmen

systematiskt omfattningensamhällsekonomiskt Attdet bästa mätasett.
såantagligen inte enkeltföradministrationen är attmottagarnaav

vikten denna beaktasvill ändå understrykaUtredningengöra. attav
redovis-ingå i den föreslagnauppgifter inte kandessaattmen anser

sanktioner.förmåner ochningen av
konsekvensbe-enligt verksförordningenMyndigheterna ska göra

föreskrifter eller föreskriftersamband medskrivningar i attnya
framgå vilketkonsekvensbeskrivning ska detförändras. Av aen
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syfte föreskriften har vilken administrationsamt den innebär för
berörda Kravet på konsekvensbeskrivningarparter. gäller direktiväven
från RiksrevisionsverketEU. granskar innehållet i konsekvensbeskriv-
ningarna och kan synpunkter på dessa. Hos Riksrevisionsverket börge
sålunda kunskapsbas successivt komma byggas vaden att gällerupp
omfattningen den administration åläggs Det kanav mottagarna.som
dock kraven i verksförordningennoteras att inte gäller Skatteregler
och de effekter dessa medför föratt berörda inte regelmässigt behöver
beskrivas.

Det bör i sammanhanget även uppmärksammas föratt resurser
administration inte bara krävs i den förvaltning handhar förmånensom
eller sanktionen i domstolarävenutan i de fall tvister uppstårm m
kring förmån eller sanktion. Det finns dock exempelen på trans-
fereringssystem i vilka ersättningsnivåerna för minskaanpassats att
sannolikheten någon skulleatt rättsligta för höjaupp atten process
nivån. Detta kan gällatsägas arbetsskadeersättningen. Liksom förex

administration föreslårmottagarnas utredningen inte helleratt
administrationen i domstolar ska ingå i den föreslagna regel-m rn
bundna redovisningen förmåner och sanktioner.av

1.3 Utredningsarbetets bedrivande

Utredningen har vad gäller administrationskostnadema, liksom i den
första delen arbetet, haft huvudsakligen utgåatt ifrån befintligtav
material. För få överblickatt vadöver gjorts inom det aktuellaen som
området har utredningen låtit Statskontoret och Riksrevisionsverket gå
igenom berörtrapporter ämnet.som

Kontakter har tagitsäven med Riksskatteverket där har endastmen
beräkningar administrationen för beskattning gjorts och inteav några
särskilda beräkningar resursåtgången för administrera skat-attav
teavvikelsema.

I Holland har alla subventioner redovisats och följts för attupp
komma till medrätta eventuellt fusk. Utredningen har tagit del av
slutsatserna de holländska studier gjorts förav subven-attsom se om
tionerna sköts sättpå adekvatett

A Friedberg ED: State Audit and Accountability, l99l
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2 Vad administrationär

Enligt den statliga bokföringsförordningen ska myndigheterna redovisa
verksamhetens förvaltningskostnader skilt från uppbörd, transferering-

finansiella kostnader.samt Dock ställs ingaar krav på att myn-
digheterna ska särredovisa administrationskostnader sig totaltvare
eller fördelat på förmåner och sanktioner. Den statliga mål- och
resultatstyrningsmodellen använder sig internredovisningen förav att
få fram vad olika verksamheter kostar. Enligt Riksrevisionsverkets
föreskrifter myndigheternas årsredovisning ska uppgifterom vadom
prestationer har kostat inbe gripa såväl direkta indirekta kostnader.som
Från internredovisningen borde enligt utredningens mening ad-även
ministrationskostnader för varje enskild förmån och sanktion kunna
hämtas, vilket bl kräver väl fungerande tidredovisning.a Fören att
dessa uppgifter ska användbara det,är tidigare framgått,vara som
dessutom nödvändigt defininera vadatt ska kallas administration.som

2.1 Definition

För få praktisktatt användbar definition vaden bör räknasav som
administration behöver åtskillnadsom mellangöras administration för

å sidan transfereringar, skatteavvikelserena och regleringar och å
andra sidan för tillhandahållande och tjänster dvs offentligav varor
konsumtion. denFör förstnämnda det lättareär skiljagruppen att ut
vad faktiskt går till medan det försom mottagarna konsumtionen kan

svårare.vara
Utredningen föreslår följande definitionatt etableras för redovis-

ning administration.av
När det gäller transfereringar bör alla de offentliga utgifter räknas

administration vilka finns vid sidansom vad sänds tillav som
mottagaren föranleds transfereringen.men som Omav ett trans-
fereringsanslag konstrueratär sådant detett sätt både innehålleratt
transfereringsutbetalningar och utgifter för administration kan
administrationsutgifterna utläsas den realekonomiska fördelningenur

statsbudgeten. Denna anslagskonstruktionav tillhör dock undantagen.
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måstesanktionerochförmånerredovisningensamladeTill den av
utbyggdfrånhämtasadministrationenuppgiftersåledes enom

internredovisning.
de olikahanteraföradministrationendetskatteavvikelserär attFör

förresursåtgängenintesåledesberäknas. Detska ärundantagen som
intressant. Dethärsådan ärbeskattningenadministrera somsomatt

utgifter fördessaidentifieramöjligtnärvarande inteför att av-är
årsredo-myndigheternasiinformationförbättradmedvikelserna, men

dettaförutsättningar förökadebörvisningar ges.
särskiljaskunnabörregleringarhanteraförAdministrationen att

för-hurspeciñceringardärårsredovisningarna görsi resursernaavom
verksamhetsområden.olikapådelats

tillhanda-gällervadadministrationförutgifternaberäknaFör att
metodanvändasvårtdetoch är atthållandet tjänster sammavarorav

utgifternadelsanktioner. Hurochförmåner storövrigaför avsom
iharStatskontoretinte givet. ettförmånensjälva ärbör somsessom

behandlatsektornoffentligadenieffektivitetenantal rapporter om
blhardennaberäknaadministration. Förförresursåtgången att ena

vilketmedinternadministrationen,utarbetatsmodell mäter avsessom
myndighetenshandhavandedirektinteverksamhet ärall ett avsom

administrationensberäknasINKA-metodkMed dennahuvuduppgift. s
metoddennabedömerUtredningenverksamheten.totalaandel denav

administrationen ärhurberäknaföranvändbar storgenerellt attsom
och tjänster.olikatillhandahållaför att varor

Avgränsning2.2

hanteringendel hartagitutredningenstudieholländskadenl av
olikaidentifierasstudienkartlagts. lsubventionerolikakring sex

allahanteringochutformningvidgenomförasbörvilka avmoment
iutgångspunkt denmedtagits framharsubventioner. Dessa moment

med sub-fuskstudieri tidigareframkommitproblembild aavsom
ochgenomförsalltidsamtligagivetinte momentventioner. Det är att

subventionernaholländskadeandelarför huri studien stora avanges
genomförts.olikade momentensom

subventionernautformningenholländska är attDen ansatsen av
kontroll underlättas. Deochuppföljningsåmåste ske momen-att sex

detHollandi äridentifieratsproblemvilkaspeglar menten som
ÄvenSverige.ifinnsdemmånga ävenrimligt omattantaatt av

förhållande-därtill vadbegränsadesHolland dessutomistudien som
bedömningenutredningensubventionerdefinierats görvis snävt som

för samtligadvsbredare,användasväl kanmycketatt resonemangen
förkan användas attsanktioner. Deoch förförmåner momentensex
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beskriva vilka arbetsuppgifter i princip bör innefattas i densom
administration och redovisasmäts i förhållande tillsom respektive
förmån eller sanktion. iDe den holländska studien identifierade

följande.ärmomenten

innan åtgärden träderatt i kraft klargöra avsedd omfattning och-
effekt så kontrollmekanismernaatt kan utformas i god tid

regelverket utformasatt så optimal kontrollatt erhålls-
uppgifter kan samlasatt utgifterna för ansökningsförfa-om-

randen och beslut utbetalningarom
utbetalningarna skeratt på bästa ochsätt kassarutinernaatt-

läggs så utgifterna kanatt uppskattas korrekt,upp utbetal-att
ningarna inte blir för och förskottsbetalningarstora att ome-
delbart dras den slutgiltiga subventionenav

informationatt systematiskt samlas för kontroll- attav
uppfyller ställdamottagarna krav och eventuella felaktig-att

heter kan tillrättas
informationatt systematiskt samlas så åtgärdernasatt-

effekter och måluppfyllelse kan utvärderas samtidigt ettsom
underlag för vidta förändringaratt erhålls

Identifieringen de underlättarmomenten diskussionenav ävensex
vad bör räknas administration.om som som

När det gäller transfereringar, skatteavvikelser och regleringar
utredningen det arbeteatt sker ianser samtliga dessa börsom moment

räknas administration. Däremot behöver de intesom nödvändigtvis
regelmässigt specificeras i redovisningen.

tillhandahållandeFör tjänst eller kan detav svårareen vara vara
dra föratt gränsen vad ska räknas administration.som Ut-som

redningen Statskontoretsatt INKA-metod lämparanser sig väl för att
utgifterna för administreraange att den offentliga sektorns till-

handahållande och tjänster.av varor
Med lNKA-metoden internadministrationavgränsas till allt som

inte kan sägas utgöra direkt handhavandeett myndigheternasav
huvuduppgift. Detta innefattar verksledning, information, personalad-
ministration, ekonomiadministration, internutbildning, facklig
verksamhet och förhandlingar, stödfunktioner Vaktmästeri, bibliotek,
tryckeri allmännaetc åligganden och tillfälliga uppdrag visssamt
övrig administration bl arbetsledning. Dessa aktiviteter påförsa
utgifter för personal inkl lkp, och del i telefon ochresor expenser,
lokaler och övriga ofördelade utgifter.

Avgränsningen internadministrationen kan vidareav göras eller
Den vidaresnävare. avgränsningen innefattar dessutom metodutveck-

ling och internutbildning. Utredningen förordar den vidare avgräns-
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admini-medjämförelserförförutsättningarbättreförningen att ge
förmânsformer.andraförstrationen

och sanktionersförmånersövrigamedjämförbarhetfåFör att
varuproducerandeellertjänste-till denskaadministrationförutgifter

förberedelser,också läggasinternadministrationmyndighetens
dennautförsinteutvärderingochuppföljningplanering, avsom

myndighet.
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Vad påverkar administrationens3

storlek

till administrationenOrsakerna eller liten kan flera. Enäratt stor var
administration för visst ändamåleffektiv naturligtvis mindreär änett

organiserad sådan vilkenmed resultat uppnås.sämreen samma
dock inte alltid få så utgifterSträvan bör låga för administra-attvara

tion möjligt. Storleken dessa utgifter måste ställas i relationsom
till vilket syfte de har och till vilken betydelse administrationen har
för måluppfyllelsen och träffsäkerhet för förmånen eller sanktionen.

den bakgrunden bör konstruktionMot och hantering åtgärderna ut-av
formas så administrationen kan så effektivtske möjligt.att som

Utifrån den information finns idag går det inte någradraattsom
allmängiltiga slutsatsersäkra hur förmåner och sanktioner bör ut-om

formas för administrationen bli såska enkel möjligt eller huratt som
administrationen ska ske så effektivt möjligt. Utredningen antarsom
dock det i och med resultatstyrning sker i ökad utsträckningattatt
också kommer systematiska genomgångar admini-görasatt mer av
strationen.

den databas utredningen i sitt tidigareI betänkande föreslagitsom
ska bör det finnas uppgifter åtgärdernas karaktärupprättas även om
och hur olika förmåner och sanktioner administreras. denNärom
informationen väl lagts i databasens informationsblad bör vissa slut-

kunna dras utifrån det då för heltäckande materialet.satser staten
Utredningen ihar arbetet med sitt första betänkande bedömt det

alltför krävande informationsblad alla enskildaupprättaatt om
kommunala förmåner och sanktioner. utvecklingsarbetet förI redo-att
visningen förmåner och sanktioner omfattaska hela den offentligaav
sektorn bör det dock särskilt uppgifter administratio-prövas om om

storlek i den kommunala verksamheten går in.samlaattnens
det följande de faktorerI utifrån idag tillgängliganges som

information kan ha betydelse för administrationens storlek.anses
Utredningen konstaterar åtgärdens form och konstruktion påverkaratt
vilken administration krävs. Likaså har det betydelse vilka olikasom

administrationen omfattar och hur den organiseras. Dessamoment
faktorer bör alla beaktas vid utformningen olika förmåns- ochav
sanktionssystem.
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ochformFörrnånemas/sanktionemas3.1
konstruktion

möjlig-avhängigtväljskonstruktionoch ärformVilken avasom
för åtgärden.träffsäkerhetochmåluppfyllelsetill högheterna stor

Form

ha bety-utformade kansanktionssystemenoch är storförmåns-I-Iur
administrera dem. Enförgårför hur attdelse stora somresurser

transfere-denformåtgärdens ärskillnad i ärgrundläggande enom
finns inganågot Härellerskatteavvikelsetjänst, annat.ring, enen

administrera.minstkostarformvilkenstudier attsystematiska somav
huruvidakunskap störreochutbytbaraformerolikaOfta är om

Med denintressant.föreliggeradministrationsutgifteriskillnader vore
billigareskatteförmån änpåståenden ärskullekunskapen att ensom

vederläg-bekräftas elleradministrera kunnabidragmotsvarande attett
skatteförmånerantagandettroligtdetUtredningen attattsomsergas.

gäller for allainteadministreratransfereringar typerbilligare attänär
karaktär.generell Enför demantagligenförmåner gruppavmenav

någonhellerföranleder intebeskattningfrånundantagenheltärsom
skatteförmånertro-prövadeindividuelltadministration medanlöpande

omfattningadministrationfall kräverflestaligtvis i de somav samma
prövade bidrag.individuellt

Konstruktion

formenfinns ärstorlekadministrationens äveniskillnaderStora om
transfereringarolika ärmellan hurgällerDetdensamma. t ex

förresursåtgångtill olikai sinleder attkonstruerade. Detta tur
administrera.

exempelvis alla barn ellerska gå tilltransfereringgenerellEn som
föradministrationmycketinte såkräver attålderspensionäreralla

efterförmån förstska bli de Motsatsen ärrätta.mottagarna somen
varje enskilt falldel.någon till I prövaskommerindividuell prövning

gällerförmånen. Deterhållauppfyller kravendå attmottagarenom
Mellan dessaföretagsstöden.och delsocialbidragexempelvis aven

sigriktarsanktionerochmånga förmånerligger motytterligheter som
dede arbetslösa,kanDetdelviss större varagrupp.enaven

region.vissiellerviss branschstuderande, mottagare enen
eller sanktionförmånenskildframkommerinteNågot när ensom

målgrupp.syfte ochåtgärder harflerastuderas är sammaom
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bidragsförskottpå detta bostadsbidrag, socialbidrag ochExempel är
stödja dem har för låga inkomster för klaraalla attattavser somsom

standard. På många områden har efter hand inrät-viss systemen nya
flera instanser sigsidan de gamla. Omvid ägnartats sammaav

själva utbetalningarna frånområde innebär det förutom görsatt t ex
flera i syfte följer utvecklingen påolika håll även att samma samma

dubbelarbete då förekommer inom förvaltningenområde. Förutom att
överblick förorsaka suboptimering i verksamheten.kan bristen på

för ändamål i vissa fallFörekomsten flera kanagerar sammaav som
eller erhåller fleråtgärderna motverkar varandragöra att mottagareatt

varit avsikten. Utgifterna för administrationförmåner vadän som
nedbringas förmånerskulle naturligtvis kunna antalet ellerom

sanktioner riktar sig viss i och syftemot etten gruppsom samma
minimerades.

förmånerredovisning och sanktioner utredningen i sittDen av som
föreslagit överblick åtgärdertidigare betänkande alla deöverger en

för olika ändamål. överblick underlättaranvänds Denna arbeteettsom
effektivisera administrationen medmed större änettatt attgrepp se

till den enskilda åtgärden.

olikaAdministrationens3.2 moment

administrationen omfattar för viss förmånVilka ellermoment en
sanktion roll förspelar hur denna i anspråk. En brastora tarresurser

för analysera dettautgångspunkt de identifie-äratt momentsex som
i den tidigare refererade holländska studien.rats

förbereda olika åtgärder kommer olikaFör nivåeratt resurser
i förvaltningen till användning. förberedelser ökarNoggranna ut-

för administrationgifterna denna bör leda till effekti-typ attav men
förmåns- och sanktionssystem utformas. En avvägning måstevare

dock dessa vinster så inte noggrannheten i förbe-göras gentemot att
långt.redelsearbetet drivs för

lägga på utforma så bra regelverkAtt möjligt kanattresurser som
liksom förberedelserna investeringar för undgå framtidaattses som
merutgifter.

administrationenden del gäller sköta utbetalningarFör attav som
i transfereringssystem eller inlernadministration för tjänsteproduktion

utgifterna ibör vissa fall kunna hållas förhållandevis begränsade. Om
det endast handlar rutinmässiga utbetalningar skertom ex som mer
eller mindre automatiskt via dator blir administrationen inte alls
särskilt Rutinerna för skicka barnbidrag eller folkpensionerstor. att ut

exempelvis enkla. Andra utbetalningar föregås, förär att mottagarna
ska bli de avsedda, ansökningsförfaranden och prövning vilketav

T2 15-0632
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kräver administration. Vissa skatteavvikelser innebär ingenmer som
helst admininistration i denna mening eftersom de inte alls berörs av
skatteförvaltningen.

Att vissa för ha kontroll på kassaflödenasatsa ochattresurser se
till dessa sker bästa ökar det administrationenatt sätt även men
medför på sikt totalt lägre utgifter.sett

Om det finns risk för förmånssystemet missbrukas kanatt det i
administrationen ingå kontrolleraäven olikaatt Ett exempelsätt.

försäkringskassanär ibland kontrolleraratt sjukanmäld åom en
verkligen hemma och sjuk.är Noggrann kontroll för förhindraatt
fusk kan i anspråk. Dessa måsteta ställas istora relation tillresurser
vilka värden missbruket handlar också allmännasom om men mer
värderingar och fel vidrätt användandet i denom av resurserna
offentliga sektorn. Inom EU finns problem med fusk förstora att
komma i åtnjutande olika förmåner och där förs krav fram ökadav l
kontroll för motverka detta.att

Slutligen påverkar omfattningenäven uppföljning och ut-av
värdering förmåns- och sanktionssystemen resursåtgången förav
administration. Alla förmåner och sanktioner behöver följas och ut-
värderas för de har den effekt tänktatt och hurse ut-om som var
vecklingen kan komma framöver. Rimligtvis dettaatt ut görsse
någonstans det inte säkert det idag alltid framgårär någonattmen av
redovisning hur mycket tid olikaägnas Kravensystem.som som
följer mål- och resultatstyrningen torde leda till ökadeattav resurser
kommer få läggas här från myndigheternas sida.att

Slutsatsen storleken administrationenär till börjaatt med pä-att
verkas de olika huvudtaget genomförsöver vadmomentenav om
gäller olika åtgärder sedan ambitionsnivån i utförandet deattmen av
olika har betydelse. l fall kanske inte allamomenten ett moment
behövs för administrationen ska kunna effektivatt medansägas vara
det i fall krävs för arbetetett medannat visststora ettresurser

för undvika utbetalningarna i förmånssystemmoment att bliratt ett
omotiverat stora.
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administrationen3.3 organiserasHur

Hanteringen förmåns- och sanktionssystemen kan organiseras påav
olika Hur administrationen organiseras inverkar detsätt. påäven

Ävenresursåtgången. kanhär det finnas andra skäl de ekonomiskaän
till administrationen organiseras på visstatt sätt.ett

det följande pekar utredningenI på några faktorer i hur hantering-
organiseras påverkar administrationens storlek.en som

vissa förmånerFör ska ansökningar lämnas och det kan ske på
åolika F ansökningstillfällen kräver mindre administrationsätt. än om

ansökningar ska ske flera gånger. Standardiserade ansökningsför-
faranden underlättar också hanteringen.

Mottagaren kan sedan erhålla förmån vid få tillfällen eller ocksåen
sker utbetalning uppdelad flertal tillfällen. tillfällenaAttt ett ärex
så få möjligt minskar utgifterna för administrationen.även Be-som
tydelsefullt schablonbelopp med eventuell slutavräkningär även om

vidanvänds utbetalning eller granskningar underlag och exaktaom av
beräkningar varje gång enligt detaljerade beräkningsregler.görs

allmänhet blir administrationenI den sker utspridd påstörre om
regionala myndigheterjämfört med den i sin helhet sker inomom en
central myndighet. Decentraliserad administration kan dock attvara
föredra andra skäl vilka måste detta. Exempelvis kanvägas motav en
decentraliserad administration föredra för finnasatt näraattvara

detta administrationenmottagarna göroavsett större.om
del förmånerFör delar flera instanser arbetet sinsemellan så atten

myndighet och beslutar medanprövar sköter utbetal-en en annan
ningarna. Exempelvis används försäkringskassorna för utbetalningar

kontant arbetsmarknadsstöd KAS för vilka ligger hosansvaretav
Arbetsmarknadsstyrelsen och inte hos Riksförsäkringsverket. Detta är
i fallvissa effektivt organisera administrationensättett medan detatt
i andra fall kan mindre bra.vara

Om den förmån eller sanktion ska administreras naturligtsom
faller inom det område myndighet huvudsakligen sigägnaren
underlättas också hanteringen. Administration utspridd på regional
nivå kan komma ske bland uppgifter på många andra områden.att
Även åtgärden sköts på central nivå kan hanteringen hamna påom en
myndighet där den ligger utanför det huvudsakliga kunskapsområdet

därmedoch upplevs udda. Resurser krävs då för myndigheten attsom
sig i områdetsätta dessutom någon instans redan harsom annan

kunskapstor om.
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administrationen4 Hur ärstor

avsnitt visas exempel på hur administrationskostnadernaI detta stora
metod ochför några förmåner. bör observerasDet avgräns-är att

hämtade frånskiljer sig mellan de olika studier exemplenningar är
storleksordningändå uppfattning vilken admini-de ger en ommen

bilagorna till betänkandet sammanfattashar. de två destrationen I
rörande administrationskostnader gjorts inom Statskonto-studier som

från Riksrevisionsverkets granskningar.några exempelochret ges
jämförelserUtredningen kan konstatera det for underlättaatt att

utveckla mått definns behov nyanserade procenttalänatt mer somav
i förhållande tillAdministrationens storlekoftast t trans-ex enanges.

intressant just denna studeras visst år ellerferering är ettmest om
jämförelser ska med andra för-tidsperiod inte görasöver men omen

karaktär. Allt lika börmåner har omväntannat ettsom en annan
proportionellt förhållande gälla administrationen uttrycksnär som
procentandel utgifterna för förmåner i form transfereringar ochav av
skatteavvikelser; belopp transfereringen uppgår till destostörre
mindre andel administrationen den sammanlagda resursåt-utgör av

kan istället meningsfullt relatera admini-gången. Det attvara mer
till antalet det gäller tillhandahållan-strationens storlek Närmottagare.

och tjänster visar tidigare studier administrationen ökarde attav varor
snabbarelångsammare imed volymen, först i takt sedan
varförNågra säkra generella slutsatser hur och administratio-om

omfattning skiljer sig för olika former förmåner eller sanktio-nens av
utifrångår idag inte dra det knapphändiga material finnsattner som

tillgängligt. tidigare intressantDet angetts tvore som ex om
mellan utgifter för administration förjämförelser kunde göras statens

transfereringar, tillhandahållande tjänster, skatteavvikelser ochav
Sådan värdefullregleringar. kunskap skulle ha vid utform-attvara

förmåns- sanktionssystem.ningen ellerav
nedanstående exempel ändå ska bildAvsikten är att ge en grov av

hur administrationen inom olika delar den offentliga sek-ärstor av
torn.

z Richard Drivkraften myndigheternas intemadministration,Murray: i
i Effektivangar Palmlund red: myndigheter inom Liber 1985snävareramar,
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avseende transfereringarExempel4.1

Pensioner

Transfereringarna från AP-fonden betydande belopp. bud-Förutgör
1994/95 prognosticerades vid årsskiftet utbetalningarna tillgetåret

miljarder kronor. Administrationen beräknades för budgetåret111,5
till miljarder kronor vilket de utbetalda0,8 0,7%motsvarar av

förvalta de medel finns i fonderna ingårpensioner. Förutom att som
administrationen registrera varje föri ATP-poäng rättatta persons

ska ske.utbetalningar
Även tjänstepension ingåri för statlig hålla reda påsystemet att

yrkesverksamhet för pension ska betalasvarje rättatt ut.persons
undersökning administrationskost-Statskontoret gjorde 1988 en av

pensionsverk förnaderna hos löne- och SPV pensionshand-Statens
INKA-metoden. Administrationen beräknadesläggning med hjälp av

uppgå till milj kr eller i förhållande tillbudgetåret 1985/86 0,3%57
utbetalade belopp samtidigt 18 miljarder kronor betalades iutsom

tjänstepensioner. administrationen hos gårstatliga SPVUtöver resur-
frågor pensioner.på alla myndigheter för besvara kring dessaattser

Ambitionen från SPVs sida har dessutom varit alltmer in-att av
på myndigheternaformationsverksamheten ska ske och därmedute

administration iminska denna del.SPVs

Barnbidrag

Utifrån studie produktivitetsutvecklingen i1994 socialförsäk-en om
ringen har Statskontoret beräknat administrationskostnaderna föra
olika förmåner med utgångspunkt i förmånens del i förvaltningskost-
naderna. Barnbidragen uppgick till miljarder1993 kronor och17
administrationskostnaden för dem beräknades för 1992/93 till 98 milj
kr. administrationkostnadernaDetta i för-0,6%motsvarar att var
hållande till utbetalda bidrag.

studie beräknadel 1983 Statskontoret för budgetåret 1981/82en
administrationen barnbidragen till 25 milj kr eller med påslagettav
för administration, lokaler då till 0,6%ävengemensam m m av
utbetalda bidrag. Barnbidraget exempel på generellettanges som en
och relativt lätt administrerad subvention.

Bidragsförskott

Bidragsförskotten till skillnad från barnbidragen selektiva till sinär
karaktär krångligaoch administrera. Exempelvis innebär admini-att
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strationen omfattande kravverksamhet och dubbelarbete mellan olika
instanser.

Statskontorets produktivitetsstudiel beräknades administration-
förskostnaderna bidragsförskotten budgetåret 1992/93 uppgå till 420

milj kr. Bidraget uppgick 1993 till miljarder4,2 kronor vilket innebär
administrationen 10,1% bidraget. förhållandeI tillatt motsvarar av

nettoutgiften för bidragsförskotten motsvarade administrationen
14,2%.

frånstudien beräknadesl 1983 adminstrationen bidragsförskottav
till milj vilket125 kr tillsammans med tillägg för del i gemensam
administration och lokaler motsvarade 16% nettoutgiftstatensm m av
för förmånen. 1981/82Denna 1065 milj kr.var

Reglerna för bidragsförskott har ändrats under tioårsperioden men
i vad mån det ligger bakom administrationen krympt i förhållandeatt
till transfereringen går utifrån Statskontorets studier.sägaatt

Näringslivsstöd

Statskontorets studie från 1983 stödet till näringslivetäventar upp
då bestod 80-tal stödformer. Utifrån enkätundersökningettsom av en

administrationskostnaderna exkl lokalkostnader for sysselsätt-angavs
ningsstöd mindre 1% och för investeringsstödän cirka 2%.vara

utgickSammantaget under perioden 1975/76-1979/80 66 miljarder
kronor år i bidrag, cirka miljarder9 kronor i lån och cirka mi-45per
ljarder kronor i garantier.

Riksrevisionsverket beräknade i studie 1993 administration-en
skostnaderna för omställningsstödet till jordbruket till 90 milj kr.
Detta motsvarade 2,7% bidragsbeloppet under periodenav som
1990/91-1993/94 uppgick till 3,3 miljarder kronor.

4.2 Exempel avseende tillhandahållande tjänsterav

Högskoleutbildning och forskning

INKA-metoden användes Statskontoret för isenast att rapportav en
beräkna1992 administrationskostnademas storlek för högskoleut-

bildning och forskning. De samlade vid universitet ochresurserna
högskolor centrala myndigheter inom högskolesektornsamt var
1990/91 cirka 14,3 miljarder kronor. Internadministrationens storlek
varierade kraftigt mellan högskolorna i genomsnitt användes 21%men

de sammanlagda för internadministrativa ändamål. Detav resurserna
motsvarade cirka miljarder3 kronor. beräkningenI har inte lokalkost-
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naderna tagits med då de bedömdes felaktig bild vid jämförelserge en
mellan olika högskolor.

Exempel avseende skatteförmåner4.3

frånför tillAvdrag och arbetetresor

Avvikelsen innebär stöd till tillgång till bra allmännaett utanpersoner
kommunikationer eller långamed Administrationsarbetetresvägar. är
proportionellt antalet begär avdrag. Tidigare år lademot som
skattemyndigheternaner ganska mycket på granskningsarbetetresurser

eftersom avdrag endast medges för kostnader över-men numera som
stiger 6 000 kronor har antalet skattskyldiga med avdrag reducerats
och det totala adminstrativa arbetet därmed minskat.

Upplåtelse hyresrättav

Uthyrning fastighet undantaget från skatteplikt till mervärdess-ärav
katt. uthyrning fastighet inteDen heller på andra berörssättav som

mervärdesbeskattningen, såsom för avdrag för ingåendetav ex
föranledermervärdes-skatt, knappt någon administration i Skattemyn-

digheterna.

Nedsatta socialavgifter

utredningens första betänkandeI redovisas olika skatteav-tre typer av
vikelser berör socialavgifter. Nedsättningen i inre stödområdet ärsom

förmån för företag har sin verksamhet i dessa regioner. Ned-en som
sättningen begränsad till vissa branscher, till vissaär specificerade
kommuner tidsmässigt. För erhålla förmånen krävs verksam-samt att
het i form utbetalda löner. Alternativ till denna form förmån ärav av
de tidigare lokaliseringsstöden och lokaliseringslånen. Ett lokalise-
ringsstöd individuellt och betalas oftastprövas engångsbelopp.ut som
Nedsättning socialavgifter generell lokaliseringsstöd.är änav mer
Nedsättningen utgår mindremed belopp och under längre tids-en
period och enkel administrera.är att

Som exempel på nedsättning efter individuell prövning kan denen
nedsättning medges lagennämnas tillfällig avvikelsesom genom om
från lagen socialavgifter. Enligt denna lag erhåller arbetsgivareom
nedsättning socialavgifterna för kostnader de har för anställdasav
fortbildning. För erhålla nedsättning krävs arbetsgivarenatt att
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anställer vikarie tilldeladär länsarbetsnämnden.en Dennasom genom
förmån kräver således medverkan både från länsarbetsnämnden och
Skattemyndigheten.

En tredje skatteförmån socialavgiftema denärsom avser
nedsättning för stimulera nyanställningar.att Nedsättningensom ges

kopplad tillär krav på arbetade timmar och begränsad bådeär i tid
och till belopp. Förmånen enkel administreraär vadatt gäller
utbetalningarna kontrollmöjligheterna små.ärmen
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Slutsatser5 och förslag

Utredningens slutsatser vad gäller utgifter för administration i den
offentliga sektorn sammanfattas i detta avsnitt. Här också utred-anger
ningen sina förslag till vad bör för främjagöras administrativattsom
effektivitet. Utredningens förslag bygger det finns intern-att en
redovisning möjliggör redovisning administration för olikasom en av
förmåner och sanktioner, vilket förutsätter fungerandea en
tidredovisning hos myndigheterna. Detta ligger i linje med vad som
krävs för mål- ochutöva resultatstyrningatt och utredningen gör
därför bedömningen de föreslagna uppgifternaatt kommer kunnaatt

fram denna styrningtas när utvecklats allmänt.mer
Utredningen betonar önskvärdheten så fullständig redovis-av en

ning möjligt samtidigt det i den praktiska tillämpningensom ärsom
nödvändigt pragmatisk ochatt till väsentligheterna.vara se

Även administrationen många gånger för mindre delarom svarar
utgifterna för åtagande det inteett är oväsentligt försöka fåav denatt

så effektiv möjligt. Utredningen understryker emellertid viktensom
storleken administrationenatt ställs i relation till måluppfyllelseav

och träffsäkerhet.
För kunna följa och/eller jämföraatt hur administrationen utveck-

las det viktigtär den redovisas på enhetligtatt vilket inteett sätt, är
fallet idag. En allmänt gällande definition och vadavgränsning av

ska inkluderas i begreppet administration behöversom därför
etableras.

Förslag: Utredningen föreslår krav bör ställas på deatt statliga
myndigheternas internredovisning så kostnader föratt
administration årligen särredovisas för varje förmån och
sanktion. Prövning kan sedan ske naturlig del i densom en
mål- och resultatstyrning eftersträvas. När det gällersom
tillhandahållande och tjänster bör redovisningenav varor
ske enligt INKA-metoden för internadministration. För
transfereringar, skatteavvikelser och regleringar bör
administrationen omfatta alla offentliga utgifter knutna till
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vad direkt kommersanktionförmån eller utöver somen
belastartill del eller mottagaren.mottagaren

för-redovisningenföreslagnautredningenför denLiksom avav
precisering pågällaföreslagna kravenbör desanktionerochmåner en

transfereringarformförmåner iformotsvarande anslagnivå avper
utgifter.statligakonsumtion, dvseller

iadministrationenredovisakunnasamlattillMöjligheterna att
tidigareutredningen idenbör övervägas närkommunerna av

sanktionerförmåner ochredovisningenföreslagnabetänkande av
offentliga sektorn.denomfatta helatillutvidgas att

innefattaradministrationenvilka ärgenomgångEn moment enav
vidbör inkluderasvadpreciseraoch förför analysgrundgod att som

åberopadetidigare hol-storlek. denadministrationens Iberäkningar av
kring sub-i hanteringenidentifierasländska momentrapporten sex
identifierasig fördessa väl lämparUtredningen attventioner. attanser

sammanhang.generelltiadministrationoch analysera även ett mer

administration inne-börbegreppetföreslårUtredningenFörslag: att
utbetalningar,regelverk,utformningförberedelser,fatta av

uppföljning ochkontroll,kassaflödena,optimering ut-av
värdering.

vilka denförutomstorlek påverkasAdministrationens momentav
har,sanktionen dessförmånen ellervilken forminnefattar även av

exempelvisorganiserad. kanDethanteringenoch hurkonstruktion är
eller efter in-generelltförmån utgårbetydelsestor enomvara av

och detmånga gångerutgår få ellerdenprövning,dividuell omom
utredningenadministrerar den. Somfler instanserellerär som somen

sanktionförmån elleremellertid inte hurpåpekattidigare avgörs enen
på ekonomiskaorganiseras enbarthanteringenoch hurkonstrueras

motiverapolitiska mål kannåMöjligheterna attgrunder. uppsattaatt
ekonomisktvadadministrationen snävtläggs än ettstörre resurser

utpeka.skullebetraktelsesätt
före-utredningensanktionerförmåner ochredovisningDen somav

fördvssamtliga utgifter,omfattarbetänkande äventidigareslagit i sitt
Åtminstone socialförsäkringssektorn börför inkladministration. staten

specificeras påredovisningen kunnaiadministrationförutgifterna
sanktionerna.och Närförmånernade enskildainformationsblad för

redovis-överblickoch deninformationendenbörväl gjortsdetta nya
offentligadministrationen iöka kunskapenkunnaningen omger

offent-iutgifterna denavsändarens, dvsPerspektivet börsektor. vara
använd-tilltänkt kommaredovisningeneftersomsektorn, ärliga att

Utredningensbudgetberedning.och rikdagensregeringens ut-ining
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gångspunkt administrationensär storlekatt imäts utgifter.termer av
Detta vad utredningenär generellt bör gälla i redovisningenmenar av
förmåner och sanktioner anpassning i praktikenatt måstemen göras
till hur redovisningen sker i de källor används. Till redovisningensom

förmåner och sanktioner hämtas exempelvisav delstoren av
uppgifterna från statsbudgeten där huvuddelen anslagen försav upp

utgifter mindre del kostnader.som men en som
Vad gäller de faktorer påverkar administrationens storlek kansom

utredningen konstatera generella förmåner kräveratt mindre admini-
stration de innebärän prövning i varje enskilt fall. Mot detta kansom
ställas generella förmåner ofta medföratt högre offentliga utgifter för

nå fördelningspolitisktatt t mål. Någraett generella slutsatserex i
övrigt hur administrationens omfattning skiljer sig för olikaom
former förmåner eller sanktioner går idag inte dra utifrånav detatt
knapphändiga material finns tillgängligt. betänkandetI docksom ger
utredningen några exempel på hur administrationenstor i för-är
hållande till förmånen.

Utredningen vill slutligen peka på det för underlättaatt att
jämförelser finns behov utvecklaatt nyanserade mått deänav mer
procenttal oftast för administrationen i förhållande till för-som anges
månens storlek. Administrationens storlek påverkas mindre av
storleken på transferering eller skatteavvikelse antaleten än av

När det gäller tillhandahållandemottagare. och tjänsterav samtvaror
regleringar ökar antagligen administrationen också med volymen men
troligen i varierande Kunskapett mönster. för dra säkrare slutsatseratt

informationenkring detta kommer erhållasatt i den utredningenav av
föreslagna databasen med förmåner och sanktioner.

När det gäller finansieringen förslagens genomförande hänvisarav
utredningen till vad i det tidigare betänkandetangetts SOUsom
1995:36 eftersom den där förslagna breda redovisningen förmånerav
och sanktioner inkluderar särredovisning administrationen. Genom-av
förandet förslagen i förliggande betänkande börav i det ut-rymmas
vecklingsarbete och den löpande produktion utredningen tidigare
föreslagit.
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Inledning

Uppdraget

Statskontoret har Utredningen statliga subventioner Fiav om
fått i1994:05 uppdrag sammanställa uppgifter administ-att om

rationskostnader för statliga subventioner utifrån studier som genom-
förts Statskontoret.av

efterfrågasl uppdraget sammanställningen av

studier gjortsa de kostnader för administration statligasom av av
transfereringar och bidrag

b de studier gjorts internadministrationens omfattning isom av
statliga myndigheter, producerar tjänster kansom som anses

subventioner.vara

Uppläggning

följande redovisasI det de uppgifter kunnat återfinnas i Stats-som
kontorsstudier och bedömts relevanta i sammanhanget. Isom
sammanställningen redovisas uppgifter från såväl utgivnarapporter av
Statskontoret utgivna Expertgruppen för studier irapportersom av
offentlig ekonomi därESO, Statskontoret haft uppdrag från ESO.ett

Vid arbetet med denna sammanställning har särskilt två frågor av
metodkaraktär dykt upp.

Vad ska räknas subventionI som en
Vad innefattas i begreppet administrationskostnadI

tagitDet här med subventioner hör till någon följandesom av
kategorier:

transfereringar hushåll,till företag, kommuner, organisationerI
m.fl.
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skatteavvikelser, innebär subvention i förhållande till ettsom enI
normativt skattesystem

subventioner, kan olika karaktär. ExempelövrigaI som vara av
på sådana subventioner kan vissa tjänster tillhanda-vara som
hålls avgifter eller med subventionerade avgifter, special-utan
destinerade bidrag, förmånliga lån och räntesubventioner.

Avsikten i detta arbete har dock inte varit någon exaktgöraatt
avgränsning subventionsbegreppet.av

studerade finnsde inte någon enhetligI avgränsningrapporterna
vad räknas i administrationskostnaderna. Vid varjeav som re-

därfördovisad har hur administrationskostnadenrapport angetts
beräknats i respektive fall.

vissa fall kan det också diskuterasI vad rimligt räknaär attsom
administrationskostnad. följandeI den redovisningen finnssom

Ärhögskoleutbildning och forskning med subvention. ad-som en
ministrationskostnaden lika med högskolornas internadministration
eller allaska betrakta kostnader för utbildningen forskningenochman

administrationskostnadI vilken utsträckning ska övriga myndig-som
arbete iheters med, samband med ansökningar tilltas t.ex. ut-

bildningen denI aktuella har högskolornas internadmini-rapporten
stration bestämts och det den uppgiften redovisas här.är som

uppgifterDe redovisas i det följande har inte analyserats ellersom
korrigerats för jämförbara, eftersom det inte funnitsgörasatt mer

genomföra detta inom uppdragetsutrymme att ramar.
Redovisningen innehåller uppgifter från tagits framrapporter som
Statskontoret. Alla beskrivs utifrån mall med frågor.rapporterav en

Dessa är

Vilken subvention
subventionen i sigHur ärstor

administrerar subventionenVem
administrationskostnadernaHur ärstora

Vad räknas i administrationen

Beskrivningarna utgår från hur subventionen konstruerad ochvar
administrerad respektive skrevs. flera fall harnär l sub-rapport
ventionerna därefter tagits bort förändrats.eller Detta har kommente-

i vissa fall. Förändringar kan ha gjorts i andra fallrats även utan att
detta kommenteras i texten.
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med uppgifterRapporter om

administrationskostnader
subventionerför

bidragsförskottStöd till näringslivet, barnbidrag och

rapportVilken

Administrationskostnader för några transfereringar 1983:39

Vilka subventioner

behandlar administrationskostnader förRapporten tre typer av
transfereringar,

till näringslivet består 80-tal stödformerstöd som ettavI
barnbidragI
bidragsförskottI

subventionerna i sigHur ärstora

näringslivet perioden 1975/76 1979/80Stödet till under årvar per-
miljarder i bidrag, miljarder i lån66 kronor 9 och 45ca ca ca

miljarder i garantier.
till 1982/83 milj. bud-Anslag barnbidragen 5.205 kronor. Ivar

getpropositionen för 1983/84 föreslås anslag på milj. kronor.5.890ett
nettoutgift för bidragsförskott år 1981/82 milj.Statens 1.065var

l kronor.

ll administrerar subventionernaVem

administrerasStödet till näringslivet 25-tal centralaettav myn-
utvecklingsfondernadigheter. Räknas de regionala och regionala
myndigheter engagerade. någrastatliga 100 Förär änE organ mer

stödformer dessutom arbetsförmedlingarna beslutande instans.är
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administreras Försäkringskassorna,Barnbidragen Riksförsäk-av
Försäkringsrätternaringsverket och
bidragsförskott administrerasFrågor kring Försäkringskassorna,av

Riksförsäkringsverket, Försäkringsrätterna och Kronofogdemyndig-
heterna.

administrationskostnadernaHur ärstora

Utifrån enkätsvar, samlats i sammanhang, har uppgifterannatsom
administrationskostnader kunnat erhållas för 25 stödformer.om

Sammanfattningsvis administrationskostnadenär

för sysselsättningsstöd mindre 1 %änI
för investeringsstöd 2 %I ca

Administrationen barnbidragen kostade 1981/82 25 milj.av ca
till barnbidragkronor. Anslaget det året milj. kronor.5.119var

0,5 % utbetalda bidrag. antagandenDetta Görsmotsvarar av om
administrationspålägg blirse nedan andelen 0,6 utbetalda% av
bidrag.

direkta administrationskostnaderna för bidragsförskottDe var
1981/82 milj. kronor.125 Detta 12 %motsvarar statens net-ca av
toutgifter. Om administrationspålägg nedanse 40 % räknasett
blir andelen administrationskostnader 16 % nettoutgift.statensca av

inVad räknas i administrationen

Administrationskostnaderna för tillstöd näringslivet beräknades
utifrån enkätuppgifter årlig resursinsats för stödadministrationenom
uttryckt i årsarbetskrafter handläggande och biträdande personal.

administrationskostnaderna för barnbidrag ochI bidragsförskott
direktaräknades kostnader in direkta lönekostnader inkl.som

lönekostnadspålägg, ADB-kostnader ersättning till postverket.samt
Påslag för kostnader för administration, lokaler ochgemensam

har inte räknats in. beräkningarna har dessaI kostnaderexpenser m.m.
antagits 40 % de direkta kostnaderna.vara av
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Övrigt

några minska administrationskostnaderna.I vägar attrapporten anges
Dessa är

övergå från selektiva till generella bidragI
slå bidrag med näraliggande syfte riktar sig tillsamman somI

kategori mottagaresamma av
renodla och därmed minska antalet berörda organansvar somI

involverade i den administrativa handläggningenär
förfarandeenklare regelsystem och administrativt vad gällerI

inför beslut kontroll i efterhand.prövning samt

till till näringslivet konstateraskommentarerna stöd de-l att en
stödadministration medför relativt högrecentraliserad admini-setten

strationskostnad. Vidare administrationskostnaden blir lägrenoteras att
stöd begränsad omfattning förläggs till myndighetett nyttom av en

likartade uppgifter påredan har stödet läggs myndighetän om ensom
sådana uppgifter. finns stordriftsfördelar.vid Detärsom ovan

stöd bör därför samlas hos så få myndigheter möjligt.Likartade som
Barnbidrag exempel på relativtgenerell och lättad-är ett setten

subvention. Administration bidragsförskottministrerad hör till denav
kategorin, selektiv och förhållandevis krånglig admini-attmotsatta

Bidragsförskotten innebär omfattande kravverksamhetstrera. t.ex. en
förekommer försäkringskassordubbelarbete mellan och deoch organ

medverkar vid fastställandet underhållsbidrag.som av

bidrag och kreditgarantierLån, vid elva myndigheter

rapportVilken

Statlig stödverksamhet
besparingsmöjligheterhantering och

förstudie 1983:49-

subventionVilken

Utredningen har kartlagt de stödtyperna lån, bidrag och kredit-tre
garantier vid elva myndigheter. Syftet med kartläggningen denattvar
skulle underlag för översiktlig bedömning besparings-utgöra en av
möjligheterna i statliga stödadministrationen.den
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kan föri första hand vaddiskuteras görasI attrapporten sparasom
myndigheterna.beslut på de olikaefteri hanteringen

kreditgarantier studerades redovisaslån, bidrag ochVilka som
nedan.

subventionerna i sigHur ärstora

lån, bidrag och kreditgarantierde stödtypernaHanteringen treav
och därmed kostnaderna förgäller administrationskiljer sig vad

fall ärendemängder och belopp förförstudien i flertaletdenna. I anges
vid respektiveuppgifter redovisas nedanmyndighet. Dessarespektive

respektive stödform.redovisas sådana uppgifter förfallstöd. enstakal
redovisats uppdelade respektiveadministrationskostnadernainteDå
tagits med här.sådana uppgifter intestödform har

beslutade/utbetalade bidrag,redovisas nedanuppgifterDe ärsom
påkreditgarantier. Storleken denbeviljade/utbetalade lån eller givna

stödformolika beroende på vilkensubventionenstatliga ärär som
bidrag subventionen lika med det utbetaladedet gälleraktuell. När är

bidraget.
Subventionen förinte lika enkelt.lån det däremotFör är motta-

låna på ochmellanskillnaden i kostnad för detsättannatär attgaren
vid lån lika medperspektiv subventionenstatliga lånet. Ur ärstatens

lånavad teoretiskt skulle kunna förmellanskillnaden mellan utman
lånar för. princip sub-vad i verkligheten lrespektive ärutman
det från respektiveventionen lika mottagarensstor oavsett om man ser

sida.statens
det beloppkreditgarantier subventiondet gällerNär är statens man

kreditgarantierdå garantin utlöses. Vid beslutfår betala vet manom
bli.subventionen högst kandärför bara hur stor som

i följande funktioner:Stödhanteringen kan delas

beredning/beslut
säkerhetshantering
utbetalning
förvaltning
återkrav
statistik

funktioner. dock inte allaLån kan omfatta alla dessa Det är som
säkerhetshantering och ingensäkerheter. Bidrag har ingenkräver

omfattar beredning/beslut, säkerhetshante-förvaltning. Kreditgarantier
Övriga kreditinsti-viss bevakning. funktioner hanterasring och av

tuten.
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studerade myndigheterna hanterades följande stöd.På de

Arbetsmarknadsverket

lyttningsbidragF
Näringshjälp

motorfordon för handikappadAnskaffning av
förSärskilda anordningar på arbetsplatsen handikappad

hjälpmedel för handikappadeArbetstekniska
hjälp till flyktingar:Ekonomisk

StartbidragI
StartlånI

bidrag totalt milj. kr.1981/82 utbetalades 29 700 225 Underca om ca
lån omfattandeperiod utbetalades 3.270 25 milj. kr.ca casamma

Utestående fordringar totalt milj. kronor fördelade på75,7var ca
lån.11.200ca

Bostadsverket

Bostadsverket beslutade bostadspolitiskt stöd via tjugotal låne-ettom
bidragsformer och förvaltade sextiotal.och ett

Låneförvaltningen omfattade miljarder1982-06-30 62 kr ochca
lån till miljonantalet uppgick drygt Antalet beviljade lån uppgick1 st.

budgetåret 1981/82 tillunder 80.000 och antalet utbetalda lån tillca
Lånen kunde betalas till två år efter beslut.93.950. ut upp

Under 1981/82 betalades milj. kr i räntebidrag.7.215 Anslagetut
för 1982/83 uppgick till milj. kr.9.000

Centrala studiestödsnämnden/ Studiemedelsnämnden/
Vuxenutbildningsnämnden

Studiebidrag
Återbetalningspliktiga studiemedel
Vuxenstudiebidrag

Studiemedel lån återbetalningspliktiga studiemedel församt yngre
respektive i formelever vuxenstudiestöd utgick år 1981/82 medav

milj.3.320 kr. Antal studerande fick dessa lån 205.660.som var
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förvaltade CSN 745.000 lån och Postgirot1982-06-30 ca ca
utestående lånefordringen uppgick tilllån. totalt 19.10655.000 Den ca

milj. kr.

Nämnden för fartygskreditgarantier

Varvslån
Fartygskreditgarantier
Räntestöd

beviljades lån totalt milj. kr.1981 7 467,5

åren finansierades beställningar fartyg ochUnder 1980-82 110ca av
offshoreanläggningar med hjälp kreditgarantier. decemberl 1982av
fanns utestående garantier milj. kr22.019ca

Räntestödet uppgick år 1981/82 till milj. kr för år 1984/8538,7 att
stigit till milj. kr.ha 250

Kammarkollegiet

för lånehanteringen sedan myndighet fattat beslutAnsvarar om
beviljande lån. Låneformerna indelaskan i följandeav grupper:

näringslån
lånefondlån ur pressens

stöd för etablering dagstidningarav
investeringslån för bokhandeln
övriga lån

förvaltadeKammarkollegiet statliga och1982-06-30 1.600 lån denca
fordringenutestående uppgick till milj. Under7.759 kr. budgetåret

1981/82 utbetalades lån183 statliga till milj1.338 kr.en summa av

Lantbruksverket

Rationaliseringsstöd
Glesbygdsstöd
Räntestöd
Etableringsstöd

dessa stödkategorier finnsInom såväl bidrag, lån lånegarantier.som
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Under 1981/82 beviljades 2.200 lånegarantier tillst ungefärligen
421 milj kr. Antalet avskrivningslån bidragsumma uppgickav till

1.166 och milj.70 kr. Antaletst beviljade lån uppgick till 3.504 st
och milj. kr.74

Lånenämnden för den mindre skeppsfarten

Lån kan beviljas svenskt rederiföretag för förvärv, ombyggnad eller
reparation mindre fartyg. Företräde till lån skall mindreav ges
rederier.

Under bå 1980/81 beviljades 7 lån till 45,5 miljoneren summa av
kr. Totala lånestocken lån113 och de utestående fordringarnavar ca
141 milj. kr.

Länsstyrelsen

Lokaliseringsstöd
Glesbygdsstöd

Lokaliseringsstödet hanteras i samarbete med SIND fr.o.m. 830701.
Ca 200 beslut lokaliseringsstöd på länsstyrelsen varjetas år.om

Glesbygdsstödet innehåller avskrivningslån, lån, kreditgarantier
och bidrag. Tillsammans beviljades 1.382 glesbygdsstöd omfattandest

milj.130 kr.ca

Statens industriverk

Branschkrediter:

särskilda strukturgarantier till glasindustrin
särskilda strukturgarantier till tekoindustrin
strukturgarantier till möbel/trähus/snickeri gjuteriindustrinsamt
avskrivningslån till glasindustrin
avskrivningslån till tekoindustrin

143 utestående garantier fannsst omfattande 216 milj kr. 71ca
räntebidrag utbetalades omfattande 6,5 milj. kr. 129 lån omfattandeca

17 milj kr beviljades. Antal utestående lånca 91 totaltstvar om ca
51 milj kr.
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stöd:Finansiellt

industrigarantilånI
hotellgarantilånn
företagsgarantilånI

milj kr.omfattande 2051981/82beviljadesgarantier72 ca

Branschprogram:

industribranschervissatillbidragn

miljtotalt 49omfattandestöd1.200beviljades1980/81Under caca
kr.

Prospekteringsbidrag:

eller kololja,efterprospekteringtillbidrag naturgasI

kr.miljtotalt 77bidragbeviljades 171981 caom

Lokaliseringsstöd:

lånI
bidragI
avskrivningslånI

Uteståendemilj kr.omfattande 134lånbeviljades 4001981/82 caca
lån.2.600fördelademilj krtill 3.600uppgickfordringar caca

avskrivningslånmilj kr. 726totalt 8,5utbetaladesbidrag1.200 caom
beviljades.milj. krtotalt 195caom

Skogsstyrelsen

skogsvårdsstyrelsernapersonal påtillBillån
skogsvårdsstyrelsernaFrölån till

uteståendeAntaletlån.1981/82behandlades 102Tillsammans st
miljoch 9 kr.tilluppgår 442fordringar st ca

l
m4
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Överstyrelsen för ekonomiskt försvar

Beredskapslån
Beredskapsgaranti

Under 1982/83 beviljades lån28 omfattande totalt 313 milj kr. Avca
detta belopp utbetalades under tid 92 milj kr.samma ca

Under 1982/83 beviljades garantier omfattande totalt 46 milj krca
till sju företag.

Vem administrerar subventionerna

föregåendeAv fråga framgår administrerar subventionen.vem som
För vissa mindre myndigheter sköts utbetalning och förvaltning av

lån Kammarkollegiet. Det gäller Nämnden för fartygskredit-av
garantier och Lånenämnden för den mindre skeppsfarten

Hur är administrationskostnadernastora

I redovisas administrationskostnadernarapporten efter beslut. Där-
framgår inte vilka kostnaderemot finns före beslut vid bered-som

ning.
svårtDet här hittaär måttatt jämförbarhet mellan olikasom ger

stöd vad gäller administrationskostnader, bl.a. beroende på olika
stödtyper. I redovisas administrationskostnad/rapporten utestående
ärende sådant mått.ett Med utestående ärendesom ärendenmenas

kräver hantering efter beslut och utbetalning,som och inte ärsom
avslutade.

måttDetta har här kompletterats med administrationskostnadens
andel stödets storlek. Här har bara räknats storlekenav på lån och
kreditgarantier, eftersom de angivna administrationskostnaderna
enbart avsåg kostnaderna efter beslut.

Båda dessa mått har dock brister. Inte minststora admini-rymmer
strationskostnaden för de flesta myndigheter flera olika stöd,typer av
vilket siffrorna fårgör att mycketses som grova.
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admini-AndelenAdministra-Administra-
strationskostnadtionskostnad/tionskostnad

detkostnaduteståendeefter beslut av-totala stödet, %ärenden,krtkr1981/82,

4,22944 220Arbetsmarknadsverket

0,13839 048Bostadsverket

studiestödsnämndenCentrala
Studiemedelsnämnden

0,12216 600Vuxenutbildningsnämnden

fartygskredit-forNämnden
garantier ---

0,0469750Kammarkollegiet

1882907Lantbruksverket -
mindreför denLånenämnden

skeppsfarten ---
21,83842 400Länsstyrelsen
20,273529 900industriverkStatens ca

0,24118Skogsstyrelsen

Överstyrelsen ekonomisktfor
2 195900försvar -

Uppgiñ saknas
siffrorna osäkra.2 ansvarsfördelningändrad ärP.g.a

administrationenin iVad räknas

administrationskostnaderuppgifternagällertidigareSom nämnts om
admini-fråga helasåledes intebeslut.efter Dethanteringen är om

subventionerna.olikaför destrationskostnaden
framgåriredovisasframräknats rapportenuppgifterde1-lur som

årsarbetskrafterantaletredovisasmyndighetrespektiveinte klart. För
redovisasVidarestödhanteringen.engagerade idirektför de ärsom

ADB-stöd.kostnader för
lokalerinternadministration,andel i etc.kostnader,övrigaOm som

således inte.framgåradministrationskostnadeninräknade iär
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Pensionshandläggning

Vilken rapport

Myndigheten och resultatet- praktisk bedömning l988z52en
Rapportens syfte medär SPVatt, exempel, beskriva hursom

myndigheter med tillämpning produktivitetsmätningar och INKA-av
studier kan redovisa och därmed få möjlighet analysera sittatt
verksamhetsresultat.

Vilken subvention

Pensioner och livräntor till arbetstagare med statlig tjänstepension.
verksamhetenl ingår bevilja, beräkna ochatt betala pensionerut
livräntoroch till arbetstagare med statlig tjänstepension. Dessutom

besvaras mängd förfrågningar dessa förmåner. En grund fören om att
kunna räkna pensionerna informationut är samlasatt under hela
den tid yrkesverksamär inomen person staten.

Hur stora är subventionerna i sig

Budgetåret 1985/86 de totala utbetalningarna pensioner drygtvar av
l8 miljarder kronor.

Rapporten antal prestationer för olika verksamhetsgrenar.anger
Inom området pensionshandläggning utfördes år 1985/86 följande
prestationer.

Antal
prestationer

Pensionsärenden 19 526
Förfrågningar pension 17 320om

Vem administrerar subventionerna

Statens löne- och pensionsverk SPV
ambitionEn från SPV:s sida har varit bättre informationatt genom

minska antalet förfrågningar, så den enskilde själv kanatt redata
eller arbetsgivarensvaret kanatt det. Om besvarandegöra för-av

frågningar räknas i administrationen alla statligaär arbetsgivare
berörda i viss begränsad utsträckning.
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administrationskostnadernaärHur stora

pensions-verksamhetsgrenenförkostnaderna1985/86 harårFör
verk-tagits tillhar dåtkr.till 56.519 Hänsynberäknatshandläggning

fö-fördelas påKostnadernainternadministrationen.andel isamhetens
ljande sätt:

Kostnader
1985/86,
tkr

28 388Löner
6 096Lokalhyror
4 774förbrukningLöpande

2915ADB-kostnader
8513Utvecklingskostnader

8 119Overheadkostnader

56 519Totalt

utbetalda beloppandelAdministrationskostnadernas motsvararav
%.0,3

administrationenin iräknasVad

tabellenframgåradministrationskostnadernairäknasVad avsom
förfråg-sig ochpensionsärenden ibådeomfattarKostnadernaovan.

påstorlekendeltillgällerFörfrågningarpensioner. storningar om
beräknings-omfattandelikamedförochpensionsförmånerframtida ett

uppdelningNågonskallpensionsärenden avgöras.arbete avnärsom
iredovisasförfrågningarärenden och rapporten.mellankostnader

förfråg-har antaletinformationsatsningenökadedenGenom
redovisas inominformationdennaförKostnadernaminskat.ningar
också vissainnebärinriktning attpensionshandläggningen. Denna
myndigheterna.statligapå deuppkommerförfrågningarförkostnader

beräknats.intedockkostnader harDessa
helaunderbedrivsinformationsinsamlingdel i denSPV:s som

administ-inräknad iiyrkesverksam ärstatentiden ärpersonen
rationskostnaderna.
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Övrigt

Verksamhetens kostnader och produktivitet påverkas starkt ADB-av
stödet.

SPV omorganiserades efter studien så pensions- och lönefrågoratt
lades i enhet. Ett syftena minskaen gemensam ADB-kost-attav var
naderna.

Statsbidrag till primärkommuner

Vilken rapport

Vad kostar statsbidrag administrationskostnaderett hos ochstat-
kommun l989:27

Vilken subvention

Statsbidrag till primärkommuner.
Studien redovisar administrationskostnader för dessa statsbidrag

såväl för för kommunerna.staten Studiensom rapporterades 1989 och
då statsbidragen till primärkommuner tillvar del specialdestinera-stor
de för olika verksamhetsområden. Idag statsbidragenär i större ut-
sträckning generella, även specialdestinerade bidrag finns kvarom i
viss utsträckning.

Studien omfattar 80 % samtliga specialdestineradeca drift-av
bidrag till primärkommunerna 1988. Dessa bidrag är

Skolan bidrag till grundskolan,I gymnasieskolan och kommunal
vuxenutbildning utvecklings-samt och försöksverksamhet
Social bidrag till barn- och äldreomsorg,I missbrukarvård, åt-
gärder för flyktingar utvecklings- ochsamt försöksverksamhet
Arbetsmarknadsinsatser bidrag tilln beredskapsarbeten, of-
fentligt skyddat arbete, ungdomslag lönebidragsamt m.m.
Finansiering extra skatteutjämningsbidragI de allmännasamt
skatteutjämningsbidragen
Kommunikationer driftbidrag tillI stats-kommunala vägar
Bostäder bostadsbidrag till barnfamiljerI
Glesbygdsstöd hemsändningsbidragI
FamiljebidragI

bidragDe inte ingår sådanaär statsbidragsom inves-som avser
teringsmedel eller där den kommunala verksamheten kan vara
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gällerbolag. Dettakommunalaeller istiftelseformorganiserad i
kulturfritid ochenergi, samtområdenainomstatsbidragexempelvis

bostäder.ochmark

sigisubventionernaärHur stora

49primärkommunernatillstatsbidragenÅr studeradede1988 var
miljarder kronor.

i
lsubventionenadministrerarVem

imyndigheter.statligamångahanterasbidragenolikaDe av

UtbildningsdepartementetSkolan
Skolöverstyrelsen
Länsskolenämnder

SocialdepartementetSocial omsorg
Socialstyrelsen
Arbetsmarknadsdepartementet
lnvandrarverket
Länsstyrelserna

ArbetsmarknadsdepartementetArbetsmarknadsinsatser
Arbetsmarknadsstyrelsen
Länsarbetsnämnden

FinansdepartementetFinansiering
Riksskatteverket
SCB
Länsskattemyndigheterna
Länsstyrelsen

KommunikationsdepartementetKommunikationer
Vägverket
Vägförvaltningarna

BostadsdepartementetbostadsbidragStatskommunala
Boverketbarnfamiljtill er
Länsbostadsnämnderna
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Familjebidrag civilförvaltningFörsvarets
Länstyrelserna

Glesbtgdsstöd och lndustridepartementet
regionalekonomiska projekt Konsumentverket

Länstyrelserna
industriverkStatens

Hur administrationskostnadernaärstora

Totala administrationskostnader för och kommun år för1988stat var
de studerade bidragen 87,6 Mkr. Administrationskostnaden bidrag,per
statsbidragets storlek och administrationskostnadernas andel av
utgående statsbidrag redovisas i nedanstående tabell.

Statsbidragsområde Administrativ statsbidrag, Administrations-
kostnad, Mkr Mkr kostnad i % av

utgåendestatsbidrag

Finansiering 1,2 10 183,0 0,01
Barnomsorg 2,9 9 800,0 0,03
Hemtjänst/färdtjänst 1,7 2 700,0 0,06
Missbrukarvârd 0,6 658,0 0,09
Grundskola 15,3 14 512,4 0,1

Gymnasieskola 10,5 4 305,6 0,2
Bostadsbidrag 3,9 1 377,0 0,2
Kommunikationer 1,3 655,4 0,2
Vuxenutbildning 6,8 1 038,9 0,7
Flyktingmottagning/
Flyktingstöd 12,8 700,0l 0,8

Familjebidrag 2,3 249,0 0,9
Arbetsmarknad 15,5 1 443,4 1,1
Sociala projekt 1,1 39,0 2,8
Skolutveckling 11,3 368,9 3,1
Glesbygdsstöd 0,4 4,4 9,0

Totalt 87,6 49 035,0 0,2

Vad räknas in i administrationen

Kostnaderna för hantering subventionerna gäller såväl deav som
uppstår inom inom kommunerna.staten som

framräknade kostnaden frånDen uppgifter i enkät och intervjuer
baserar sig på lönekostnad för nedlagd arbetstid inklusive löne-
kostnadspålägg. administrativtInget påslag, s.k. overhead, ingår.
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Övriga kostnader för myndigheter och departement drift-,är un-
vissaderhålls- och utvecklingskostnader i fall för ADB-baserade

statsbidragshanteringen. Utnyttjandeför ADB-systemsystem av som
huvudsakligen används till statsbidrag har inte åsatts någonänannat
kostnad. den mån kunnat fånga andra kostnaderI direkt ellerman som

administrativindirekt hänger med hantering statsbidragsamman av
dels vad dessa dels omfattningen kostnaden.avser, avanges

Övrigt

faktorer påverkar administrationskostnadernal rapporten anges som
för statsbidrag. Gemensamma faktorer för statsbidragsområden med
relativt låga kostnader ärsett

schabloner används vid utbetalning statsbidrag i kom-+ att av
bination slutavräkningmed vid få tillfällen

ansökningsförfarandet standardiserat tilloch koncentreratär+ att
få tillfällen

den centrala myndigheten betalar statsbidraget+ att ut

förekommer eller flera följande faktorer förOmvänt stats-en av
bidrag med relativt höga administrationskostnader.sett

eftersträvar exakthetStaten i utbetalningen vid varjeen-
tillfälle, schabloner inte.används
Granskning sker kommunens underlag för vidersättningav-
varje utbetalningstillfalle.

ansöker vid flertalKommunen tillfällen.ett-
regionala myndigheten utbetalar statsbidraget.Den-

viktigaste faktornDen alla det gäller förklara de ad-när attav
ministrativa kostnadernas storlek omfattningen exaktanses vara av
beräknade utbetalningar vid varje betalningstillfalle omfattan-samt ett
de granskningsarbete.

Kartläggningen visar på olika statsbidrag.typer av
administrationskostnaderLägst har det generella statsbidraget.

Bland de specialdestinerade bidragen finns två förstaDengrupper.
innehåller bidrag avsedda finansiera verksamheter iär attsom
kommunen. Administrationskostnaderna relativt låga då detär sett
inom för de specialdestinerade bidragen finns generellastoraramen
inslag.

andra bidrag delvis i efterhandDen helt eller skaärgruppen som
täcka kostnader till tredje transfereringar. administrativaDenpart
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kostnaden varierar med granskning och exakthet vid utbetalningstill-
fällena. denna de administrativa kostnadernaFör generelltärgrupp

för den förrahögre specialdestinerade bidrag.änsett gruppen
statsbidrag till utvecklings och försöksverksamhet tredjeär en-

utgående beloppet relativt lågt. BidragenDet harärgrupp. ge-
högre administrativanomgående kostnader relativt jämfört medsett

statsbidrag.andra

Högskoleutbildning och forskning

Vilken rapport

Högskolan Administration i förändring l992:8-
redovisas INKA-studie för nio högskolor.I INKArapporten en

=INternadministrationens KostnadsAndelar. Jämförelser medgörs
motsvarande tidigare studier. vissa fall räknas resultatenI så attupp

alla universitetde gäller för och högskolor.
tidigare följs och jämförsDe med materialrapporter nyttsom upp

ar

Högskolans administration eller litenStor 1986:l6n -
ÖkarHögskolans administration eller minskar l987:27I -

Vilken subvention

Högskoleutbildning och forskning.

Hur subventionerna iär sigstora

Universitetens och högskolornas samlade 1990/91resurser var ca
14.300 miljoner kronor. dessa gickAv 80,8 % till huvudverksamheten
inkl. driftsstöd, nedan, dvs. ungefär miljoner11.500 kronor.se

Till huvudverksamheten räknas utbildning och forskning. Man kan
Ärhär diskutera vad ska subvention. forskningt.ex.som anses som en

subvention och i så fall till forskaren eller den kan deltaen vem som
resultatetav

ingen uppdelning vad gäller kostnaderl mellangörsrapporten
utbildning och forskning. praktiska skälAv räknar vi därför hela
huvudverksamheten subventioner.som
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Vem administrerar subventionen

Respektive högskola administrerar sin verksamhet.egen

Hur administrationskostnadernaärstora

Knappt 21 % de samlade vid universitet och högskolorav resurserna
centrala myndigheter inom högskolesektorn föranvändssamt

internadministrativa ändamål. Detta miljarder3 kronor.motsvarar ca
studien driftsstödI kategori. handlar dåDetanges som en om

verksamheter inte direkt operativa, såär är närasom men som
förknippade med dessa de klassas driftsstöd och inte in-att som
ternadministration nedan. Driftsstödetse varierar mellan och11,0
19,2 % på de studerade högskolorna

Vad räknas in i administrationen

lNKA-metoden har utvecklats Statskontoret och andelenav anger
internadministration. Till internadministrationen räknas vad kansom
kallas icke-operativa verksamheter.

Till huvudverksamheten räknas de operativa delarna verk-av
samheten.

Med driftstöd verksamheter inte direkt operativa,ärmenas som
så förknippade med huvudverksamheten deär nära börattmen som

räknas driftsstöd.som
Normalt lNKA-metoden används lokalkostnader ochnär medtas

fördelas på respektive verksamheter. I denna studie valde inteattman
med lokalkostnaderna, då det skulle försvåra jämförelsen mellanta

högskolorna.

Målrelaterat bidrag till SIS

Vilken rapport

Målrelaterade BidragetDet till Standardiseringskommissionen en-
utvärdering 92:26.
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Vilken subvention

bidragetmålrelaterade till StandardiseringskommissionenDet SIS
skulle användas för svenska standardiseringsinsatser säkerhet,rörsom
arbetsmiljö, konsumentskydd och miljöskydd bidra till uppnåsamt att

Bidraget tillkom efter förslagVästeuropa i näringspo-gränser.ett utan
propositionen 1989/90:88.litiska

förKriterierna standardiseringsprojekt skall kunna tilldelasettom
målrelaterade medel projektet arbetsmiljö-, konsument-,är att avser
säkerhets- eller miljöaspekter och bidra till Västeuropaett utan

i praktikenDet med målrelateradegränser. är attsynonymtsenare
medel skall användas för svenska insatser kopplade till europeiska
standardiseringsprojekt där de europeiska standardiseringsorganen på

EG och utarbetar nödvändigauppdrag EFTA tekniska specifika-av
tioner for produkt skall säljas inom den inre marknaden.somen

praktiken har bidraget kommit omfatta endast arbetsmiljö-l ochatt
konsumentskyddsområdena.

målrelaterade bidraget avskaffat. harDet Däremotär "öron-nu
gått tillmärkta pengar" dessa ändamål inom för statensramen

allmänna bidrag till har dåSIS. Det handlat Mkr/år5 under årenom
1993/94 och 1994/95.

Hur subventionenär i sigstor

Budgetåren 1990/91 1992/93 tilldelningen uppdelad följandevar-
sätt.

1990/91 Mkr9,4
1991/92 Mkr9,8
1992/93 10,2 Mkr

Vem administrerar subventionen

Organisation och administration det målrelaterade bidraget beskrivsav
så det sågnedan under åren Såväl1990-93. organisationenutsom

bidraget i sig har därefter förändrats.som
Standardiseringskommisionen föreningSIS, medärsom en

medlemmar såväl inom näringslivet den offentliga sektorn. Tillsom
SIS nio fackorgan vilkaanslutna, täcker olika ämnen/sektorer.är
Fackorganen helt självständiga organisationer och inte enhetligtär är
utformade. Såväl arbetssätt finansiering varierar.som
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målrelaterat bidrag inges till Ansök-Ansökan SIS styrelse.om
från fackorganen. fattarkommer Styrelsen beslutningarna om

frånStällningstagandena baseras på rekommendationertilldelning.
respektive Konsumentrådet. Rådens respektiveArbetsmiljörådet

Ledamöterna i rådeningår i SIS styrelse. SISordförande utses av
förslag från Arbetarskyddsstyrelsen ochstyrelse efter Konsumentver-

organisationer med intresseLedamöternaket. representerar av
arbetsmiljö-och konsumentfrågor.

för råden, vilket frånhåller sekretariat bekostas med tkrSIS 300
målrelaterade bidraget.det

administrationskostnadernaHur ärstora

administrationskostnadernatkr/år, vilket innebär400 att motsvarar ca
tilldelade medel.%4 av

administrationenVad räknas in i

Sekretariatskostnader tkr och ianspråktagen tid för300 ansökan,
bedömning och beslut uppskattat till tkr.100
Sekretariatskostnadema står för, medan ianspråktagnaden tidenstaten

"hemorganisation". Medlemmarnabelastar rådsmedlemmens kommer
landsting, m.fl.från näringsliv, staten

Övrigt

målrelaterade bidraget tidigareDet är nämnts öron-ersattsom av
märkta inom för allmänna bidrag till SIS. Förstatenspengar ramen

pågår beredning inomnärvarande regeringskansliet för eventuella
ytterligare förändringar inom detta område. Som grund för detta har

bl.a. från Statskontoret Standardiseringen ochrapport staten,man en
94:13.

Presstöd

rapportVilken

Presstödets effekter utvärdering 1993:20Dsen-
utgivenRapporten ESO-rapport.är som en
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Vilken subvention

Stöd till dagspress består delar:treav

direkt presstödI
befrielse från mervärdesskatt upplageintäkterI
reducerad annonsskattI

direktaDet presstödet delades 1992 i driftsstöd och utveck-
lingsstöd till dagspress, distributionsstöd täckande förlustersamt av
vid statlig kreditgaranti för lån beviljats före reformen 1990.som

Hur är subventionen i sigstor

direktaDet presstödet uppgår till 500 miljoner kronor.ca
Momsbefrielse uppgår till 1,5 miljarder, under förutsättning att

efterfrågan dagstidningar oförändrad.är
Nedsättning annonsskatt subvention på 550 miljonerav ger en ca

kronor.

Vem administrerar subventionen

Det direkta presstödet och administrerasprövas Presstödsnämnden.av
Administrationen de lån beviljats den avveckladeav som av nu

lånefond sköts Kammarkollegiets fondbyrå.pressens av
Befrielse från mervärdesskatt på upplageintäkter och reduktion av

annonsskatt hanteras Riksskatteverket.av

Hur administrationskostnadernastora är

Kostnaderna för administration det direkta presstödet,av som
administreras Presstödsnämnden, i till 1,5 Mkr.av rapportenanges
Det innebär administrationens andelatt subventionen blir 0,3 %.av

RSV:s administrationskostnader reducerad annonsskatt ochp.g.a.
befrielse från mervärdesskatt upplageintäkter till 8,4 Mkr.uppges
Detta troligen förär låg siffra då eventuella kostnader fören mer-
arbete med återbetalningar inte kunde fastställas.av moms

Sätts RSV:s kostnader till Mkr8,4 och subventionerna enligt ovan
sammanlagt kan uppskattas till 2.050 Mkr blir andelen administration
i förhållande till subventionen 0,4 %. I konstateras denrapporten att
reducerade annonsskatten innebär svåra bedömningar och hanteringen
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administrativt krånglig. reduceradeDenär annonsskatten kan därför
ha högre andel administrationskostnad momsbefrielsen.antas änen

de lån administrerasFör Kammarkollegiets fondbyrå till-som av
kommer kostnad på ungefär 50 000 kr/år.en

Vad räknas in i administrationen

det gällerNär Presstödsnämnden det hela verksamhetens kostnadär
angetts.som

RSV:s kostnader har beräknats översiktligt utredningen ochav
kontrollerats RSV. Främsta utgångspunkten där antaletav var
sysselsatta inom verksamheten.

Övrigt

Presstödsnämndens arbete bygger delvis uppgifter från branschor-
Tidningsutgivareföreningen TU och från Tidningsstatistikganet AB.

Kostnaden för sammanställa dessa uppgifter belastar iatt mycket liten
grad Presstödsnämnden.

Idrottsstöd

Vilken rapport

Idrott åt alla Kartläggning och analys idrottsstödet Dsav-
1993:58.
Rapporten utgivenär ESO-rapport.som en

Vilken subvention

Statligt stöd till idrottsrörelsen i form specialdestinerade bidragges av
från statsbudgetens utgiftssida och skatteregler.gynnsamma

De specialdestinerade bidragen till idrottsrörelsen fördelas huvud-
sakligen via Sveriges Riksidrottsförbund RF. fördelarRF stödet till

specialförbund.63
Stöd utgår också till organisationer inte medlemmar iärsom

Riksidrottsförbundet.
Lokalt aktivitetsstöd LOK utdelas till idrottsföreningar ärsom

anslutna till RF eller till idrottsorganisation erhåller statligtannan som
organisationsstöd.
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Sveriges Olympiska kommitté SOK erhåller direkta statsbidrag
till sin verksamhet.

Utöver dessa anslag i statsbudgeten redovisas undersom anslaget
I Stöd till idrotten sjunde huvudtiteln erhåller idrotten medel under
andra huvudtitlar. Mest omfattande detär stöd följer medelattsom av
anvisas till lönebidrag för arbetshandikappade, där bl.a. bidrag till
verksamma i idrottsföreningar ingår. Därutöver utgår statligt stöd till
följande ändamål:

internationellt deltagande
vissa biståndsinriktade insatser m.m.
idrottsplutoner för idrottsverksamhet
bidrag till vissa förbund
vissa projektmedel för idrottsrörelsens deltagande i samhälls-
arbetet

droger och missbrukmot
professurer, Centrum för idrottsforskning, m.m.
idrottens studieförbund SISU, folkhögskolornaI i Lillsved och
Bosön, Hästsportens folkhögskola i Kolbäck
lokala idrottsföreningars ungdomslokaler,I klubbstugor m.m.
från Allmänna arvsfonden

Skattereglerna innebär ideella föreningaratt med allmännyttigt
ändamål beskattas endast för inkomst näringsverksamhet. Dettaav
betyder sådan inkomstatt tidigare hänförlig till inkomstsom var av
kapital och till inkomst tillfällig förvärvsverksamhet inteav blir
beskattad.

Hur ärstor subventionen i sig

År 1991/92 stödet till RF 476 mkr och tillvar SOK 7 mkr. Läns-
arbetsnämnderna stod för 850 mkr i stöd till idrotten. Tillsammans
blir det 1.333 mkr.

Subventionerna från landsting och kommuner beräknas i rapporten
till 4.676 mkr.

Totalt beräknas det offentliga stödet till idrotten till 6 miljarderca
kronor.

De skattelättnader idrottsrörelsen har och kunnat uppskattassom
på minstär 10 mkr. Det gäller skattebefrielse för inkomst kapitalav

och berör främst specialförbunden, distriktsförbunden och specialdi-
striktsförbunden.
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fastighet,inkomstuppskattasinte kunnat ärSkattelättnader avsom
socialafrånoch befrielsemomsfrihetlotterier,rörelse,inkomstviss av

basbelopp.tillersättningaravgifter för upp

subventionenadministrerarVem

riksorgani-i debidragen skeradministrationendelEn stor avav
olika förbunden.till debidragenfördelarfrämst RF,sationer, utsom

distriktsförbunden.dockadministrerasaktivitetsstödetlokalaDet av

administrationskostnadernaHur ärstora

eller sparades 36förbrukadesstatligt stödfick imkr RF476deAv
for del dettastår dock barabidragAdministrationmkr. en avav

belopp.
förkostnaderna staben,for 1991/92resultaträkningRF:s1 anges

dessatill mkr. DetRF-data 16,9juridik ärochekonomi samt av-
detbidrag,hanteringeninblandade i ävendelningar är omavsom

verksamheter.derasbegränsad delfrågaockså här är avom en
uppgifter beräknasovanståendemedadministration kanAndelen

kunnasiffran dock lägre. Förverkliga att%. Den ärtill högst 3,6
ytterligareexakt krävsandeladministrationskostnadernasberäkna

kansli.arbetsfördelning på RF:suppgifter om

administrationenin iVad räknas

Se ovan.

Socialförsäkringar

rapportVilken

Bilagorproduktivitetsutveckling 1980-1992offentliga sektornsDen -
1994:71Ds

Produktivitetsut-rubrikenmedfrån Bilaga 14Uppgifterna är
bilaganuppgifterna ivissa fall harsocialförsäkringen. 1vecklingen i

frånarbetsmaterial ochfrånuppgiftermedkompletterats
SocialförsäkringsstatistikpublikationRiksförsäkringsverkets -

1994.FAKTA
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Vilken subvention

Socialförsäkringar vilka socialförsäkringar uppgifter kunnatsom tas
fram för framgår nedan.

Finansieringen de socialförsäkringar här diskuterasav varierarsom
från helt anslagsfinansieradeatt till heltvara finansieradeatt vara av
försäkringsavgifter. Vissa socialförsäkringar kan därför helt eller
delvis inte betraktas subventioner.som

Försäkringskassorna självständigaär offentligrättsliga ochorgan
inte myndigheter i sedvanlig bemärkelse.

l detta avsnitt bortser både från den varierade finansieringen och
försäkringskassornas ställning. Administrationskostnaderna för olika
socialförsäkringar redovisas hänsyn till dessautan omständigheter.

Hur är subventionernastora i sig

År 1993 uppgick nedanstående subventioner till följande belopp.

Subvention,
mkr 1993

Barnbidrag 16 979
Bidragsförskott 4 153
Föräldraförsäkring 19 093
Sjukpenning 15 585
Arbetsskadeersättning 11 383
Pension 184 360m.m

Vem administrerar subventionerna

Riksförsäkringsverket och försäkringskassorna.

Hur ärstora administrationskostnaderna

1 underlagsmaterial har respektive subventions andel förvalt-av
ningskostnaderna Utifrån dessaangetts. uppgifter och uppgift denom
totala förvaltningskostnaden har administrationskostnaden för
respektive kategori beräknats. De totala förvaltningskostnaderna för
Riksförsäkringsverket och försäkringskassorna 1992/93 5.448.688var
tkr.
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1993,sig till århänförstorleksubventionernasUppgifterna om
årförförvaltningskostnader gällerandeluppgiftmedan avom

uppgiftentidsperiodernaolikade attTillsammans1992/93. gör om
exakt,inte kansubventionenandel utantasadministrationens gerav

andelarnajämföramöjlighetstorleksordning ochungefärlig attenen
karaktär.olikasubventionerför av

AndelSubvention,Förvaltnings-förvalt-Andel avFörmåner av %subventionen,199392/93, mkrkostnaderningskostnadema
mkr1992/93 g

0,697916981,8Barnbidrag
10,115344207,7Bidragsförskott 13,10931958810,8Föräldraförsäkring
6,358515986 g18,1Sjukpenning
5,83831165912,1Arbetsskadeersättning .i0,336018457210 5Pension m.m.

förmåns-flerafinnassubventioner kankategorirespektiveInom av
varitdock inteharvarierar.administrationskostnaden Detdärslag,

ytterligare.dettadelamöjligt att upp

administrationenin iräknasVad

tillersättninginvesteringar,ochlokaleromkostnader inkl.Löner,
ADB-anläggningdriftPostverket samt m.m.av
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Administration -

några exempel från

Riksrevisionsverkets granskningar



å
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förmånerstatligahanteringförkostnaderAdministrativa av

kartläggningenresultatetredovisadesdelförsta avutredningensl av
fördelningen dessaochinriktningenförmånernastatliga samt avde

administrativadeskautredningendelenandradenområden. lolika av
klarläg-statsbidragenochsubventionernastatligaför dekostnaderna

gas.
vilkauppföljninginleds medutredningendelenandra avDen enav

vilka insatserochgjortshittills harslagdettaberäkningar somsomav
admini-beräknaförmodellerutveckla attgällerdetgjorts attnär

redovisas häruppföljningled i dennastrationskostnaderna. Som enett
blivitkostnader hardessavilka sättsammanfattningkort av

gransk-Riksrevisionsverkets RRVnågraianalysförföremål av
åren.deningar senaste

granskningarRR Vs

bidragföradministrationskostnadernaiakttagelsegenerell är attEn
utsträckning harbegränsadiendastförmånerstatligaandraoch

granskningar.med RRVssambandiberäknatsochanalyserats
konsta-uppmärksammatsharadministrationskostnadernafalldel

dengranskasvårtmindreeller attdetallmänhet äri attteras mer
osäkertdetadministration/genomförande, ärattförkostnadentotala

meningsfulltpåsvårtdet ettkostnader är attär, atthur statensstora
harändåberäkningarkostnaden Detotaladenfram somsätt o s v.ta

Till-lönekostnader.arbetstid ochanalyserpåbaseradegjorts är av
hargranskning. RRVrespektiveförspecifiktvaritharvägagångssättet

generellförberäkningsmodellnågonutvecklatintesåledes en mer
tillämpning.

Exempel

harRRVgranskningar därexempelnågraredovisasföljandedetl
statlighanteringenföradministrationskostnaderna enberäknat av

imetod använtsvilkenkortfattatbeskrivsVidareförmån. som
granskning.respektive
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"Åtgärder ungdomsarbetslöshet"mot-
1985, Dnr 1984:128:

Aministrationskostnaderna genomförandekostnaderna beräknades
schablonmässigt basis enkät till samtliga kommunerav ien län.tre
l underlaget ingick också uppgifter från distrikts- och länsarbetsför-
medlingar. Beräkningarna inkluderade kostnader för vägledning,
uppföljning, handledare, planering och administration på lokalkontor

Däremot exkluderades försäkringskassornasm m. och kommunernas
administrationskostnader. Resultat beräkningarna visadeav att
genomförandekostnaderna motsvarade 7% det totala bidragsbe-av
loppet, med variationerstora mellan kommuner.men

"Familjebidrag till tjänstepliktiga"-
1986, Dnr 1985:1021:

Administrationskostnaderna beräknades med hjälp enkät tillav etten
urval kommuner och länsstyrelser. På basis enkätsvaren beräknadesav
den genomsnittliga lönekostnaden och den genomsnittliga andelen avarbetstiden handläggarna använde försom administreraatt bidraget.
Vidare uppskattades schablonmässigt administrationskostnaderna för
familjebidrag vid Försvarets civilförvaltning till viss andelen avaktuell sektions totala lönekostnader. Resultatet innebar admini-att
strationskostnaderna beräknades 8%motsvara det totala bidragsbe-av
loppet.

"Omställningsstöd till jordbruket"-
1993, Dnr 23-92-2560:

Adminstrationskostnaderna framtogs med hjälp SJVs intern-av
redovisning. Redovisningen omfattade dels SJVs interna kostnader,
dels de ersättningar saktaxor betalades till andra aktörersom främst
länsstyrelserna. Av redovisningen framgick de administrativaatt
kostnaderna för det k omställningsprogrammets uppgick till nästan
90 Mkr under perioden 1990/91 1993/94 och det utbetaldaatt-bidragsbeloppet under perioden uppgick till 3,3 miljarder kronor
administrationskostnadernamotsvarade i detta fall 2,7% bidragsbe-av
loppet.
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utbildningsbidrag"administration"Effektivare av-
20-94-1028:1994, Dnr

femtillenkäthjälpmedberäknadesAdministrationskostnaderna enav
administrerauppgiften ut-förtänkbara attmyndigheter varsom

i enkätenombads attMyndigheternautbildningsbidrag.betalningen av
Driftskost-investeringskostnader.ochdrifts-beräknaderedovisa

indirektalokalkostnader,ochpersonal-, ADB-inkluderadenaderna
besvaradesEnkäteninitialkostnader.och avskrivningarkostnader samt

studiemedels-CentralaArbetsmarknadsstyrelsen,myndigheter:treav
Riksförsäkringsverket.ochnämnden,

personalkostnaderna det störstautgjordemyndighetersamtligaFör
ochtidsstudierbyggdePersonalkostnadskalkylernakostnadsslaget.

hand-uppskattadeUtifrånhandläggningstider.bedömningar av
årsarbets-antaletformpersonalbehovetiberäknadesläggningstider av

RFVvolymer.angivnaadministreraförerfordras attkrafter som
tidsstudier.utifrånkostnaderövrigafördelade även

det förstafördriftskostnadernavisargranskningen attResultatet av
respektivehosMkr206respektive145till 134,uppskattadesåret

utbetalt1,8%respektive1,3%1,2%, avmyndighet. Detta motsvarar
1993/94.budgetåretbelopp

arbetslivsområdet"inom"lnformationsverksamheten-
20-91-0230:Dnr1991,

basispåuppskattadesarbetslivsinformationförkostnader avStatens
myndigheternacentraladekostnaderindirektainklkostnaderde som

hoskostnadernauppskattninggjordesuppgivit. Härutöver avgroven
utbildningochinformationandelenutifrån avregionala aktörernade

statligadeinkluderadesVidareverksamhet.totalamyndigheternas
studieförbundenocharbetsmarknadsorganisationernabidrag som

kostnadernatotaladevisadeberäkningarna attResultateterhåller. av
miljardhalvminstuppgå tillberäknasarbetslivsinformation enför

förårkronor staten.per
självabådefalli dettakostnadernaberäknadeDeAnm: avser

administrationeninformation ochtjänstenoffentligadenförmånen
förmånexempelsåledestillhandahålla denna. Detta är ett enför att

kostnadervilkasvårt avgränsakanpraktiken somattidär det vara
det.inteoch vilka göradministration somavser
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