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Förord

Förvaltningspolitiska uppgift analyserakommissionen har i att om
former förnuvarande organisation och styrning statligav

förvaltning och verksamhet ändamålsenliga och lämnaär
påsynpunkter hur det långsiktiga arbetet med strukturförändringar i

förvaltningen bör bedrivas. Dir. 1995:93

Som led i hararbetet kommissionen lämnat uppdragett ut att
utarbeta underlag för ställningstaganden i antal delfrågor.ett

Uppdragen redovisas i i vissa fall publicerasrapporter separatsom
innan kommissionens månadsskiftetbetänkande lämnas i mars/april.
Avsikten härmed tillfälle till kan tjäna tilldebattär att ge som
ledning för kommissionens arbete.

denna redovisas studie problem, alternativaI rapport en av
utfommingar och IT-stöd beträffande flertalet transfereringamaav

hushållen.til Rapporten utarbetad inom och överlämnad tillär
kommissionen Statskontoret. fogad bilagaTill ärrapportenav en

konsultrapporter.med finns tillgänglig på kommissionensDenna
Östrasekretariat, Stockholm, och påJärnvägsgatan 10, 103 33

underInternet adressen
httpz//wwwsb.gov.se/inforosenbad/departement/ñnans/fp_kom-
missionen

Stockholm i december 1996

Sten Wickbom
Ordförande i kommissionen
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SAMMANFATTNING

Uppdraget

FörvaltningspolitiskaDenna studie har gjorts på uppdrag Kom-av
missionen. till hushåll inomDen de transfereringssystemenrör stora

områden.Social-, Arbetsmarknads- och Utbildningsdepartementens
Enligt direktiven omfattar uppdraget;

redovisa kunskapsläget vad gäller brister i de berördaatt trans-
kanfereringssystemen, särskilt samordningsproblem varasom

följd den uppdelningen,sektoriellaen av

skissera alternativa strukturer för administrationen baseradeatt
olika systemutformningar generellt medbor-på exempelvis ett-

garkontol inkomstbortfallsförsäkringeller sammanhållenen -
till lösaanalysera hur sådana strukturer kan bidrasamt att pro-

blemen,

belysa möjligheterna med hjälp modern informations-att att av
teknik IT avhjälpa problemen.

Transfereringamas politiskt avsedda effekter, sådana de kommer till
ersättningsnivåer, principer för inkomstomfördelning, be-uttryck i

skattningsbarhet inte i sammanhanget.prövasetc.

Avgränsningar

Studien har till transfereringar utgår i redaavgränsats som pengar.
Kostnadsersättningar såsom läkemedelsersättning och andra sub-
ventioner lärrmas utanför. Ersättningar vid ålderdom 45nära pro--

hushållstransfereringama i dag ingår för fullständighetenscent av -
skull i studiens siffermaterial har inte analyserats vadnärmaremen
gäller problem och alternativa lösningar, eftersom riksdagen nyligen

fastlagt principerna för helt pensionssystem.ett nytt

1 Modellen innebär varje medborgare förses med personligt kontoatt ett
där obligatoriska fråninbetalningar skatter medan kontotersätter uttag

delar hushåll.dagens transfereringar tillersätter stora av
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20-tal kontanttransfereringarEtt har granskats. Särskild vikt har
lagts faktorervid förvaltningspolitiskt styrande såsom regel-ärsom
verk, sakmässiga ochsamband, ansvarsfördelning, administration
forvaltningskostnader.

Den sammanlagda kostnaden for mil-dessa transfereringar 340var
jarder kronor budgetåret 1994/95. Studien täcker därmed huvudde-
len 92 hushållen.procent samhällets transfereringar tillav

Dagens och morgondagens problem

Transfereringama har byggts successivt och sektorsvis. Enut trans-
ferering har oña flera syñen, exempelvis grundskydd, attatt gege
standardskydd och stymiedel. Syñena ibland såär nära-att ettvara
liggande olika transfereringar kan ifråga likartadkomma iatt en
situation.

Genom starka omfördelande skattefinansiering gliderinslag och
socialförsäkringar Eftersomegentliga och bidrag alltmer ihop.

transfereringama fungerar slår regeländ-kommunicerande kärlsom
ringar på område Exempelvisofta igenom också påett ett annat.
bidrar åtstramade villkor i de statliga transfereringama till ökaatt

socialbi-belastningen på det skyddsnätet de kommunalayttersta -
dragen.

Sammantaget transfereringar ganska vildvuxendagensutgör en
Ävenflora. de därmed sammanhängande problemen uppvisar en

komplex liknandestruktur. En internationell jämförelse visar på att
problem finns såväl i Norden i flera andra länder i Västeuropa.som

Beskrivningen problemen struktureras i fyra områden;av

transfereringama och offentligaden ekonomin,o
reguljära styrmedel och andra drivkrañer påverkar styr-somo
ningen,
fusk och överutnyttjande,o
forvaltningsmässiga konsekvenser transfereringamas mång-avo
fald.

Som det överskuggande transfereringamaproblemet framstår att
har kommit allt del och kommunernasatt ta större statensen av
ekonomiska anspråk. samlade kostnaden för deDeniutrymme
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prisertransfereringar studien omfattar har i löpande änmersom
transfere-Relativt harfördubblats mellan åren och 1994. BNP1986

konsumtionringarna samtliga perioden ökat snabbareunder än
till begränsaoch investeringar, utveckling lgha bidragit atten som

påverkarökande transfereringamaden ekonomiska tillväxten. De
den s.k.också och skulder negativt samtidigtbudgetstatens som

skattekilen växer.

administrativa och eko-Staten transfereringarna främst medstyr
omfattande.nomiska styrmedel. grundläggande regelverketDet är

jus-Ersättningsbeloppenbestår dussintal lagar.Det ett separataav
prisut-takt med den allmännai många fall automatiskt iteras upp

betecknasvecklingen. Från administrativ synpunkt kan systemet
transfe-kontroll på skenandeoch det svårt fåtrögstyrt är att ensom

återhållande saknas regel irering. Incitament fungerar somsom
konstruktionema.

andrapåverkasFörutom de reguljära styrmedlen styrningen av
drivkrafter.

fallersättningama i vissaagerande kan påverkasMottagamas attav
reservationslöneproblemet. likartadkan bli högre lönen Enän

löneökningstyreffekt uppstår också marginaleffekten vid tasenom
transfere-uteblivna transfereringar. villkoren olika iNär ärut av

sig till denringar likartade syften kan viljamed anpassapersoner
hellre utnyttjatransferering fördelaktig, exempelvisär mestsom

sjukpenning a-kassa.än

del kostnadernapå arbetsmarknaden bär bara litenParterna aven
differentie-för transfereringarna. Statens möjligheterna användaatt

arbetsmiljö och löne-rade avgifter styrmedel påverkaett attsom
bildning utnyttjas och fack har iblandinte. Arbetsgivare ett gemen-

intresse föra kostnader på samhället.översamt att

beslutsbefogenheterbrist förvaltningsorganensEn i styrningen är att
Övervältringsef-och finansieringsansvar alltid hängerinte samman.
mellan ochfekter kan iakttagas såväl mellan myndigheter statsom

långtidssjukskrivna ochkommun. effekt vissaEn blir att grupper av
Ävenlångtidsarbetslösa för dem admi-mfl. kommer i kläm. som

otydligaflera sektorernistrerar innebär uppdelningen påsystemen
begränsningar i handlingsfrihe-mål, motstridiga förväntningar och

ten.
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Problemen kring fizsk och överutnyttjande hänger nära samman
med bristerna i styrningen. Läckaget i ungefär likaärsystemen stort

hela forvaltningskostnaden, 5-7 miljarder kronor år. Re-som per
sursbrist, regelverkets komplexitet, vämandet den personligaav
integriteten kulturen hos förvaltningsorganen faktorersamt är som

det svårt till problemen.gör rättaatt

splittradeDen infrastrukturen komplicerar förvaltning och insyn.
Regering och riksdag har efterlyst bättre beslutsunderlag. Denett
administrativa uppdelningen på många aktörer ställer krav på en
mängd kontakter och kontroller i handläggningen. detTrots uppgår
de statliga myndigheternas förvaltningskostnader bara till ett par

utbetalningarna medan de för socialbidragenprocent är väsent-av
ligt högre, l7 procent.

Även för medborgaren försvåras insyn och kontakt mångfaldenav
regler, ändringar och många förvaltningsorgan.täta

Utredningen konstaterar det tycks finnas relativt samstännnigatt en
uppfattning vilka problem och brister vidlåder offentligadeom som
transfereringama. Någon motsvarande konsensus hur de struk-om
turella problemen bör lösas finns knappast. Transfereringamas
kostnadsexpansion har utlöst omfattande idé- och förändringsar-ett
bete såväl inom det statliga utredningsväsendet. Dettautomsom
arbete analyseras för hur kan komma fungeraatt systemet attse om
några år och dagens brister då avhjälpts. Analysen landar i ettom
läge omkring år 1998 präglas följande:som av

Fortsatt höga eller höjda krav på välfardssystemen.o

Fortsatt sektoriellt delat för transfereringama.o ansvar

Växande gränskonflikter, främst mellan och kommun.stat0

Fortsatta nivåskillnader mellan olika förmåner.o

Ökade försäkringsinslag accepteras.c

Transfereringamas infrastruktur har förenklats.o

Skärpta insatser fusk och överutnyttjande legitima.mot äro
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kontakt-enklainsyn ochinfonnation,behovMedborgarens avo
förvaltningsorganenmed växer.ytor

och mins-avseendenökar i vissauppgifterAdministratöremaso
kar i andra.

förvaltautforma ochAlternativ trans-att

fereringarna

mångaibristertransfereringssystemensUtredningen finner att avse-
möjligtknappastutformade. Dethur deenden hänger ihop med ärär

respektivepå utforrrmingenberorproblem enbartskilja utatt som
bedöms kun-reformomfattandeadministrationen.på Först en mera

med brister-tillfullt kommaförutsättningar förskapa rättaatt utna
nyakanske ocksåskaparna men-

utfominingaralternativafor diskussionenSom grund grans-omen
systematisktransfereringar. Enför ha offentligakas motiven att

Hit hör ialternativ.olika tänkbaragenomgång störreattgörs av
via regul-på individenutsträckning föraeller mindre över ansvaret

medborgarkonto.tvångssparandeellerjära försäkringar typett av
grundskyddförsig tillkan också begränsaSamhället ettatt svara

inkomstbortfallsförsäkringar.renodladeoch/eller administrera

bak-såvälbedömsolika alternativenKonsekvenserna de motav
den välfärds-utredningenproblemstrukturgrund den använt somav

enhetlig modellingenpåverkan. Slutsatsenpolitiska är att passar
föriställethandlarhushållstransfereringar. Detalla dagens attom

desskombinerarutformning bästtransferering välja denvarje som
dettasamhällsekonomin. Vikraven på balans isyfte och attanser

försäk-respektiveutfominingen i bidragrenodlarkan ske om man
transfere-vad gällerkunnaringar. kontosystem börEtt övervägas

särskilt framträ-profilenlivscykelomfördelanderingar där den är
arbetslivsinriktadfinansieringsådant områdedande. Ett är vux-av

enutbildning.

tjugotalstruktur där dagensillustreras medResonemanget trans-en
nämligenregi,transfereringar i offentligfereringar ettersätts av sex

autonomtsjälvständigtSocialbidraget, tvåförsörjningsbidrag,
ochmedicinska orsakervidinkomstbortfallsförsäkringar;styrda en

utbildningskontoarbetslöshet,för perioderöverbrygga ettatt aven
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det pensionssystemet. Reguljära marknadsförsäkringarsamt nya
kan utnyttjas komplement.ettsom

Med utgångspunkt i sådan utfomining skisseras gsammanhål-en
len statlig organisation för förvaltningen transfereringama. Enav
central förvaltning "centralt trygghetsverk" skapas för styming,
samordning och uppföljning. Nationella fondstyrelser får föransvar
de två försäkringarna. Utöver övergripandeautonoma ett ansvar
skall styrelsema, inom de statsmaktema ställer blandramar upp,

fördela medel till regional organisation och förvalta kapi-annat en
tal. Den regionala organisationen inflytande lokala åtgärderöverges

främjar försäkringen förebyggande och rehabiliterandet.ex.som
insatser. Den operativa verksamheten bl.a.med beslut i individären-
den sköts lokal- och medborgarkontor.av

Härutöver pekar utredningen på vissa andra åtgärder kan ökasom
effektiviteten i administrationen och avhjälpa konstaterade brister.

åtgärderDessa kan inom för oförändradövervägas även ramen en
struktur. Hit hör;

sammanhållet regelverk,ett mero

basbeloppets konstruktion tillförs faktor för det statsñnansi-0 en
ella läget,

förstärkta samverkansforrner mellan myndigheterna inrikt-medo
ning realisera medborgarkontorsmodellen,mot att

vissa förstärkta åtgärder fusk och överutnyttjande.moto

Informationsteknikens möjligheter

Studien till åtgärder kan medverka till lösaavgränsas attsom sam-
ordningsproblem och effektivisera infonnationsförsörjningen, i
första hand i gränssnitten mellan olika nivåer och mellan olika aktö-

på transfereringsområdet.rer

Inom nuvarande uppdelade struktur skisseras teknisk lösning tillen
IT-plattform bl.a. kan utnyttjas för kontroll ochen gemensam som

uppföljning. Modellen innebär filformat skapasatt ett gemensamt
för vissa individ- och transaktionsdata. En funktionny gemensam
byggs för bearbeta dessa data och återföra signaler kon-attupp om
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transfereringsansvariga myndigheterna. Etttrollbehov till dem.m.
bli lönsamt.teknikstöd detta slag uppskattasav

kontrollfunktionen med ITalternativ till underlättaEtt är attatt
skattekontoolika transfereringssystemen till utvecklatansluta de ett

hos RSV.

på antal generella IT-lösningarVidare pekar utredningen ett som
servicevänlig.samordnad ochkan administrationen bättregöra mera

Hit hör;

for korta handläggningstidema,ärendehanteringssystem atto

informationsförtnedling,standardiserado

ochinformations-systemstrukturer byggda kring gemensammao
teknikplattformar,

föroch hämtningssystem med kanaler Internet,spridnings- e-o
fax, telefontext-TV,post, m.m.,

kort.smartao

vissa hinder iIT-utnyttjande förutsätterEtt effektivare att nuvaran-
de regelverk röjs undan.

Europaintegrationen och

transfereringarna

medlemsländer-Europaintegrationen går harmoniseringmot aven
rättigheter.olika miniminiväer for socialasocialpolitik, främstnas
minskarindividemas fria rörlighet ochMotivet är att garantera

dumping".risken för "social

informationsutbytekraven främst pååren ökarDe närmaste ett
ochi medlemsländernamellan de ansvariga institutionerna en sam-

ordning regler och deñnitioner.av

framstår isvår bedöma.På längre sikt utvecklingen Detär att
hannonisering utformning ochinte aktuellt meddagsläget avsom en

ändringsocialforsäkringssystemen. Varjeadministration störreav
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behöver föregås konsekvensanalys med avseende på hurdock enav
europasammanhang.den kan in i ettpassas
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VÅRT1 UPPDRAG

omfattningUppdragets1.1

uppdrog denFörvaltningspolitiska kommissionen Dir 1995:93 l
sektorsövergripandeStatskontoret genomförafebruari 1996 att en

till hushåll inom Social-transfereringssystemenstudie de storaav
områden.och Utbildningsdepartementens DetArbetsmarknads-

och jämföra olikaövergripande syftet skulle "att redovisavara
hushålls-organisationsalternativ administrationeninom av

problem med den sektor-för belysa eventuellatransfereringar att
organiseringen--". Studien skulle omfatta;svisa

berördabeträffar brister i deredovisa kunskapsläget vadatto
betoning på de samord-med särskildtransfereringssystemen

sektorsvi-följd dagenskan förekomma tillningsproblem som av
uppdelning,sa

baseradeför administrationenalternativa strukturerskisseraatto
medbor-exempelvis generelltpå olika systemutformningar ett-

inkomstbortfallsförsäkringgarkonto eller sammanhållenen -
sådana strukturer kan bidra till lösaanalysera hur attsamt pro-

blemen,

informationsteknikensärskilt uppmärksamma de möjligheteratt0
samordningsproblem i fortsattIT erbjuder för lösaatt upp-en

samordnad utform-struktur respektive stödjadelad att meraen
utbetalning, servicefunktioner kontroll,ning. kan gällaDet som

redovisning.och

handlarså det inte baraStatskontoret har tolkat uppdraget att om
ansvarsfördelning ochbegränsad mening, dvs.organisation i mera

handlaroch mellan berörda organisationer. Detadministration inom
detutfomining. Vår hypotestransfereringssystemens äräven attom

för för-förutsättningamautformningen bestämmerärytterst som
fungera i enligheteffektivt och rättssäkertvaltningen sättatt ett

transfe-föreslå omprövningarmed de politiska intentionerna. Att av
de kommer till uttryckreringamas politiskt avsedda effekter sådana

ersättningsnivåer, principer för inkomstomfördelning, be-i
skattningsbarhet ligger dock utanför uppdraget.etc.
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1.2 Arbetets uppläggning

Arbetet har genomförts i projekt inom Statskontoret. lett pro-
jektgruppen har ingått Axén-Andersson,Margareta Lars Hammar
projektledare, Lindh, Sture Strömqvist Wising.Inger och Keneth

ÖstbergOlov har biträtt med belysa informationsteknikens möj-att
ligheter.

Som konsulter har projektet fildr.anlitat Kari Lantto ärsom an-
på Riksförsäkringsverket.ställd har utformat modell förLantto en

ökat försäkringsinslag i de offentliga transfereringama hushål-till
Gertlen GP Informatik AB, har tagit fram principskissPersson, en

till inriktningIT-stöd med på tekniskt lösa samordningsproblematt
mellan olika transfereringssystem främsta syfte effektiviseramed att
uppföljnings- och kontrollfunktionema.

Arbetet grundar sig på till del på genomgång gällandestor en av
regelsystem antal utredningar behandlarsamt ett stort m.m. som
eller behandlat dagens och föreslagit ändringar ochsystem som
refonner för komma till Kartläggningenmed dess brister.rättaatt
omfattar tiden fram till 1996.sommaren

Inledningsvis gjordes också enkät till olika intressenter i syfte atten
fokusera vilka tekniskabrister respektive vilka organisatoriska och
lösningar ansåg borde beaktas i sammanhang.dettamottagarnasom

sändes till myndigheter, kommunför-Enkäten sittande utredningar,
bunden, centrala arbetsgivar-, arbetstagar- och andra intresseorga-
nisationer vissa högskolor.samt

Fortlöpande kontakt har Förvaltnings-under arbetet hållits med
politiska Kommissionens sekretariat.

1.3 dispositionRapportens

Rapporten koncentreras till de huvudfrågeställningama itre upp-
draget. Falctasannnanställningar övrigatransfereringama samtom
beskrivningar har samlats i bilagor. Bilagoma och centralal 2 är

bakgrund för förstå diskussioner försde iatt rapporten.som en som
Konsultemas biläggs Förvaltningspolitiskatillrapporter separat

FörfattarnaKommissionen. står själva för innehåll och utfomining.
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kapitel beträffandel redovisas kunskapsläget bristerna i de3 trans-
fereringar Vi tecknar bild såväl dagensstudien behandlar.som en av
problem kan tänkas gälla några årde förhållandensom av som om

det omfattande förändringsarbete pågår sinanär avsattsom re-nu
sultat.

kapitel skisseras och olika alternativ utformaI 4 analyseras att
påtransfereringama och konsekvenser dessa med avseende deav

problem finns.som

kapitel behandlas informationsteknikI 5 möjligheter med modernatt
IT lösa samordningsproblem inom för nuvarande ellerramen mer
samordnade utfommingar transfereringama.av

Avslutningsvis i kapitel bedömning hur det europeiska6görs en av
transfereringar-samarbetet påverkar utfomming och förvaltning av

på kort respektive lång sikt.na
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2 BEGREPP OCH

AVGRÄNSNINGAR

2.1 Inledning

Statskontorets studie omfattar enligt direktiven de transfere-stora
till hushåll Social- Arbetsmarknads- och Utbild-påringssystemen

ningsdepartementens områden. Genom omfatta studiestö-ävenatt
det handlar det sektorsövergripande studie med bredd nå-om en en

det vanliga i detta sammanhang. Samtidigt måsteutövergot man
komma ihåg transfereringama bara del socialaden väl-äratt en av
färden. Funktionellt hänger de ihop formermed andra eko-nära av
nomiska förmåner till medborgarna såsom aktiva åtgärder och sub-
ventioner inom hälso- och sjukvård, arbetsmarknadspolitik, rehabi-
litering dvs. områden ligger utanför uppdraget.etc, som

Uppdraget anledning först klara några begrepp och draatt utger
vissa gränser.upp

2.2 Begrepp

Transferering lat. transfero föra betecknar i vid bemär-över
kelse medel via skatter, avgifter och bidrag överförs mellan indi-att
vider och i samhället. Begreppet täcker kedja från finan-grupper en

utbetalning.siering till kedjan ingårI regel eller flera för-ettsom
valtningsorgan.

Riksrevisionsverkets anvisningar till Bokföringsförordningenl2§
1979: 1212 följande definition begreppet "transferering:ger av

Med transfereringar ekonomiska händelser där myndighe-avses
uppgift i huvudsak begränsas till for räkning, itens att statens

form bidragsutbetalningar, förmedla från statsbudgetenav pengar
till olika Bidragen kännetecknas den eller demottagare. attav
myndigheter engagerade i transfereringsverksamheten inteärsom
erhåller någon egentlig frånmotprestation bidragsmottagaren.
Bidragsmottagaren återfinns regel utanför ävenstaten.som men
myndigheter kan Myndigheterna kan ha olikamottagare.vara
roller i transfereringsprocessen. enklasteI det fallet betalar myn-

tilldigheten bidrag bidragsmottagare och finansierar dettaut en
från statsbudgeten. I andra fall finansieras den bidragsutbetalande
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frånmyndighetens utbetalningar myndighet som svararannan
avräkningen statsbudgeten.för mot

har förvaltningsorganenuppgiften fönnedlaUtöver att pengarna
individuellt falluppgifter, i varjeadministrativaandraäven t.ex. att

utbetalningen sker.till ersättning innanrättenprova

Exempelvisknuten till vissa villkor.till ersättning kanRatten vara
för fåarbetsmarknadspolitisk åtgärddelta imåste ut-attman en
studiemedelstudieresultat for fåbildningsbidrag, uppnå vissa att

tillmotprestationDylika villkor betraktas inte statenetc. som en
transfereringar.sådana utbetalningar betraktasävenutan som

Även förtransfereringar, lä-kostnadsersättningar utgör t.ex.rena
Arbetsmark-och vissa tjänster.kemedel, handikapphjälpmedel

transfe-räknas ocksånadspolitiska bidrag till investeringar som
arbetsmarknadsut-for anordnainte kostnaderreringar, attmen

konsumtion.statligåtgärder vilkabildning eller liknande somanses

utvecklade väl-omfattar dettransfereringar i kontanterFörutom
funktionelltandra slagfärdssamhället inkomstöverföringar somav

förmåner igenomgång olikasamladliknar transfereringar. En av
och sank-betänkandet "Förmånerredovisats iSverige har nyligen

Vid sidansamlad redovisning" SOU 1995:36.tioner aven-
transfereringar nämns;

skatteformåner,o

låneförmåner,o

statliga garantier,o

prisstöd.innebär inkomst- ellerregleringar somo

utsträckning devård, skola i densamhällstjänster i form etc.avo
subventionerade.gratis ellerär

företag och för-går till hushåll, kommuner,transfereringarStatliga
U-hjälp.internationellt i fonninom landet även avmeneningar

försäkringser-betalas i formTransfereringar till hushåll ut av
sättningar eller bidrag.
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försäkring skall första hand försäk-En i skydda medlemmarna i
ringskollektivet förekonomiska risker. Medlemmarnamot svarar
finansieringen. Marknadsimperfektioner eller mindresamt mer
långtgående politiska ambitioner skapa inkomstomfördelningatt en

försäkringsmässigtinte betingad ligger bakom social-ärsom
försäkringar i samhällets regi. Motiven för dessa behandlas utförli-

i kapitel 4.2.gare

Som socialförsäkringar Nationalräkenskapema den allmännaupptar
sjukförsäkringen med föräldraförsäkringen, ATP och ar-
betslöshetsförsäkringen. Till transfereringama hör vidare raden
olika bidrag och ersättningar; bostadsbidrag, studiestöd,barnbidrag,
socialbidrag vilka likna för-i tekniskt avseende inte kanetc. anses
säkringar.

socialförsäkringar.Vanligen används administrativ definition påen
innefattar socialförsäkringsadministra-Den då alla förmåner som

tionen RFV och försäkringskassoma hanterar.

Vid urskilja två hu-finansieringen socialförsäkringama kanav man
vudprinciper, fördelnings-premiereservsystemet respektive

premiereservsystem på individ underEtt byggersystemet. att en
"aktiva inkomstperioder" betalar avgifter till fond eller kontoetten
från vilket ersättning sedan under "passiva perioder".utgår I ett
fördelningssystem finansieras utbetalningarna uppbörder underav

period. Systemet lever "ur hand i mun".så sägaattsamma

2.3 Avgränsningar och val av

studieobjekt

Med utgångspunkt i direktivens frågeställningar har valt att av-
till transfereringar utgår i reda Vi hargränsa oss som pengar. un-

dantagit kostnadsersättningar bl.a. för få symmetri med de alter-att
nativ direktiven vill ha belysta "medborgarkonto" respektivesom en
"sammanhållen inkomstbortfallsförsäkring". Kostnadsersättningar-

totalt värde miljarder år20 1994. Denmotsvarar ettna av ca.
enskilda läkemedelsersättningama med mil-l lstörsta årposten ca

jarder. Kostnadsmässigt marginella transfereringsformer har lagts åt
sidan.
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Orsa-behandlas endast översiktligt.Transfereringar vid ålderdom
ålderspen-i juni har beslutatken riksdagen 1994 att ett nyttär att

principerna föroch därvid lagt fastNY P skall införassionssystem
diskuteras f.n. pådetaljernautfomrning. De närmaresystemets po-

litisk nivå.

avtalsförsäk-form olikatransfereringssystemet" is.k. "doldaDet av
påverka den enskil-kan dockringar omfattas inte uppdraget. Detav

ochtransfereringssystemet" bör"offentligades utnyttjade detav
ersättningsnivåerbeaktas det gällernär etc.

transfereringaromfattar drygt 20-tal kontantaVårt urval ett som
omfattning ochsyfte, villkor, ekonomiskundersökt med avseende på

för sådana faktorerVi särskilt intresseratutveckling. har ärsomoss
samband, förvalt-förvaltningsmässigt styrande såsom regelverk,

olika organisationer.ansvarsfördelning mellanningskostnader och
transfereringama finns istuderadedetaljerad redovisning deEn av

bilaga

efter derashuvudgrupper i huvudsakVi har delat materialet i
transfereringar;syfte/målgrupp. handlarDet om

hushåll,barnfamiljer och vissa andratill
vid ohälsa,
vid ålderdom,
till arbetslösa,
vid utbildning.

uppgår tillkostnaden för dessa transfereringarsammanlagdaDen ca
finansieras1994/95. Kostnadernamiljarder kronor budgetåret340

"löneskatter", egenavgifterskatter, arbetsgivaravgiftervia samt
avkastning på fondmedel.

framgår diagramrelativa fördelningHushållstransfereringamas av
2.1.
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Hushållstransfereringarna påDiagram fördelade2.1 huvud-
år 1994/95.grupper

Ersättning vid
arbetslöshet

Utbildningsstöd
12%

8°/o

Stöd till barnfam
18%m

Ålderspension
44%

Ohälsoersättning
18°/o

studiestödets andel ingår studielån, vilka återbetalasI deäven av
studerande.

2.4 Hushållstransfereringarna i ett

perspektivstörre

kan intresse hur "subventionssverige"Det delatt storvara av se av
utredningen täcker med de avgränsningar gjorts.som som

nämnda utredningen statliga förmåner och sanktionerDen ovan om
beräknade det samlade beloppet för sådana kostnader for 1994/95
till miljarder989 kronor, miljarder i transfereringar659varav
brutto fore Till hushållenskatt. fördelades miljarder, huvud-368
delen till ändamål inom politikområdena; fördelningspolitik bl.a.
ålderspension, arbetsmarknadspolitik utbildning och forsk-samt
ning. Vårt urval transfereringar täcker 340 miljarder varav 10av
miljarder socialbidrag inte ingår i kostnader. Vårutgör statenssom
studie omfattar således praktiskt hela kostnaden för transfere-taget
ringar till hushåll.
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förhållande företag i formI till vad betalats hushåll ochsom av
skatter och avgifter offentligatill den sektorn detärav ca

40 slussas tillbaka i form transfereringar till hus-procent som av
hållen. En del dessa återgår i form skatt, främst tillav pengar av
kommunerna. beräkning hushållstransfereringamas fördel-En av
ningseffekter gjorts ESO Ds Skatter och1994:135, soci-som av
alförsäkringaröver livscykeln skattervisar 25 deatt procent av
och avgiñer betalats i dessa omfördelar inkomstersystemsom
mellan individer medan kommer tillbaka till inbetalaren75 procent
själv i någon period livet.annan av
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3 DAGENS MORGONDAGENSOCH

PROBLEM

Transfereringarna3.1 är en

floravildvuxen

områdesvis uppbyggnadSuccessiv och

hela 1900-talet.successivt underTransfereringama har byggts ut
ersättningsnivåer harvad gäller såväl villkorEn viss reträtt som

såväl sarnhälls-1990-talet. Skiftningar idock fått undergöras
Vis-i transfereringama.politisk grundsyn återspeglasekonomi som

vårdnadsbidraget ochkortlivade t.ex.former har blivit mycketsa
socialförsäkringenskarakteriserasstatliga a-kassan. Så härden

"EnEkonomikommissioneni tillutveckling RFV-rapport nyen
9424/92-402.social/försäkring", RFV Dnr

uttalad kontakt med densuccessivt, ofta"Den har vuxit fram utan
också,teori, oftapolitiken och dess bakomliggandeekonomiska

successiva uppbyggnad,åtminstone enskildheter och i sini sina
Ickenågon särskild välfardsteori.uttrycklig koppling tillutan

in-står i praktiken starktklart, framväxtendesto mindre det att
både rådande föreställningar och klaraekonomiskatluerats av

välfärdspolitiska idéströmningar".

syftenFlerfaldiga

samtidigt har fleramånga transfereringarVår kartläggning visar att
syftetdet huvudsakligasyften. kan svårtDet avgöraattvara om

grundskydd fortransfereringmed är att ett svaga grupper,en vara
instrumentfor behålla inkomststandarden,skydd attettett att om-

hos individeller livscykelnfördela inkomster mellan över engrupper
barnafödande ellerför påverkaeller styrmedel t.ex.ett staten att

anskaffning god bostad.av en

sig denkan dåSyftena i vissa fall likartade. Enär person anpassa
fördelaktiga. Exempelvis kantransferering den gränsenär mestsom

arbetslöshetsstödutbildningsstöd respektivemellan vissa former av
förtidspensionexempelutlösa sådan anpassning. Ett är attannat

arbetsmarknadspolitisk åtgärd.kunnat utnyttjas som en
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Varierande utformning finansieringoch

Transfereringar, huvudsakliga syfte standardskydd,är att ettvars ge
oftast utformade försäkringar. Några försörjningsbi-är ärsom rena

drag generella eller behovsprövade exempelvis barnbidrag re-- -
spektive bostadsbidrag. Gränsen mellan bidrag och försäkring kan i
vissa fall uppfattas otydlig.som

Ett skilja mellan bidrag och forsäkringsersättningar skullesätt att
kunna på finansieringen. I försäkring förväntas intäk-attvara se en
ter/premier från försäkradede och utgivna ersättningar till dem
balansera tiden. Omfördelande inslag och skattefmansieringöver

dock de svenska socialförsäkringama otydliga igör detta avseende.

Renodling skapar klyftorsom

De årens besparingsbehov har bl.a. lett tillsenaste strävan atten
renodla olika former transfereringar. Exempel på detta in-ärav
tentionerna begränsa arbetslöshetsersättningen till överbryggaatt att
tillfälliga perioder arbetslöshet och sjukersättning skallbaraattav
utgå då medicinska skäl förhindrar arbete. Med denna renodling
riskerar hamna utanför de statliga transfereringamaattpersoner
vilket ökar belastningen på det skyddsnätet socialbidragen.yttersta -
Förändringarna i samhället har medverkat till ståratt nya grupper
utanför det ekonomiska skyddet, äldre invandraret.ex. samt unga
arbetslösa.

Problematiken är komplex

Dagens transfereringar vildvuxen flora med avseende påutgör en
syñen, villkor och finansiering. De dessutom ganskastyrs ettav
svåröverskådligt och detalj rikt regelverk, i allt väsentlig utformat

rättighetslagstiftning.som en

Vi baserar vår redovisning kända problem och brister på de be-av
skrivningar under de åren kommit fram i olikasenastesom sam-
manhang. Här kan Ekonomikommissionens betänkandenämnas
SOU l 993: med tillhörande6 underlag, 1995 års Lång-
tidsutredning SOU 1995:4, olika revisionsrapporter från RRV,
direktiv och förslag från offentliga utredningar synpunktersamt som
anfördes i den översiktsenkät genomförde i inledningen vårtav
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sammanställningväsentligti alltRedovisningenarbete. är aven
värde-princip ingainnehåller ioch debatten. Denkunskapsläget

sida.Statskontoretsringar från

områden;i fyraproblemenhar struktureratVi

ekonomin,offentligaoch dentransfereringamao
påverkardrivkrafterstymiedel och andrareguljära styr-som0

ningen,
överutnyttjande,ochfusko

transfere-mångfaldenkonsekvenserforvaltningsmässiga avo
ringar.

offentligochTransfereringarna3.2

ekonomi i otakt

transfere-framstårproblemetöverskuggandedet alltSom att
eko-och kommunernasdelalltringarna större statenstar aven
be-har dettaSamtidigtanspråk.inomiska utrymmeutrymme

forutsettknappastnågotminskad tillväxt,gränsats varsomav en
utveck-karakteriseraskulle kunnatillkom. Manreformemanär

imaskornalagaåtmöda har nätenså myckenlingen ägnats attatt
uppmärksammats.läckoma i skrovetharförst på sistonemen

stadigtTransfereringarna ökar

transfereringarför dekostnadensamladepriser denlöpandeI steg
tillår 1986miljarder kronoromfattar från 160studievår cacasom

harfrån 1970tjugofemårsperiodSettmiljarder år 1994.340 över en
tredubblats.fasta priserhushållen istödet tilloffentligadet

Transfereringarna kräver större utrymme

anspråkitransfereringamaekonomiskamått på det tarEtt utrymme
långtids-årsBNP. 1995bruttonationalproduktenrelationen tillär

Sverigeiexpansionsektornsoffentliga ärpå denutredning pekar att
Sverigesektorn ioffentligadendatum. 1950ganska sent envarav

utgiñemaoffentligaindustriland. Deutvecklati någotde minstaav
samtligaTransfereringarnaBNP.70 procentmotsvarar avnu ca

underökatockså dessafor 40 Det mestärprocent. somcasvarar
diagramperioden
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Diagram 3.1 Utvecklingen offentliga utgifter 1950-1993.av
Fasta priser, index 1950 100.

Offentliga utgifter 1950-1995

Index1950 100
1400

Procent BNPav
Transfereringar1995 19501zoo

Transfereringar 39 10
Konsumtion 27 12

°°° Investeringar g g
Summa utgifter 68 25

aoo Totala utgifter
Konsumtion "

600

400

200

O r v1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1986 1990 199E

Källa:scBzsnationalrâkenskaper

Sedd i förstoring och med avseende på de transfereringamastora
inom Social-, Arbetsmarknads- och Utbildningsdepartementens
område framgår denna utveckling diagram 3.2.av
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hushållentransfereringar tillUtvecklingen vissaDiagram 3.2 av
förhållandei till BNP 1970-1995.

hushåll 1970-1 995stöd tillVissa

BNPProcent av
Stöd till barnfamiljer4.0 .

3,53.5
vid sjukdomErsättning

"/3.0
2,7

2.5

2.0
1v51.5
1,2

1.0

f°0.5 -- -Utbildningsstöd
0.0

995B86 19901975 B80B70
Källa:SCB natiomlrâkemkaper:s

konsekvenser i fomi ökadeUtvecklingen speglar arbetslöshetens av
Sam-arbetslöshet och utbildning.utgifter för stöd till barnfamiljer,

från sjukförsäkringen minskattidigt har dock utbetalningarna mar-
följd regler dämparkant, vilket bl.a. torde ut-atten av somvara

nyttjandet byggts i systemet.

Ålders- inte i dia-förtidspensioner socialbidrag illustrerasoch samt
kraftigt. Mellan årenAntalet förtidspensionerade har ökatgrammet.

Vis-fördubblades kostnaderna för förtidspensioner.1986 och 1994
regeländringar har därefter gjorts minskat tillströmningensom avsa

nybeviljade förtidspensionärerförtidspensionärer. Antalet varnya
år Socialbidragenår for sjunka till 39 200 199562 500 1993 att .

frånförsta hälften 1990-talet medunder 240steg procent, enav
år utgjorde de dock alltjämttidigare ganska jämn nivå. Under 1994

ungefärliten andel hushållstransfereringama, 2,5relativt pro-en av
l0,2 miljarder, stegringen accelererar.cent men

fast optimal avvägning mel-Det torde inte möjligt läggaatt envara
-utgifters andellan transfereringamas respektive andra offentliga av
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BNP. effektiv ekonomi fårI transfereringama emellertid inteen
sådan offentlig konsumtion och investeringar kan hatränga ut som

betydelse för den långsiktiga utvecklingen välfärden. Intemera av
heller får konstruktionema medföra sådana effekternegativa på t.ex.
arbetsutbud och sparande begränsar den ekonomiska tillväxten.som
Transfereringamas expansion i förhållande till konsumtion och in-
vesteringar kan tyda på tiden har obalans uppstått. Un-överatt en
der det året har dock transfereringama dämpats.ävensenaste

Transfereringarna och budgetstatens

I begränsat perspektiv framgår transfereringamaett ävenattmer
har kommit belasta statsbudgeten ökad utsträckning.i Denatt
främsta orsaken sysselsättningskrisen tvingat framattsynes vara

skattevågen. Det påverkar den s.k. skattekilen negativt,mer resurser
bl.a. ekonomiskade incitamenten till arbete försämras seattgenom
vidare avsnitt 3.3.

Genom täcker de underskott inte kan finansierasatt staten som av
avgifter och fonderade medel upplöses kopplingen mellan avgifter
och förmåner i de egentliga socialförsäkringama. tecken påEtt
minskat förtroende hos medborgarna för socialförsäkringama kan
iakttas i den ökade efterfrågan på kollektiva och privata trygg-
hetsfcirsäkringar. utvecklingenDen kan i sin minska dettur person-
liga för privat konsumtion, till för samhälls-utrymmet men
ekonomin.

Statsskulden har fördubblats mellan budgetåren 1989/90 ochänmer
1994/95. Den beräknas enligt regeringens s.k. Tillväxtproposition
l995/96:25 år uppgå till1996 l 454 miljarder kronor
84,l BNP vilket viss minskning tidigare.ärprocent motav en

Vi saknar underlag för visa hur del upplåningenatt stor av som
beror på ökade anslag till transfereringar. Utgiftema för arbets-
löshetsstödet under 1994/95 visade miljarder.underskott på 25ett

ackumuleradeDet underskottet i arbetsmarknadsfonden som nume-
redovisas på statligaden budgeten uppgick till miljarder kro-87ra

ñnansiella AP-fondemaDet sparandet i sjönk med tredjedelnor. en
mellan åren och här1993 1996. Den utvecklingen innebär deatt
ökande utgiftema för transfereringama eroderar det finansiella spa-
randet dels dränera befintliga fonder delsatt attgenom genom ge
upphov till statligt lånebehov ska återbetalas med ränta.ett som
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Som motvikt står överskott i sjuk- föräldraförsäkringen förochett
budgetåret 1994/95 20 miljarder kronor och i ATP-systemetom ca

miljarder10 kronor.ca

3.3 Både reguljära styrmedel och

drivkrafter påverkarandra

styrningen

Reguljära styrmedel

Statsmaktemas styrning transfereringama sker främstav genom
administrativa och ekonomiska stynnedel.

Det grundläggande regelverket består dussintal lagarett separataav
knutnamed därtill förordningar och foreskriñer. spridda regle-Den

ringen kan i sig skapa svårigheter såväl tillämpa reglernaatt attsom
vilka krav och rättigheter gäller i det enskilda fallet. Detveta som

förhållandet ändringar beslutas riksdagen göratt systemen tung-av
styrda och torde i många fall medverka till det svårt snabbtäratt att
få kontroll på skenande transferering. Samtidigt riksdagensären
medverkan demokratisk styrka.en

Transfereringama regel inte konstruerade så de själv-är ärattsom
kontrollerande, dvs. de innehåller inga återhållande mekanismer mot

utnyttja de förmåner samhället erbjuder. kanResonemangetatt som
exempelvis illustreras individmed normalt bo-övervägeratt en en
nusförlust innan han/hon Somutnyttjar sin privata försäkring. mot-
vikt tvingas därför samhället ställa mycket tydliga krav påupp re-
striktioner och villkor för fönnånema ska erhållas. följerDäravatt
långtgående kontrollinsatser från myndigheternas sida. Den senaste
tidens regeländringar har i viss utsträckning tillfört sådana självkon-
trollerande drivkrafter, exempelvis karensdagen i sjukförsäkringen
och den föreslagna bortre i arbetslöshetsförsäkringen.parentesen

Inkomstbegreppets olika innebörd i skilda författningar är ett exem-
pel på enstaka regler motverkar eller försvårar samverkan.som
Andra exempel begränsningar vad gäller förvaltningsorganensär
möjligheter utnyttja till aktiva åtgärder, exempelvis iatt resurserna
samband med rehabilitering.
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ocheffektiv ekonomisk styrning försvåras bidrags-En attav er-
sättningsbeloppen räknas automatiskt. Transfereringar somupp
baseras på basbelopp uppskattad inkomstnivå utgjordeeller 1994

Överungefär respektive de utbetalade beloppen.60 25 procent av
ersättningama förändras alltså i takt med den allmän-80 procent av

löneutvecklingen. Konstruktionen basbeloppet ipris- och tarna av
Äventill det statsñnansiella läget. utveck-princip inte hänsyn om

ersättningsnivåer beslutas ilingen under år innebär flerattsenare
fasta belopp kräver ändringar inkomstrelaterade procentsatserav
eller lagfästa belopp beslut riksdagen.av

påverkarAndra drivkrafter styrningensom

styrning-Vid sidan de regler samhället ställer påverkasav som upp,
takt medekonomiska motiv hos den enskilde intressenten. I atten av

kringsamhällsekonomin försämrats, har debatten kommit kretsaatt
kanvilka snedvridande incitament kan finnas inbyggda ochsom som

medverka inlåsningar, fördyringar och bristande effektivitet.till

Oftast brukar sådana snedvridande incitament hos mottagarna upp-
regul-märksammas. sådana drivkrafter kan motverka deMen som

jära styrmedlen ñnns hos övriga intressenter.även

Till intressenterna räknar förutom de statliga,ävenmottagarna
kommunala och privaträttsligaförvaltningsorgan administrerarsom
transfereringama fackliga och arbetsgi-de organisationernasamt
varna.

Mottagarna

Beträffande har debatten skjutit sig på transfe-mottagarna att
reringama kan ha negativ inverkan på viljan arbeta. Dettaatten
gällde såväl under de "goda åren", då arbetskraft behövdes,all som
under tider arbetskraften fårväxande andelsämre närsenare en av
sin för-försörjning transfereringar samtidigt andelengenom som
värvsarbetande krymper. Debatten förs i principiellamest termer.
Så vitt har kunnat finna det klent med faktabaserade studierär

belyser vilka reella effekter transfereringamas konstruktion harsom
på arbetskraftsutbudet.

En beslut arbeta beror bl.a. på förhållandet mellan denattpersons
lön kan erhållas på vilkenmarknaden och den ersättning vidsom
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han eller hon lika avstår från förvärvsarbete, den s.k.gärna reser-
vationslönen. Behoven sänka för för-transfereringsnivåemaatt att
bättra statsñnansema och hävda arbetslinjen har belysts, bl.a. av

års långtidsutredning.1995

likartat problem den s.k. fattigdomsfallan.Ett Det inte ovanligtär är
eller hushåll samtidigt erhåller flera transfereringar.att etten person

denI mån dessa inkomstprövade kan marginaleñektema öka-är av
förvärvsinkomsterde hämma viljan till ytterligare arbete.

Olika ersättningsnivåer i näraliggande ocksåkan påverkasystem
på motverkar intentioner. Vårasamhälletssättmottagarna ett som

undersökningar visar på klara skillnader mellan transfereringar som
i vissa situationer kan förhållan-utbytbara. Främst gäller detvara
dena sjukpenning/arbetslöshetsersättning/utbildningsbidrag/olika
former studiestöd. Särskilt skillnaderna mellan deav synes ar-
betsmarknadspolitiska utbildningsbidragen och det reguljära studie-
stödet upplevas orättvisa. Föräldraförsäkringen sig relativttersom

Skillnaderna illustreras diagram 3.3.generös. av
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månadersättningsnivåer förDiagram Högsta och lägsta3.3 per
år i förekom-olika transfereringarna. Beloppen 1996,de avser

mande fall före skatt.

EIMinkr/mån
IMax

9101112131415164 5 6 7 812 3
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BeskattningTransfereringNr
skattepliktigtFöräldraforsäkringl

Barnbidrag2
Bidragsforskott3
Bostadsbidrag4
Socialbidrag,5 norm per person
Asylbidrag6

skattepliktigtSjuk-, rehab-, arbetsskadepenning7
skattepliktigtFörtidspension8

Handikappersättning9
Ålderspension skattepliktigt10

skattepliktigtArbetslöshetsersättningl l
skattepliktigtLönegaranti i månader12 6max

Studiehjälp13
lån bidragStudiemedel totalt14 +

SVUX, SVUXA lån bidrag skattepl. bidrag15 +
skattepliktigtUtbildningsbidrag16

förlusten ekono-Ett problem särskilt invandrarerör är attsom av
miskt stöd kan motverka viljan âtervandra. Huruvida de svenskaatt
transfereringama påverkar invandringen okänt. Dettaäven är är ett
område undersökas bl.a.där oavsedda styreffekter borde genom en
internationell jämförelse.

De fackliga organisationerna

A-kassomas monopol på arbetslöshetsförsäkringen kan fun-sägas
dragplåster för rekrytera medlemmar till de fackligaett attgera som

organisationerna. Med så hög statlig ñnansieringsgraden som nu,
97 råder mycket koppling mellan huvudmännenprocent, en svag -
a-kassoma och faktiska ñnansiärema, ochde skattebetalare ar--

betsgivare. Den boskillnad funnits arbetsmarknads-attgenomsom
fonden legat sidan frånvid statsbudgeten har upplösts inneva-av
rande budgetår.

ñnns heller arbetslöshetsrisken i olikaDet inga samband mellan
branscher och avgiñs- respektive ersättningsnivåema. Orsakerna
torde solidariteten i främsta detta for-Menatt satts rummet.vara
hållande kan samtidigt ha negativ inverkan på lönebildningenen
eftersom de avtalsslutande i ringa utsträckning drabbasparterna av
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kostnader för arbetslöshet bottnar i höga löneavtal. Ettsom mera
såtillvidaförsåkringsmässigt agerande har ibland efterlysts att en

hög for viss också borde återspeglas irisk för arbetslöshet en grupp
högre avgiñer.

Arbetsgivarna

skyldighet vid behov utreda ochArbetsgivaren har lagenlig atten
Försäkringskassan harför rehabilitering sina anställda. ettsvara av

blir gjort. Ge-samordningsansvar ingetsamt ett yttersta ansvar om
avsaknaden sanktioner i risk arbetsgi-attsystemetryms ennom av

for rehabilitering blir och han istället försöintresse attsvagtvarens
sarnhållet.ker skjuta bördan påöver

inte möjligtGenom arbetsskadeavgiñen enhetlig utnyttjasär ettatt
arbetsgivaren förbättra arbetsmiljön. Frå-påtryckningsmedel på att

tillfällendifferentierad "arbetslivsavgifr" har vid fleragan om en
arbetsgivarenförts på tal. Att fullt åläggaut att attta steget genom

teckna arbetsskadeförsåkring på marknaden och samtidigten av-
har föreslagits.lasta statsbudgeten

fack och arbetstagarefinns också exempel på arbetsgivare,Det att
påutnyttjar transfereringama för föra kostnaderövergemensamt att

samhället på sannolikt inte varitsättett avsett.som

de avskaffade "5 års-Ett klassiskt exempel torde 8,6vara numera
På tid kan liknande fall anföras.pensi0neringama". Ettsenare ex-

personaluthymingsforetag företrädesvis deltids-empel är som
sin flexibilitet. Ekonomin för deanställer personal för ökaatt an-

ställda löses f.n. dessa erhåller a-kassa på resterande tid.attgenom
försökt införa dagsPå motsvarande har företagsätt ett att ar-en

betslöshet i veckan på a-kassans bekostnad. regeländringEn stoppar
detta beteende fr.o.m. fall gäller kollektivavtal där1997. Ett annat
facket och arbetsgivaren mindre flygföretag åtar sig "att gemen-

verka för försäkringskassan istället för arbetsgivaren beta-samt att
kabinpersonal tredje månadenlar ersättning till gravid efter intesom

kan beredas marktjänst".

Förvaltningsorganen

administrerande finns såväl utanför den of-De inomorganen som
fentliga sektom. förvaltningspolitisk synpunkt övergripandeEn ur
brist beslutsbefogenheter finansieringsansvar inteochattsynes vara
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alltid hänger ihop. kanDetta upphov till drivkrafter motver-ge som
kar såväl kraven på hålla kostnaderna effektiviteten iatt nere som
ärendehanteringen. beslutar "andrasMan pengar". Ett tydligtom
exempel den praxis de tidigare försäkringsdomstolamaär ut-som
vecklade i arbetsskadeärenden.

Trots arbetslinjens starka framtoning ökar utbetalningarna kon-av
tantstöd. praktikenI aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärdersynes
komma ifråga först tiden för utförsäkring sig. Orsakernanär närmar
kan många, regeringens prioritering långtidsarbetslösa ochvara av
andra på arbetsmarknaden, bristande hossvaga grupper resurser
arbetsförmedlingen, skilda budgetar etc.

allmänna kostnadsjalctenDen har också gjort det lockande föraatt
kostnader och på någon sektor eller aktör, tillöver ansvar annan

exempel mellan arbetsmarknadssektom och socialförsäkringssektom
eller mellan och kommun. problem framför andra foku-Ettstat som

hänger med funktionen arbetslivsinriktad rehabilite-serats samman
ring. aktörer idagDe har uttalat för denna verksam-ettsom ansvar

aktörhet tillhör olika sektorer. Ingen kan ha helhetssyn påsägas en
individens situation försäkringskassan ålagts samord-trots att en
nande roll. Aktörema har sinsemellan olika drivkrafter verka föratt

individs rehabilitering. Aktörema har vidare skilda finansie-en
ringskällor. harIngen samlat för hur utnyttjas.ett ansvar resurserna
Var och inom sin Kostnadseffektiviteten riskerar atten agerar ram.
hamna i andra Vissa såsom långtidsarbetslösa ochrummet. grupper
långtidssjukskrivna kan komma i kläm mellan Myndig-systemen.
heterna spelar Svarte Petter med de berörda Ansatserpersonerna.

förtydliga gränsdragningen mellan berörda myndigheter haratt
gjorts försökoch med olika och samñnansieringsfonnersamarbets-
bedrivs på vissa håll.

Övervältringseffekter Åtfinns mellan och kommun. bådaäven stat
håll Urholkning statliga transfereringar ökar anspråken på soci-av
albidrag. Förtidspension kan tilltalande alternativettses som mera

såväl individ kommunala myndigheter framför bliatt utsattav som
för återkommande behovsprövning i samband med ansökan om
socialbidrag.

Nödvändigheten på operativ nivå utveckla bättre finansierings-att
och samverkansfonner mellan försäkringskassa,socialtjänst, arbets-
förmedling hälso- och sjukvård har behandlats i mångasamt sam-
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myndigheter den s.k. Cesargruppen,manhang, berörda i avav
arbetslivsin-sektorsövergripande analys denStatskontoret i aven

Arbetsmarknadspo-rehabiliteringen Rapport 1994:15,riktade av
ArbetsskadekommitténSjuk- ochlitiska kommissionen samt av

mfl.

otydligapå flera huvudmäninnebär uppdelningenFör de anställda
i hand-och onödiga begränsningarmål, motstridiga förväntningar

incitamentblir det saknaslingsfriheten. Resultatet göra rättattatt
resultatuppföljning. Dagensoch initiera adekvatuppgifter att en

konstruktivtmöjligheter tillorganisation innebärsplittrade att sam-
tillvara.inte alltid kanmellan olika yrkesgrupperarbete tas

överutnyttj ande3.4 Fusk och
förekommer

medfusk och överutnyttjande hängerProblemen kring nära samman
behandlats.de brister i styrningen som nyss

fusk i välfärdssys-systembrister ochhar i sin granskningRRV av
ochfusk, överutnyttjandebedömtRRV 1995:32 atttemen sys-

in-varje år. Detoch miljarder kronortembrister kostar mellan 5 7
destorleksordninginebär läckaget äratt systemen somsammaav

jfr tabell i bilaga l.förvaltningskostnadema 4samlade

möjligheterbegränsademyndigheterna harhar konstateratRRV att
sanktioner vid sådantoch inbevisa missbruk, fusk sättaetc. attatt

delvisöverutnyttjande orsakasmed fusk ochbeteende. Problem av
för vadoch tydligagällande regler inte entydiga gränsersätteratt

saknarkan myndigheternatillåtet. orsakEnär attvarasom annan
erforderligaochoch mandat kräva uppgifterbefogenheter göraatt

överskådlighetförsvåras bristkontroller. Kontrollen även av
nuvarande regelverkocksåinom och mellan attsystemen men av

hindrarintegritetslagstiñningen i många avseendensärskilt en--
bidragkontroll utbetalningen olikaeffektiv samordning och av av

och ersättningar.

fusk och överutnyttjandegrundläggande förutsättning förEn att
informationsförsörj-skall kunna motverkas väl fungerandeär

i för-mellan sektorer och myndigheterningssystem inom och samt
kringde legala hindrenhållande till medborgarna. Förutom rent
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utbyte elektroniska data, försvåras infonnationsförsöijningenav
också delade organisationsstrukturer och -kulturer tekniskasamtav
hinder i fonn skillnader i systemuppbyggnad och datatermerav
mellan olika aktörer.

föreslår flera organisatoriska åtgärder för motverka fusket.RRV att
gäller sammanhållen ledning och organisationDe inom so-

cialförsäkringsadministrationen, skärpt för fönnånstagareansvar
och myndigheter, förstärkta "självbärande" kontrollresursermen

skyldighet för alla transfereringsmyndighetersamt att rapportera
sina insatser på området till regeringen i årsredovisningen.

Till förslagen hör också åtgärder avseende de datorstödda redo-
visnings- och kontrollsystemen, uppbyggnadbl.a. av en gemensam
utbetalningsrutin.

3.5 splittrade infrastrukturenDen

komplicerar förvaltning och

insyn

Vår studie behandlar till hushåll.tjugotal "större" transfereringarett
Var och dessa omfattar flertal förmåner med specifikaetten av
villkor, Om hade tagit transfereringar kost-medäven typenav
nadsersättningar kontantöverföringar hade antaletsmärresamt upp-
gått till hushållstransfere-sextiotal. Räknar in de statligaett man
ringarna inom samtliga politikområden antalet till åttiotalväxer ett
jfr SOU och sanktioner, samlad redovis-1995:36, Förmåner en
ning.

Komplexet kompletterande försäkringsfönnåner ochvarandraav
bidrag, strikt regelstyrda och omgärdade med omfattande sam-
ordningsregler motverkar effektiv administration. Alla de meren

försvårareller mindre uppenbara beroendeförhållanden finnssom
ekonomisk styrning, handläggning, informationsförsörjning etc.
Möjligheterna till insyn från minskas också.medborgarna Deras
förtroende för forsäkringsliknande förmånema försvagasde genom

avgifter ochde svårgenomträngliga kopplingar finns mellansom
ersättningar de återkommande ändringar framtvingatssamt som av
det samhällsekonomiska läget och skiñningar i politiken.
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problemområdeEtt första handlar statsmak-om

förvaltningsorganenstyrningternas av

regeringensBehovet bättre underlag för riksdagens och styr-ettav
i olikaning transfereringssystemen har aktualiserats samman-av

med utveckla ochhang. En interdepartemental arbetat attgrupp som
statligt finansieradstärka genomförandet resultatstymingenav av

verksamhet s.k. 1995:6 konstateradeden ELMA-gruppen, Ds att
för många utgiftsområden saknas aktör hardet ettstora en som

for statsmaktema redovisa hurtydligt uppdrag analysera ochatt
och vilka resultat uppnås med anvisadeutgiñema utvecklas som

expansionen gäller för-medel. ELMA-gruppen pekade bl.a. på vad
tidspensionema. Gruppen regering och riksdag måste fåattanser
möjligheter ställning till vilken kostnadsutvecklingtydligareatt ta

erforderligaacceptabel och vidta åtgärder.ärsom

socialför-ELMA-gruppen föreslog förstärkt utgiñskontrollen av
kontinuerligt uppföljnings-säkringama på ohälsoområdet ettgenom
utgiñer. Motsvarandeoch signalsystem baserat på budgeterade
beträffande angränsandeåtgärder bör enligt också vidtasgruppen

system.

med fram-förvaltningsinriktat förslag lösa problemenEtt attannat
för statsmaktemas bristande överblick uppläggningallt av enavser

lanseradesdatabas alla statliga "fönnåner och sanktioner"över som
och hushållstransfereringamaden nämnda utredningen därav nyss

blidelmängd. hjälp sådan databas skulle det bl.a.Medutgör en av
årligen offentliga förmåner inkl. skatte-möjligt publicera dessaatt

förmåner i bilaga till finansplanen.m.m. en

problemområde medEtt andra sammanhänger
krånglig på myndighets-administrationen bliratt

nivån

Huvudaktö-Administrationen transfereringama sektoriserad.ärav
socialförsäkringsorganisationen, arbetsmarknadsmyndigheter-ärrer

de fristående a-kassoma, CSN och kommunerna.na,

konkursförvaltare,Lönegarantin förvaltas flertal aktörer, bl.a.ettav
asylsökan-kronofogdemyndigheter och länsstyrelser. Ersättning till
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kom-och i vissa fallInvandrarverketadministrerasde m.fl. avav
munerna.

ekonomiska skyddetluckor i detmöjligaste mån förhindraiFör att
reglerersättningar finnsutbetalning dubblaoch hindra om sam-av

förvaltningsorga-de olikakräver samverkan mellanordning vilket
inomarbetsgivareaktörer såsomandraMen samtäven organnen.

inblandade ioch sjukvård blirhälso- processen.

relativt liten andelgenomsnittFörvaltningskostnaden dock iutgör en
socialförsäkringen i ad-forfor transfereringama,kostnadernaav

inräknadålderspensionenmedmeningministrativ 1,5 procentca
hanteradea-kassomadenna, för denrespektive 2,8 procent utan av

for studiestödetocharbetslöshetsersättningen 1,9 procent ca
väsentligtsocialbidragenKostnaden för hantera4 ärattprocent.

dock mellanAdministrationskostnadema varierarhögre, 17 procent.
tabell iframgår 4transfereringar, vilket tydligtolika former avav

bilaga

måttinnehållermåste understrykas dessa talDet stortettatt av
respektivepå vilka kostnadsslagosäkerhet, bl.a. med avseende som
fall saknasvissaadministrationskostnad. Imyndighet redovisar som

på skattningarBeräkningama vilar dåsärredovisningar. som
gjort.

admi-på någrai sig pekar knappastFörvaltningskostnadema stora
storleksordningi varje fall inte dennistrativa problem, att manav

kostnad-orsakerna bakomrationaliseringar kan kommagenom
sexpansionen.

krävsbeviljastransferering skallsamband med prövningI ettom en
Procedu-mellan skilda aktörer.antal kontakter och kontrollerstort
orsaker.och tekniskaförsvåras många fall legala hinderi avrema

informationsförsörjningen be-ihop medproblem hängerDe som
handlas i kapitel

huvudmänñnansieringskällor ochpå olika regelverk,Uppdelningen
kan ledaeffektiv samordning. Att deförsvårar i vissa fall ävenen

målmotverkar statsmaktemasrespektive aktörtill åtgärder somav
i avsnitttransfereringen har behandlat 3.3.med

intevisar sambandförvaltningskostnademaBeräkningarna attav -
och hur omfat-förvaltningskostnadtycks finnas mellanoväntat -
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tande prövning och kontroll regelverket kräver. Vidare framstår att
uppenbara stordriftsfördelar finns på detta verksamhetsområde.
Dessa stordriftsfördelar har också tagits tillvara administ-attgenom
rationen transfereringar helt eller delvis förts till "större"överav
förvaltningsorgan. Sålunda hanterar socialförsäkringsadministratio-

utbetalningen utbildningsbidragen och nyligen har bo-ävennen av
stadsbidragen förts fråndit kommunerna. CSN sköter bosätt-över
ningslånen till invandrare. Utredningar gjorts hanteringensom av av
utbildningsbidragen dock vissa tvivel den valda lös-öppnar attom
ningen den kostnadseffektiva. Vad gäller socialbidragen harär mest

kommun föreslagit överföring utbetalningsfunlctionen till soci-en av
alförsäkringsadministrationen. Regeringen har dock avslagit denna
begäran.

problemområdeEtt tredje berör relationen till

medborgarna

Medborgama både och finansiärer transfereringar.är mottagare av
Mångfalden transfereringar och förvaltningsorgan administre-som

förmånema det svårt för individ få sinagör att ettrar en grepp om
rättigheter. Mängden ändringar och myndigheter intedetgörav
lättare, fastän myndigheterna säkert efter förmåga.service bästager
Vem kan i dag någorlundamed säkerhet förutsäga sin pensionegen

förbättraFör servicen behövs organisatoriska och inforrna-att nya
tionstekniska lösningar. Enkla organisatoriska i formgränsytor av
medborgarkontor eller utnyttjande telekommunikationavanceradav

exempel på tänkbara lösningar.är

3.6 Ett omfattande reparationsarbete
pågår

Vårt intryck det finns relativt samstämmig uppfattningär att en om
vilka problem och brister vidlåder de offentliga transfereringar-som

Någon motsvarande konsensus hur de strukturella proble-na, om
bör lösas existerar dock knappast. debatten framförs heltImen

olikartade lösningar. Till dessa återkommer i kapitel
Problemen med tränsfereringamas kostnadsexpansion har utlöst ett
omfattande förändringsarbete i huvudsak inom för de beñnt-ramen
liga Beslutade regeljusteringar resultaten från desystemen. samt
utredningar arbetar eller nyligen slutfört sitt arbete kan kommasom
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några år. Detfunktionssätttransfereringamaspåverka äratt om
radikalanågradet behövsframtida lägedetta avgör meraomsom

granska detanledningñnns därförförändringar. Det att repara-
på-kommerhur detoch försöka bedömapågårtionsarbete attsom

föreligger.verka de problem som

Åtgärder påverka offentligadenkansom

ekonomin

siktar främståren. Degjorts deregeländringar harradEn senaste
ochåtstramade villkorbudgetsaneringenmedverka tilltill att genom

villkorenuppfyllamåletpolitiskaersättningsbelopp. Detsänkta att
detEMUunioneneuropeiskaanslutning till denför monetära -

skapatsannolikthar härs.k. konvergensprogrammet ett extra-
tryck.
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Vi har i tabell 3.1 ställt de årliga ändrade utbetalningarsamman
kan följa bl.a. villkor och föreslagna reformer.störresom av nya

Ändrade 1Tabell 3.1. utbetalningar för hushållstransfereringar

ÄndringBakgrund i mdkr, Kommentar
fast pris

Ändr.reg1er för social- -10,2 enl RFV för årmm prognos
försäkringen 1996-01 1997t.o.m.
Nya regler för bostadsbidrag 3,8 effekt år 1998-
och bidragsförskott fr.0.m.
1997
Ny sjukförsäkring enl. SAK 5,6 effekt år 2000,. inkl nivå--
SOU 1995:149, 1996:113 höjning till 80%

veckors4 sjuklöneperiod -1,7
enl 1995/96:209prop
Sammanhållet studiestöd enl. +1,5 ökade återbetalningar kan
Studiestödskommittén, SOU på sikt besparing påge en
1996:90 mdkr0,8
Ny arbetslöshetsförsäkring +0,6 effekt år vid 6%2000 ar-
enl. ARBOM, SOU betslöshet, inkl niváhöjning
1996:150 till 80%
Introduktionsers. till invan- +1,4
dr.enl. Invandrarpol. komm.,
SOU 1996:55
Summa -17.8

1 Exkl. pensionsavgiñsbeläggning transfereringama drygt 9en av
Miljarder kr/år vilken omförs från statsbudgeten till försäkringen.

Sammanställningen indikerar beslutade och föreslagna ändringaratt
i transfereringsvillkoren, de realiseras, kan minska de statligaom
utgifterna med 18 miljarder kronor, d.v.s. 5 dagensprocentca ca av
kostnader. Delar besparingen kan dyka socialbidrags-av upp som
kostnader. Samtidigt kan kommunerna komma avlastasatt genom
exempelvis statlig introduktionsersättning till flyktingar ochen ny
vissa invandrare förlängd a-kasseersättning. Några samladesamt en
beräkningar visar nettoeffektema för den offentliga ekonominsom
finns dock inte.



41SOU 1996:180

Åtgärder påverka styrningenkansom

kommer innebäraregeländringar har inneburit ellerFlera att en
på bekostnad tidigareersåttningsnivåema, i vissa fallensning avav

för deltagande i arbets-stimulanstillägg, exempelvis
"mamma/pappa"-rehabiliteringmarknadsutbildning, vid samt

återinförandeutredningsförslag tyder på visstledighet. Liggande ett
arbetslinjen,ekonomiska styrmedel för stödjasådana att exem-av

tilläggarbetslivsinriktad rehabilitering,pelvis ersättning vidextra
aktiva åtgärderarbetslöshetsersättning vid deltagande i vissatill etc.

ställsför få socialbidragpå vissa arbetsprestationerKrav att av en
styrmedelför använda sådanarättslägetdel kommuner ärattmen

oklart.

styreffekter,leda till oönskadeNågra aktuella regeländringar kan
för sjuk- respekti-skillnader i ersättningstakenexempelvis växande

för sjuker-Tio basbelopp föreslås härarbetslöshetsersättningen.ve
arbetslöshetsersättningen vilketisättning f.n. basbelopp5,5mot

sin sjuk-för försöker förlängakan innebära risk att personeren
föreslagnamotsvarande effekt kan den 98skrivning. En procent

vidarbetsskada i förhållande till 80ersättningen vid procent
sjukdom få."vanlig"

Ökade Hit hör införandeförsäkringsinslag vinner acceptans. av
arbetsgivaren be-i form karensdag och sjuklönsjälvrisker somav

ålderspensionssystemet.premiereserv i dettalar, begränsad nyaen
procent månadser-kan hit också räknas lägre 65Möjligen en

bortrevid långvarig eller ohälsasättning permanent samt paren-en
sjukförsäkringen förutsättsi arbetslöshetsersättningen. Dentes nya

stå på ben ii redovisningstekniskt avseende,också, åtminstone egna
förhållande till statsbudgeten.

hushållenåterfinns transfereringama tillden budgetprocessenI nya
riksdags-tiotal olika utgiñsområden, sorterande underinom ett sex

konsekvenserna dettautskott. för tidigt uttala sigDet är att avom
ingårekonomiska Samtidigt transfereringar itstyrsystem. somsom
ingårpolitikområde exempelvis bo-flera styrmedel inom ettav -

bostadsförsörjningutgiftsområdet "Samhällsplanering,stadsbidrag i
omprioritering uppstå någonoch byggande" kan svårigheter till om-

omständigheter torde statsmakter-transferering skenar. Under alla
krav på uppföljning och kontroll öka.nas
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Åtgärder påverka fuskkan ochsom

överutnyttjande

Inställningen till missbruk har skärpts. Bl.a. har den utredning som
gjort bidragit. års regeringsförklaringRRV dessa problem I 1996av

hette det bl.a. att:

"Fusk överutnyttjande aldrig och skalloch kan tolererassystemenav
bekämpas".

genomföraFörvaltningsmyndighetema har ökat sina insatser för att
åtgärder fusk. Som exempel kan försäkringskas-nämnasmot ett att

kontroller. Centraltpå olika håll i landet genomför systematiskasor
har utvecklat för insamlingRFV rapporteringsmodell löpandeen

missbruk.och sammanställning misstänkt fusk ochav

Samköming uppgifter från olika register i ökadgörs ut-av
sträckning, dock efter särskilt tillstånd. finns behov ytterliga-Det av

uppgifter aktörer.överföring mellan register ochre av

Åtgärder påverkar förvaltningenssom

organisation

pågårförändringsarbete rörande hushållstransfereringamaDet som
åtutanför myndigheterna relativt liten uppmärksamhet deägnar

infonnationsförsörjningsfrå-förvaltningsmässiga aspekterna, inkl.
orsak till kan utredningarna initierats ochEn detta attgor. vara

bedrivs sektorsvis.

ÖSA-utredningens förslag SOU 1996:4Ett undantag den s.k.är
inordna försäkringskassoma i den statliga förvaltningsstrukturenatt

regionala enheter "Socialförsäkringsverk". Motivetunder ärettsom
ställning oklarheter i lednings-bl.a. kassomas nuvarande lett tillatt

ansvaret.

försäkringskassa,Sjuk- och arbetsskadekommittén föreslår att ar-
samverkan förbetsförmedling och kommun utvecklar finansiellen

planera och genomföra rehabiliteringsinsatser och andra arbets-att
förberedande Försäkringsresurser fär användas föråtgärder. att

försäkringen.stärka sjukvården det minskar kostnaderna förom
formella åtgärden sig till de be-Den organisatoriska begränsar att
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rörda myndigheterna samverkansavtal med varandra be-sluter om
slutsordning och hur verksamheten skall bedrivas.

sammanhållna arbetslöshetsförsäkringenDen nya -
"omställningsförsäkringen" skisseras ARBOM-som av-

utredningen innebär inte heller några organisatoriska ändring-stora
försäkringen skall administreras befintliga arbetslös-Denar. nya av

hetskassor. föreslås obunden kassa inrättas förDärutöver att en ny
dem inte vill ansluta sig till de fackanknutna kassorna.som

Det pågående utredningsarbetet innebär vidare viss förenklingen av
infrastrukturen främst på studiestödsområdet där nytt,ett samman-
hållet studiestöd nuvarande olika former. allmän arbets-Enersätter
löshetsförsäkring innebär förvaltningen övrigtsamlas. Iatt synes
knappast några förvaltningsmässiga konsekvenser till följd färreav
transfereringsforrner aktuella.vara

3.7 En plattform för fortsatt
reformarbete

Avslutningsvis skall vi, översiktligt och i punktforrn, försöka skis-
"plattform"den nollaltemativ vilken behovetgentemotsera av

eller mindre förändringar i transfereringamas utformning ochstörre
administration skall bedömas.

Naturligtvis det inte möjligt någon säkerhet, för-med absolutär att
utfallet det förändringsarbete pågår. avgörandeEnutsäga av som

fråga exempelvis maktskiftningar förutsättning-ändrarär om som
i politiken försökerkommer inträffa. plattform härDenattarna

teckna framskridetgäller nuläge omkring år utgångs-1998. Enett
punkt den politiska inriktningen i medär överensstämmeratt stort
dagens.

Vi beskriver i första hand de faktorer hänger ihop med transfe-som
reringamas utformning och administration. tidigareDet är som

svårt boskillnad mellan dessa två aspekter. Problemgörasagt att
hänger ihop med utfominingen också administra-regelsom ger som

tiva problem.
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L påhöjda välfärdssystemenkravFortsatt höga eller

inteTransfereringskostnademas expansion har dämpats. Men om
bl.a. måste in-reguljära arbeten väsentligt ökar,sysselsättningen i

sannolikt fortsatta bespa-lyckas, kommertegrationen invandrareav
sarnhällseko-balans ibehövas för vidmakthållaringsåtgärder att att

transfereringar ochbesparingar pånomin. Regeringen prioriterar
socialanedskärningar i desubventioner framför ytterligareandra

verksamheterna.

föranspråk.inför ökade FörutomSamtidigt ställs välfärdssystemen
vid den struk-behövs försörjningsstödvid arbetslöshet,försörjning

medrörligheti arbetslivet innebärturella förändring störresom
fastamindreoch arbetsplatser, ellerbyten mellan yrkentätare mer

och andra omställ-vuxenstudieroch däremellan perioderarbeten av
ordinarie inkomster.ningsåtgärder utan

O för transfereringarnaSektoriellt delat ansvar

studiestödet kommerarbetslöshetsstödetSocialförsäkringama, samt
arbetslöshets-gällerkoncerner. Vadadministreras helstatligaatt av

administrationenprivaträttsliga a-kassor istödet medverkar av en
omställningsförsäkring.statligt styrd

social-för det skyddsnätethuvudmanKommunen är yttersta -
ocksåoch administrerar detta.bidragen -

förriskenansvarsfördelningen består,sektoriellaGenom den äratt
ekonomisk övervältring kvar.

skil-uppdelningen på mångakonserverarbudgetprocessenDen nya
övergripan-möjligheter tillStatsmaktemastransfereringsformer.da

uppståtthar svårigheterstyrning har stärks. Samtidigtde ekonomisk
på transfe-minska trycketåtgärder kanomfördela medel tillatt som
transfere-förmånsstyrdaoväntade ökningar ireringama eller möta

ringar.

Gränskonflikterna växer0

Bakgrundenoch kommunerna.Gränskonfliktema ökar mellan staten
ochslår igenomtransfereringamaåtstramningen i de statligaär att
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allt fler, särskilt invandrare förgränsenatt statenspasserarsom
ekonomiska blir beroende socialbidrag. Frågan sta-ansvar, av om

styrning respektive kommunernas självständighet och möjlighettens
påverka sina kostnader på sinställsatt spets.

Även mellan olika statliga transfereringar uppstår gränskontlikter.
Införande bortre för arbetslöshetsstödet ökar trycketparentesav en
på ohälsoförsäkringenutnyttja arbetsmarlmadspolitiskatt som ven-
til. En renodling kan bli svår uppnå.att

Gränsdragningsproblem också tillkvarstår rörande stödet de vuxen-
studerande påberoende svårigheter definiera och mellanatt styra
arbetslivsinriktad utbildning respektive reguljär utbildning. Ersätt-
ning från omställningstörsäkringen förblir detängynnsammare nya
sammanhållna studiestödet.

|Nivåskillnader förmånermellan olika finns kvar0

finnsI försäkringssystemen skillnader vad gäller grundnivåer och
samtidigttak. De fungerar instrument för omfördelning ärsom men

främmande försäkringssynpunkt. Särbehandlingen arbetso-ur av
kontrollproblem.lycksfall i den sjukförsäkringen skaparnya

sjuk- och föräldraförsäkringen arbetslöshetsstöden gällerI samt
ersättning for inkomstbortfall. Jämförbara nivåer vid80 procent

normala inkomster gäller även sammanhållna vuxenstudi-det nya,
före återbetalning.esystemet -

Socialtjänstlagens behovsgrundade regel den enskildes tillrättom
skälig levnadsnivå kontrasterar vidare allt den marknads-motmer
styrda lönebildningen och konserverar problemet med höga re-
servationslöner.

Ökade försäkringsinslag accepteras

Införandet självrisker i form karensdagar, egenavgifter, for-av av
längd sjuklön liksom begränsad premiereserv i ålderspen-även en
sionen har, i kombination med krav fortsatta besparingar och
balans i statsbudgeten, banat för ökat försäkringstänkande iväg ett
transfereringama.
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Transfereringarnas infrastruktur förenklatshar0

och har fram till vissKraven på renodling legitimitet lett en sam-
sjukförsäk-transfereringar likartad syfte.manläggning med Enav

ring, omställningsförsäkring sammanhållet studiestödoch gtg
transfereringsformer.tillsammans tiotal tidigareersätter ett

överutnyttjandeSkärpta insatser fusk ochmot0

Ökade för kontroll ochkrav ställs på myndigheternas insatser upp-
"legitima" ochföljning. följer sådana åtgärder blivitDetta attattav

drivkrafter häm-transfereringamas konstruktion innehåller få som
myndighe-umyttjandet. försvåras resursbrist hoslnsatsernamar av

transfere-legala hindren på undanröjas påDe är vägtema. att -
ringsområdet nivå gällergäller integritetsskyddett samma som
inom skatteområdet.

behov information, insyn och enkla kontakt-Medborgarens0 av
förvaltningsorganenmed växerytor

Flera förhållanden medverkar till detta. Hit hör;

ändringar regelverket for transfereringama,täta av

invandrarnas speciella situation högt bidragsberoende,med ett0
dåliga kunskaper svenska förhållanden och i detmedparat om

svenska språket,

inblandadeflera sektorer i transfereringama,äro

successivt ökande medvetenhet existerande rättigheter:om

IbådeAdministratörernas uppgifter minskarökar och0

Belastningen minskar till följd av;

förlängt arbetsgivarinträde i sjukförsäkringen från två till fyrao
veckor,
färre transfereringsfomier främst inom studiestödet,c
ökat ianspråktagande modern informationsteknik.avo

Belastningen ökar till följd av;
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uppbyggnaden samverkansformer på lokal nivå forav nyao ar-
betslivsinriktad rehabilitering,

ökade insatser for behovsprövning och kontroll enskildao av
ärenden uppföljning ekonomi och effekter transfere-samt av av
ringarna,

krav från medborgarna bättre information och förenkladeo
kontaktytor myndigheterna.mot
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4 ALTERNATIV UTFORMAATT

FÖRVALTAOCH

TRANSFERERINGARNA

4.1 Utgångspunkter

brister redo-beskrivning transfereringssystemensDen som nuav
ihop medvisat på problemen i många avseenden hängerpekar att
omfördel-från ersättningsnivåer,utfomming. Bortsersystemens

välfärdspoli-uttryck förningsprinciper och andra villkor är ettsom
för det härtiska ställningstaganden vilka ligger utanför ramen upp-

forvaltningsmässigñnns antal förhållandendraget, det artett av
kommer dessamedverkar till bristerna. Enligt vår bedömningsom

reparationsarbeteförhållanden kvarstå det omfattandeatt trots som
pågår. hörHit att;nu

med sin budgetmellan flera aktörer, ochdelatäransvaret envar
övervältring,fortsatta risker föroch kultur, vilket bl. innebära.

antalförfattningsmässiga regleringen skerden stortettgenomo
teknisk samordning,specifika med bristandelagar

drivkrafter tillregel inbyggdakonstruktionema saknar som0
och hushållning,självkontroll

alltid organisa-finansiering och beviljande ersättning inteäravo
toriskt kopplade,

delar bidragssystem,försäkringssystemen tillär storao

för motverkaStora krav ställs alltjämt på kontroll attexterno
saknar självkontrolle-missbruk till följd bidragssystemattav

rande drivkrafter,

förutnyttjas effektivt bl.a.legala hinder motverkar IT attatto
effektivisera verksamheten.förbättra kontrollen och

iknappast möjligt skilja problem har sittDet är att ut ursprungsom
sitttransfereringamas utforrrming respektive sådana harsom upp-

omfattandehov i hur administrationen organiserad. Förstär en mera



50 SOU 1996:180

reformering transfereringamas utfomming kan enligt vår bedöm-av
ning skapa förutsättningar för fullt tillkomma med da-rättaatt ut

brister den kanske också skapar nyagens men-

Ett motiv för genomgripande reform behövs för-äratt atten mera
valtningskostnadema relativt låga. innebärredan Detär ävensett att

avsevärd effektivisering administrationen inte framståren som enav
mirakelrnedicin löser problemen kring transfere-de tungasom
ringama. måsteNaturligtvis "konventionella" rationali-
seringsåtgärder uppmärksammas, inte primärt bespa-men som
ringskälla. Istället kan ökade administrativa insatser exempelvis för

förbättra kontroll och samverkan motiverade föratt att mot-vara
verka effektivläckaget i och förbättra träffbilden. En ad-systemen
ministration får sarmolikt också högt egenvärde med-ett attgenom
borgarna uppfattar förvaltningen transfereringama snabb,av som
kostnadseffektiv, träffsäker och rättvis.

ocksåFörslag och idéer långtgående reformer förs alltmerom mera
administrativai debatten. vårt uppdrag ingår granska deI att

konsekvenser följer samordnat system typett extremtsom av av
y inkomstbortfalls-generellt medborgarkonto eller sammanhållenen
försäkring enligt m.fl. båda alternativ kanBröms Dessa ses som
exempel på idéer till omfattande reformer transfereringama somav
dykt i debatten. Huvuddragen i tiotal sådana förslagettupp som

de åren redovisar i bilagapresenterats senaste

utfonn-För utlösa radikal förändring transfereringamasatt en av
ining krävs tydliga krav från högsta politiska nivå. Med avstamp

den problembild redovisat kapitel gällai 3 bör kravensom en
utfomming som;

transfereringskostnadema harmoniseras medmedverkar till atto
samhällsekonomin,

innehåller stynnedelsjälvkontrollerande incitament och somo
behovetminskar myndighetsprövning och kontroll,av

motverkar fusk och överutnyttjande,o

skapar förutsättningar för förvaltning fungerar friktions-en somo
fritt och kostnadseffektivt,



51SOU 1996:180

ökar medborgamas/väljamas och insyn,acceptanso
regeringsförklaringens ord,stöder välfärd meden som,o

"omfattar alla".

Vi skall i det fortsattaekvationen ingalunda lätt lösaDen är att
olika utvecklingsvägar kanförsöka urskilja och diskutera vilka som

olika utfommingar på-finnas och översiktligt försöka bedöma hur
forvaltningsmässiga konsek-verkar problembilden med fokus på de

vensema.

varför har offentligafinns det skäl något belysa motivenFörst att
transfereringar.

4.2 Motiv för offentliga
transfereringar

svenska väl-offentliga transfereringarna grundsten i denDe är en
färdspolitiken.

Socialförsäkringarna karakteriseras de obligatoriska,ärattav
omfördelande och solidariska.

individer ställsObligatoriet motiveras risken för vissaatt annarsav
påutanför. del kan det, exempelvis beroendeeller ställer sig För en

tecknahög riskbild, svårt i marknadsbaserat systematt etten vara
försäkring marknadsimperfektioner.till rimlig kostnaden

Vissa skulle i frivilligts.k. free riders, systemett sanno-personer
likt utanför förlitande på samhälletvälja ställa sig i ytterstatt att

effekten kan enskilda indi-ställer Den omvända sägas attupp. vara
vider, inte tänkta förmånstagare konstru-när systemensom var som
erades, sitt beteende till bli just förmånstagare moralattanpassar
hazard.

Några kan risk så liten de inte beredda betalabedöma sin är attatt
vilket då för övriga adverse selec-premien, driver kostnadernaupp

tion, andra åter saknar förmåga långsiktigt planera ochatt spara
inför oförutsedda händelser. Genom obligatoriet uppnås bredast

kostnader.möjliga utjämning och Stabilisering risker ochav
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Karakteristiskt för det svenska socialförsäkringssystemet detär att
till delar utformats för omfördela inkomster mellan olikastora att

individer och mellan olika skeden i livet. Omfördelning-grupper av
uppnås dels individer inte bidrar till finansieringenatten genom som
försäkringen ändå berättigade till förmåner, delsär attav genom

vissa får bättre "avkastning" på sina avgifterandraängrupper en
för försäkringen. På detta kan acceptabeltsätt ett
"försäkringsskydd" bli tillgängligt för individer med dålig eko-även
nomi. Det förtjänar här påpekas objektet för de svenskaatt att
transfereringama den enskilde individen och inte familjen iär som
vissa andra länder. Symptomatiskt för omfördelningstanken är att

bidrag, såsom bostads- och bambidragen, kommitäven attrena
räknas i socialförsäkringen.

Omfördelningsprincipen sig uttryck i socialförsäk-äventar att
ringama solidariska i den meningen någon riskberoende diffe-är att
rentiering premieuttag och ersättningar förekommer.inte Ett rentav
försäkringsmässigt aktuariskt tänkande åtminstone hittills,har,
varit främmande. Solidariteten försäk-understryks delaratt avav
ringen finansieras allmänna skattemedel.av

Ett ytterligare motiv för försäkringar regii det allmännas är porta-
biliteten, dvs. till skall följa individenersättning enkelt kunnarätten
vid arbetsbyten. motiv förefaller inte varit centraltDetta hittills ha

torde bli betydelse på framtida, rörligareavsevärtstormen av en
arbetsmarknad.

Vad socialförsäkringama kan i allt väsentligt ävensagtssom omnu
gälla arbetslöshetsersättningen och måni viss studi-sägas även

estödet. Beträffande arbetslöshetsersättningen gäller dock denatt
inte obligatorisk då medlemskap i a-kassa frivilligt.är är

4.3 Principer för utformaatt

transfereringar

I kapitel pekade3 på många syften dikterar de svenskaatt trans-
fereringamas utfomming. Ofta flera syften isamtidigt inbyggdaär

viss transferering. Särskilt kombinationen försäkra in-motatten
komstbortfall och omfördela inkomster till följdhar demogra-att av
ñsk utveckling, inflation, arbetslöshet kommitetc. att generera pro-
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de egentli-förtroendekris förembryo tillinnehållablem kan ettsom
socialförsäkringama.ga

transfereringar-utfommingaralternativatillmånga förslagenDe av
åstad-påoñai olika fora byggerframförts strävan attensomna

mellansambandenfokus påMedslags renodling.komma någon
valtadministration harochutfommingtransfereringamas att

modell:följandeutifrånutfominingaralternativadiskutera

transfereringar tillutformaAlternativa modellerFigur 4.1 att
hushåll.

Individ

Å ReglllläraBIndividorienteradeA -
försäkringarsystem

RiskförsäkringarGrundtrygghet i4

Försäkrings-DSamhällsorienteradeC V
orienteradetrygghetssystem

Samhälle trygghetssystem

syf-skala därbeskriverRiskförsäkring""GrundtrygghetAxeln en-
formgrundtrygghet iå sidantransfereringenmed är atttet avgeena

inkomstbortfallandraå denrespektivegenerella bidrag ersättaatt
risk.till inkomstrelateratstorlekersättningensdär samtär

huvudmannaskapdärskalaIndivid" beskriver"SamhälleAxeln en-
andrasamhället, å denpåhelt liggerfinansiering å sidanoch ena

individen.läggs på

transfereringarhör dåtrygghetssystem""individorienteradeTill A,
kangrundtrygghet. Detför sinindividen åläggsdär att egensvara

medbor-tvångssparande t.ex.åläggersamhälletske ettattgenom
hotasgrundtrygghetenträder förstgarkonto eller när

högkostnadsskydd.
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Till "reguljära försäkringar" hör exempelvis liv- och olycks-
fallsförsäkringar privata eller kollektiva organisationer erbjudersom
utanför samhällets regi. Hit hör avtalsförsäkringar komp-även som
letterar socialförsäkringama.

Till "samhällsorienterade trygghetssystem" hör generella bi-
dragssystem, endera utformade så lika förmåner utgår till allaatt
berättigade nuvarande barnbidrag fönnånemaeller diffe-att
rentieras efter behov nuvarande socialbidrag.

Till försäkringsorienteradeD, trygghetssystem" hör transferering-
med syfte den vållande förlorat sin in-ersättaatt utan egetar som

komst och där ersättningen står i relation till inkomstbortfallet. In-
täkter och utgifter skall i princip balansera längre period iöver en -
sin renodlade form premiereserver.mest som

De svenska offentliga transfereringama till hushållen hu-utgör
vudsakligen kombination C och SamhälletD. garanterar atten av
alla har grundskydd och i de flesta fall standardskyddett även ett

till viss nivå. Försäkringsmässigheten har bl.a. till följdupp en av
den samhällsekonomiska utvecklingen blivit allt urholkad. Ut-mer
fomining A i nuläget de åter-närmastrepresenteras av
betalningsplilctiga studiemedlen.

4.4 Konsekvenser olikaav

utformning

De problem förknippade med transfereringama till hushållenärsom
står redan i samband med utfominingen. Sambandennärasagtssom

dock mycket komplexa och beror förhållanden kultur,är av som
skattesystem etc.

Vi skall ändå försöka lyfta fram huvuddragen vilka effekterav som
olika utformning hushållstransfereringama kan få och hurväntasav
de kan tänkas påverka de problemområden lyft fram, dvs. påver-
kan på offentlig ekonomi, möjligheter till styrning, inverkan på fusk
och överutnyttjande förvaltningsmässiga konsekvenser. Viktigtsamt

också försöka bedöma hur förutsättningarna bedriva denär att att
svenska välfardspolitiken påverkas olika utformningar.av
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Påverkan på offentlig ekonomi

förväntas ledatrygghetssystemindividorienteradeövergång tillEn
sänk-utgiñema ochde offentligabetydande minskningtill enaven

huvudsakligenEffekten uppstårning skattetrycket. attgenomav
obli-individuella,transaktionertransfereringama med överersätts

nödvändigtvissåledes inteinnebärgatoriska konton. Systemet att
tillökar i förhållandedisponibla inkomstengenomsnittligaden

bristsituation. Inci-ilikviditeten förbättrasdagsläget dock kan en-
överkompen-och bortfallethushålla medtamenten att avresurserna

medföra viss nettobespa-inkomster kantillfälligt högasation vid
effekter.har likartade"högkostnadsskydd"ring. Varianten

denkostnader avlastasleder också tillReguljära försäkringar att
kan i princip heltekonomin. Förvaltningenoffentliga övertas av

forsäkringsmarknaden.reguljäraaktörerna på den

och kollektiva ellertransfereringarkombination offentligaEn av
förrnånema blir allt-Om de samladekomplement möjlig.privata är

överutnyttjande och bort-leda tillkan det emellertidför generösa ett
såvälnegativa effekter förinnebärarbetskraft vilket i sinfall turav

Samhällsekonomi.offentlig ekonomi som

trygghetssystemförmånsbaseratsamhällsorienterat,Att ärett
påexplosionsartade utgiñsökningartilloch kan leda stats-trögstyrt

årenbostadsbidragen. Mellan 1990exempletbudgeten visar bl.a.
Konsekven-miljarder kronor.från till 8,7och ökade dessa 3,11994

till hur förmå-direkt koppladeoffentliga utgifternaför de ärserna
förmånerrättigheterna uppbära dessaoch hurkonstruerats attnema

tidsperiod.faller under vissut en

utanför statsbudge-medger finansieringförsäkringsorienteringEn
och försvårabli "synvilla"Avlastningen kan dock lätt stats-ten. en

undvika detta har vissaBl.a. förkontroll och styrning.maktemas att
Lönegarantifon-Arbetsmarknadsfonden ochfonder såsomtidigare

anslag på statsbud-1995/96 förtsden fr.o.m. budgetåret somupp
geten.

tilleffektema övergångberäkningar avseendeNågra sam-av en
trygghetssystemrespektive försäkringsorienteradehällsorienterade

naturliga skäl.saknas av
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För uppnå några reella, ekonomiska besparingseffekteratt av en
försäkringsorientering måste sannolikt det ekonomiska ansvaret

och tydliggöras, dvs. försäkringen bör göras autonom.separeras
Därigenom skapas förutsättningar för resultatorienterad styrningen
och stimulans nå kostnadseffektiva resultat. Med den terminologiatt

använder i denna studie krävs inför självkontrollerandeatt man
drivkrafter i konstruktionen. förutsätter i sin statsmak-Det tur att

befogenheteröverlämnar tillräckliga till de för-terna styrorgan som
säkringen.

sådant försäkringssystem frånEtt bör skyddat obe-autonomt vara
fogade ingrepp till följd statsñnansiella växlingar. Huruvidaav
detta innebär positiva eller negativa effekter för offentlig ekonomi
och Samhällsekonomi i det korta perspektivet inte givet. Enär auto-
nomi begränsar den politiska friheten Samtidigt stärksatt agera.
intressenternas drivkrafter till ekonomiskt korrekt handlandeett
inom försäkringens Frågan behandlas vidare i avsnitt.nästaramar.

Påverkan på styrning drivkrafteroch andra

Mycket debatten kretsar kring olika inte kan för-att parter styraav
månssystemen på önskat vilket kan medverka till inlåsning-sättett

överutnyttjande, fördyringar och bristande effektivitet. Vilkaar,
övergripande möjligheter förbättra styrning och ingjuta själv-att
kontroll innebär då olika utfominingar

Rent allmänt torde kunna fastslås det kraftfulla incitamen-att mest
för såväl förvaltningsorgan och andra aktörertet mottagare som

uppstår transaktion undersök-berör den plånboken. Ennär en egna
ning effekten självrisk/karensdag infördes sjukförsäk-iattav av en
ringen skulle sannolikt belägg för detta.ge

Såväl individbaserade trygghetssystem reguljära försäkringarsom
innehåller tydliga incitament detta slag.av

Samhällsorienterade trygghetssystem fönnånsbaserade ochärsom
automatiskt räknas i takt med den allmänna prisutvecklingenupp
och finansieras allmänna skattemedel härvidlag motpol.utgörav en
Självkontrollerande drivkrafter saknas. Denna utfomming ställer

krav på detaljstyming, kontrollerande och sanktioner.stora resurser
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någrainnehåller inte givettrygghetssystemFörsäkringsorienterade
socialförsäk-egentligasjälvkontroll. Dagensincitament tillpositiva

avgörandepå någotavseende knappastskiljer sig i detta sättringar
sjukförsäkringenöverskottet iväxandeDetfrån bidragssystem.rena

såle-återspeglasarbetslöshetsförsäkringenunderskottet irespektive
avgiñema.justeringar iinte i någrades

Övergripande finansielllångsiktigtskapaförutsättningar för att en
för-finansielltkunna byggasbalans skulle autonomaattgenom

arbetsskadekommitténochSjuk-skapades. På uppdragsäkringar av
försäk-till sådanmodellutvecklathar Statskontoret autonomenen

Resultatetohälsoförsäkring.beträffanderingskonstruktion aven ny
slutbetänkandei kommitténsbilagaredovisasdetta arbete, somsom

förebild.används härSOU 1996:113, som en

högförvaltning ochkostnadseffektivtilldrivkrafterförankraFör att
kommuner,såsomberörda intressentermåluppfyllelse hos stat, ar-

försäkringensibör dessaoch arbetstagarebetsgivare representeras
skallföreträdsintressenterpå olika nivåer. Destyrande somorgan

avgiñsdif-användaMöjligheternafinansieringen.också bidra till att
måsteStyrorganenstyrinstrument börferentieringen övervägas.som

bl.a.frågori strategiskabeslutamed befogenheterförses att om
ochaktiva åtgärdermellanawägningaroch premier,ersättningar

utbetalningar etc.

försäk-ökatlåtitstudie Statskontoretsärskildaden göraI omsom
ochhushållentransfereringama tilloffentligai deringsinslag som

ersättningsni-relaterarmodellanvisasbilagts denna rapport somen
inkomstförlusten. Kon-orsaken tillkontrollerbarheten ivän till

arbetslin-stärkerstyrmedel bl.a.fungerarstruktionen ett somsom
för-utvecklingenvidkunna beaktasjen. börDen av

säkringsorienterade system.

sådanstymiedel vad gällerregeringensochRiksdagens autonomen
ochövergripande målformuleraförsäkring består bl.a. i att ange

för-funktionensjälvständigaavgifter.förmåner och Denförramar
utnyttjasinteutanför sinaförsäkringen gränserutsätter att som en

rubba demotiv får inteTillfälliga politiskabudgetpolitiken.del av
Överskott inomförsäkringen.förförutsättningarnaekonomiska

ñ-användas förintefår i principförsäkringenolika attgrenar av
skall fonderasutanförändamål liggernansiera systemet utansom

premiesänkning.föreller utnyttjas
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Påverkan på fusk och överutnyttjande

Möjligheterna transfereringamas utfonnning motverkaatt genom
missbruk följer i princip vad angående styrningsagtsav som ovan
och andra drivkrafter. Under förutsättning trygghetssystemenatt

i fortsättningen grundas påäven obligatorium bedöms alltså deett
bästa förutsättningarna uppkomma vid val individorienteradeav

Ett kontosystem torde dock innehålla uppenbara risker försystem.
"free-rider" eller "moral hazard" det svårt haäven är attom en upp-
fattning omfattningen sådant beteende.ettom av

Försäkringsorienterade uppbyggda fristående,system, auto-som
fondlösningar, erbjuder också goda möjligheter motverkaattnoma

missbruk och överutnyttjande. Genom beslut finansiering,att om
styrning, utbetalning och kontroll samlas hos aktörema har dessa ett
starkt intresse motåtgärder vid behov snabbt in.att sättsav

De samhällsorienterade trygghetssystemen har i detta avseende en
akilleshäl kräver utbyggd kontrollapparat.som en

Förvaltningsmässiga konsekvenser

För administrera reguljära försäkringar finns väl uppbyggdatt en
marknad. Genom tidigare avregleringar och det svenska medlem-

Ävenskapet i hållerEU den marknaden på vidgas. för kollektivaatt
försäkringar i facklig regi finns forvaltningsapparat falla till-atten
baka på.

Individorienterade trygghetssystem. Oavsett huvudmannaskapsfrå-
skall diskuteras uppstår förvaltningsmässigagan som senare- -

konsekvenser i två avseenden.

För det första: Ett generellt medborgarkonto anledning attger om-
dagens sektoriserade indelning.pröva

För det andra: Genom att innehåller drivkrafter åt-systemet som,
minstone för flertalet, innebär efter "hushållasträvaratt attman
med sitt konto", kan kraven på för främst kontroll minskaresurser
något. Om vill fortsatt stark styrning behöver dockstaten utöva en
varje utbetalning och godkännas i förväg.prövas
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uppbyggdaFörsäkringsorienterade trygghetssystem, autono-som
medledningsorganisation fondstyrelserleder tillsystem,ma ny

hur många för-på och regional nivå. Beroende påkanslier central
parallella ledningsorgansäkringar konstrueras, kan antalettsom

behöva byggas upp.

omfattningen behöver kunnandeMed hänsyn till den ekonomiska ett
verksamhetensamhällsekonomiska effekternadet gäller denär av

kunna samordnastillföras. Finansförvaltning och administration bör
för flera försäkringar.

stärkas och organisatorisktTillsyn och utvärdering behöver eventu-
förläggas utanför försäkringsorganisationen.ellt

skatteñnansieringSamhällsorienterade trygghetssystem förutsätter
ochförvaltning i myndighetsform. Organisatorisktoch ansvaren

Även vid fortsattbudgetansvar kopplade till varandra.bör envara
samordna vissasektoriserad förvaltning kan det finnas fördelar i att

och/eller samord-funktioner. utbetalningsfunktionEn engemensam
skyldighet löpandening med skatteförvaltningen i form attav en

kontrolluppgifter utbetalade transfereringar kanredovisa över-om
nödvändiga vidDärmed skulle de kontrollmekanismer ärvägas. som

denna utformning kunna stärkas.

Offentlig privat regieller

försákringsoriente-Förvaltningen såväl individorienterade somav
överlåtas pårade trygghetssystem kan i princip helt eller delvis

privata Sverige hanteras a-kasseersättningen för närvarandeIorgan.
på närliggande exempel den obligatoriskadetta Ettsätt. ärannat,

påtrañkförsäkringen. avgörande samhällets krav insynDet är att
och kostnadseffektivitet kan tillgodoses vid privatisering.en

Olika transfererings-studier visar de offentligt administreradeatt
har betydligt lägre administrationskostnader i relation tillsystemen

försäkringar privatatotala utbetalningar de administrerasän som av
försäkringsbolag jfr bilaga Redovisarl RFV 1995:4 Privatsamt -

försäkringar,offentligt analys drifts-och administrerade En av
kostnaderna.

för-skillnader torde deEn grundläggande orsak till dessa attvara
säkringar i dag administreras privata försäkringsinstitutsom av



SOU60 1996: 180

kännetecknas individuell utfomining, riskbedömning och högenav
offentliga försäkringarna bestårgrad personlig service. De avav

standardiserade produkter likvärdiga villkor för alla försäk-med
ringstagare.

örsäkringsadministration vidare verksamhet inne-F är synesen som
professionellhålla skalfördelar såväl ekonomisk art.stora av som

produktionklassiska motivet för privatisera offentligDet äratt att
dradet därmed går öka kostnadseffektiviteten att nyttaatt avgenom

transfereringama kan admi-konkurrensfördelar. förutsätterDet att
kunnanistreras antal bolag. Alternativt skulle tjänstenett stortav

socialpoli-upphandlas för bestämd period. Av bl.a.i konkurrens en
så omfattandetiska skäl kräver dock enhetlig socialförsäkring enen

på premier och ersättningar, portabilitetreglering med avseende etc.
spridningdetta i praktiken upphäver konkurrensen. En trans-att av

skulle ocksåfereringama till många, fristående förvaltningsorgan
för hindra nå-ställa krav på väl utbyggt informationsutbyte attett

dubbelparallella försäkringar och därvid uppbäratecknaattgon
ersättning.

princip bördärför offentliga transfereringar iVår slutsats är att
kanYtterligare skalfördelaradministreras offentliga organ.av

sammankoppling transfe-administrativeventuellt vinnas avgenom
A-kasseersättning,hanteras i block.reringsfonner i dag smärresom

avseende.uppmärksammas i dettasocialbidrag och lönegaranti bör
fått fram emeller-siffror på förvaltningskostnademaDe gersom

sådan utveckling. finnstid inte något entydigt stöd för Det san-en
nolikt skalfördelama upphör. Enövre gräns när noggrannareen

skäl måste beaktas,analys behöver varvid andragöras även exem-
utbetalningsansvar.pelvis sambanden mellan ñnansierings- och

privat marknad.försäkringar kan överlåtasKompletterande
beslutafor försäkringarMöjligheterna för attstyrorganen autonoma

försäkring ska läggas exempelvisdriften respektive outsour-var av
cing bör kunna övervägas.

Välfärdspolitiska konsekvenser

i alltframtida transfereringssystemUtgångspunkten är ävenatt ett
omfordelande, solidariskt ochväsentligt skall obligatoriskt,vara

princip detta.portabelt. Samtliga utformningar medger i
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Reguljära försäkringar kräver dock omfattande regelverk medett
åtföljande marknadskrafter-tillsyn och kontroll i syfte begränsaatt

tänkbartVi finner därför detta alternativ knappast äratt annatna.
komplement till offentliga transfereringar.än som

Individorienterade trygghetssystem innebär svårigheter upprätt-att
hålla omfördelning ambitionsnivå tillpå nuvarandeen grupper som

arbetskraften.olika skäl inte kunnat eller velat delta i För attav
klara detta behöver relativt andel tvångssparandet avsät-storen av

generell avgift koppling till det kontot. Itas utansom en egna ex-
"medborgarkonto" tredjedel. frågaemplet Ennämns öppen är varen
mellan sådan skatteliknande avgift och avsättning till detgränsen en

kontot skall gå drivkraftema i förloras. Ettsystemetutan attegna
kontobaserat främst lämpat för omfördelaattsystem resursersynes
inom individs livscykel.en

utformning på högkostnadsskydd kan det enkla-En baserad göraett
klara omfördelning mellan Gränsen där det of-attre en grupper.

fentliga kostnadsansvaret kan här skräd-träder och övertar mera
eller behov vid varje tillfälle skalldarsys efter de vär-grupper som

nas.

transfere-På motsvarande kan försäkringsorienteringsätt en av
fördelningspolitisktringarna komma försvaga funktionen ettatt som

instrument till människor befinner sig utanför försäkringskol-som
lektivet. lösning vidga försäkringen till försäk-En på detta är att

tyskaringstagarens hushåll enligt den modellen, att statenen annan
utanförstående.går finansiär vad gäller dessasom

möjlig-Samhällsorienterande trygghetssystem erbjuder de största
heterna för politikerna omfördela samhällets enligt denatt resurser
vid varje tillfälle rådande politiska doktrinen. Om bred uppslut-en

ochning kring eftersträvas bör generellasystemensystemen vara
inte begränsade till basalt, behovsprövat grundskydd.ett

4.5 Slutsatser vägvaloch

Sammanfattande slutsatser

avlastningen på offentliga utgiñema kan vidDen de väntasstörsta
övergång till reguljära försäkringar eller individorienteradeen
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sådan inrikt-trygghetssystem. också naturligt eftersomDet är en
indivi-ning innebär samhället för och kostnader påöveratt ansvar

och implementerar drivkrafter stöder arbetslinjenden därmed som
resurshushållning. Med oförändrad nivå på omfördelningen kanoch

motsvarande tillväxtlikviditeten förbättras för individen någonmen
den disponibla inkomsten tiden uppstår inte. Ur väl-överav

bedömningfärdspolitisk synvinkel uppstår samtidigt enligt vår up-
förutsättningarna omfördelapenbara nackdelar vad gäller att resur-

imellan olika Reguljära försäkringar bör dock vissser grupper.
utsträckning kunna utnyttjas komplement till offentligaettsom
transfereringar.

försäkringsorientering vissa transfereringar kan likaså ledaEn av
till realt offentlig utgiñsnivå. Pålägre ärsätt som ovanen samma
detta följden självkontrollerande incitament för intressentemaattav
kan vilka hämmar benägenheten till ochbyggas i uttagsystemen
ökar kostnadseffektiviteten i förvaltningen. förutsättningEn är att

ochvarje försäkring på lämpligtavgränsas sätt,ett styrs autonomt
utformade. Vid sidanvillkoren i övrigt försäkringsmässigtäratt av

måste finnasbetala kontantersättningar till de försäkrade detatt ut
för-finansiellt för sådana aktiva åtgärderett utrymme gynnarsom

krävssäkringen. upprätthålla acceptabel välfärdsproñlFör attatt en
statsmaktema drar och kretsen försäkringstagareattupp ramar av
blir tillräckligt vid.

Påverkan offentliga utgiñema samhällsorienteratpå de ettav
trygghetssystem direkt följd hur förmånema konstrueratsår en av
och rättigheterna faller Systemet och kräver,hur itrögstyrtärut.
brist på självkontrollerande incitament hos striktintressentema, en
myndighetskontroll träffsäkerheten inte ska minska. Sin styrkaom
har utfomming välfardspolitiskt omfördel-denna som
ningsinstrument.

Vår slutsats ingen enhetlig modell alla de hus-är att passar
hållstransfereringar studerat. handlar istället förDet attsom om
varje transferering välja utfominingden bäst dessmotsvararsom
syfte och kraven på resurshushållning. Vi detta bäst skerattanser

utformningen olika transfereringar bidragrenodla iattgenom av
respektive försäkringar. första införande kontosys-Ett steg mot av

bör också kunna transfereringar där denvad gällerövervägastem
livscykelomfördelande profilen särskilt framträdande. inne-Detär
bär dagens svenska blandmodell överges.att
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för4.6 Skiss till strukturen ny
hushållstransfereringar

strukturvårt detaljutforma framtidaDet ingår inte i uppdrag att en
Flera olika kopplingar möjliga. äför hushâllstransfereringama. är

"Om social-struktur finns i den bilagda konsultrapportenskiss till
ledningstruktur och administration". Medförsäkringens optimala

uppbyggnadvåra studier transfereringamas syfte ochavav egna
har dock gjort skiss tilloch konsultens slutsatseretc. enen grov

fördelning. primära syñet illustrera vårtDet är att resonemang om
transfereringama och analysera de förvalt-tydliggöraatt att

sådan utfomming. andraningsmässiga konsekvenserna Enav en
transfereringar efter omstruk-utgångspunkt har varit antaletatt en

och in-i for förenkla förvaltningturering bör färre dagän attvara
övervägandenSkissen framgår tabell 4.1 och de närmaresyn. av

i anslutning till denna.görssom
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ålder-Tabell framtida transfereringar4.1 Nuvarande och exkl.
spension skiss till tänkbar struktur.en-

MOT S VARAS FINANSIERAS,TRANSFERERING A VNY
FÖR VALTAS A V:

social-Barnbidrag Allmän skatt,Försörjningsbidrag
försäk-

Studiehjälp ringsadm.
Bidragsforskott
Bostadsbidrag
Asylbidrag
Föräldrafors/garantibel.
Handikappers.
Introduktionsersättning

skatt, kommunSocialbidrag delvis AllmänSocialbidrag

Sjukpenning/friv. dito Sociala/egenavgifter,Allmän sjukförsäkring
allmän skatt

fond;Föräldraförs i övrigt Autonom stat,
Rehabiliteringspenning arbetsgivare, arbetsta-

gare
Arbetsskadeforsäkring
Förtidspension

sociala-legenavgiflzer,KASOmställnings-
allmän skatt,försäkring

A-kasseersättning Autonom fond; stat,
arbetsgivareLönegaranti kommun,

Utbildningsbidrag arbetstagare,
arbetsgarantiersättning

Obligatorisk kontoin-StudiemedelUtbildningskonto
sättning,

SVUX, SVUXA, allmän skatt
Timersättning

Närmare överväganden kring transfereringsstrukturen ny

olika former statliga bidrag förs statligtDagens till ettav samman
försörjningsbidrag. transfere-Ett primärt syñe med degemensamt
ringar forts underlätta forsörjningssituationenär attsammansom
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för individer och hushåll den ekonomin De funge-när äregna svag.
vidare styrmedel för omfördelning mellanrar som av resurser grup-

för påverkauppnå viss bostadsstandard, barnafödandeatt etc.per,
Delar sammanhållet statligt försörjningsbidrag kan,ett nytt,av som

utgå med automatik, andra delar efter prövning. För säkraattnu,
den socialpolitiska styrning vid varje tillfälle vill ha ochstaten ga-

tillräcklig drivkrafterkontroll självkontrollerande sak-rantera en -
i princip i sådana bidragssystem bör forsörjningsbidragetnas -

förvaltas statlig myndighet. Sammanföringen till transfere-av en g
ring skall främst teknisk åtgärd för förenkla förvalt-attses som en
ning och insyn. hindrar givetvis inte villkoren kan differenti-Den att

för olika bidragssituationer.eras

Finansiering kanungdomsstudier, vilka ellerav anses som mer
mindre obligatoriska, för individen/familjenär gemensamtett ansvar
och samhället. Transfereringar riktade till hushåll med ungdomsstu-
derande ibör därför ske på villkor i dag, dvs.stort sett samma som
barnbidrag på grundskolenivå och studiebidrag eller påmotsvarande

nivå gymnasiestudier. transfereringar ingårunder Dessasamma som
naturliga försörjningsstöd.delar i statligtett

Prövningen socialbidrag informationskrävandeärav en process.
har också starka övriga inomDen samband med åtgärder social-

tjänsten. Mycket talar för för socialbidragenatt ansvaret stannar
hos kommunen informationendär individen och dennes behov ärom
bäst. Kostnaderna för socialbidragen bör konsekvens dettasom av

i fortsättningen bäras kommunen. Vissa ekonomiska behoväven av
i dag alltmer kommit täckas socialbidrag kan dock integ-attsom av
i det statliga transfereringssystemet, exempelvis i enlighet medreras

de förslag Invandrarpolitiska kommittén och Socialstyrelsensom
lagt fram. Sådana delar markeras i tabell Delar av nuvaran-
de socialbidragskostnader kan vidare lyftas lägsta,av genom en
statsfinansierad garantinivå i försäkringarna.

statligtEtt Övertagande det skyddsnät socialbidra-ytterstaav som
kan, åtminstone teoretiskt, aktualiseras lagstiftadutgörgen om en

i praktiken kraftigt inskränker kommunernas beslutsutrymme.norm
De ekonomiska konsekvenserna för får i detta fall reglerasstaten
enligt ñnansieringsprincipen.
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utesluter intefortsatt kommunalt huvudmannaskapEtt närmareen
utbetalning och rapportering social-samverkan med kringstaten av

bidrag.
lämpligtskisseras. flera skäl finner det inteTvå försäkringar Av

försäkringsm-alla nuvarande transfereringar medläggaatt samman
sammanhållen inkomstbortfallsforsäkring.slag i en

olikahuvudmotiv syñena skiljer sig åt. EttEtt ärär attatt annat
för finansiering kan aktualiseras.principer

den allmänna sjukförsäkringen handlar detdet falletI attomena
kanskeinkomstbortfall medicinska skäl individenersätta av som
oegentligtalltid kan påverka. inte tidsbegränsat. Någotinte Det är

barnafödande föräldraskap.räknar dit och

fallet omställningsförsäkringen handlar detI det andra attom
arbetslöshet däroch möjligt förkorta, perioderöverbrygga, enom av

iLönegarantin hör hemmabortre incitament.parentes satts ensom
konstruktionen fullomställningsförsäkring. Här kan ersätt-attvara

begränsningar utgår underning för inkomstbortfallet med vissa
arbetslöshetsersättningen träder in. Tilluppsägningstiden, varefter

omställningsförsäkringen förs vidare motsvarande dagensresurser
utbildningsbidrag för för försäkringen förkortaunderlätta attatt
arbetslöshetsperioden och därmed incitament att pengar.ge spara

arbetsmarknadspolitisk åtgärd,blir föremål förEn person som en
också automatisktbeslutad arbetsmarknadsmyndighet, erhållerav

ersättning från omställningsförsäkringen.

utformade enligt de prin-Båda försåkringama förutsätts autonomt
försäkringamasciper diskuterats. innebär bl.a.Det attsom ovan

hålls skilda från budget och disponeras intressen-statenspengar av
inom de statsmaktema i lag Ett överutnytt-tema ramar som anger.

jande skall tydligt drabba intressentema själva. Som försäk-ett
ringstekniskt inslag kan ingå ersättningen begränsas till lägstaatt en
garantinivå i de fall försäkringsanspråken oklara eller kostsammaär

kontrollera. intressenter liksom deras beslutsbefogen-Kretsenatt av
heter föremål för politiskaoch finansiella medverkan måste bli
överväganden.

obligato-Utbildningskonto. Utbildning investering. Vad gällerär en
vilket börriska ungdomsstudier har samhället särskiltett ansvar

återspeglas i bidrag enligt vad sagtssom ovan.
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för indivi-Vuxenutbildning, nivå, är gemensamtoavsett ett ansvar
utbild-innebärarbetsgivarna. individensamhället och Förden, en

risk för arbets-löneutveckling, mindreningsinvestering ofta bättre
arbetslöshet,tillväxt, mindrelöshet för samhället bättre m.m.,m.m.,

arbetskraft.och produktivkompetentför arbetsgivaren en mer

och fortlöpandehögre krav på kompetenssamhälle med alltI ett
vidmakt-individen stimulerassärskilt viktigtlärande det attär att

behov.till arbetslivetsoch sin kompetenshålla, utveckla anpassa
kontomodellens.k.därför område där denVuxenutbildning är ett

utjämningdelhandlar här tillbör lämplig. Det ut-stor avomvara
Konstruktionenlivscykel.inkomster individensgifter och göröver

förening medvalfrihet imöjligamöjligt individendet störstaatt ge
ekonomiskteget ansvar.

på individen ris-uteslutandeekonomiska läggsOm det äransvaret
likasåunderinvestering i utbildning,förken emellertid stor om an-

medSamhällets rollpå arbetsgivaren.uteslutande faller ärsvaret
in-medverka tilloch incitamentvia olika åtagandenandra ord att

blir optimala.vesteringar i utbildning som

område innebärpå dettatillämpning kontomodellenEn att ut-av
utbildningskonto. Ut-finansieras viabildning för individer ettvuxna

på viaindividuellt. fyllsdelen Detbildningskontot till störreär ege-
eventuelltpå arbetsinkomsterarbetsgivaravgifternavgifter och samt

stå för.samhället villsubventionmotsvarande denskattemedel som
exempelvis hög-för godkända studier. Förfår sedanUttag göras

utbildningskontotfrånskolestudier innebär detta ersätteratt uttag
på med avgiftema. Förut-fylls sedansåväl lån bidrag. Kontotsom

för konkret arbets-kontouttaghögre studier medges ävenom
vidareutbildning med undantagvuxenutbildning ochlivsinriktad av

utföra det arbetenödvändig förutbildningsådan är att somsom
finansieras denne.och därför börarbetsgivaren ålägger av

pensionstill-individuella kontot vidfinnas på detsaldo kanDet som
Eftersompensionssystemet.i detfallet tillförs prerniereserven nya

sådana utbildning-på väljaförväntas läggaindividen attomsorgner
kontomedel ochmedavkastning de betalas egnaar som ger -

mins-kan förvaltningeni pensionöverutnyttjande resulterar sämre -
och rådgivning.inriktas på serviceka och
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4.7 Förvaltningsmässiga
konsekvenser

detta avsnitt skisseras vilka förvaltningsmässiga reformer blirI som
möjliga struktur för transfereiingama. Vi vidaretargenom en ny

vissa förvaltningsmässiga medverka tillandra åtgärder kanupp som
avhjälpa bristerna i dagsläget och bör kunna övervägas ävenatt som

i det fall det s.k. nollalternativet blir det gällande.

Organisatoriska konsekvenser strukturav en ny

omstrukturering transfereringamas utfonnning enligt skissenEn av
aktualiserar omfördelning mellan aktörema ochansvaretovan en av

radikal omorganisation nuvarande förvaltning. Utifrån deen av
brister konstaterats och de principer angående bl.a. styrningsom

framhållit kan följande utgångspunkter ställas försom en nyupp
organisation:

statliga förvaltningsstrukturenInpassning i deno

Samlad organisation minskade fiiktioner0 -

Autonom styrning försäkringaravo

Samverkansvänlig närliggande aktörer på verksam-gentemot0
hetsområdet, främst arbetsförmedling och socialtjänst

förvaltningIT-stöddo
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organisation för förvaltningtill statligFigur 4.2 Idéskiss avny
transfereringar.

Koncernledning

fondstyrelserCentralaCentralförvaltning

fondstyrelserRegionalaRegionledning

Lokalkontor/Medborgarkontor

Socialkontor m.fl.Arbetsförmedling

kring förvaltningNärmare överväganden en ny

samordningförvaltning för styrning,På central nivå finns centralen
uppföljning/utvärdering försörjningsbidragen.och av

respektive försäkringfondstyrelser inrättas förCentrala nationella
och andra finansiärer. Deför försäkringstagaremed representanter

för ekonomifondstyrelsema har övergripandecentrala ett ansvar
statsmakter-respektive försäkring inom deoch förvaltning ramarav

fördelar medel tillställer centrala fondstyrelsemaDe ävenna upp.
kapital-central uppgiftden regionala organisationen. En ärannan

förvaltning.

uppgifterkansliorganisation handharEn gemensammagemensam
administration, utvecklingrörande centrala stödfunktioner såsom av

IT-stöd m.m.

eller kan finnas funktionorganisationen, knuten till denna,Inom en
uppföljning och kontroll.för utbetalning,

arbetslivsin-Genom konstruktionen konto för finansieringettav av
behovet förvaltningsor-riktad vuxenutbildning skulle separatav en

påganisation falla bort. CSN:s goda och upparbetade kompetens
tillgodogöras i den centrala organi-IT-området bör dock kunna nya

rådgivning på studiestödsområdetsationen. Vidare uppstår behov av
kompetens bör tillregionalt och lokalt där CSN:s nuvarande tas

plats ifrån de fria a-kassoma förutsätts beredasKompetensvara.
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för omställningsförsäkiingen. fackligaDe organi-styrorganen
sationernas förvaltning avseende arbetslöshetsersättningen upphör
därmed.

fondkonstruktionEn för försäkringarna bör innehållaautonom en
decentraliserad förvaltning med inflytande på verksamheten påstort
den regionala och lokala nivån. Verksamheten leds regionalaav
styrelser i likhet med den centrala styrelsen ñnan-representerarsom
siärer och försäkringstagare. förDetta knyta denäraatt samman
sjålvkontrollerande drivkrañema med den operativa verksamheten.
Det innebär relativt frihet bör finnas utforma verk-att stor atten
samheten efter regionala och lokala förutsättningar och denstyra

angivna mål. Det måste också finnas finansielltmot ett utrymme att
fördela till sådana aktiva förebyggande och rehabilite-ävenresurser
rande insatser försäkringen.som gynnar

Den operativa verksamheten med bl.a. beslut i individärenden sköts
huvudsakligen lokalkontor/medborgarkontor. ingårDessaav orga-
nisatoriskt i den regionala organisationen, dvs. organisationen består

två nivåer. Lokalkontorens verksamhet bör så långt möjligtav orga-
niseras enligt principen "one shopping", dvs. påskastop en person

ställe, samtidigt kunna få service avseende bidrag, försäk-samma
ringar och utbildningsfinansiering.

Utåt kan organisationen betraktas "centralt trygghets-sett ettsom
verk" med delegerade ledningsfunktioner beträffande de två försäk-
ringarna. En koncemledning med övergripande resul-ettgemensam

inför statsmakterna bör ñnnas. Rollfördelningen mellantatansvar
koncemledning och försäkringamas behöver studerasstyrorgan

bl.a. för undersöka finnsdet motiv för tillskapanärmare, att attom
tillsynsfunldion.separaten

Ett samarbete såväl vad gäller finansiera och initiativ tillnära att ta
åtgärder försäkringen och dess anslutna skall etablerassom gynnar
med organisationer arbetsförmedling och kommunernasexterna som
socialtjänst, invandrarbyråer m.fl. En bas för denna samverkan bör

den kontraktsmodell föreslagits bl.a. Sjuk- och arbets-vara som av
skadekommittén. Omfattningen samarbetet bör grundas på deav
lokala behoven.
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Övriga åtgärderochkonsekvenser

förvaltnings-åtgärderpå någraskall här pekaAvslutningsvis av
ochi administrationeneffektivitetenägnade ökamässig attart av-

Åtgärderna s.k.i detaktuellakonstaterade brister.hjälpa är även
Åtgärder informationsfor-medhängernollalternativet. sammansom

i kapitelredovisassörjningen närmare

fn.bestårgrundläggande regelverketSammanhållet regelverk. Det
ochförordningardärtill knutnameddussintal lagarseparataettav

medregelverksamla dettaföreskrifter. börDet ut-övervägas att
transferering-struktur försammanhållnafrån dengångspunkt mera

ocksåbörsammanhangetskisserat. I övervägas attnyssarna som
kontrollsyñe.iöverföring dataför åtkomst ochvillkoren avensa
rörandebegrepptillsätts förSärskilda utredare har att ensa

socialförsäkringsområdet."försäkrad" inom"inkomst" respektive
perspektiv.bredareberedas i dettaResultaten bör

snabbaförklaringen till dendelkonstruktion. EnBasbeloppets av
brukar tillskrivastransfereringskostnademaökningen ersätt-attav

följerautomatisktbasbeloppetkoppling tillningsbeloppen genom en
intei principbasbeloppetKonstruktionenprisutvecklingen. tarav

ändrastatsfinansiella läget. Det bördethänsyn till övervägas att
factofaktorn in. Desistnämndaså denkonstruktionen vägsävenatt

vissauppräkningentillämpasredan börjathar detta att avgenom
avdrag.procentuelltsker medårtransfereringar sedan 1993 ett

rehabilite-myndighetermellansamverkansformerörstärktaF i
slutaskallberörda myndigheterförslagringsarbetet. Ett attom

finansie-uppläggning ochangående verksamhetenssamverkansavtal
börarbetsskadekommittén. DetSjuk- ochhar bl.a.ring lagts av

utöka dettaorganisationerför befintligainomövervägas att ramen
medborgar-realiseradvs.samlokaliseringsamarbete till attm.m.,

skapasannoliktskullelångt möjligt. Dettakontorsmodellen så som
bättre IT-service, bl.a.förutsättningar för bättre ettgenom

ochmotverka fuskkontroll ochunderlättautnyttjande, ävenmen
överutnyttjande.

Åtgärder åtgärderstrukturellaöverutnyttjande.och Defuskmot
medellånglång ochgenomföras först pådiskuterats kansom nu

bidrags-ombyggnaderradikalasikt. Särskilt gäller detta avmera
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Men nykonstruktion och anpassning IT-lösningarsystemen. även av
kräver sin tid.

l avvaktan på djupgående systemforändringar realiseras böratt mer
bl.a. följande åtgärder kunna vidtas regeringen:av

Direktiv/tilläggsdirektiv utfärdas till alla kommittéer och utre-o
dare på området beakta fusk- och överutnyttjandeaspekteratt

de utformar sina forslag.när

Mål/resultatstymingsverktygen utnyttjas for lägga fast verk-att0
samhetsmål eller uppdrag exempelvis innebär attsom en myn-
dighet ska kontrollera bestämd andel ärenden, vissavsättaen
andel sina for kontrollåtgärder eller utvärdera vissaav resurser
transfereringar med avseende på träffbilden. Uppdrag stäm-att

träffbilden bör med fördel kunna läggas på andra organi-ma av
sationer de direkt berörda aktörema.än

Åtgärder bör vidtas for undanröja legala hinderatt snarast mot0
infonnationsutbytesamköming och mellan myndigheterannat

och sektorer jfr kapitel 5.
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5 INFORMATIONSTEKNIKENS

MÖJLIGHETER

5.1 Inriktning

tredje delen vårtDen uppdrag särskilt uppmärksammaattav avser
ITZmöjligheter informationsteknikmed lösaatt

samordningsproblem i samband med exempelvis utbetalning,
kontroll, redovisning och service i fortsatt uppdelad struktur.en
Vidare ingår belysa hur IT kan stödja samordnadatt en mera
utfomining.

Vi har funnit det inom de berörda myndigheterna pågåratt ett
fortlöpande och delvis omfattande utvecklingsarbete för medatt
hjälp effektiviseraIT verksamheten och internt samordna deattav
olika Med beaktande den övergripande karaktären påsystemen. av
Förvaltningspolitiska Kommissionens uppdrag har valt kon-att

vår studie på åtgärder kan medverka till lösacentrera attsom
samordningsproblem och effektivisera informationsförsörjningen i
första hand i gränssnitten olikamellan aktörer på transfererings-
området mellan aktörerna och medborgarna.samt

5.2 Allmänt informationsbehovom

och problem i gränssnitten
mellan olika aktörer

Information behöver i ökande utsträckning förmedlas mellan aktö-
för skapa och sektorsövergripande uppföljningaratt system-rerna

utfall, komplettera information for den bearbetningen,av egna ge
underlag för kontroll, bred service till medborgarna etc.ge en

följande fall förmedlingI information transfereringarär av om av
betydelse:stor

2 stårBegreppet här förIT tekniska metoder samla in, registrera,att
bearbeta, lagra och förmedla information. Hit hör användandet dato-av

datakommunikation och telefoni.rer,
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riksdagsarbetet där beslut transfereringssystemensI ut-omo
frånfomming, rambudgetar och utfall beroende underlagär av

de berörda fackdepartementen.

fackdepartement ochdialogen inom regeringen och mellanI0
myndighet.ansvarig

och övriga organisa-Mellan statliga myndigheter, kommunero
olika transfereringar. Till kretsen hörtioner administrerarsom

inom andra EU-länder.berördaäven organnu

nivåer, och anställda inom de förvaltandeMellan olika enhetero
organen.

förvaltningsorganen och medborgama/mottagama.Mellan0

tekniska och legala faktorer läggerñnns i dag antalDet ett som
hinder för

Toppledarforum, samverkans-informationsformedlingen. ärsom en
förvaltning stöd har i sinförnyelse offentlig med IT,för avavgrupp

vilkaredovisat kartläggningSpelregler för samverkanrapport aven
och kommuner upplevermyndigheter, landstingproblem tjugotalett

och förvalt-med andra aktörer, inomvid informationsutbyte utom
ningen.

myndigheter redovisasinformationsutbytet mellanI frågor rörsom
arbetsrutiner,samordningen orsakas regelsystemen,brister i som av

tekniska kommunikationsvägama.informationsutbytet och de De
uppfattningar vilka hinder förkontaktade myndigheternas somom

kanrationell infomiationsförsörjningnärvarande finns för ex-en
följande punkter:emplifieras och sammanfattas i

huvudmännen varierar itekniska strukturen hosDen stor om-o
och in-består många "tekniska öar". Systemenfattning och av

uppbyggda enligt huvudmannensformationsstrukturema är eg-
utomstående aktörers önskemål.behov tillgodoseattutanna

sin säkerhet och för otillbör-hyser förHuvudmannen oro egeno
information.ligt intrång i känslig

utnyttja tek-förmedla information ochKunskaperna attattomo
niken bristfälliga hos huvudmännen.är
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återkommande förändringari regelverkenKomplexiteten samt
utfomining.dessav

oña hinder för informationsutbyteSekretessreglema utgör ett
huvudman för-olika aktörer. vissa fall kanmellan I t.o.m.en

samköra sina interna datasystem.hindras att egna

begrepp.Oklarheter i definitioner gemensammaav

nedan i avsnitthindren behandlas ingående 5.6. Be-legalaDe mer
effek-hinder föreligger förträffade de tekniska/ekonomiska ettsom

särskilt pekapå transfereringsområdet villtivare IT-utnyttjande
på att:

identifieringkatalogsystem försaknas nationelltDet ett av
elektroniska

och signeringsnycklarför de krypterings-adresser samt som
krävs för

myndig-dokumentutbyteelektronisk infonnations- och över
hetsgränser.

märkning do-nationellt för entydigsaknasDet ett system av
efterfrågademyndighets databas ochkument förvarade i aven

tjänstemän i andra
myndigheter.

val standarder elleröverenskommelserDet saknas öppnaom av
elektroniskt infor-format förproduktspeciñkationer vad gäller

myndigheteremellan mellanmationsutbyte myndigheter samt
respektive medborgare.och näringsliv

verktyg för de förvaltandesaknas riktlinjer ochDet organens
i och för-möjligheter till insynöka medborgarnassträvan att

ståelse för de komplexa regelsystemen.

förför fram specialanpassadeKostnaderna systematt ta nya
med dagens teknik.offentlig sektor mycket högaär

och dem tillför underhållaKostnaderna systematt anpassa ny
efter imedför IT-stödet släparteknik också höga vilketär att

möjligheterna.förhållande till de tekniska
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5.3 IT-åtgärder för på siktkortatt

lösa vissa samordningsproblem i

nuvarande struktur

"F uskdebatten" aktualiserar behov ökad samordning ochett av sam-
köming tekniska lösningar.av nya

Statskontoret har uppdragit konsult, GP Informatik AB, atten
utforma principskiss till övergripande och såett gemensamt,en
långt möjligt organisationsoberoende skulleIT-stöd kunna bi-som
dra till lösa samordningsproblemen i samband med exempelvisatt
utbetalning, kontroll, redovisning och service.

Konsulten har teknisk lösning till IT-presenterat en en gemensam
plattfonn kan utnyttjas bl.a. för kontroll- uppföljningochsom av
olika transfereringar. Modellen innebär i korthet inomdet allaatt
transfereringssystem skapas teknisk "gränssnittskonvertering"en

omvandlar varierande filformatende i respektive utbetalnings-som
rutin till filformat innehåller individ- ochgt gemensamt trans-som

Åtgärdenaktionsdata. kan genomföras några ingrepp igörsutan att
nuvarande förvaltnings- och systemstrukturer.

Modellen kan schematiskt illustreras på följande sätt.
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samordningsmodell för olikaFigur Principskiss till möjlig5.1
utbetalningssystem.

| .uuuurdningsnwdelljörolika utbetalningssystemPrincipsküstill

i i I Myndlgheutystem"n"Myrmneusyuzm"I" Mynuuheusymm"z" . .
ou

varma: Mmmm:Maritime ,l ,
Grlnunlls-minsann I i konvonorlngkonvonomgå 2 . .

i i Uppgm-Person- Uppgnv PersonParton Uppmu- DiaDdl om om

sax-a Samordning:-lät-väckta-PNCÖSS E: ansvarigt
111

för administrera teknikstö-organisatorisk funktion behövsEn attny
åter-ñlöverforingama sammanställa ochdet, bl.a. for samtta emot

transfereringsansvarigaföra signaler kontrollbehov till de myn-om
vissa ekonomiska uppskattningardighetema. Konsulten har gjort

blipå teknikstöd detta slag skulle kunna lönsamttyder att ett avsom
relativt tidigt kan upptäcka och motverkadärigenomattgenom man

fusk och överutnyttjande.

kontrollfunlçtionen och skulleEn alternativ lösning underlättaatt
transfereringssystem till fram-kunna ansluta nuvarande ettattvara

skattekonton. skulle dettida med individuella Basensystem vara
skattekontosystem föreslagits Skattebetalningsutredningen isom av

SOUbetänkandet för skattebetalningar 1996:100.Ett nytt system
Förslaget innebär debiteringar, redovisningar och betalningaratt av
skatter och avgifter i med skattekonton forsamordnas ett system
varje avgiñsskyldig.skatte- eller

statliga ochEn påbyggnad med obligatorisk skyldighet for allaen
kommunala löpande redovisa kontrolluppgiñerutbetalare att om
gjorda utbetalningar till skattemyndighetema, de be-äroavsett om
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skattningsbara skulle ska-eller tänkbar. Huvudsyftetär attvara
bättre beskattningsunderlag och ökade samordnings- ochettpa

kontrollmöjligheter inom skatte- och transfereringssystemen.

En obligatorisk kontroll skattekonto innjan utbetalning skermot
skulle skapa kontroll-/clearingfunlçtiom i tidigtvidare etten som
skede kan förhindra felaktiga utbetalningar så möjligt,ärsamt om

transfereringsrätter.helt eller delvis kvitta skatteskulder mot

nå den funktionaliteten och snabbheten fordrasFör nödvändigaatt
transfereringsut-utnyttjas. systematisk inrapporteringIT Enatt av

Sannoliktbetalningar i och för sig tänkbar i dagensär även system.
fördröjas med sänktskulle dock signaler felaktiga utbetalningarom

funktionalitet följd.som

båda lösningar visat på sinsemellan utbytbara. DenDe ärsom nu
samordningsfunlction förutsätts i den förstnämnda modellen kansom
i förankras hos RSV, ellernuvarande organisationsstruktur RFV en

sammanhållna organisa-fristående organisation. denIny, mera
tionslösning tidigare skisserats bortfaller behoven ett gemen-som av

kvarstårgränssnitt mellan transfereringsmyndighetemasamt men
skattemyndigheten.gentemot

sikt5.4 IT-åtgärder för på längreatt

samordningsproblem ilösa

nuvarande struktur

fullt utnyttja infomiationstekniska landvinningarFör deatt ut som
bör informationsstrukturer byggas liksomgörs gemensamma an-

Utveckling-passningar i de regelverk verksamheten.göras styrsom
teknikstödet torde dock i huvudsak bli densamma oavsett ut-en av

fominingen framtida transfereringar och vilka skasomav organ
administrera radikal minskning antaletEn ersätt-systemen. av
ningsslag och färre administrerande dock innebäratorde attorgan
övergången till teknisk infrastruktur kan ske smidigare.en ny



SOU 1996:180 79

Gemensamma informationsbaser

Ett grundläggande problem för alla myndigheter och organisationer
förmånssystem tillgångenadministrerar till relevant ochärsom

aktuell information. stället för huvudmännen för sig samlarI att var
in uppgifter medborgarna skulle viss grundinforma-om gemensam
tion kunna verksamhetsamlas de myndigheter i sin harav som
det primära behovet uppgiftema. innebär dessa myndig-Det attav
heter tydligt för informationsförsörjningen tilläven ettges ansvar
andra myndigheter och uppgiñslämnandet för medborgare och före-

minskaskulletag .

Toppledarforum har skriften Gemensamma -platzformanföri IT
informationsutbyte, pekat underlätta framtida infor-vägut atten
mationsförsörjning mellan olika transfereringssystem och huvud-

Det handlar utifrån verksamhetens behov definieramän. attom
krav på offentliga förvaltningens IT-användningdengemensamma

för såväl teknik, tillämpningar infomiationsinnehåll. På så sättsom
blir det möjligt erhålla infrastruktur för in-att en gemensam
fonnationsutbyte.

infrastrukturEn kan uttryckas och formulerasgemensam som en
hårdvara tillåterIT-plattfonn dvs. och mjukvara tillsammanssom

användare och applikationsprogram optimalt utnyttja tillgängligatt
datorkapacitet. Plattformama funktioner,bygger på gemensamma
standarder och gränssnitt.

informationshanteringstjänster kan ligga till grundFyra grupper av
för utveckling plattformar. fyraDessa är:av grupper

IT-tjänster för tillhandahållande/spridande allmän information.av

IT-tjänster för tillhandahållande/distribution fö-individ- ochav
retagsspeciñk information.

IT-tjänster för hämtning individ- och företagsspeciñk infor-av
mation datafångst.

IT-tjänster stöder förkortning ledtider och allmän effekti-som av
visering verksamheten.av
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Systemens strukturer

två logisktInformationssystemen inom organisation kan delas ien
skilda grupper:

Produktionssystem.0
Spridnings- och hämtningssystem.0

delen informationen inom dagens organisationerDen största av
förvaras i centrala vilka till produktionssystem.sin ärsystem natur

verksarnhetskritiska ochDessa bör klart avgränsadesystem vara
omslutna logiska "brandväggar", dvs. de utformas så in-attattav
fomiation kan spridas vidare funktionaliteten, prestandanutan att
och säkerheten i produktionssystemen äventyras.

krävsFör intressenter åtkomst till infonnationslagren,att externage
speciella åtkomst- och förmedlingstjänster kan sammanfattassom

för infonnationsspridning SHS. Infor-och -hämtningsystemsom
mationen tillgänglig för intressentergörs externa att ettgenom sys-

för ochsprida hämta information utfonnastem att som en
"elektronisk reception", upplevs enhetlig den be-ävensom som om
står flera fysiskt skilda Receptionen kan hålla kanalersystem.av

för varierande former användarutrustning WWW,öppna av som e-
fax och telefon. Information socialförsäkringamatext-TV,post, om

finns redan i dag tillgänglig via Talsvarsservice finns ellerInternet.
planeras. tillämpning SHS finns också i den modell tillEn av ge-

beskrivits.databas för kontrolländamålmensam m.m. som ovan
Spridning information kan ske antingen på begäran kunden,av av

förändringarautomatiskt vid eller tidsstyrt.

Övriga IT-åtgärder för5.5 att

effektivisera förvaltningen av

transfereringarna

Hanteringen transfereringar kan med hjälp antal generellaettav av
IT-lösningar bli både bättre och servicevänlig.samordnad Enmera

utförlig beskrivning sådana moderna tekniker och metodermera av
finns i befin-bilaga En del dessa finns redan realiserade ellerav

sig på försöksstadiet. Vi skall här kort peka på några dessaner av
IT-verktyg kan medverka till bättre samordning och effekti-som en
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strukturnuvarande uppdeladesåväl ivisering verksamheten somav
sammanhållen.i meraen

slagorganisation detutformning ochsammanhållenEn somav
underlättakunnatorde väsentligtföregående kapitletskisserade i det

IT-stöd.utvidgatoch användandeutveckling ettav

handläggningförIT snabbare

iolika produktionsmomentför knyta ihopkan utnyttjasIT atto
beslutandedensåväl inomhandläggningsprocess utomsomen

liggtiderflödeblir effektivareResultatetmyndigheten. utanett
studiesyste-kopplingar mellanCSN:smellan olika delmoment.

kanutbildningsanordnaresoch olika systemmet exem-ses som
tillämpningprocessorienteradgränsöverskridandepåpel aven

detta slag.

informationsförmedlingStandardiserad

utväxlingmeddelanden kanStandardiseringstriktGenom aveno
organisatio-berördamellan deelektroniskt direktdata skeav

administrativtförstandardinternationelldatorer. Ennemas
Administration, Com-forEDItagits fram inom FNbruk har -

TransfereringsmyndighetemaEDIFACT.and Trademerce
förstandardiseratstrikttillämparebli systemväntas ettstora av

regler förEU-medlemsländemassamordningenklaraatt so-av
TESS-planpubliceradEnligt EUcial trygghet. en av -

imple-ha1998skall medlemsländerna senastprogrammet -
besluts- ochoch korrektaenklaför snabba,menterat ett system
land tillfrånflyttarutbetalningsrutiner för ettettpersoner som

EDIFACTmed hjälpför TESSinom EU. Basen är att avannan
lättflytta likasocialförsäkringsdata kantillförsäkra att som

personer.

da-rationalisera självametodblanketterElektroniska är atten
formsin enklastekan undvaras. Iblankett intetafångsten där en

Överföring diskettvialäsbara blanketter.optisktdenutgörs somav
blankettdatabasnationellpå sikttillhandahåller ellermyndigheten en

ifyll-blankett förönskadPC kan rekvireravia sindär medborgaren
transfereringsområdet.påtillämpningarnad möjligaär
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Smarta kort

S.k. kort information innestå-med inbyggd behörighet,smarta om
ende saldo kan användas på transfereringsomrädet för påetc. att ett
enkelt och säkert få tillgång till USA pågår försökIsätt pengar.
med socialbidragskort. Tyskland och Spanien användsIsmarta

kort ID-handling och "kundkort" i socialförsäkrings-smarta som
given tillämpning kort skulle kunna fåEnsystem. attsmartaav vara

tillgång till innestående medel på medborgarkonto.ett

5.6 hinder förLegala
IT-utvecklingen

Problemet med rättsliga hinder föreligger rationell ITatt mot en -
transfereringsomrâdet.användning har uppmärksammats bl.a. på

möjligt utföra samkörningarDet exempelvis i dag inte enkeltär att
syftemellan myndigheter eller alltid inom myndighet i attens en

kontrollera olika transferering-uppgifter lämnats för erhållaattsom
Toppledarforum i förstudie kartlagt denhar LEXIT, 1995ar. en

offentliga förvaltningens krav på "legalt förändringsarbete" för att
med hjälp uppnå besparingar, kvalitet ochIT väsentliga bättreav
bättre service i verksamheten.

Arbetet har resulterat i rad förslag till åtgärder flertaletten varav
kan ha bäring på förvaltningen transfereringama. Försla-sägas av

är:gen

Myndigheternas insamling basuppgiñer och kon-överav seso
i syfte minska omfattningen. Därigenom kan andraattcentreras

regler, kan uppfattas hinder, begränsas.rättsligasom som

i kap.Detaljregleringen TF minskas för underlätta2 att anpass-0
ningen vanlig till utvecklingen.lagav

Datalagen med generell integritetslagstiñning.ersätts eno

Behovet särskilda registerlagar omprövas.avo

Förutsättningarna för sekretessbelagdadel ickeatt ta upp-avo
gifter i offentlig verksamhet koncentreras några få författ-till
ningar enhetlig terminologi.med
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infonnationsdatabaser imöjliggjortUndantagsreglema somo
myndigheterregeringskansliet till huvudregel för allagörs

ärendehantering införsför elektroniskRättsliga förutsättningaro
generellt.

sak, insynsrät-författningarRegler i olika rör t.ex.som sammao
samordnas.ten

adekvat uttryck i kap.2Handlingsbegreppet ersätts ett meravo
förtydli-omfattning vid användning IToch insynsrättensTF av

gas.

olika systemfunktionerGenerella modellösningar för som nor-o
verksamhet utarbetas,förekommer i myndigheternasmalt t.ex.

elektroniskelektronisk dokumenthantering,för registrering,
ärendehantering och elektronisk post.

imellan myndigheter IT-Reglerna sekretess omprövas ettom0
perspektiv.

förtydligas ochanalyseras,Myndighetsbegreppet görs merao
enhetligt.

till IT-användningen.i lagstiftningenTerminologin anpassaso
åtgärder", och"upptagning", "rutinbetonadeBegrepp som

"personregister"kap. och"potentiella handlingar" i 2 TF som
"automatisk databehandling" i datalagenoch prövas.

så långt möjligt.på pappershantering bortKravet tas somo

lagstiftningsärende.helhetsperspektiv anläggs i respektiveEtt0
y

akuta iTre åtgärder utpekas LEXIT-rapporten; översyn avsom
myndigheter, datalagen ochnuvarande regler sekretess mellanom

förvaltningsärenden med använd-myndigheternas handläggning av
ning IT.av

och bestämmelser allmännaEn datalagen TF:söversyn omav
i visshandlingars offentlighet pågår Dir 1995:91 Kommittén har

frågeställningar bl.a. harutsträckning behandla de LEXITatt som
väckt.
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Enligt F USK-rapportenRRV borde myndigheterna i en
författning tydligt för inriktningen och utformningenettges ansvar

den kontroll bör Alternativt kan villkor påbedrivas. ställasav som
den enskilde, för erhålla bidrag, skriftligen medger vissaatt att att

preciserade uppgifter används.

RRV vidare det i lag bör regleras alla ekonomiskaatt attanser en
trygghetssystem betrakta verksamhetsområde såär att it att ettsom
reglerat utbyte uppgifter kan ske. ytterligare utvecklingEn är attav

ändring i socialtjänstlagen social-den kommunalagenom en ge
tjänsten generell tillgång till uppgifter statliga ersättningar tillom
enskilda.

Statskontoret har i detta sammanhang inte gjort några under-egna
sökningar vad gäller de legala hinder finns effektivtettmotsom
utnyttjande för administrera transfereringar.IT attav

Vår bedömning förutsättning för effektivt IT-är att etten
utnyttjande på transfereringsområdet lagstiftningenär vägsatt

så olika samtidigtintressen och värderingaratt garanterassamman
effektiviseras.verksamheten kan inte rimligt begäraDet är attsom

myndigheterna skall och effektivare ochsamtidigt arbetaatt spara
med bättre kvalitet och får påservice inte IT användas det sättom

bäst verksamheten och beaktar övriga krav. inteDet ärsom gagnar
heller rimligt integritetsaspektema på transfere-vägeratt tyngre
ringssystemens utgiftssida skatteupp-på dess inkomstsida, dvs.än
börden. Vi vill också peka på framkommitvadatt som om mera
enhetliga regler för åtkomst och vad gäller informationutlämnande

transfereringar förenligtväl med behovet samladärom av en mera
lagstiftning behandlade kapitelisom

Vi vill vidare peka på det information transfere-utbyteatt av om
ringar nationsgränser följer Sveriges med-över som av
lemsåtaganden i ytterligare understryker behovetEU snabbav en
anpassning regelverket.av
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6 EUROPAINTEGRATIONEN OCH

TRANSFERERINGARNA

vilkabildskall försökaavslutande kapiteldettaI avge en grov
påEU-medlemskapetsvenskafölja detkonsekvenser kansom av

utfomining ochförbetydelsesikt och kankort och lång som vara av
Sverige.transfereringama iförvaltning av

Bakgrund6.1

undertill hushålltransfereringarSocialförsäkringssystem och var
EG. Behovetområde inomnågot prioriteratlång tid inte ge-av en

det socialaomtvistat. Helasocialpolitik har alltid varitmensam
Fråganangelägenhet.nationellhandområdet sågs i första ensom

med förhand-i sambandsocialpolitik diskuteradesgemensamom en
skäl, kost-ekonomiskafrämstRomfördraget 1957. Avlingama om

formuleradå frånavstodarbetsgivarna,för ochnader attstaten man
mellankonkurrensenSamtidigt måstesocialpolitik.gemensamen

dvs. EGlikartade villkor,någorlundaolika länder ske påföretag i
undvika "socialnivå förgodtagbaretablera lägstamåste atten

dumping".

väsentlig delaktualiseradessociala områdetför detIntresset som en
Årrörlighet. 1971arbetskraftensunderlättai strävandena antogsatt

soci-samordningbehandlardirektiv, 1408/71,därför ett avsomnr
alförsäkringssystemen.

sociala stadganDen

blevmed 1985,marknaden infördes,När den startgemensamma
för förbättraåtgärdereniga behovetmedlemsländerna attom av

någon formuppenbartblev alltmersociallagstiftningen. Det att av
stadgansocialabehövdes. Dendenna lagstiftninghannonisering av

med undantagmedlemsländerna,Charter" år 1989"Social antogs av
områ-omfattadeutanför. Stadganställde sigför Storbritannien som
soci-socialförsäkringen. Inomarbetslivet inominom såvälden som

följande:alförsäkringsområdet omfattade stadgan

enskildai denrådande förhållandentrygghet eftertill socialRätt0
medlemsstaten
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Rätt till hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.c

Trygghet för barn och ungdom.o

Äldre till skälig levnadsstandard.rättpersonerso

Främjande de handikappades sociala och yrkesmässiga in-av0
tegrering.

I den sociala stadgan finns 47 delområden inom vilka åtgärder skall
vidtas. Ungefär hälften krävde lagstiftning. Vid slutet hade1992av

delen åtgärderna genomförts.större av

Tredje programmet

Kommissionen i april sitt1995 tredje för åtgärderantog program
inom det sociala området. Programmet åren 1995-97 ochavser om-
fattar såväl arbetsmarknads- socialförsäkringsområdet. Inomsom
det föreslås följande åtgärder:senare

Förbättring den fria rörligheten t.ex. överföringavo genom av
pensionsrättigheter.

Utarbetande minimiregler för alla socialpolitiska0 av en ram av
områden.

Tillämpningen principen lika rättigheter inom alla social-avo om
politiska områden.

Stöd till fattiga, handikappade och äldreo personer.

6.2 Förvaltningsmässiga effekter av

nuvarande EU-regelverk

Vilka då de förvaltningsmässiga eifektema på verksamhetsområ-är
det transfereringar till hushållen, dvs. hur påverkas regelverk och
administration Eftersom syftet med samordning sociallägstiñ-av
ningen underlätta individernas rörlighet får detta effekterär påatt
hur intjänandetider räknas, vilket lands transfereringar har rättman
till Som tidigare arbetar särskild utredare f.n. mednämntsm.m. en

begreppet "försäkrad" inom socialförsäkringenatt överse m.m.
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i för-respektive inskrivningbosättningpåDir. 1995: 106. Kraven
till EU-lagstiftningen behöveri svenskasäkringskassa den anpassas

kraven.

påverkas iadministrationregelsystem ochTransfereringamas även
följande avseenden:

egenföretagare,ellerantingen anställdinflyttad EU-medborgare,En
arbetsskadeförsäkringsjuk- ochrättigheter till pension,har samma

olika reglerVi kan alltså inte hamedborgare.värdlandets egnasom
och medborgare.för EU-medborgare egna

medi olika medlemsländerEU-medborgare har arbetatEn tarsom
respektive land.pensionsrättigheter frånsig intjänade

kvalifi-tillgodo tidigareEU-medborgare får räkna sigEn inflyttad
rättighe-kvalificerar sig för olikai EU-land förkationstid annat att

innebär EU-socialförsäkringssystemen. Dettai attter om en
Sverigekvalifikationstiden iinnanmedborgare blir arbetslöst.ex.

kvalifi-a-kassa denuppnåtts kan han/hon ända få sammantagnaom
tillräcklig.kationstiden är

land därbosatta itill EU-medborgareBarn änär ett annatsomen
barnet levdebarnbidragfadern arbetar har tillrättt.ex. som om

innebärtolkning dettatillsammans med fadern. En rimlig att omav
ifamiljen kvarSverige ochtysk far arbetar i ärresten avex. en

svenskt barnbidrag.Tyskland har familjen tillrätt

tillegenföretagaren självomfattades endastFöre 1982 rättenav
till medlemsland. Numerasocialförsäkring vid flytt annat om-m.m.

Egenföretagaremake/maka och bam.fattas medflyttande, dvs.även
bedrivs, dvs.rättigheterna i land där verksamhetenomfattas detav

verksamhet imedlemsland och bedriva sinkan bo i ettetten person
annat.

följer Sverigeseffektuera de reglerFör att gemensamma som av
betydligtbehövs framför alltmedverkan i Europasamarbetet ett mer

länder. kan gälla in-utvecklat infonnationsutbyte med övriga Det
kvaliñkationstiderformation intjänandetider, etc.om
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Åtgärder på kort sikt

Sammanfattningsvis kan konstateras EU-medlemskapet i detatt
korta perspektivet medför ökat behov samordning mellanett av
medlemsländerna det gäller tillgodose de rättigheter dennär att
flyttande med sig. Det behov ökat informations-tar ettgenererar av
utbyte. Detta nödvändigt för den enskildes rättigheter skallär att
kunna till och för undvika fusk och överutnyttjande.tas attvara
Information försäkradesden kvalifikationstider, intjänandetiderom

erhålls idag i dokumentform från ansvariga i berördaetc. organ
länder. Exempelvis får AMS rekvirera underlag från ansvariga or-

i berört land för få information kvaliñkationstiden iattgan om a-
kassa. Erfarenheterna har hittills visat smidigheten i infomia-att
tionsutbytet har varierat med olika medlemsländer.

Arbete pågår med utveckla för infonnationsutbyte. TESSatt system
Modernisering infoimationsutbytet mellan nationella institutio-av

för social trygghet tidigare transnationelltär nämnts ettner som
infonnationssystem via förbättra infonnations-nät är avsett attsom
utbytet och möjligheterna till samordning mellan medlemsländemas
institutioner inom socialförsäkringsområdet. Ett antal projekt plane-

genomförda fram till pensionsfrågor,1998 bl.a. rörras vara som
samordning pensioner och sjukersättningar, moderniseringav av
blanketter och skapande enhetlig terminologi. kommerDetta attav
medföra bättre möjligheter på smidigt hämta informationsättatt ett

den försäkrades ställning i olika socialförsäkringssystem.om

på långKonsekvenser sikt

I längre kanperspektiv förvänta ökad hannoniseringett oss en av
sociallagstiftningen, bl.a. följd punktema i kommissio-som en av

ovannämnda tredje Frågan därav också följerärnens program. om
utfomming och administration socialförsäkringssystemenatt av

kommer hannoniseras. ambitionerEU:s f.n. främstatt synes om-
fatta miniminivå och inte själva utformningenatt enas om en av
socialförsäkringssystemen i enlighet med subsidiaritetsprincipen.
Med den tolkningen kommer Sverige i fortsättningen haävenatt

frihet välja såväl utformning förvaltningsorganisationstor att som
för transfereringama. Varje ändring behöver dock föregåsstörre av

konsekvensanalys med avseende på inpassningen i etten europa-
sammanhang.
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1BILAGA

ÖVERÖVERSIKTEN

TRANSFERERINGARNA TILL

HUSHÅLLEN

transfereringarUrval1 av

vill-syñe,transfereringar, derasoffentligastuderat drygt 20Vi har
också studeratVi harutveckling.ekonomiskaomfattning ochkor,

administreras.ochhur de hänger samman

huvudgrupper;följandeitransfereringamaVi har delat

hushåll,andravissabarnfamiljer ochtillersättning0
ohälsa,ersättning vid0
ålderdom,ersättning vid0
arbetslösa,ersättning till0
utbildning.vidersättning0

syfteTransfereringarnas2

transfereringarsamhälletssyñe med är garanteraattEtt gemensamt
varierarövrigtgrundtrygghet. Iekonomiskvissmedborgarealla en

inkomstbort-försäkringutformadeNågraändamålen. motär som en
ochsjukförsäkringexempelvisstandardskydd,fall för ettatt ge

antingenförsörjningsbidrag,Andraarbetslöshetsersättning. är rena
respektivebarnbidragexempelvisbehovsprövade,ellergenerella

falli vissaförsäkringochbidragmellan ärGränsenbostadsbidrag.
ersättningarochbidragskilja mellan är attotydlig. Ett sätt att se

huvud-finansierasFörsäkringarfinansieras.transfereringamahur
ñnansie-medan bidragegenavgiñerochsocialavgiñermedsakligen

finansieringsformemade olikaKombinationermed skatter. avras
dock.förekommer

gjortnedanharförarbetenförfattningar ochledningMed enav
deras hu-ochtransfereringamaolikadesammanställning över

vudsaldiga syfte.
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Tabell 1 Transfereringarnas huvudsakliga syfte.

Transferering Grund- Standard- Omförde- Individ- Stimulans
skydd skydd lande omför-över

livstid delande
Barnbidrag X X
Föräldraförsäk- X X X
ring
Bidragsförskott X
Bostadsbidrag
Socialbidrag
Asylbidrag
Sjukpenning
Rehabiliterings-
penning
Arbetsskade-
försäkring
Förtidspensionl- X
sjukbidrag
Handikapper- X
sättning
Ålderspension X
Ersättning från
a-kassa
Kontant arbets- X
marknadsstöd,
KAS
Lönegaranti X
Studiehjälp X X
Studiemedel X
Särskilt X Xvuxen-
studiestöd,
SVUXA,
Timersättning, X
vissa vuxenut-
bildningar
Utbildnings- X
bidrag

Av sammanställningen framgår många transfereringamaattovan av
kan ha flera syften. Bambidraget kan dels omför-t.ex. ses som en
delning mellan barnfamiljer och övriga hushåll, dels som om-
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hushåll. Om-ochtidsperioder förfördelning mellan olika ett samma
flera transfereringamadelvis inbyggda ifinnsfördelningsmoment av

Socia-för inkomstersättningen.det finns övre gränsatt engenom
fönnånerinklusive vissapå hela lönenlavgiñen sålunda uttas me-

och ATP hararbetslöshetsersättningen, sjukpenningendan övreen
sjukpenninggrundande in-förersättningsgräns. Den övre gränsen

månadsin-motsvaradevilket årbasbelopp 1994komst 7,5är en
lönhar sjusjukförsäkradepå Av dekomst 22 000. procentenca.ca.

kan såle-arbetsgivaravgiñenDelardennaöverstiger gräns. avsom
skatt.des betraktas som en

transfereringar vilketandrasyñen snarlikatransfereringar harVissa
stödformsig till denkan innebära äratt somanpassaren person

mel-Exempelvis kanfallet.fördelaktig i det enskilda gränsenmest
otyd-arbetslöshetsstödutbildningsstöd ochformerlan vissa varaav

arbets-periodvisFörtidspensionering harlig. använtsäven som en
syñena medår, varförför 60marknadspolitisk åtgärd överpersoner

otydliga.försäkringar blivitberörda

villkor ellergäller vilkasig åt vadTransfereringama skiljer även
skiljakanför erhålla stödet. Härgällerförutsättningar att mansom

Tillekonomisk prövning.specifika krav, ellerkriterier,på generella
folkpensionsdelen i ålderspen-hör barnbidrag,de generella stöden

förutsättning-specifikastudiehjälp. Transfereringar därsionen samt
rehabilite-bidragsförskott,uppfylldaeller krav skall ärvaraar

stöd vidolika formerhandikappersättningringsersättning, samt av
ekonomiskadärExempel på transfereringarutbildning. mottagarens

ibostadsbidrag, socialbidragsin helhetsituation i samtärprövas
pensionsjukpenning,bidragsförskott. Vidasylbidrag ochviss mån

påersättningenarbetslöshetsersättning grundassamt personens
på olikainkomst beräknad sätt.

regleringTransfereringarnas3

lagar. Itill övervägande delolika transfereringama reglerasDe av
komplement till la-förordningfall utfärdar regeringendel en somen

gen.

sammanlagtstuderatdrygt tjugo transfereringarDe styrssom av
myndigheterVilka vilkaolika lagar. dessa13 är samt ansvararsom

nedanstående tabell.för transfereringama framgår av
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Tabell Huvudmän för olika2 de transfereringarna de lagarsamt
reglerar dessasom

Transferering Författning Huvudman

Barnbidrag Lag allmänna barnbidrag f-kassan, RFVom
Föräldraförsäkring Lag allmän försäkring, f-kassan,AFL RFVom
Bidragsförskott Lag bidragsförskott. f-kassan, RFVom
Bostadsbidrag Lag bostadsbidrag f-kassan, RFVom
Socialbidrag Socialtjänstlagen Kommunerna
Asylbidrag Lagen mottagande asyl- Invandrarverketom av

sökande m.fl.
Sjukpenning AF L f-kassan, RFV
Rehabiliteringspenning AF föreskrifter rehabi- f-kassan, RFVom

literingsersättning
Arbetsskadeförsäkring arbetsskadeförsäkringLag f-kassan, RFVom
Förtidspension/Sjukbidrag AF L f-kassan, RFV
Handikappersättning föreskrifterAFL, handi- f-kassan, RFVom

kappersättning
Ålderspension AF L f-kassan, RFV
Ersättning från a-kassa Lag och förordning arbets- Arbetslöshetskassa,om

löshetsförsäkring AMS
Kontant arbetsmarknads- och förordningLag kontant LAN, f-kassanom
stöd, KAS arbetsmarknadsstöd
Lönegaranti Lönegarantilagen, lönegaranti- Länsstyrelsen, Kam-

förordn, förmånsrättslagen markollegiet, RSV,
konkursforvaltare,
kronofogdemyndighet
TSM

Studiehjälp Studiestödslagen CSN
Studiemedel Studiestödslagen CSN
Särskilt vuxenstudiestöd, Lag särskilt CSNvuxenstudiestödom
SVUXA,
Timersättning vissa Förordning timersättning for CSNomvux-
enutbildningar vissa vuxenutbildningar
Utbildningsbidrag Förordning arbetsmark- LAN, f-kassanom

nadsutbildning

Ersättningsnivåema i transfereringssystemen regleras på olika sätt.
Ersättningsnivåema för folkpension, handikappersättning, ATP och
studiemedel beräknas med hjälp basbeloppet.procentsatserav av
Även bidragsförskottet beräknades år med hjälp1994 bas-t.o.m. av
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framgår i avsnittet nedan.beloppet. Basbeloppets konstruktion
inkomsten.sjukpenning utgår med viss Barn-procentsats avm.m.

i kronor. de transfere-bidraget däremot fastställer riksdagen För
inkomst förändras såledesringar knyts till basbelopp eller er-som

fattarautomatiskt, riksdagen inte beslutsättningsnivån såvida om
fastfall ersättningsnivån regleras medändrad I de ettprocentsats.

for förändra ersättnings-belopp däremot beslut i riksdagenkrävs att
detaljreglera transfereringama,nivån. Riksdagen kan därmed sägas

demokratiskt förfarande.tungtett men

till hushåll år baserades 58Av de utbetalda transfereringama 1994
på inkomstnivå.på basbeloppet och 24 Drygtprocentprocent
via hushållstransfe-de belopp betalas80 procent utsomav

således takt med allmänna pris- och lö-reringama förändras i den
regelverken år innebärFörändringar i underneutvecklingen. senare

fasta exempelvisdock ersättningsnivåer beslutas i belopp,fleratt
i kronor.fastställs bidragsforskottennumera

tillämpningkonstruktion ochBasbeloppets

räknas framfastställer varje år basbeloppet. BeloppetRegeringen
den allmänna prisut-med hjälp jämförelsetalett angersomav

prisökningar i formvecklingen. justering dock för inteEn görs att
höjd fastighetsskatt skall fåexempelvis höjd samt genom-av moms

basbeloppet kr och förslag i basbeloppet. år 35 200För 1994 var
innevarande kr.år det 36 200är

ersättningsbeloppen förBasbeloppet används för beräknaatt pen-
med tvåsioner och studiemedel. Dock reduceras basbeloppet pro-

ålderspensionema from.vid beräkning såväl fortids-cent av som
slopadesår reallöneskyddet for dessa förmåner1993. Orsaken är att

från år.och med detta

4 Transfereringarnas kostnader

finansieringoch

4.1 ersättningar bidragUtbetalda och

omfattningen utbetaldaI tabellen på sida redovisas ersätt-nästa av
årenningar/bidrag i miljoner löpande penningvärde forkronor,

och for budgetåret 1994/95.1986, 1990
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Tabell 3 Kostnadsutveckling för transfereringarna.

TRANSFERERING 1986 1994/951990
Barnbidrag 8 284 12 305 17 132
Föräldraförsäkring. 7 215 15 727 765
Bidragsförskott netto 1 707 2 120 3 252
Bostadsbidrag 2 677 3 140 9 145
Socialbidrag 4 037 4 237 200
Asylbidrag 84 595 553
Summa transfereringar till barnfamiljer 24 004 38 124 60 047
och vissa andra hushåll
sjukpenning 20 207 34 963 16 167
Rehabiliteringspenning 1 209 1 572 2 217
Arbetsskadeförsäkring ingår i sjukp. 10 164 7 106

F örtidspension Folkpensionsdel 8 615 ll 665 14 394-
Förtidspension ATP-del 9 900 15 445 21 964-

Förtidspension totalt 18 515 27 110 36 358
Handikappersättning 475 703 935
Summa ersättning vid ohälsa 40 406 74 512 62 783
Folkpension 30 320 39 890 47 213
ATP 33 550 54 270 75 240
Bostadstillägg, 17 013 22 721 25 303
övriga pensionsfömiåner.
Summa ersättning vid ålderdom 80 883 116 881 147 756
Ersättning A-kassa 6 426 6 556 36 609
KAS 341 263 2 609
Lönegaranti 623 984 1 253
Summa ersättning vid arbetslöshet 7 390 7 803 40 471
Studiehjälp 1 110 2 022 2 099

Studiemedel lån ca % återbet.85 3 851 4 413 7 136
Studiemedel bidrag 282 2 364 3 780

Studiemedel totalt 4 133 7776 10 916
Särskilt vuxenstudiestöd SVUX 739 1 438 l 106
SVUX för arbetslösa 34 56 7392
Timersättning, vissa vuxenutbildningar 54 145 97
Utbildningsbidrag for arbetsmarknads- 2 572 3 592 11 872
utbildning.
Summa ersättning vid utbildning 8 641 14 030 28 829
Summa transfereringar 161 325 251 350 339 886
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för-transfereringamaförhar kostnaderna anlöpande priserI mer
for deKostnadsutvecklingenoch 1994.åren 1986dubblats mellan

nedanståendeframgårdock vilketvarierarolika huvudgruppema av
diagram.

olika hu-för deKostnadsutvecldingDiagram sammantagetl
penningvärde.åren i löpandetill 19941986vudgrupperna

150000
-Q- barnfam.Stöd till

m.f|.
-i- Ersättning vid

ohälsa100000
-A- Ersättning vid

ålderdom
êé-Arbetslöshetsstöd
9- Utbildningsstöd50000

0 4.:r
199419901986

År

Årålderspensionema.kostartransfereringarDe ärmestsom
hus-de totalaålderspensionen 44utgjorde1994/95 procent av
minskat ikostnadernadärendahållstransfereringama. Den gruppen

Mel-ohälsa.ersättning vidår 1990penningvärde sedanlöpande är
socialforsäkringamaforkostnadernaharår och 1995 to-lan 1994

förväntasminskningoch dennapenningvärdefastminskat italt sett
och 1997.fortsätta under 1996

transfe-olikamellan derelationernavisasnedancirkeldiagrammetI
kostnader.reringsområdenas
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Diagram Hushållstransfereringarnas2 kostnader fördelade på
huvudgrupper budgetåret 1994/95.

Ersättning vid
arbetslöshet

Utbildningsstod12%
8%

Stöd till barnfam
fl. l8°/0m.

Ålderspension
44%

Ohälsoersättning
18%

I de följande diagrammen illustreras kostnadsutvecklingen inom var
och huvudgruppema.en av
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barnfamiljer vissaDiagram Transfereringar till och andra3
hushåll åren budgetåret Utvecklingen1994/95.1986, 1990 och

i penningvärde.löpandeanges

20000 -
-Q-Barnbidrag
l Föräldraförsäkring.
j-Bidragsförskott

15000
-- Bostadsbidrag
X-Socialhidrag
-O-Asylbidrag

Mkr 10000 -

5000 -

4
1990 1994

Barnbidrag och föräldrapenning står för den kostnads-största
ökningen inominom detta huvudområde. ökade kostnadernaDe
föräldraförsäkringen framför föräldra-beror allt på utbyggnaden av
ledigheten födelsetaletfrån till dagar år samtidigt360 450 1989 som
ökade. stödformer inom denna dock har ökatDe mestgrupp som
efter år bostadsbidragen och socialbidragen vilket till1990 är stor
del speglar de årens ökande arbetslöshet och därmed för-senaste

för grundsämrad ekonomi många hushåll högre hyror påsamt av
Ökningenminskade räntesubventioner för hyreshus. soci-av

albidragen ochberor till viss del också på sänkta ersättningsnivåer
andra besparingar statliga transfereringama. Transfere-inom de
ringar inte behovsprövade, såsom barnbidrag och föräldra-ärsom
penning har haft något jämnare kostnadsutveckling.en

När det gäller ersättningar vid sjukdom utvecklingen någotärm.m.
varierande för barnfamiljerstöd till m.fl. diagrammet ned-Iänmer

illustreras kostnadsutvecklingen för de olika vidersättningamaan
ohälsa.
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årenDiagram Kostnadsutvecklingen för ersättning vid4 ohälsa
i penningvärde.1986 1994 löpande-

40000 v-
O sjukpenning
.- Rehabiliteringspenning

30000 j Arbetsskadeförsäkring--
%% Summa

förtidspJsjukbidrag
% HandikappersättningMkr 20000

A-A10000 --

12--4or
1990 19941986
Ar

År arbetsskadeersättningen ingick i1986 särredovisades inte utan
kraftigtsjukpenningkostnaden. Kostnaderna för sjukpenning steg

mellan åren och för år understiga kostnaderna1986 1990 1994att
införandet sjuk-för år minskade kostnaderna beror på1986. De av

de sjukdagama fr.o.m. år minskad sjukfrånvarolön 14 första 1992,
ersättningsnivån på sjukpenningen har sänkts. Karensdagensamt att

kostnadsutvecklingen för sjukpenningenpåverkar endast marginellt
eftersom arbetsgivaren betalar sjuklön.den ingår i den period då

kostnadsutvecklingen för ålderspensio-I diagram nedan illustreras5
och därmed sammanhängande förmåner.ner
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ålderdomersättningar vidförKostnadsutvecldingDiagram 5
penningvärde.åren i1994 löpande1986 -

-4- Folkpensiongoooo
-I- ATP
-A- Bostadstillägg,

övriga pens.60000 förmån

Mkr 40000

varithafrån 1986ATP-kostnadema,diagrammetAv attattser man
ochdrygtfolkpensionen, år 1994storleksordningi är ensomsamma

uppfyllerpensionärerallt HerAnledningså hög.halv gånger är att
harfleroch alltATP-grundande inkomstår medkravet på även30

därmedfor harKostnaderna ATPhögsta ATP-poäng.tjänat mer
pensions-och andraår. Bostadstilläggpå åttafördubblatsän

pensionstillskott,delpension, särskilthustrutillägg,förmåner såsom
periodunder dennafördubblatsefterlevandepension har också me-

medendast har ökat 50folkpensionendan procent.

iarbetslöshet illustrerasvidfor ersättningKostnadsutvecklingen
följande diagram.
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Diagram 6 Kostnadsutvecklingen för arbetslöshetsunderstöd
m.m.

40000
O Ersättning A-kassa35000
J KAS

3°°°° -j- Lönegaranti
25000

Mkr 20000

15000

10000

5000

0
1986 1990 1994

År

Ersättningen från a-kassan har fyrdubblats mellan åren 1990änmer
och 1994 räknat i löpande priser. Det kontanta arbetslös-
hetsunderstödet KAS har också fördubblats under dennaänmer
period ändå endast bråkdel a-kasseersättningama.utgörmen en av

diagramI 7 redovisas slutligen kostnadsutvecklingen för de olika
formerna för utbildningsstöd studerat.som
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årutbildningsstödetinomKostnadsutvecklingenDiagram 7
penningvärde.i1986-1994 löpande

12500
Q Studiehjälp
-.- Studiemedel totalt10000
i Särskilt

vuxenstudiestöd
SVUX7500

-%SVUX arbetslösaför
Mkr -X- Timersättning

vuxenutb.5000
I Utbildningsbidrag

2500

till demutbildningsbidragforKostnadsutvecklingen somsom ges
arbetslöshetenspeglar den ökandearbetsmarknadsutbildninggår i

kraftigt ochökathar1990-talet. bidragunder Detta över-som synes
Studiemedlen i sinför studiemedel.år kostnadernastiger 1994 tur

Ävenochåren 1986 1994.fördubblats mellanhar vuxenstu-änmer
kraftigt.ökatdiestödet för arbetslösa har

För offentligaFörvaltningskostnader4.2

transfereringar

såvälför transfereringssystemenförvaltningskostnaderMed avser
stöd utbe-och besluthandläggningen ansökan somomav

ofta iFörvaltningskostnadertalningsadministrationen. procentanges
rättvisande för hurdock inte heltmåttutbetalt belopp. Detta ärav

i taktförändras"tung" administrationen eftersomär, procentsatsen
de faktis-sänks.ersättningsnivåema höjs eller Dettamed attutanatt

utbetalningarna förändrats.medka kostnaderna för arbetet

transfereringamaför de offentligaFörvaltningskostnadema stu-
genomsnittmiljarder vilket itilluppgick år 1994 7,5derat mot-ca.

studerattransfereringarbelopp. Deutbetalt2,0 procent avsvarar
försäkringskassoma harochoch administreras RFV en ge-avsom
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nomsnittlig administrationskostnad på 1,5 Kostnadernaprocent.
varierar dock kraftigt mellan de olika transfereringama både i pro-

de totalt utbetalda beloppen och kronorcent av per person som er-
håller stödet. Förvaltningskostnadema lägst för de generellaär
transfereringar omfattar många och inte innebärmottagaresom som
prövning varje individuellt ärende. Exempelvis förvaltnings-ärav
kostnaderna låga för barnbidrag, ålderspension och studiemedel.
Förvaltningskostnadema högst för transfereringar medförår som en
individuell handläggning och ekonomisk prövning, samtidigt som
också andra aktörer utanför socialförsäkringsadministrationen ar
medaktörer i den administrativa gäller främstDet förprocessen.
bostadsbidrag, sjukpenning, arbetsskadeersättning socialbi-samt
drag.

nedanståendeI tabell redovisas förvaltningskostnadema för år 1994
i miljoner kronor totalt, kronor imottagare samt procentper av
utbetalt belopp. Uppgiñema de totala kostnaderna hämtadeärom

årsredovisningar eller motsvarande rapporter.ur
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transfereringssys-olikaför deFörvaltningskostnader4Tabell
temen.

Procenti KronorKostnadTransferering avper
belopputbetaltmkr motgglre
0,7573128Barnbidrag
3,5l 337694Föräldraforsäkring
10l 349325Bidragsforskott
3671361Bostadsbidrag
1717791 8453Socialbidrag

6182Asylbidrag
3 5,116827Sjukpenning

3,1140l73Rehabiliteringspenning
5,05293357Arbetsskadeforsäkring
1,2988417Förtidspension/Sjukbidrag
4,273539Handikappersättning
0,4Ålderspension 413652
1,9793680a-kassafrånErsättning
2,846163arbetsmarknads-Kontant

KASstöd,
146 115Lönegaranti
2,617354Studiehjälp
0,9783100Studiemedel
145440vuxenstudiestöd,Särskilt

SVUXA,
7,2372l7vuxenutbild-vissaTimers.,

ningar
2074 24244Utbildningsbidrag

4737förvaltningskost-Summa --
nader

1 Jämförelsetal förutifrånberäknadAdministrationskostnaden
m.fl. 1992:3,kommunförbundetSvenska1990,socialtjänsten

personal Na-kostnadsuppgiñer formedkompletterat ur
för 1994.tionalräkenskapema

2 forläggningsverksam-helaforadministrationskostnadenAvser
heten.
3 sjukpenningdag.Kostnad per

månad.medelantal deltagarekostnadUppgiften gäller4 perper
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4.3 F örvaltningskostnader för privata
personförsäkringar

För få referens till den offentliga sektornsatt förvaltnings-en
kostnader har undersökt driftkostnadema for personförsäkringar
hos några privata försäkringsbolag. För så långt möjligt fåatt som
jämförbarhet med kostnaderna för de offentliga transfereringama
har administrationskostnadema beräknats procentuell andelsom en

utbetalda försäkringsersättningar. Beräkningarna grundas påav
årsredovisningarna for 1995 från Folksam, Skandia, Trygg-Hansa
och Wasa.

Genomgående förvaltningskostnadema förär de privata bolagen
betydligt högre de gäller för de offentligaän transfereringama.som
Beloppen ligger i storleksordningen 20 och uppåt. Skillna-procent
den bekräftas andra undersökningar bl.a. RFV redovisar 1995:4,av
"Privat och ojfentligt administrerade försäkringar". Direkta jäm-
förelser och slutsatser rörande olika sektorers kostnadseffektivitet i
förvaltningen dock inte möjliga. Den huvudsakligaär förklaringen
till skillnaderna torde hänföra till olika utformning hosattvara pro-
dukterna individuellt utformade respektive kollektiva, standardise--
rade försäkringar stordriñsfordelar.samt

4.4 Finansiering

Inom socialförsäkringsområdet finansieras sjukförsäkring inklusive
föräldraförsäkring, arbetsskadeforsäkring, folkpension och ATP
främst lagstadgade socialavgiñer från arbetsgivare ochgenom egen-
företagare, allmänna egenavgifter ränteavkastning från fonder.samt
De allmänna avgiñema avsedda för delfrnansieraär sjukförsäk-att
ring och ATP. Hur andel skall täckas avgifterstor varierarsom av
och har förändrats åren.även Barnbidrag, bostadsbidrag,genom
bostadstillägg för pensionärer och del bidragsförskottenstoren av
finansieras allmänna skattemedel statsbudgeten. Bostadsbi-överav
drag och bostadstillägg till pensionärer finansierades före år 1994
respektive 1993 med kommunalaäven skattemedel. Statens lagstad-
gade finansiering socialförsäkringen utgjorde 29 årav procentca.
1995. För sjukförsäkringen budgetåret 1994/95t.0.m. statensvar
lagstadgade andel 15 kostnaderna. Efter denna tidpunktprocent av
tillförs medel statsbudgetenöver endast avgiftema inte täckerom
kostnaderna. När det gäller den allmänna folkpensionen finns det
inga regler hur andel skall finansiera.stor Avgörandestaten ärsom
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hur mycket kostnaderna för året överstiger de inkomster kom-som
via socialavgiften.mer

finansierarAvkastning från AP-fondema delar ATP-k0stna-av
dema. Fonderna förvaltas inom de fem självständiga AP-fondema

fonderna tillförsoch deras fondstyrelser. Medel till via ATP-
avgiftema och egenavgiften för pensioner. fondenden allmänna Hur
skall förvaltas och fondmedel placeras regleras lagenav
1983: för allmänna pensionsfonden.1092 med reglemente

förvaltar arbetsskadefonden. fond har gått medRFV Denna un-
derskott år from. år har inkomsterna frånunder antal 1994ett men
arbetsskadeavgiñen överstigit kostnaderna for arbetsskadeför-

fonden har börjat krympa.säkringen och underskottet i

utbildningsområdet skattefinan-arbetsmarknads- ochInom är
socialförsäkringsområdet. Ar-sieringen överlag högre inomän

och det kontanta arbetsmarknadsstödet fi-betslöshetsersättningen
avgifter ochnansieras i genomsnitt med med50 procent restenca.

finansierades arbetslöshetsstödetskattemedel. den 1 juli 1995Före
tillfördes huvudsakligen viavia arbetsmarknadsfonden medelsom

avgifterarbetsmarknadsavgiñen. utgifter täcktes dessaDe som av
finansierades via fondens kredit hos Riksgäldskontoret. Ar-

dåbetsmarknadsfonden avskaffades juli 1995 och hade under-1 ett
skott på miljarder.87närmare

Av utbildningsstöden flertalet skattefinansierade. Studielånenär
finansieras Riksgälds-del studiemedlen via kredit hosärsom en av

kontoret i på återbetalning de studerande.väntan av

nedanstående tabell framgår fördelningen finansieringen påav
olika inkomstkällor for de olika transfereringama år 1994.



SOU106 1996:180

Tabell Transfereringarnas finansiering.5

ÅterkravTransferering Sociala Skatter/- Räntor/
statsbidrag avkastningavgifter

%Barnbidrag 100
Föräldraförsäkring %100
Bidragsförskott % %72 28

%Bostadsbidrag 100
Socialbidrag %100
Asylbidrag 100 %

Sjukpenning %100
Rehabiliterings %100
penning
Arbetsskadeförsäk- % 4 %96
ring
Folkpension % %52 48
förtid och ålder

%ATP % 2476
förtid och ålder
Handikapp %100
ersättning

1A-kasseersättning %50%50
% %KAS 50 50

Lönegaranti 100 %

Studiehjälp %100
%Studiemedel % 6535

Vuxenstudiestöd,
SVUXA %100
Utbildningsbidrag %100

1 Av avgiñema a-kassemedlemmamas avgifterutgör tre pro-ca.
centenheter.

i tabellen redovisade ñnansieringsfördelningen bygger på detDen
faktiska utfallet för år 1994. Inom sjukförsäkringen har de senaste

Överskottetåren inkomsterna avgifter överstigit utgiftema. gårvia
i statskassan.
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Ersättningsnivåer4.5

omräknatersättningsnivåemaredovisasnedanstående diagramI per
transfereringama.månad för de olika

månadersättningsnivåer förDiagram och lägsta8 Högsta per
år i förekom-1996,transfereringarna. Beloppende olika avser

förefall skatt.mande

EMh1
I Max

20000-

16000-

12000-kr/man .

8000-
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Nr Transferering Beskattning
Föräldraförsäkringl skattepliktigt

2 Barnbidrag
Bidragsforskott3

4 Bostadsbidrag
5 Socialbidrag, norm per person
6 Asylbidrag

Sjuk-,7 rehab-, arbetsskadepenning skattepliktigt
8 Förtidspension skattepliktigt
9 Handikappersättning

Ålderspension10 skattepliktigt
Arbetslöshetsersättningl l skattepliktigt

12 Lönegaranti i månader skattepliktigt6max
Studiehjälp13

14 Studiemedel totalt lån bidrag+
15 SVUX, SVUXA lån bidrag skattepl. bidrag+
16 Utbildningsbidrag skattepliktigt

Sammanställningen visar på klara skillnader mellan transfereringar
i vissa situationer sjuk-kan utbytbara. gäller detFrämstsom vara

penning/arbetslöshetsersättning/utbildningsbidrag/olika former av
studiestöd. Föräldraförsäkringen ocksåsig någotgenerös,ter som
framgår i internationell jämförelse Statskontoret nyligenen som
genomfört för ESO, Samhällets stöd till barnfamiljerna Europa,i

relativtDs 1996:49. En liten del ersättningsbeloppen utgörsav av
grundskydd.

5 Transfereringarnas
förvaltningsmässiga struktur och
inbördes samband

Administrationen transfereringarna sektoriserad. fyraDeärav
huvudaktöremastörsta är:

Försäkringskassan för socialförsäkringama.0

Arbetslöshetskassoma respektive Arbetsmarknadsverket for0
ersättningar vid arbetslöshet.
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för olika formerstudiestödsnämnden CSNCentrala ut-av0
bildningsstöd.

socialbidrag.förKommunerna0

socialförsäkrings-förvaltas inomtransfereringarFlertalet stora
år frånförsäkringskassan har underochsektorn. RFV senare

bostadsstöd såväl tillförkommunerna övertagit även ansvaret pen-
administrerarFörsäkringskassanhushåll.sionärer till andrasom

liggertransfereringar därutbetalningar vissavidare ansvaretav
orsakerna tillutbildningssektom. Eninom arbetsmarknads- eller av

transfere-hanteraerfarenheterdetta administrativakassans attär av
underlättarutanordnaretransfereringar tillringar. Att samla en

olikavillkorsprövning mellan desamordning ochockså systemen,
överutnyttjande.fusk ochmotverka riskerna forkansamt

administ-och CSNa-kassornaArbetsmarknadsverket, de fristående
transfereringssystemenstatligahuvudsak de övrigai somrerar

fallasylbidragen, i vissaadministrerarInvandrarverketstuderat.
lönegarantinFörvaltningenkommunerna.tillsammans med ärav

konkursförvaltareochflera myndigheterkomplicerad med engage-
socialbidragen.handharrade. Kommunerna

kommunalastatliga ochsamband mellan definns regleratDet ett
fårSamordningen innebärtransfereringama. t.ex. att en personom

social-skallersättningssystemenstatligafrån något deersättning av
socialbidrag och viceprövningvidhänsyn till dettatjänsten ta av

inte längreförst dåi frågaSocialbidrag kommer personenversa.
andraeller dede andra stödenför någonuppfyller reglerna omav

otillräckliga.ersättningama är

undvikaförsäkringsskyddet och föriförhindra luckorFör attatt
inom social-förmåner såvälsamordnas olikadubbelersättningar

fönnånssystemen Dettade olikaförsäkringsområdet mellansom
för-aktörema förmellan de olikasamverkankräver således en

utbyte dende flesta fallSamverkan innebär imånssystemen. ett av
transferering skallfatta beslutkrävs förinformation att om ensom

innebärsamverkantekniskfinnsutgå eller inte. Det attäven somen
vareñerska utgå,transfereringenoch beslutaraktör utreder atten

olikamellan deSamverkanutbetalningen.aktör försvararen annan
samladgällerutvecklad detdock mindre välaktörerna närär en

för påutnyttjaprövning på bästa sätträttattsättatt resursernaav
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hjälpa den enskilde för stävja fusk och/eller överkom-ävensamt att
pensation.

sambandI med längre sjukdomsfall, arbetsskada eller rehabilitering
samverkar de enskilda arbetsgivarna med försäkringskassan. Därtill
involveras också andra aktörer i olika profes-t.ex.processen som
sioner inom hälso- och sjukvården inom kommunens social-samt
tjänst.

Samtliga aktörer skyldiga årligen kontrolluppgiftlämnaär att om
alla skattepliktiga transfereringar till Riksskatteverket.

Försäkringskassans ioch samverkan med andraansvar
socialförsäkringsfrågor

Försäkringskassan och socialforsäkrings-RFV huvudaktör forär
systemen.

Samverkan beträffande socialförsäkringama sker för kontrolleraatt
föräldrapenningexempelvis inte utgår samtidigt med andraatt er-

sättningar, såsom sjukpenning, arbetsskadeersättning eller semeste-
rersättning. Bostadsbidraget kontrolleras sjukpenninggrundandemot
inkomst och beviljad förtidspension liksom CSN:s studieme-mot
delsregister. Vid bidragsforskott till barn i gymnasiet kontrolleras

CSN studiestöd utgår och barnet fortfarande går i sko-mot att att
lan.

Försäkringskassan handhar utbetalning KAS och utbild-av
ningsbidrag vid arbetsmarknadsutbildning efter beslut Läns-av
arbetsnämnden. Inför utbetalning kontrollerar försäkringskassan att
inte får ersättning från andra samtidigt. Sådanasystempersonen
förmåner exempelvis sjukpenning, och olika pensionsfonnäner.är

På liknande samordnas rehabiliteringsersättning med sjuk-sätt
penning, arbetsskadeersättning och socialforsäkringsformånerandra

med studiestöden.samt

Infor beslut bidragsforskott medverkar i vissa fall kommunensom
socialtjänst vid beräkning storleken på underhållsbidragetav som
den underhållsskyldige föräldern skall betala.
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inomverksamhetenekonomiskthuvudsakliga rollRFVzs är styraatt
tillsyn den.ochsocialförsäkringssystemen överutöva

vidmed andrasamverkanochArbetsmarknadsverkets ansvar
arbetslöshet

godkändbetalashandläggs ocharbetslösaErsättningar till ut av en
ocksåfinnssådan kassa. Detmedlemmar iarbetslöshetskassa för en

övergripandehararbetslöshetskassornasamorganisation för ettsom
arbetslös-formyndighetsansvaretAMS haradministrativt ansvar.

arbetslösautgår tillför KAS,liksomhetsersättningen personersom
Försäkringskas-arbetslöshetskassa.i någonmedlemmarinte ärsom

register ingetkontrollerar med RFV:sKAS ochbetalar attutsan
allsintekontroller förekommerSådanautgår samtidigt.stödannat

för vilkaellerarbetslöshetskassaersättning frånfårför dem som
utgår.lönegaranti

utgårkonkurstill följdanställning upphörFör enavpersoner vars
ioch besluti handläggningaktörer deltarolikalönegaranti. Fem

aktörer-de olikaansvarsforhållanden mellanärenden. Oklaradessa
samordningsproblem.innebär vissana

och samverkanförsäkringskassansCSN:s, ochAMV:s ansvar
utbildningvid

utbildning ividekonomiskt stödolika formeradministrerarCSN av
formereller i andraeller högskolavid universitetgymnasieskolan,

vidstudiehjälpenutbetalningstuderande Förför avpersoner.vuxna
Sparbanken. Församarbetsavtal medgymnasiestudier har CSN ett

dessutomarbetsmarknadsutbildninggenomgår ärpersoner som
mfl.arbetslöshetskassorAMS,inblandade såsomaktörerandra

imed andrasamverkanochKommunens ansvar
bidragsärenden

inkomstprövade till-vissasocialbidrag ochhandläggerKommunen
handikappade Närochtill pensionärerlägg utgår personer. ensom

handläggaresocialtjänstenssocialbidrag kontrollerarsökerperson
forsäkringskassa,ersättning frånsamtidigt uppbärsökandedenom

ordnadförsörjningenarbetslöshetsstöd ellerhar sätt.år annatom
uppgiftertillgång tillhar socialtjänstemannenvissa kommunerI
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från försäkringskassan eventuella ersättningar därifrån. Kom-om
dock sinsemellan inte tekniskt samordnade.ärmunerna

Domstolarnas iroll samband offentligamed de transfere-
ringarna

Försäkringskassans och kommunernas beslut kan med några få
undantag överklagas till förvaltningsdomstolama vilka länsrätt,är
kammarrätt och med Regeringsrätten sista instans. För-som
säkringskassan skall dock på begäran ärenden innan deompröva
eventuellt överklagas till länsrätten. Beslut fattas erkändsom av
arbetslöshetskassa i första instans länsarbetsnärnnd innanprövas av
det eventuellt går vidare till länsrätten. Antal beslut bidrag ochom
ersättning överklagas och förvaltningsdomstolamaprövassom av
har ökat under år. Detta gäller särskilt beslut socialbi-senare om
drag, arbetsskadeärenden överklagas alltmer.ävenmen
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BILAGA 2

IDEERFÖRSLAG OCH ATTTILL

REFORMERA TRANSFERERINGARNA

1 Inledning

några de förI denna bilaga, avsnitt redovisas i huvuddrag av
dagen och utredningsförslag beröroffentliga utredningar trans-som
fereringama till hushållen.

intensiva kring transfereringama har upphovDen debatten även gett
till antal lösningar på andra principer dagens.bygger änett som

slags renodlingUtgångspunktema ofta någon brytaär att genom
in-kopplingen mellan transfereringama och statsbudgeten, ökaatt

citamenten återskapa förtroendet för för-till egenförsörjning, att
enhetlighet med åtföljandesäkringsformen skapa störreattsamt en

genomsynlighet och enklare administration.

antal de förslag och idéer tillI bilagan, avsnitt refereras ett av
aktualiseratssådana omfattande reformer på områdetmera som

hör de iinom och det offentliga utredningsväsendet. Hit bl.a.utom
till sammanhållen inkomst-våra direktiv nämnda förslagen en

medborgarkonto.bortfallsförsäkring respektive ett

2 Kommittéer och utredare

Sjuk- SOU 1996:113Arbetsskadekommittén S 1995:54,och

försäkringsskydd vid inkomst-Huvuduppgiñen utforma ettattvar
föreslå hurbortfall orsakat kort- eller långvarig ohälsa samtav

och hur drivkraftema förrehabiliterande insatser skall organiseras
förebyggande stärkas. utgångspunkt för-insatser kan En attvar

försäkringsskyddetsäkringen skulle tydligt avgränsad roll, attges en
fyllde effektivitet arbetslinjen stärkteskrav pä och rättvisa, samtatt

ohälsoförsäkring skulleutgifter begränsades. En allmänatt statens
sjukförsäkring, arbetsskadeförsäkring och förtids-dagensersätta

pension.
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Enligt ursprungsdirektiven S avsikten utreda1993:07 attvar en
ordning där försäkringen lades utanför statsbudgeten, hos ar-
betsmarknadens och med sådan konstruktion underskottparter att

möjliga. samband med maktskifte revideradesIinte senastevar
direktiven. regeringen fann saknade intresse förDen att parternanya

sådant heller fanns skäl marknads-Inteett övervägasystem. att en
lösning för ohälsoförsäkringen eller finansiellt helt ochett autonomt
avgiñsbestämt liknande det pensionssystemet.system nya

Kommittén föreslår allmän och aktiv försäkring vid sjukdomen
och rehabilitering. Vid långvarig sjukdom övergår sjukpenning i
månadsersättning med kompensationsnivå. Ersättningen65 procent
skall lägst grundas på inkomst motsvarande basbelopp.2,1en

Inkomstunderlaget beräknas på aktuell medelinkomst. Taket fören
förmåner höjs till l0 basbelopp medan begränsningen avseende den
allmänna egenavgiñen bort.tas

Arbetsgivarens för sjuklön och rehabilitering stärks. Ettansvar
schablonbelopp på kronor utgår vid rehabilitering, vidare40extra

arbetsskadesjukpenning med 98 kompensationsnivå.procenten

Försäkringskassan, arbetsfömiedlingen och kommunen skall ut-
veckla finansiell samverkan för planera och genomföraatten re-
habiliteringsinsatser och andra arbetsforberedande åtgärder. Försäk-
ringsresurser får användas för stärka sjukvården detatt om gynnar
försäkringen.

kompletterandeAvtal försäkringar får tecknas med tillom upp en
sammanlagd nivå på 90 procent.

Kommittén pekar på, föreslår inte, modell med fri-men en en mer
stående försäkring med starkt mål- och resultatinriktad styrning.en

Översynen Socialförsäkringens organisationsstrukturav
S SOU1995:09, 1996:64

föreslårUtredningen försäkringskassoma inordnas i denatt stat-
liga förvaltningsstrukturen och blir statliga regionala för-
valtningsmyndigheter. Huvudmotivet förstärka mål- ochär att re-
sultatstyrningen vilken starkt begränsas i organisation med själv-en
ständiga försäkiingskassor.
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mel-balansgångutredningenförsäkringskassoma gårgällerVad en
statliga regionalaorganisation ochsjälvständigalan nuvarande

nomineringkassastyrelse eftermyndigheter. Regeringen utser av
regionala/lokalafrågor denbeslut ipartidistrikten. Förutom om

heltkassastyrelsenfårorganisationens uppbyggnad nyenm.m.
liknandeförsäkrade på"ombudsman" för defungerauppgift att som

tankeförtroendenämnder. Ensjukvårdensgäller för är attsätt som
förstärks. Denmedborgarinflytande härigenomochlekmannainsyn

tidsärskilt värde ifåmedborgarkontaktenförstärkta väntas ett en
restriktiv.prövningenminskas ochdå förmåner görs mer

Socialförsäkringsverket.tillRiksförsäkringsverket döps om

1996:34SOUkommittén A 1994:01,Arbetsmarknadspolitiska

arbetsmark-renodlingförslag utgår frånKommitténs en av
mins-vakanstidemahållanadspolitiken. Målet bör attatt nere,vara

utanförmotverka långa tiderochka långtidsarbetslösheten att re-
indirekt. Kom-Transfereringsfrågoma berörsguljärt arbete. mera
utformade såmåstetransfereringssystemenmittén attatt varaanser

tillsignalprioriteras lågt. EnKontantstöd skallfrämjar tillväxt.de
arbetslöshetsförsäk-ARBOM-utredningen nedanbl.a. är attse --

ytterligare,omställningsförsäkring bör betonasringens karaktär av
utfor-försäkringen börochfinnas bortredet bör parentes attatt en

från denpå aktivitet bådeinnehåller tydliga kravså denattmas
och från samhällets sida.försäkrades

ArbetsmarknadspolitiskarehabiliteringssamverkanVad gäller är
arbetsskadekommitténsochkommitténs förslag identiska med Sjuk-

ovan.se

omställningersättningen vid arbetslöshet ochUtredningen om
delbetänkandeARBOM A 1995:12, SOU 1996:51,

sammanhållenför ochdelbetänkandet grundernal presenteras en ny
arbets-arbetslöshetsförsäkring. KAS avskaffas. Den nya

obligatorisk del medtvålöshetsförsäkringen består delar; ettenav
uppfyllerförvärvsarbetandetäcker allarast grundbelopp somsom

inkomstbortfallsersättning. Förkvalifikationer frivilligvissa samt en
uppfylla arbets-måste den arbetslöseha till den etträttatt senare

ersättning-sammanlagdai a-kassa.villkor och medlem Denenvara
tak.begränsas etten av



ll6 SOU 1996:180

För skärpa incitamenten diskuteras s.k. bortre efteratt parentesen
till fyra är avtrappad ersättningsnivå.tre samt en

Den försäkringen föreslås administreras de befintliganya av a-
kassoma. Som komplement till dessa skapas obunden a-kassaen ny,
for den inte vill ansluta sig till dagens fackligt anknutna kassa-som
organisation.

Studiestödskommittén U SOU1994:13, 1996:90

Utredningsuppgiñen avsåg sammanhållet studiestödssystemett
omfattande stöd både inom Utbildnings- och Arbetsmarknadsde-

områden.partementens

Bl.a. for inte inskränka möjligheterna arbetsmark-att att styra
nadspolitiken har arbetet dock koncentrerats på skapaatt ett en-
hetligt studiefinansieringssystem för de ungdomar och vuxna som
själva söker sig till studier inom det reguljära studieväsendet.

Kommittén föreslår sammanhållet och generellt studiestödett nytt
nuvarande studiemedel, ochersättersom svux svuxa.

Totalnivån läggs vid 7 000 kronor i månaden med bidragsnivåca en
varierar mellan for80 grundläggande vuxenutbildningprocentsom

ned till för40 studier på högskolenivå. Kopplingen till in-procent
komst släpps, istället möjlighet till inkomstrelateradeöppnas en
tilläggslån.

på studieresultatKraven skärps liksom äterbetalningsregler och
lånevillkor för äldre studerande.

Vad gäller samordning förutsätts studerande med särskilda be-att
hov, exempelvis handikapp och forsörjningsbörda, ska fåstor er-
sättning från andra generella fönnånssystem.

Översyn inkomstbegreppen inom bidrags- socialför-ochav
säkringssystemen dir 1996:52

Uppdraget omfattar utforma så långt möjligtatt gemensamma
regler for beräkning inkomst for både anställda och företagare iav
olika bidrags- och socialförsäkringssystem. Enhetliga regler syftar
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trygghetskapa ökadmissbruk,tillmöjligheternatill begränsaatt
förvaltningen.och förenkla

februari 1997.vid utgångenföreliggaResultatet ska av

Översyn socialförsäkringeninomförsäkradbegreppetav
1996:27dir 1995:106,

försäkrad i debegreppetsamladomfattarUppdraget översyn aven
socialförsäkringenförmåner inomolikareglerarförfattningar som

inriktningmedförslagredovisaskallarbetslöshet. Utredarenoch vid
förmåner. Iför likartadeskall gällaförsäkringsvillkorenhetligaatt

skyddas enligtpersonkretsdeningåruppdraget prövaatt somom
socialförsäkringslagstiñning skall görasvensk avgränsas samt en

och allmännasocialavgifterför betalningreglernaöversyn avav
egenavgifter.

Sverigeföljerkonsekvenserbeakta deskallUtredaren attavsom
regelverk.dessunderställtochsamarbeteteuropeiskaingår i det är

saknainterörlighet skalltill frisiganvänderPersoner rättenavsom
unionen.land inomieller arbetarde flyttar tillskydd annatettnär

skall bo-försäkradpåbyggersvenska reglernaDe att varaensom
därförbehöverförsäkringskassanioch inskriveni landet anpas-satt

sas.

respekti-1996decemberden 31iskall redovisasResultatet etapper
juli 1997.den lve

Överväganden socialbidragenom

socialbidragssys-frågorbereds vissaregeringskanslietInom om
Socialtjänstkommitténsbakgrundutfomming bl.a. mottemets av

sänktföreslagitSocialstyrelsen har139.SOU 1994:förslag norm
flyk-invandrare,äldreoch vissaatt mammor,ensammagrupper,

socialbidragssystemetlyñsårunder 25och ungdomartingar ut ur
för dessakostnadsansvarökatoch tar ettatt staten grupper.

styrning kom-fråganfrämstFörvaltningsmässigt det statensär om
be-inteellerbidragsnorrnlagreglerad ärske viaatt avsomenmer

tydelse.
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Frågan bidragsnivån har betydelse eftersom socialbidragen, till-om
med övriga statliga transfereringar kan kombinerassammans som

med dessa, kan bilda golv för lönenivån och därmed be-antas ett
reservationslönen.stämma

Övriga3 reformförslag

följandeI beskrivning några typfall bland de reformertar upp
lanserats i debatten. Vi begränsar i huvudsak till reform-som oss

förslag efter 1990, väl medvetna diskussionen varit livligattom
under de föregående decennierna.även Man kannärmast ex-

empelvis erinra den långtgående skiss till enklare, enhetligareom en
och effektivare socialförsäkring presenterades i betänkandetsom
"En allmän socialförsäkring" SOU 1979:94. Socialtjänstut-
redningens förslag från 1977 till allmänt socialförsäkringstilläggett
SOFT kan också få förnyad aktualitet det ökande trycketgenom
på kommunernas socialbidrag.

Vi har refonnförslagen enligt den modell använder irangerat som
kapitel för4 diskutera de administrativa och ekonomiska kon-att
sekvenserna olika utfominingar, dvs.av

Individorienterade trygghetssystem.o
Försäkringsorienterade trygghetssystem.0
Samhällsorienterade trygghetssystem.o

3.1 Individorienterade trygghetssystem

Medborgarkonto

Den i direktiven nämnda lösningen med individuella livstidskonton,
vanligen med arbetsnamnet "medborgarkonto", kan karakteriseras

sammanhållet transfereringssystem försörjningsstödettsom som ger
i olika livssituationer. Systemet har koppling till ålderspensionen.en
En skiss har utarbetats Stefan Fölster bl.a. i Ekonomisk Debattav
1994, 4.nr

Offentliga transfereringssystem, byggda enligt livstidskontoprinci-
ñnns drift" på några håll i världen. Mest känd torde till-pen,

lämpningen i Singapore Central Provident Fund, CPF CPFvara.
har bred täckning. Med hjälp CPF kan såväl socialaen trygg-av
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Detfinansieras.humankapitaliinvesteringarhetsåtgärder upp-som
deteffektivt närll systemAgenda 2000, ettrapport varages

harDetsubventioner.ochbeskattningpåkravenbegränsagäller att
medfamiljebildningfinansieraföreffektivtsigvisatockså attvara

hälsovård.ochsjuk-liksombostadsköp,anslutande även

utnyttjaskandetmeningengenerellt i denMedborgarkontot attär
situationer,mångalikviditet iförbättraellerinkomstför ersättaatt

förföräldraledighet,och även attsjuk-arbetslöshet,vid ment.ex.
försörjningssvackorfyllaellerför barnomsorgkostnadertäcka upp

in.trädersocialbidragendär nu

forgrundtillliggerlivsinkomstendettankeviktig ärEn är att som
inkomstbortfall.tillfälligtinteersättningen, ett

tvångssparande. Imedborgarkontotñnansieringssynpunkt ettärUr
motsvarandeprincipiavgiftema2/3skulletappningFölsters av -

individuellttillbetalas inskatterochförsäkringsavgifter ettdagens -
ochförsäkrings-täckaskullel/3medankonto om-

kunnapå siktskulleindividuella delenfördelningskostnader. Den
täck-utbetalningarklaraFörpremiereserv.tillutvecklas att omen

vissaskuld inommedbelastasmedborgarkontotsaknas kanning en
ålderspension.högrei formgåröverskottEventuellt utgränser. av

bestämmerregelverkviastyrningkrävsAdministrativt ett av-som
portabilitet,ochkontoskuldförbetalningsansvargifter, uttagsrätt,

flyttasmåste kontotförsäkringsgivarekunden byterfalli detdvs.
med.

Fölsterbolag.privataförvaltasprincipikanMedborgarkontot av
marknadsbaseratiineñektiviteter systememellertid på ettpekar att

vad allmänmedjämförtförsäkringskostnademafördubblakan en
medbörjakanstrategirimlig ettkosta. En attskulleförsäkring vara

valprivataförhandi förstaoch sedan öppnaoffentligt avsystem
förvaltas.skallpremiereservenhur

framförfördelarförespråkareenligt desserbjuderMedborgarkontot
punkter.följandepåbidragochförsäkringar

kortvarigtvarjedagtäcker iförsäkringminskar. EnSkattekilen0
flesta. Iöverförsäkras desjälvrisk ettinkomstbortfall. Utan

givnainommänniskorna gränserdisponerarmedborgarkonto
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sina medel på kontot vilket sannolikt minskar Be-egna uttagen.
hovet skatteñnansierade utbetalningar minskar. Fölster be-av
räknar övergång till medborgarkonto skulleatt lik-en vara
värdigt med skattesänkning motsvarande 5,1 BNPen procent av

enbart grundskydd ochsystemet 3,5 BNPom avser procent av
38 miljarder kronor har fönnånsnivåsystemetom samma som
det nuvarande Jämförelsen 1990.systemet. avser

Fördelningspolitiken blir träfsäker och Detta0 rättvis. ärmer
följd undviker omfördelning tillatt systemet fören av personer

vilka kortvarigt inkomstbortfall följs perioderett med högaav
inkomster.

Incitamenten för individen påverkas Detta följer bl.a.0 positivt.
arbete och låga premieras med högreatt pensionsrätt.uttagav

Lägre förvaltningskostnader främst då kontrollbehoven mins-0
kar eftersom ianspråktagande kontot normalt belastar deav
"egna medlen".

Övriga kontosystem

Kontoidén har lanserats för täckaäven avgränsadeatt mera om-
råden.

Kompetenskonto för den arbetande delen befolkningen har förtsav
fram lösning på klara finansieringen det åter-attsom en av
kommande investeringsbehov följer arbetslivets väntadesom av
utveckling "ett livslångt lärande". Samtidigt tankenmot är att en
sådan lösning erbjuder individen valfrihet och därmed ökadeen
incitament öka sin kompetens.att

Enligt modell Agenda 2000, Utbildningskonton,11en rapport nr
Ds 1994:30 tillförs medel huvudsakligen sparande.egetgenom
Arbetstagaren kan förhandla med arbetsgivaren bidrag. Statenom
subventionerar medge avdragsrätt. Systemet kan, liksomattgenom
medborgarkontot, kopplas till ålderspensionen respektive andra
delar socialförsäkringen. Kontot innehåller vissa försäkrings-av

befrielse från återbetalningmoment, t.ex. lönehöjning föreom pen-
sionen uteblir.
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plånbokindividenskoppling tillsinKompetenskonto kan genom
studielån.likheter med dagensha vissasägas

har förtsohälsoförsäkringsammanhållen, allmänFörslag om en
och mins-överkonsumtionmotverkahåll.fram från moderat För att

medicinskakompletterasförsäkringenkontrollbehov föreslåska av
kostnaden för allsjälv betalarindividenkonton, vilka öppenur

vård.

cirkaallafinansierasMedicinska konton avsätterattgenom
finnas förgolv skalltak ochskattefritt. Ettlönen3 ettprocent av

fyllergarantistatligGrundtryggheten säkraskontot. uppsomav en
Överskott i form skatteav-återbetalasvid årets slutunderskott. av

drag.

Högkostnadsskydd

begränsaökat individansvarvariant på linjenEn är statensatt an-
i årshar skisserats 1994högkostnadsskydd. modelltill Enettsvar

ofärdstid", Söderström"Välfärdslandikonjunkturrådsrapport,
form ka-finns f.ö. redan iskyddfl., SNS liknande1994. Ett avm.

arbetslöshetsförsäkringen.i sjuk- ochrensdagar

ochsmå riskerinnebäratillämpning skulle kunnabredareEn att
överlåtsårsinkomsteninkomstbortfall 5-10mindre procent av

eller kollektivtindividuelltantingenindividen själv klaraatt av,
gruppförsäkringar.tecknandeexempelvis avgenom

obligatorisktlagstiftarModellen kan stärkas ettatt staten omgenom
säkrar likviditetsreserv.sparande, som en

vidkan liknasuppbyggtpå dettaKonsekvenserna sätt systemettav
Statsñnansiellt be-medborgarkontosystem.dem följer ettsom av

kronor imiljarderminska med 50offentliga utgiftemadöms de ett
med 10-15första och skattekilen procent.steg
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3.2 Försäkringssorienterade
trygghetssystem

sammanhållenEn inkomstbortfallsförsäkring

direktivenDet i nämnda förslaget till social försäkring präglasny
bl.a. tydlig försäkringsinriktning. Det framfördesav en av en grupp
kring SACO-ekonomen Jan Bröms i ESO-rapport Ds 1994:81.en
Förslaget har följts SACO under 1996.upp av sommaren

Utifrån helhetssyn på nuvarande socialförsäkringar, bidrag ochen
skatter föreslås ersättningar vid sjukdom och arbetslöshet läggsatt

i enhetlig inkomstbortfallsförsäkring. Arbets-samman en
löshetsförsäkringen blir obligatorisk och förtidspensionen ersätts av

grundnivå i inkomstbortfallsförsäkringen. För meden personer re-
ducerad arbetsförmåga på grund sjukdom eller handikapp fö-av
reslås utfyllnad i form invaliditetsförsäkring.en av en

finansieringI och utnyttjande försäkringen har tydliga incitamentav
byggts in. Rätten till ersättningen baseras på inbetalade egenavgif-

Invaliditetsförsäkringen betalas dock arbetsgivarenter. av genom en
riskdifferentierad arbetsgivaravgift. Ersättningen reduceras för varje
månad försäkringen utnyttjas till stoppnivå påsom ner en
65 den försäkrade inkomsten. Vid längre arbetslöshetprocent av
kan ersättningen omvandlas till "lönevoucher" användasatten som
lönesubvention enligt den enskildes val under begränsad tid.en

försäkradeDen kan själv välja och betala avgift för ersättningen- -
motsvarande 70-100 den försäkrade inkomsten. Vidareprocent av
föreslås tydligare samband mellan inkomstbortfallsförsäkringenett
och övriga bidrags- och skattesystem. Reservationslönen föreslås
sänkas endera sänka bidragsnivå eller skatter.attgenom

Dagens förvaltningsstruktur i fonn arbetsmarknadsverket ochav
socialförsäkringsadministrationen föreslås ändras radikalt enligt
följande skiss med drag beställar-/utförarmodellzav
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organisationInkomstbortfallsförsäkringens

få eller be-har svårtmänniskorförprimäraDet attansvaret som
-försäkringsombuden,organisationsamlas ihålla arbeteett en ny

elfekti-denmål, hittaenda, tydligtFörsäkringsombuden har attett
harförsäkradearbetslivet för dentillbaka tillvägenvaste mansom

ha till-ochha hög kompetensFörsäkringsombuden börför.ansvar
ochfölja riskerförinformationssystemkvaliñceradetillgång att

arbetslöse,Försäkringsombuden och denresultat.utvärdera sina
återkommaincitamentstarkaskisseradei det attsystemet gettssom

dit.lederindividprogramkontrakti skall slutaarbete, ett somom

ochväljakompetensmedregionalEn organisation att upp-ny
medkontakternahandharför individprogrammet,handla tjänster

arbetsgi-arbetsmarknadsutbildning,utbildningsinstitutioner, AMI,
m.fl.vare

i friståendegåroch a-kassorFörsäkringskassor orga-samman en
med verk-uppgift ochförsäkringsteknisktydligmednisation meren

utbetalning ochföreffektiva formertillkoncentreradsamheten
organisationiInvaliditetsförsákringen skötskontroll. separaten

och ledsskaderegleringtraditionellkringbaserasverksamhetvars
medicinskajurister och experter.av

mäkla arbeten.renodlas tillrollArbetsförmedlingens att

SÅMHÄLLSINTRESSETINDIVIDINTRESSET

:brioéilrangári5llñförrirantiiciril
. - fKvalitetskravslöd Samarbete :

°".F9&#39;lKrav 8 j$

FÖRSÄKRINGSOMBUD ; ORGANISATIONREGIONAL

;Kravsstäliare
iE$.°.T.&#39;P9.&#39;S.PT.E

SÅMHÅLLARBETSPLATSERLOKALA
ÅM|FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

M.M.ARBETSGIVAREKoMMuNEN

FÖRMEDLING UTBILDNINGAA --



124 SOU 1996:180

RFVzs förslag till socialförsäkringen ny

En tydligare försäkringsinriktning karakteriserar det förslag tilläven
social försäkring RFV lämnade till Ekonomi-en ny som

kommissionen RFV-rapport 1993-03-09.

Den socialförsäkringen omfattar de delar socialförsäkringennya av
eller, med lämpliga justeringar, kan till för-är görassom

säkringssystem. enligtDe RFV; sjuk- och rehabiliteringspenning,är
förtidspension, arbetsskadefcirsäkring, tillfällig föräldrapenning,
vissa bampensioner ersättning vid ålderdom med undantag forsamt
delpension och hustrutillägg.

Förslaget urskiljer olika försäkringsgrenar; ålderspension, sjuk-tre
penning- och förtidspensionsförsäkring arbetsskadeförsäkring.samt
Som fjärde allmän arbetslöshetsförsäkring.en gren ses en

Arbetsskadeförsäkringen och finansieras arbetsgivarensepareras av
med differentierade arbetsgivaravgifter.

Den ökade försäkringsmässigheten återspeglas också i avgifteratt
och fönnåner begränsas inkomsttak. Taket indexeras såav samma

försäkringen behåller sitt realvärde. stärksDärmed kopplingenatt
mellan avgifter och förmåner och skattekilen minskar.

Ersättningsnivåema i nåraliggande samordnas.system

Statsmakterna kontrollerar försäkringens utveckling i förhållande
till samhällsekonomin beslut finansiella Deyttregenom om ramar.
kan ske lägga fast avgiñsnivå för viss period. Inomattgenom en en
den tillgängliga bestrids såväl kontantutbetalningarramen som
kostnader för aktiva åtgärder.

Finansieringen renodlas. Kostnaderna för försäkringssystemen
och täcks egenavgifter och arbetsgivaravgifter. ln-separeras av

komster och utgifter regleras fond med givet tak. Fondenmot etten
fungerar buffert. Vid överskott sänks avgiftema.ett permanentsom
Fonderna i den meningen beslut reducerastyrs autonomt att attom

Åtgärderutgående förmåner på administrativ nivå.tas som avser
grundtrygghet finansieras antingen statsbudgeten elleröver separat

försäkringssystemen. Det väsentliga skatter och avgifterär attav
inte blandas.
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Vad gäller administrationen allmäntförs Detett resonemang.
konstateras obligatoriskt forsakringssystem kan privatettatt vara
administrerat. kan ske privat monopol ellerDet ettgenom genom
flera försäkringsbolag i konkurrens. Administrationen bör dock

för aktiva åtgärder.ävenansvara

Den offentliga styrningen privatadministrerat kanett systemav avse
alla individer skall teckna viss försäkring, för-att typ attaven

säkringsvillkoren skall uppfylla vissa stipulerade krav och bola-att
skall följa vissa regler för solvensatt garanteragen m.m.

Ett offentligt försäkringssystem kan helt bundet vad gällervara
omfattning, kompensationsnivåer eller innehålla obligatoriskam.m.
basnivåer och erbjuda frivilliga tilläggsnivåer.

I dimensionen privat kontra offentligt, eller monopol ellerrättare
pluralistiskt, måste beaktas sammanhållet forsäkringssystematt ett
har låga administrativa kostnader. finns väsentliga stordrifts-Det
fördelar. Flera producenter, ökad individualisering och störreen en
valfrihet ökar dessa kostnader.

Graden rättssäkerhet fråga beakta vid valär attav en annan av
administration.

Ekonomikommissionen socialförsäkringarnaoch

Ekonomikommissionen villkor förNya ekonomi och politik, SOU
1993:16 två kravställer överordnade på framtidens social-upp
försäkringssystem. de inte allvarligt skadarDet attena sam-
hällsekonomin felaktiga incitament eller underskott.storagenom
Det andra skall robusta politiska ingripan-är att systemen motvara
den tiden, exempelvis i samband med stabiliseringspolitiskaöver
eller fördelningspolitiska vindkast.

Inom for dessa krav skisserar kommissionen antal prin-ettramen
ciper bör ligga till grund för reform socialförsäkringama.som en av
En del dessa innebär ökad försäkringsmåssighet.steg motav en
Kommissionen föreslår att:

Rena bidragssystem och frånrenodlas riskförsäk-separeraso
ringar.
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försäkringarnaBidragen inom statsbudgeten medanstannar0
och självñnansierade.flyttas och självständigagörsut

obligatorisktbestå kombination bas-Systemet bör ettav en av0
skydd, lika för alla, och inkomstberoende basskydd.ett

inkomsten aktuariskt,basskydd stiger med börEtt görassomo
Vad gälleråtminstone för sjukpenning och ålderspension. ar-

lämpligt före-betslöshetsförsäkringen kan det att staten,vara
och betalar tredjedel vardera.löntagamatagen en

efterPremiema i arbetsskadeförsäkringen differentieras bättreo
företagens skadefrekvens.

bör inteTaket för de obligatoriska fönnånema och avgiftemao
önskvärtmedborgargrupper finner dethögre änsättas att stora

in-själva skaffa sig betydande kompletterandeatt ett
Oña i premiereserv-komstskydd. kommer detta resulteraatt

med betydande privat sparande.ettsystem

obligatoriska och frivil-lagfäst förEn gräns sätts summan avo
hinder förliga försäkringar, inklusive avtalsförsäkringar attsom

miss-statliga subventionerar överförsäkring ochde systemen
bruk.

förmånsnivâema lika i allaSå långt möjligt skall systemvara0
mellan vilka individen kan tänkas flytta sig.

tvingas bäraAtt försäkringshuvudmän och andra attgenomo
försäkringstagare hindraskostnader för kostsammaäven att

övervältra dessa på andra, exempelvis skattebetalarna.

och förtidspension försSjukförsäkring, arbetsskadeförsäkringo
hushåll och fö-till med kostnadsansvar förett system,samma

retag.

obligatoriskt kontrollerat under statlig kontroll börEtt systemo
väljas framför ha självkorporativt. Individen bör rättett att
välja försäkringsföretag.

hållasVid fonderade bör pensionstagamas fondmedelsystemo
utanför både offentliga sektorns och utanför fo-den domäner

fordras.ñnanser. statlig kontrollmyndighetEnretagens
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främst ål-sådana försäkringar,ändringar iplötsligaInga görso
kontrakt.på långsiktigaförtidspension byggerders- och som

försäkringsinriktade förslagAndra

för-förföreslagit principerSAF olika sammanhanghar i ett nytt,
premiernasådant börsocialförsäkringssystem. Ibättrat ett vara

demefter riskerna och bärasaktuariska, diñererentierade somav
kostnaderna.kan påverka

för arbets-kostnadernaprinciper bör bl.a.konsekvens med dessaI
socialförsäkringssystemet. Enoch trafikolyckor brytas ut ny,ur

trafikförsäk-respektivearbetsolycksfallsförsäkringobligatorisk
heltFöräldraförsäkringen börför dessa kostnader.ringen får svara

skattemedel.bekostas allmännaav

Samhällsorienterade trygghetssystem3.3

SOFTSocialförsäkringstillägg

till övrigagenerellt komplementinförandeFörslag ett so-om av
framfördesSOFTsocialförsäkringstilläggcialförsäkringar, kallat

SOFT skulle dels1977:40. Syftet medSocialutredningen SOUav
medborgarnagrundtryggheten förekonomiskavidga denattvara

socialforsäkringsfönnåner"ordinarie"ersättning närattgenom ge
behovetdärigenom begränsaförsörjningen, delsinte räckte till att av

möjlighetersocialtjänstensoch samtidigt ökasocialbidrag ägnaatt
behandlingsarbete.sig åt verkligt vård- och

SOFTi fråga förskulle kommai första handDe var;grupper som

arbets-ersättning vidsjukskrivna, uppbärförsäkrade ärsomo
föräldrapenning,skada eller

arbetslösa,o

pensionärer,0

social förmån,söker förskott påsompersonero

otillräckliga inkomsterarbetande med m.m.o
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För förenkla hanteringen skulle ersättningen i det enskilda falletatt
utgå från normbelopp efter familjestorlek fastställt riksdagen.ett av
SOFT skulle skattepliktigt och ATP-grundande.vara
Försäkringskassoma skulle för administrationen.svara

Kostnaderna skulle helt finansieras Bruttokostnaden be-staten.av
räknades år uppgå till1978 665 miljoner kronor exkl. för-
valtningskostnader dock miljoner skulle återgå265 till statenvarav
i form skatter, dvs. nettokostnaden för skulle bli 400statenav ca
miljoner. Samtidigt beräknades kommunerna avlastas halva kostna-
den för socialhjälpen.Nettokostnadsökningen för kan istaten
dagsläget, efter skattereformen, miljarder5-6 samti-antas motsvara
digt kommunerna avlastas miljarder i minskade soci-4 nettosom ca
albidragskostnader.

SOFT-reformen genomfördes aldrig. SOFT-liknande ersättnings-
forrner har dock enligt uppgift kommit tillämpas i del kom-att en
muner.

Generella trygghetsbidrag

Ett utfomming transfereringama bl.a. bygger på att statenav som
ska behandla alla lika och därför inte innehåller inkomstrelaterade
förmåner framfördes i Medborgarnas offentliga utredningar
1995:1, "När folkhemmets barn blivit vuxna".

Basbeloppsrelaterade trygghetsbidrag föreslås utgå bamstöd,som
vid medicinsk oförmåga till arbete, ålderspension,som ar-
betslöshetsbidrag och statspension, det till den på grundsenare som

medfött eller i år förvärvat handikapp inte rimligen kanav unga
försörja sig arbete. Studiestödssystemet beståregetgenom av en
resultatberoende studielön för och studielån frånstatensom svarar
det ordinarie banksystemet där roll begränsas till ställastatens att

med borgen.upp

Bidraget vid medicinsk oförmåga till arbete kompletteras obli-av en
gatorisk försäkring inkomstbortfall.mot

Socialbidragen finns kvar sista ekonomiskt säkerhetsnät,ettsom
helt och hållet kommunal angelägenhet.ärmen en
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Trygghetsbidragen, socialbidragen, kan kompletterautom var-
andra.

transfereringar till hushållenSystemet minska utgiñema forväntas
administrationen eftersom detmed 1/3 och leda till besparingar ica
enklare komplicera-föreslagna bidragssystemet skulle bli dagensän

de bidragsapparat.
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BILAGA 3

INTERNATIONELLA UTBLICKAR

1 Inriktning

För få uppfattning finnsdet erfarenheter utanför landetatt en om
kan tillföra den svenska debatten några impulser lämpligasom om

alternativ och lösningar har valt några förländer i Västeuropaut
översiktlig studie. Studien bygger i allt väsentligt på befintligen

dokumentation.

De nordiska länderna med likartade välfardssamhällen naturligaär
jämföra med. Vi har också tittat på några andra europeiska län-att

der, där välfärden bygger på delvis andra socialpolitiska modeller.
Hit hör England med statligt, enhetligt gnmdskydd, enligt den mo-
dell nationalekonomen William Beveridge lanserade undersom
början l940-talet. övrigaI EU-länder finns modellav somen annan
bygger på det socialförsäkringssystem Bismarck skapade. Detsom
karaktäriseras stark anknytning till arbetslivet och har kor-av en en
porativ uppbyggnad och omfattar den arbetande och iblandäven
dennes familj. Ersättningama i regel inkomstrelaterade.är

2 Transfereringarnas ekonomiska

omfattning

1990 utgjorde de svenska transfereringama till hushållen ca
20 BNP. jämförandeEn studie med Danmark, Norge,procent av
Nederländerna, Storbritannien och Tyskland ESO låtit utförasom
Nettokostnader för transfereringar Sverige och några andrai
länder, Ds 1994:133 visar endast Nederländerna medatt
24,4 låg högre Sverige.procent än

Vid omräkning utgifterna till nettoutgifter, tilldär hänsyn tasen av
olika regler för beskattning transfereringama, sigvisar detm.m. av

bördan de offentliga utgiñema blir betydlig likartadatt av mera
mellan länderna. Nederländerna intar alltjämt täten.
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Tabell 5.1 Den offentliga sektorns utgifter åri vissa länder 1990,
totalt och transfereringar hushåll.till

Netto i till faktorprisBNPprocent av

Land Totala Netto-netto-
utgifter transfere-

ringar till
hushållen

Sveriges Sveriges
avvikelse avvikelseprocent procent

Danmark 53,9 -0,8 12,4 1,0
Norge 45,9 7,2 12,3 1,1
Nederlän- 53,4 -O,3 18,3 -4,9
derna
Stor- 45,4 7,7 10,2 3,2
britannien

Tyskland 49,5 3,6 12,7 0,7

Sverige 53,1 13,4

Sedan studien gjordes har arbetslösheten ökat i något olika takt i de
studerade länderna. Vi bedömer dock Sverige inte på någotatt av-
görande avviker från de övriga länderna vad gällersätt den totala
omfattningen transfereringar till hushållen.av

3 En översiktlig jämförelse av

transfereringarnas konstruktion

Vi här översiktlig beskrivning de i sammanhanget rele-ger en av
förhållandena i landema. bilaganI finns detaljeradevanta mera

fakta transfereringama.om

Strukturella skillnader

Ur de olika modeller finns i olika länder kan i huvudsak fyrasom
socialpolitiska modeller urskiljas;

den behovsprövade modellen innebär ersättning inte0 att ges
utifrån allmänna kriterier sker efter behovsprövning,utan



133SOU 1996:180

administreradestatligtkaraktäriserasgrundskyddsmodellen av0
medborgareallaomfattarsocialförsäkringssystemenhetliga som

inkomst,oavsett

karaktäriserasmodellen separataden korporativa programav0
förvärvsar-kategorieravgränsadeyrkesmässigtantalför ett av

inkomstrelaterade,ersättningamabetande, är

grundskydds-kombinationstandardskyddsmodellen är aven0
innehållerdeneftersommodellenkorporativaoch denmodellen

medborgareomfattar allaadministreradestatligt somprogram
ersättningar.inkomstrelateradeoch

Australieni USA,främstförekommermodellenbehovsprövadeDen
Storbritanni-förekommer iGrundskyddsmodellenZeeland.och Nya

flerta-iförekommermodellenkorporativadenIrland medanochen
Norden. Deförekommer iStandardskyddsmodellenlet EU-länder.

omfatta allagenerella, dvs.klassificeraskanmodeller somsom
standardskyddsmodellen.ochgrundskyddsmodellenmedborgare, är

och den-förvärvsarbetandeendasttäckermodellenkorporativaDen
familjemedlemmar.nes

grund-såvälformerolikaförekommerdetTilläggas bör att av
länderna.de olikastandardskyddsmodeller iskyddsmodeller som

för-medangenerellaoftastålderspensionenliksomBambidraget är
beroendenormaltkraftigt,varierarlängdäldraförsäkringen, ärvars

inkomst.av

Danmarkförmed undantagländer,flestadeTill detta kommer att
skattesubven-ochskatteavdragolikasiganvänderoch Sverige, av

bilden.kompliceratytterligaresocialpolitik vilkettioner i sin

Finansiering

finansieringssättet.ocksåpåverkarmodellsocialpolitiskValet av

utgårbidrageller degrundskyddsmodellenFinansieringen somav
normalt via skatter.skerenligt den

dvs. deninkomster,till tidigarekoppladetransfereringarDe ärsom
högre gradstandardskyddsmodellen iochmodellenkorporativa är

principfinansieras imodellenkorporativaavgiñsfinansierade. Den
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via arbetsgivaravgiñer och egenavgiñer, dvs. slagsett autonoma
försäkringskassor. Statens roll skall i denna modell endast attvara

regler och för verksamheten.ange ramar

Standardskyddsmodellen har oña blandñnansiering med såvälen
avgifter skatter eftersom den omfattar såväl grundskyddsom som
inkomstbortfall. Danmark awiker från detta och harmönster ge-
nomgående hög grad skatteñnansiering.en av

Utvecklingen årunder senare

Dagens ekonomiska situation med låg tillväxt och i många länder
bestående hög arbetslöshet innebär transfereringssystemen eko-att
nomiskt från två håll. Intäktema minskarträngs låg aktivitet ipga.
ekonomin samtidigt utgiñema ökar främst hög arbetslös-som pga.
het. I de studerade länderna har åtgärder vidtagits på såväl inkomst-

utgiñssidan.som

Nedan exempel på olika åtgärder riktade öka inkomster-mot attges
eller förskjuta ñnansieringsansvaret minska utgiñema.att samtna

ÅtgärdLand

ÅlderspensionenDanmark striktare kopplad till intjänad inkomst
Arbetsgivaren betalar två första dagarnas A-kassa

Finland Inkomstbaserade delen pensionen sänkt med 3av pro-
centenheter
Egenavgiñ på 2,4 procent

Norge Sänkning sjukersättningen från 100 till 90 procentav
Sverige Sänkta ersättningsnivåer från 90 till 80 dagars5procent,

karensperiod i A-kassa, sänkning basbeloppsberäk-av
ningen med 2 procentenheter
Egenavgifrer i sjukförsäkringen

Frankrike Utökning kvaliñkationstiden för full pension frånav
37,5 till år.40 Pensionen beräknas på genomsnittsin-
komsten under år i25 ställer för de bästa årenlO

Nederländerna Pensionen delvis beroende hushållets samlade in-av
komster

Storbritannien F örskjuming alltmer behovsprövade bidragmot
Tyskland Ersättningen i A-kassa sänkt med procentenheter3 för

barn och med forl med barn,utanpersoner personer
begränsning A-kassa till årettav
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viafinansieradetransfereringaralla äriländer därI av-stort sett
täckafårantingen eventu-situationinnebär dagensgifter att staten

ersättningsnivåemasänkaellerFrankrike,iunderskott,ella som
socialaallaTyskland iTyskland. Ioch är stort settFrankrikeisom

hushåll. Enheltidsarbetandetillknutnaförmåner perpersonen
olikaförsäkrad ihemmavarande barn, systemliksom ärhemmafru,

förlorarhushållflerainnebärarbetslöshetmake/far. Hög attsinvia
konsekvenser.medförsäkringssystemen,tillanknytning storasin

NorgeochDanmark4

social-omfattandeNorden,med övrigalikhetihar,ländernaBåda
finansie-skillnadernaintressanta rörDetförsäkringssystem. mer

socialför-87Danmarkadrninistrationen. I är procentochringen av
föranställdaocharbetsgivareskatteñnansierade,säkringarna svarar

skattefinansierat.59I Norgerespektive 6 är procent7 ar-procent.
Somrespektive 16för 25anställda procent.ochbetsgivare svarar

ii Sverigefinansieradesår 1995kanjämförelse genom-nämnas att
Prog-ochavgiftervia räntor.86skatter,snitt 14 procentprocent av

finansieringenandelavgiftemasårenför de är attnärmaste avnosen
Socialministeriet Arbetsministe-respektiveDanmarkökar. I svarar

bidragnormalfalletibetalar utKommunernaregelverkförriet m.m.
finnsUndantagefterhandiochersättning staten.eller ersätts av

därarbetslöshetsförsäkringenocharbetsskadeförsäkringeninom
utbetal-förförsäkringsfonderrespektiveförsäkringsbolag svarar

socialförsäkringar,allatrygdesystemetomfattarNorgeningen. I
påuppdelatdettaförregelverk. Ansvaret ärsamlatfinnsdetdvs. ett

Kommunal-Fiskeridepartementet,familiedepartementet,Bame- og
Riks-helsedepartementet.Social-arbeidsdepartementet samt ogog

soci-inomutbetalningarförtrygdekontorenochtrygdeverket svarar
arbetslöshetsförsäkringenförundantagmedalförsäkringen som

harNorgearbeidskontor. IochArbeidsdirektoratetadministreras av
bidragsförskott,återkravförsärskiltupprättat ett avorganman

Rikstryg-lokaliserad tillinnkrevingssentral, ärTrygdeetatens som
Finnmark.iregionkontordeverkets
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BILAGA 4

FRÅNIT-LÖSNINGAR

TRANSFERERINGSINGENJÖRENS

VERKTYGSLÅDA

Inledning1

transfere-framdrivitläget harstatsñnansiellaDet en ny syn
ingalundainnehåll.och Dettaomfattning ärform,ringssystemets

och förmågasocial rollkrympningSverige. Enunikt för statensav
iClintonaviserade presidentUSAvästvärlden. Ipågår helaöver

förtidenbl.a. begränsaraugusti lagbörjan 1996 att er-somenav
fem år.bidrag tillhålla

medtidpunktvidStorbritannien gick storRegeringen i ut ensamma
medelstbl.a.medborgarnauppmaning tillmedannonskampanj att

bidragsfuskmisstankartelefonnummerspeciellt rapporteraett om
tvärpolitisktföregåttshademedborgare. Dettafrån andra ettav

UniversityOxfordvidInstitutePolicyRegulatoryvid vilketrådslag
transfereringssys-reformbehov förredovisade angelägna stoppaatt

Huvuddragenhotande kollaps.välfardsstatensoch därmedtemens
accounts" med-social security"individualtillskapaattvar

Societies" Qarivata,"Friendlyochavsnitt 2borgarkonto, att gese
spelrum.socialförsäkrareideella stort

pressadalltmersituationprivataupplever sinMedelsvensson som
i förstamisstänksammotsvarande gradblir ioch mot system som

fastaFrånvaronhonom/henne själv.andrahand än avsynes gynna
grundenoch läggermisstänksamhetentillbidrari systemetnormer

skattebetalningsviljan.urholkarförtroendekristill somen

skapademokrati. AttfrågaförhållandentillAtt dessa ärrätta omen
transfereringsmekanis-med hjälpindividenmöjligheter för att av

strålivssituationsinbudgeterabuffertfunktion ännuär ettmemas
kontraktsocialtåterupprättahandlar detYtterst ettattomvassare.

trygghets-tillhandahållerStatenochmellan medborgarna staten. en
och i utbyteminiminivånacceptablaunder dennivå accepte-straxt
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medborgarna bidra med obligatorisk minimibidrag till sittatt ettrar
framtida behov.eget

Omfattning och innehåll transfereringssystemen fördelnings-ärav
Ävenpolitik och berörs inte i denna diskussions-PM. form-närmare

frågan innehåller komponenter måste på politisk nivå,avgörassom
dessa kan åtminstone delvis diskuteras isolerad system-men ur en

teknisk synvinkel. Nedan uppräknas några de inriktningarav som
diskuteras i samband med krav på reformerat transfereringssys-ett
tem.

Målen för transfereringama måste klargöras och frikopplas fråno
transfereringamas tekniska konstruktioner.

Transfereringssystemens spelregler måste tidsmässigt bli0 sett
stabila. Viktiga spelreglerna skall inte till synes nyckfulltmer

ändras och resultera i långtgående konsekvenser föröver natten
den enskildes dagliga liv och framtidsplanering.

Regler måste enkla och överblickbara. måsteDe bli for-göras0
stådda och förankrade. Enkla och överskådliga regelsystemvara
möjliggör i sin kan utvärderas.tur att systemen

Systemadministrationen måste incitament arbeta medatt0 ges
medborgarnas bästa for ögonen.

Verksamhetsansvar måste kopplas till ñnansieringsansvar.0
Detta gäller for såväl administrationen individen.som

Individen måste incitament, kunskap och möjligheter0 att tages
aktiv del i utformningen alternativa förhållningssätt in-av egna

transfereringssystemetsom ramar.

Individens avkrävda respektive frivilligt valda ekonomiska0
handlingar måste personifieras och bokforas.gentemot systemet

Individens valfrihet måste ökas, exempelvis hjälpmed be-0 av
"konto" utbildningskonto, "peng" skolpeng ochgrepp som

"fond" pensions-fond knutna till den enskilde individen.
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enskildasgälleromfattning vadåtagandetsoffentligaDet stora0
statsfinansielltsåvälned,draslivspla-nering måste ett somur

perspektiv.individuelltett

för-vad gälleröka bådemåsteTransfereringsprecisionen att0
åtgärder.legitimamedträffafusk ochhindra rättatt

användar-ochsamordningensmåste iTransfereringssystemen0
effektivare.blivänlighetens namn

pågåenderesuméredovisningenfortsattaskall i denVi avge en
ochmålsättningarovanståendeuppnåsyftar tillutveckling attsom

inriktningar.

tillserviceFörbättrad2

utvecklatmedborgarna ettgenom
handläggningeniIT-stöd

Ärende-kartläggningsrapportRiksrevisionsverketsI om
ärendehand-myndigheternasjämförs hur1995handläggning

studerades elvaTotalttill 1994.från 1984läggningsstider ändrades
rörandetransfereringsärendeninklusiveolika ärendeslag

kraveñergift.studiemedel ochräntebidrag,

sänkningkonstaterasärendeslag kundefleraFör aven
ökat.hadeantalet ärendensamtidigtgenomloppstidema som

långa,mycketfalli mångafortfarandedockGenomloppstidema var
drygtutgjordetidenpassivagäller denframförallt vad som
konstaterargenomloppstiden. Rapportentotaladen90 procent av

utsträckning fori betydligtanvändaskunnat attborde störreITatt
ochproduktionsmomentende olikaexempelvis knyta ihop

mellan varjeliggtidereffektivare flödeåstadkomma utanett
delmoment.

ochpå IThadeenligt RRV-rapportenmyndigheter ettDe satsatsom
positivaerfarit andrahade dessutomprocessanalytisk synsätt
"på köpet"utvecklatshadeoch serviceKundorienteringeffekter.

ochinterntvikteninsikten stärktssamtidigt gottettom avsom
Å myndigheternakonstateradessidanandrasamarbete. attexternt

rutiner.ocharbetssätttillbaka i gamlafallertill ellerlätt stelnar
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Korta genomloppstider och effektiv ärendehandläggning är
resultatet kontinuerligt arbete på alla nivåer i organisationen.ettav

Ur kund- och serviceperspektiv genomloppstiden viktigett är en
faktor i kontakten med offentlig verksamhet. Detta mått dockären
inte så dominerande kan nöja sig med få övriga faktoreratt attman
"på köpet". Under år har flertal kampanjer/projektettsenare
bedrivits kortare genomloppstider, inget projekt harom men
omfattat samtliga de faktorer servicekvalitet i offentligutgörsom
verksamhet;

tillgänglighet, enkelhet och klarhet,o
vägledning, bemötande och assistans,0
ärendehandläggningstid,0
insyn och infonnation,0
skydd for personlig integritet,0
rättssäkerhet och lika behandling.0

flertalEtt länder har med Storbritannien i påbörjat natio-spetsen
nella projekt inriktade på servicekvalitet. OECD-rapporten Respon-
sive Govemment 1996 innehåller följande landsbeskrivningar;

Public Services Users Charter BELGIENL0
Public Services Charter FRANKRKEL0
Services Standards Initiative KANADA,0
Quality Charter Public Services PORTUGAL,0
Quality Observer SPANIENL0
Citizens Charter STORBRITANNIEN0

Vikten nationellt permanent projekt framgår slutorden iettav av
RRV:s ovannämnda myndigheternas ärendehand-rapport om
läggningstider:

Långtgående decentralisering och delegering har inneburit att stora
skillnader mellan myndigheter har uppstått. Varje enskild myndighet
har utvecklat rutiner for handlägga ärende. Mångaatt ettegna av
dessa rutiner enkla lösningar på problem, medförtär hand-attsom
läggningen går fortare. Men komma på dessa lösningar bådeatt tar
tid och i anspråk. Därför skulle inte minst Ökat erfaren-ettresurser
hetsutbyte mellan myndigheterna underlätta strävandena effekti-att
visera verksamheten.
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liknande Före-för medborgarnanågon instansfinns inteDessvärre
framgångmedoch dessFUDUppgiñslämnardelegationtagens

måleftersträvade att

myndigheterna,uppgiñslämnande tillföretagensbegränsa-

ske,måsteuppgiñslämnandeförenkla det som-

och stabilarekostnadskrävandemindreenklare,åstadkomma myn--
företagen,dighetsregler för samt

rättssäkertpåhanteras sättlämnasuppgiftertill de ettatt somse-
myndigheterna.av

rådgiv-frivillignätverkårsedan 50Storbritannien finnsI ett av
Advice Bureau,Citizensfinnsstadvarjeningsbyråer. I nära ennog

frivil-intresseradebetjänadövrigtoch itvå anställdaCAB, med av
i Man-Enbarterfarenheter.ochkompetensmed olikaliga typer av

rådgivningsbyråer sesådananio styckenchester finns
hitvända sigkanhttpz//wwwpoptel.orguk/cab/dirmcrhtml. Man

awärjablankett tillifyllafrånrörande alltproblem attmed att en
oftaRådgivamavräkningsdom.hotande ärgenomförandet av en
fårCABvidarbetslösatillfälligtellerforskare, pensionärer som

utveckladeochbrakunskaper på sätt.sinaanvändamöjlighet ettatt
organisa-nationellisammanlänkadebyråernaindividuellaDe är en

för denoch delsrådgivamautbildar storation, dels ansvararsom
vid varjekonsulterasinformationaktuellständigtdatabas med som

hjälptillfalle.

utveck-motsvarighethar OzsQuebec JdelstatenkanadensiskadenI
ochi Sverigegällerattityd vadproaktivbetydligtlat än sommeren

lT-beteendevetare,jurister,stab medför ändamålethar storen
sesocialarbetarespecialister och

httpz//wwwombudsgouv.qc.ca/anglais/index.html.

från 1995ReductionUSA:s Paper ActocksåkanDet nämnas att
//thomas.loc.gov/cgi-http:se

centralkommit fåbin/bdquery/zd104:SNOO244:@@@D att en
Clinton/Gore ini-roll i dendatateknikensframför lyftaroll att av

REGO.GovernmentReinventingservicekvalitetsatsningentierade
enskilddeninträffatdet intressantaOregon harI delstaten att per-

finan-MedREGO-initiativ.NabilAaron egetstartat ett egensonen
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siering och arbete har han på Internet till frommaallas lagteget ut
delstatens register bilregistreringsnummer seöver
http://www.i.net/cgi-bin/plates.

En nationell servicekvalitetssatsning torde komma beröra samtli-att
IT-orienterade transfereringsverktyg exempliñerade nedan. Måletga
högre servicekvalitet till lägreär kostnad. kan verksamtIT bidra till

måluppfyllelsen. I detta arbete bör myndigheterna speciellt upp-
märksamma och bejaka hjälp-och-service i ökad omfattningatt out-

eller i övrigt förmedlas enskilda medborgare, ideellasourcas av
föreningar och allmännyttiga företag. Den engelska benämningen
for sådan gränslandsorganisationer NGO, Non-Govemmentalären
Organization.

3 En effektiv journalhållning

En god joumaltillgång förutsättning för effektivt arbete,är etten
såväl i den direkta vården i den vårdadministrativa "for- ochsom
eñermarknad" där hälsodata integrerad del transfere-utgör en av
ringssystemet. På motsvarande finns det individinriktadesätt
"joumaler" inom varje del våra och små transfereringssys-storaav
tem.

Rätt använd kan IT hjälpmedel i ansträngningama för-ett attvara
söka tillgodose såväl olika intressenters krav på effektivitet och
säkerhet i vårdarbetet och administrationen patientens intressesom

integritet. Joumalutredningen SOU 1984:73 visade 15-av att
20 de sjukhusens manuella journaler inte kundeprocent störreav
plockas fram inom sådan tid infomiationen fortfarandeatt var an-
vändbar. Omkring fem de begärda joumalema kunde inteprocent av
återfinnas inom månad. Huddinge sjukhus hade vid tillfället 30en
heltidstjänster för joumalsökning.

Detta rimmar illa med det enligt patientjoumallagen skall finnasatt
möjlighet för individen få kopia joumalhandling föratten egeten av

bruk och efter beslut från Socialstyrelsen, få hela eller delaratt, av
den joumalen bortrensad registret. Problemati-permanentegna ur
kens vidd framgår det faktum sjukhusens joumalarkiv fåratt ettav
tillskott på totalt hyllkilometer15 varje år.ca

Digitalisering joumalsystemen och fnktionsfri tillgång till adres-av
och andra grunddatabaser nödvändiga inte tillräckligaärser men
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sarnhälls-personinriktadochrelevanteffektiv,förutsättningar för
service.

ochAoch begreppensning data, ärStandardisering och termerav
användasLitenområde skall kunnainomjoumal-dataO ettom

område.inom ett annat

mellanFriktionsförluster4

delsystem

joumalfrå-affärsmässigt insesbetraktassjukvårdtakt med attI att
mellanfriktionsforlusterdet finnsavspeglar storaenormtattgan

ochprivatmellansjukvårdshuvudmän,sjukvårdsenheter ocholika
och kon-akutvårdnödvändighälsovård, mellansjuk- ochoffentlig
och häl-sjuk-mellanomvårdnad,hälsobevarandesumtion samtav

ekonomis-medicinska,enskildesi denfunktioneroch övrigasovård
totalitet.socialaka och

innehålleri allafinnsfriktionsforlusterMotsvarande system som
och inne-gigantisktTransfereringssystemetdelsystem. är systemett

Riksförsäkringsverket hanterardäreñer.friktionsförlusterhåller ca
olikaRiksskatteverket har 50och"formånsslag"olika40 ca

områdevarje sådantharomfattning"produktområden". l stor ur
for indata,skräddarsydda IT-systemoptimala ochsynvinkelsnäv

arkivering.produktion ochutdata,

oöverskådlighetsammanhängandedännedochFriktionsforluster
Vissakunder/klienter.dessmyndigheteraktuelladrabbar såväl som

tillskapareduceras över-friktionsförluster kanformer attgenomav
sjukvården talarInomsambandsfunktioner.gripande omman

tilläm-kunna"servicekedjor"- måsteprincip"vårdkedjor". Samma -
transfereringskonglomeratet.helainompas

utredningenfinns iåstadkommaskanpå vadexempelEtt bra som
Förslaget1996:100.skattebetalningar SOUförEtt nytt system

med detillrättaskattekonton kommahjälpi medattut avmynnar
redovis-till följdexempelvis uppstårfriktionsforluster attavsom

arbetsgivaravgifter iochskattavdrageninbetalningning och av
ochpreliminärskatt-skatt,betalning Ffrånaspekter skiltolika är av

Redo-redovisning olika.förtidpunktemadagmervärdesskatt. I är
skilda kon-pålnbetalningamaolika.visningshandlingama görsär
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Rutinema för ärendenas handläggnington. inklusive påminnelser
och indrivning olikaär etc.

Eftersom svensk förvaltning ärendeinriktad finns det rad legalaär en
hinder måste bemästras för tillskapa övergripandeattsom sam-
bandsfunlctioner och därtill hörande överföring information ochav
beslutsmakt inom och mellan myndigheter. sakmässigaDen utred-
ningen skattekontot 410 SOU-sidor, det krävdesupptarav men
ytterligare SOU-sidor430 för redovisa de lagförändringaratt som
möjliggör genomförandet kontokonceptet. Till ändringarna hörav

finna former för hur juridiskt skilda enheter skall kunnaatt samver-
ka och delegera beslut till varandra. Det krävs också den skatt-att
skyldige skall ha inkommit i tid med handling handlinganses en om
vid denna tidpunkt inlämnats till godtycklig del inom det samver-
kande myndighetskonglomeratet.

5 Informationsförmedling mellan

myndigheter

Electronic Data Interchange EDI principär ett system är attvars
sändare och information har tecknatmottagare överens-av
kommelser hur standardiserade meddelanden skall överföras,om

adresser skall skrivas påt.ex. specielltatt och adress-ett sätt att
informationens början, slut och komponenter markeras med över-
enskomna koder. På detta kan meddelanden sändas frånsätt en or-
ganisations datorsystem direkt i den mottagande organisationens
dator och personalinsats leveransprocess.utan EDI-starta t.ex. en
FACT betyder såväl meddelandena koderna utformats enligtatt som
strikt internationell standard.

EDI utmärkt rationaliseringsinstrumentär ett med fram-storsom
gång används vid frekventa meddelandeöverföringar inom näringsliv
och handel. Tullverken världen har ochöver ianammat systemet
Sverige sker näringslivets tull-merparten av
myndighetskommunikation och importdata via EDI.export-av

I själva verket "uppfanns" EDI Göteborgs hamn ochnär antalett
exportföretag på slutet 1950-taletstora fram det s.k.togav sam-

skrivningssystemet baserat på Standardisering grundutformningav
alla de blanketter ñgurerade i samband med in- och utförselav som

av varor.
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rationalise-göteborgskadetuppmärksammademed FNParallellt att
standardiserings-specielltändamåletforbildadeochringsarbetet ett

blan-Näri dataåldem.gåttsamskrivningssystemethadeorgan
standardise-representationdatamässigaoch desskettinfonnationen

Com-Administration,forEDItalarFN-instansi dennarats om
successivtbransch harefterBranschEDIFACT.Tradeandmerce

sinaEDIFACT-standardiseradataflödetsittrationaliserat attgenom
exempelvis begäranmeddelanden,smör-och-brödvanligaste om

godsplace-specificeringleveranser,betalningsuppdrag, avavrop av
Toppledarforumsinnehållsdeklarationer.container ochring i en

EDIFACT-iseratillsyñarElektronisk handel 1996projekt att
exempelvisinköpsektorns frekventaoffentligaden95 procent avav

förbrukningsartiklar.ochdagligvaror

demyndighetsefterföljaretullverkens forstaeuropeiskaDe na-var
forEDIFACTanvänderstatistikmyndighetema,tionella nusom

näringslivetsoch visavisinsemellandatamängderutbyte storaav
EDIFACTföreslagitsocksåSverige haruppgiftslämnare. 1 attstora

adressin-SPAR:sleveranserbeställning ochprioriteras forskulle av
SPARinformationkoncisden fonnforrnationen. Just repre-somav

blimedlemskap i EUvårt nästakommer storaattsenterar genom
kommerTransfereringsmyndighetemaEDIFACT. näm-forområde

tillämpareblinödvändighetmed tvingandeligen nästa storaatt av
medlemsländemassamordningforstandardiseratstrikt systemett av

Planpublicerad MasterEUtrygghet. Enligtför socialregler en av
1995,TESSSecurity, The Programmefor SocialTelematicfor

påbjudetimplementerathamedlemsländerna 1998skall ettsenast
utbetalningsruti-ochkorrekta beslut-snabba, enkla ochförsystem

inom EU.tillfrån landflyttarför ett annatettpersoner somner

attsoci-tillforsäkraEDIFACThjälpTESS medförBasen är att av
Exempelvis harflytta lika lättalforsäkringsdata kan personer.som

delvis harellerheltEU-medborgaresvensk eller somannanen
uppbäraSpanien och därsig ipension bosättasvensk rätt att pen-

från Sverigetill barnbidragockså hakansionen rättsamt om
under år.han/hon har barn 16

ochstyrandefåEDIFACT-iseringen kommeroch rationa-EU- att
transfererings-svenskaför de internaåterverkningarliserande

EDIFACT-såvällyser EU-dessvärresystemen sommen
socialforsäkringsdebatt. Dei vårmed sin frånvarodimensionen

emellertid vändasEDI-saktfärdighet kansvenska myndigheternas
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till fördel nämligen EDI den grunddatabasöversynen om genom
regeringen tillsatt specificeras bas för allt datautbyte mellansom
myndigheter och med näringslivet. Därmed får Sverige sådanen
"national EDI-plan for å fremme helhetlig satsning på inforrna-
sjonsutveksling" Statssekretaerutvalget for IT har definierat isom
Den norske IT-veien Bit for bit 1996. I Frankrike det sedanär
1994 lagstadgat företagen skall ha möjlighet medelst EDIatt att
kommunicera med alla organisationer inom den offentliga sektorn.

Bohuslandstinget har aktivt sig i det internationellaengagerat stan-
dardiseringsarbetet kring EDI. Detta förvissningenigör attman om
mycket besparingar kan de sjukhusen ochstora 120göras när tre
allmänpraktikema betjänar landstingets 315 000 vårdtagare. Det
finns 30-40 kostnaderna inomsägerrapporter att procentsom av
hälso- och sjukvården uppstår vid hantering dokument. Dessaav

pekar också på 70 den informationrapporter att procent av som
i datorsystemen redan finns lagrad i andra datorer. Ochmatas att

överföra information från dator till just kvintessensenären en annan
i EDI.

6 Elektroniska blanketter

En blankett verktyg for strukturera och informa-är ett att styra
tionsinhämtning och i sig rationaliseringsinstrument. EDI kanär ett

plocka bort själva blanketten och enbart skickasättett attses som
blankettinformation. Detta fungeraröver utmärkt det handlarnär

blankettstyrd information skickas gång på gång mellanom som
då antingen sig emellan avtal interchangeparter, upprättar ettsom

agreement eller och för sig ansluter sig till bransch-var en en
standard.

Denna rationella teknik inte möjlig vid den lågfrekventär typ av
datautväxling sker mellan myndigheter, företag och enskildasom
medborgare. måsteHär utväxlingen data ske via traditionellaav

Åblanketter. andra sidan har blankettekniken också genomgått en
revolutionerande utveckling.
Om informationen så enkel den kan förmedlas viaär natur attav
ikryssningsrutor kan den mottagande myndigheten rationalisera den
fortsatta databehandlingen optisk blankettläsning såvälgenom av
viss förtryckt blankettinformation t.ex. personnummer desom
ifyllda CSN:s handläggning ansökningar studiemedelrutorna. av om
kommer inom kort med denna teknik utföras helauto-att nära nog
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besluts-utskickningankomstregistrering ochinklusivematiskt av
maskinläsaskanblanketternarobustTekniken såbrev. är attnu

telefax.skickatsdeäven perom

installeratarbetslöshetskassa harerkändaAkademikernas systemett
inomtillämpadesdettablanketter. Omoptiskt läsbaramed system

kunna To-besparingarskullearbetslöshetskassor göras.alla stora
1200A-kassorsjälvständigaheltstyckentalt finns 40 varsca

degranskningenvididentiskt arbeteutförhandläggare nära avnog
arbetslösa vari devarje år fyllsA-kassekortmiljoner10 avsom

miljarder45utbetalningidag och resulterarfjortonde uppemotav
ochsamordnaskundeadministrationdennaår. Tänkkronor omper

TankenIT-möj ligheter.beprövadeochutnyttja befintligafullt ut
svindlar.

så långtutvecklatsmaskinläsningsteknikenår harUnder attsenare
och bokstäver. Den-siffrorhandskrivnaockså kanläsning göras av

felparke-de kopiorläsningautomatiskanvänds forteknik avavna
Trañkregistretstillskickartrañkvaktemaringsanmärkningama som

Örebro. felparke-betalatförsumlige inteOm denidatorcentral
betal-automatisktskickasstipulerad tidringsavgiñen inom en

tidiga-trafikvaktensavbildbestårningspåminnelse. Denna avenav
anmärkningsblanlcett.maskinlästainskarmade ochre

blankett-utvecklatsharindataprojektRiksskatteverketsInom en
meddeklarationsaktelektroniskELDA,ifyllningsteknik storsom--

via revi-näringsidkareenskildabolag ochanvändsframgång när
startadekontrolluppgiñer. Manolika formersionsbyråer lämnar av

medfortsättaochKVR-uppgiñemaochmed de s.k. SRU- attavser
lönekontrolluppgiftema.i stårområde efter område; närmast tur

erforderliga blanketter itillhandahållerRSVbygger påSystemet att
säkerhetsfunlctioner. Upp-tillhörandediskett medform av en

blankettenoch fyller ii sin datordiskettengiñslämnaren matar
datorskännen.direkt på

det intetillifyllandetväglederELDA-programmet attsamt upp-ser
blankett,taxeringsår,avseendefelstår några formella typ per-av

knapptryckningarEfteroch organisationsnummer ettetc. parson-
tilloch 020-nummervia modemblankettinformationöverförs ettett

kvittoskickardirekti Kristianstad,mottagningsdatorRSV:s ettsom
gratis ochskickasDiskettenkommit fram.informationenpå utatt
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det hela mycket god affär för alla berörda. Blankettifyllandetär en
går smärtfritt och RSV får direkt bearbetbar indata hög kvalitet.av

Det torde mycket bättre affär bygga nationellän attvara en upp en
blankettdatabas där samtliga offentliga sektorns blanketter elek-är
troniskt lagrade. blankettifyllareDe har tillgång till PC kansom
rekvirera elektronisk blankett i aktuellt ordbehandlingsformaten
W ordPerfect, MS Word etc och sedan antingen skriva ochut
skicka iväg den ifyllda blanketten eller också via modem överföra
den elektroniskt till myndigheten ifråga. Detta förfarande ökar också
kvaliteten på indata högst väsentligt. För den inte har tillgångsom
till PC kan alternativ leveransen från blankettdatabasenett attvara
sker via telefax.

bekvämlighetDen det innebär få tillgång till blanketter frånatt en
elektronisk blankettdatabas förstärks ytterligare de kost-storaav
nadsbesparingar blir möjliga uppnå myndigheterna slipnärattsom

trycka blanketter, lagerhålla och bort tidigare versio-per nya rensa
och andras lager, beställningar, distribuerata emotner ur egna osv.

Det sig kostnader på 100-tals miljoner kronor för enskildarör om
myndigheter RSV och RFV.stora som

Snart måste alla myndighetsblanketter och tillhörande datasys-nog
revideras for tillåta medborgarnas skrivstem att att personnummer

med 19- respektive ZO-prefix. Detta problem går beteck-ut enorma
nande under årtusendebomben. Enbart Riksförsäkrings-namnetnog
verket torde få "bombsaneringskostnad" motsvarande arbets-en en
insats på personår färre100 det pensionssystemet hinnerom nya-

i drift före år 2000.tas

7 Spridnings- och hämtningssystem

Toppledarforum har i Gemensamma IT-plattformar förrapporten
informationsutbyte 1996 lämnat rekommendationer och vägled-
ning för hur myndigheterna framledes skall lämna eller hämta in-
formation. Infonnationsutlämningen ifråga kan allmän ochvara

respektive specifikt beröra enskilda individeröppen eller företag.
Informationsinhämtningen kan likaledes såväl allmän naturvara av

resultatet direkt och riktat myndighetskrav.ettsom av
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Intemet-teknologi i form WWW, HTML och TCP/IP utgörav
grunden för det definierade spridnings- och hämtningssystemet. Av
säkerhetsskäl rekommenderar Toppledarforum dettaatt externa
infonnationssystem hanteras åtskild från myndighetens interna pro-
duktions- och informationssystem. Spridnings- och hamtningssys-

SHS kan dänned utformas så det fungerartemet att som en
"elektronisk reception" och upplevs enhetligt det be-ävensom om
står flera fysiskt skilda olika ärendeslag eller myndighe-systemav
ter. Receptionen skall hålla kanaler for varierande formeröppna av
användarutrustning WWW, text-TV, fax och telefon.e-post,som

Den Toppledarforum definierat och rekommenderatväg som nu
kommer få mycket betydelse for hela transfereringssystemet.att stor
Att så blir fallet flera de transferering-garanteras att storaav av
smyndighetema under Riksförsäkringsverkets projektledningen del-

i SHS-arbetet.tog

Inte minst viktigt det principen för SHS på allvarär att öppnar vä-
for på myndigheternas kontakter och möjlig-externagen en ny syn
genomgripande verksamhetsfömyelse.gör En myndighet kan agera
elektronisk reception åt andra myndigheter; detta faktiskärsom

grundtankarna bakom konceptet medborgarkontor. Hela elleren av
delar receptionsverksamheten kan upphandlas från näringslivet;av
redan i dag erbjuder sig företag nationell forett att agera som server
elektroniska myndighetsblanketter i valfritt format och valfritt EU-
språk.

I USA det från och januarimedär 1997 obligatoriskt for alla stora
och medelstora företag betala in arbetsgivaravgiften via detatt
elektroniska EFTP Electronic Federal Tax Payment Sys-systemet
tem. Gränsen går vid årlig arbetsgivaravgiñ på 150 kro-000en ca

vilket 1,5 miljoner företag. Försumliga företaga-motsvararnor, ca.
får straffavgift på 10 Programvara tillhandahållsprocent.re en

kostnadsfritt for speciellt de mindre företagen det minstärmen
köpa EFTP-tjänsten frånsmärtsamt banker och redovisnings-att

byråer. Tankeväckande elektronisk myndighetskommunikationär att
olika slag också säljs från de många "SHS-kiosker" vuxitav som

för tjänster inväxlingar checkar, blankettfönnedling ochupp som av
kopiering.

Att tanken på elektronisk service också har slagit svenska myndig-
heter bevisas Riksskatteverkets kampanj våren för1996stora attav
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Lite blygsamtviatalsvarstjänster OZO-nummer.tillkännage mer
Vägverketsmycket snabbtannonserad likväl äranammatmen

till skillnadtjänst,bilregisterärenden.0771-tjänst för Denna som
inrättadesliten avgift,med vissförknippadfrån OZO-tjänster är en

bilregister-hem" länsstyrelsemasVägverket "togsamband medi att
"riks-SHS"verksamheten tillkoncentreradekontor och tre

Örebro. få sittMycket populärtochArjeplog, Visby är attLex.
tidi-läsaoch där kunnatill faxmaskindirigeratautomatsvar omen

köpa.står i begreppbegagnade bilden attägare mangare av

bilregistretdirektuppkoppladväljabilhandlare kanEn motatt vara
kritiska ärendenatill sin PC. Deinformationenoch får då attmer

kräverregistreringsskyltarbeställaelleravregistrera bil att nyaen
står påkodnummerdet fyrsiffrigaknappartelefonerarenatt som

därDanmark,används iprincipregistreringsdokumentet. Samma
åsikter deavvikandekanknapptelefonmedborgarna via mata om

förenkla-tillupptagit i förslagetmyndigheteninkomstuppgiñer som
på utskickadedefall står kodnumretsjälvdeklaration. dettade I

bilregister-lanseradlösning,deklarationspapperet. En avannan
Massachusetts,myndigheten i USA-delstaten nätetöverär taatt

felparkeringsav-Visa/MasterCardkreditkortsbetalningaremot av
http://www.magnet.statema.us/nnv/express/indexhtm.giñer se

Och detsäkerhet i kodnummersystem.100-procentiginteDet ettär
specifikasittmyndighet lanserarvarjeinte önskvärt egetär atten

Önskvärt säkerhet-0ch-samordnadhög ochdäremotärsystem.
nationelltpåtankarnaanvändarvänlighet. Här kommer systemett

avsnitt 9.kort i bildenmed smarta

Tjänsteupphandling8

tilluppdraghaft regeringensSTATTEL-delegationen har attatt se
telekom-möjlighet köpamyndigheterstatliga att gemensammages

Regeringenkostnad.väsentligt lägremunikationstjänster till angav
telekommunikationförstatliga kostnadernademålsättning attsom

under 1996delegationenNärskulle minska med 25 procent. nu
målsättningenförutsättningar förfinnsslutförde sitt uppdrag att

siganvändermyndigheternameduppfyllas i taktskall kunna att av
leve-två utvaldadetjänster hos någonbeställerramavtalen och av

rantörema.
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Statskontorets kommer förvalta och ajourhålla "STATTEL-att
avtalen". likhetI med vad kan beställas Statskontoretssom genom
övriga ramavtal för data och telekommunikation denna formger av
inköpssamordning tillgång till tjänster och produkter relativtav en
basal Tillämpningstjånster för specifika verksamheter måstenatur.
läggas ovanpå bastjänstema.

Med undantag för Toppledarforums via Statskontoret initierade
upphandling for projektet Elektronisk handel 1996 bedrivs ingen
inköpssamordning inriktad på verksamhetsfomyelse och tillämpad
IT. Men denna upphandling desto unikt. Målsättningenär är attmer
95 den offentliga sektorns upphandling och inköpprocent av av
frekventa och tjänster 50 all upphand-samt procentvaror av annan
ling och inköp före utgången skall ske1998 elektroniskt. Helaav
den offentliga sektorn involveras och för den elektroniska han-att
deln skall nå avsedd besparingspotential krävs tillämpningarnaatt

långt i organisationerna. bedömdestränger Detta inte kunna ske
med mindre de slutligen utvalda leverantörerna åtog sigatt tota-
lansvar för elektronisk-handel-ñmlctionalitet for samtliga bas- och
tillämpningstjänster i hopbuntat paket.ett

Projektet kommer bli framgång inte tillatt stor ävenen om man
fullo når det djärva målet. Till den förutspådda framgångenstora
hör inte minst det faktum projektets fått gehör från helaatt ansats
den offentliga sektorn. Detta visar i sin på möjligheternatur att
åstadkomma tjänster;motsvarande storskaliga paketupphandling av
teknik och service for alla transfereringsmyndigheter.gemensamt

Sverige har projektet Elektronisk handel tagit ett stort steggenom
det totalentreprenadsystem fornärmare upphandling i Storbri-som

tannien går under Private Finance Initiative, PFI.namnet

Principen för PFI för näringslivet tillkännageär att att attman avser
upphandla viss funktionalitet pris, prestanda, service etcen men

det står anbudsgivama fritt ñnnaatt hur ñinlctionali-nämnareatt ut
tekniskt och organisatoriskt skall kunna levererasteten och efter

vilken finansieringsmodell. Genom sådant PFI-forfarande frånett
the Benefits Agency BA; RFV i Sverige har interna-motsvarar ett
tionellt konsortium med aktörer från Irland, Storbritannien och USA
vunnit kontrakt involverande teknik- och utbild-ett en
ningsinvestering på miljarder2 kronor. Det konsortietär görca som
investeringen i utbyte BA förbinder sig utnyttja tjänsten imot att att
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samtligapåbestår i "bidragomater" installerasfem år. Tjänsten att
bidragsberättigadepostkontor och deStorbritanniens 00020 att

enskildBenefit Card. Varjeförses med magnetremseförsettett
in-via bidragomaten registreras ochtransaktion utförd genererar

konsortiet. Många bäckar små.komster för

Smarta9 kort

måste förr ellerSamhällets analoga transfereringssystem senare
Nyckeln i fysiskdigitalt transfereringssystem.övergå till bliatt ett

metaforisk bemärkelse heter kort.och smarta

datorchip erhållsOm medersätter ett smartettmagnetremsanman
funktionalitet, allt frånkort. Graden "smarthet" chipetsav ges av

programmerbara,telefonkortet till kortdet relativt ärosmarta som
datamángder.och innehållerförsedda med operativsystem stora

och där liksom ipågår försök socialbidragskort,USA medI smarta
bedrageriema foodStorbritannien motivet bringa nedär stampsatt

miljo-Storbritannien. Tysklands 80i USA och benefit-"motbok" i
användermiljoner medborgaremedborgare och Spaniens 40ner

kort ID-handling och "kundkort" i social-smarta som
undersöktDanmark har under längre tidförsäkringssystemet. en

elektronisk ID-"borgerkort"möjligheterna användaatt smarta som
inhämtninghandling myndighetskontakter; såväl vidvid alla som

beslötindividspecifik information. oktober 1996leverans I manav
nöjatills vidareinvänta den tekniska standardiseringen ochdock att

giltig för alltFIN-kodsig med komplettera medatt personnumret en
offentliga sektorns organisationer.datautbyte med

för kort. TillämpningenSverige har Tullen varit banbrytareI smarta
och dito sigillifråga åstadkomma elektronisk ID-handlingär att en

elektroniska import- och exportdeklarationerså inlämnade enty-att
dokumentinnehålloch "låsas" pådigt kan registreras med avseende

banbrytandeföretag.och inlämnande Hösten 1996 startar en annan
Telia,mellan CSN,verksamhet det samarbete etableratssomgenom

Tekniska högskolan i Stockholm.Sparbanken och Studentkåren vid
kunnastuderandekort kommer KTH-studentemaMed attett smart

utföra banktransaktioner, utnyttja högskolans telekom-
för tentamina, hålla sig å jour medmunikationssystem, registrera sig

sin studieekonomiska situation etc.
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Möjligheten med hjälp kort definiera elektroniskatt smartaav en
ID-handling intresse för alla myndigheter behöverär stortav som

säkert behörighetskontrollsystem for tillåta enskilda individerett att
tjänstetillgång till eller mindre känsliga databaser. Exempelvismer
kan det sig poliser från bärbar och bilburen terminalröra om som en
snabbt vill komma i kontakt med centrala polisiära myndighetsdata-
baser, eller läkare behöver tillgång ochtill möjlighet attsom upp-
datera patientjournaler, i princip gäller det alla tjänstemänmen som
måste kunna legitimera sig för få tillgång till centrala elektronis-att
ka resurser.

I det s.k. allterrninalprojektet har alla de olika protokoll definierats
krävs för auktoriserad via sitt kort från sinatt smartasom en person

lokala PC skall kunna delaktigbli i slutet myndighetssystem. Ettett
närliggande problem har banker vill sina anställda och/ellersom ge
kunder del kontoställningar och genomföra transaktioner.rätt ta av
Genom framsynt samarbete mellan bankprojelctet "strategiskett
samverkan" och myndighetsprojektet "allterminalen" har svensktett

elektroniskt ID-kort definierats i det nationella projektetsmart
SEIS, Säker elektronisk information i samhället.

Polisen, försvaret, försäkringskassoma, sjukvården och skatte-
kontoren hör till första linjens SEIS-arbetet. Kommu-avnämare av

involveras projektet Elektronisk handel, kravspe-nerna genom vars
ciñkation förutsätter både beställare och leverantörer har tillgångatt
till elektronisk ID-system. Under kommer1997 tjänste-12 000ett

på RSV förses med sådant anställningskort.män att ett smart

En viktig relativt tillämpning kort denärsmartamen anonym av
rutin för snabba utbetalningar Postgiro under implemen-1995som

hosterade alla ekonomiavdelningar i det offentliga Sverige.runt om
Myndighetens kassapersonal skriver giroutbetalningskort ochut ett
knappar sedan kontonummer, belopp och PIN-kod i litenen sepa-

kortläsare och signerare. resulterande kontrollsiffranDen försrat
därefter på giroblanketten varefter de sålunda utanordnade peng-

omedelbart kan utkvitteras på postkontor. Ettnärmastearna syn-
nerligen tilltalande för den inte kan densystem vänta uppemotsom

vecka normalt krävs för giroutbetalningar. Och myndighe-en som
kassapersonal slipper den synliga hanteringen kontantrnedel.tens av

Smarta kort möjliggör betydligt högre grad ID-säkerhet ochen av
integritetsskydd magnetremsekort och kan dessutom innehållaän



1996:180SOU154

och krypte-signerings-koppling tillochpersoninformationrelevant
kort frånnyutfärdadekommer allamed 1997ochFrånringssystem.

datorchip.innehållakreditkortsforetaginternationella att

deså måttovärdeladdade itelefonkort ettmotsvararattDagens är
kommermotsvarande"samtalsmarkeringar". På sättantallämpligt

värdeladdade medbankkortmorgondagens att vara
sedlarkanOmväntdigitalautgörande"inköpsmarkeringar" pengar.

värdeladdade tingestarformbetraktasoch mynt avannansom en
digitalafrån deskillnadTillanalogautgörande pengarnapengar.

Inter-transaktioneranvändas förinte överanalogakan de pengarna
net.

elektroniskframtidaallnyckeln tilli dagkanSmarta kort somses
foråtgärdervidtaomgåendebörRegeringen attkommunikation.

skall kunnasamordnatochsnabbttransaktionsmyndighetema ta
anställningskortvia internasåväl externai tjänst,tekniken som

på eñer-kommermyndigheternaAlternativetmedborgarkort. är att
heller branaturligtvis interationaliseringsarbetet. Detkälken i är

tillämpningarhand lanserarpåmyndighetvarje somegnaegenom
mål-lastbilskörkort,dagiskort,forsäkringskassekort,exempelvis

A-kassekort, buss-rehabkort,studerandekort,skattekort,tidskort,
bibliotekslånekort,målsmanskort,pensionskort,hålsokort,resekort,

socialbi-ochtandvårdskorthandikappkort,personbeviskort,
dragskort.

revolutionspotential kankortensde aktivaföraningEn anas avom
anslutandeochhttp.//www.versit.com/pdi/påproduktinformationen

standardiseradeinternationelltdetberättaslänkar. Där pro-om nya
kombina-elektroniska visitkort,personliga ärduktområdet ensom

elektroniskt ID-telefonkort,tjänsteleg,nyckelkort,visitkort,tion av
datakörkortmedborgarkort,kort, etc.

uppslagstjänsterochKatalog-10

telefoniverk-främjartelefonkatalog, vilkettillhandahållerTelia en
vilketpostnummerkatalog,tillhandahållersamheten. Posten en

leddaStatskontoretToppledarforumspostverksamheten.främjar av
forutveckla1996och katalogElektronisk attprojekt post enavser

vilkete-postadresser,katalogmyndigheteralla övergemensam
myndig-mellanochinomanvändandetfrämjakommer e-postatt av

sådanmyndigheter. Enochmedborgaremellanminstinteheter samt
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katalogtjänst, mycket väl kan upphandlas på marknaden, ärsom
också strategisk for elektronisk handel och för användande av

kort elektronisk ID-handling.smarta som

databasinfonnationVilken register- eller tillhandahåller myndighe-
for främja demokrati och medborgarnas insyn i transfere-terna att

ringssystemen för så del direkt- och löneskatte-storsom svarar av
omsättningen Med undantag för refererade information frånovan
Bilregistret avsnitt 7 negativt.är svaret

Synergi har måhända uppnåtts mellan myndigheter och näringsliv,
visades debatten Riksdagens databas, Rixlex, harmen som omav

reformens fromma nåttinte de enskilda medborgarna.resurssvaga
Våren riksdagen1996 beslutade nämligen med majoritet närstor att
Rixlex blev tillgänglig skulle detta ske till abonne-Internetöver en
mangskostnad kronor för inte urholka marknaden for6 000 attav
motsvarande riksdagstryck från Fritzes Förlag. Visserligen skulle
skolor och bibliotek komma lindrigare faktum kvarstodundan, men

på försätta unikt tillfälle med hjälp ITvägatt att ett attman var av
föra basinformation svenska samhället. någotdet På ochsättut om

riksdagsbeslut rättades det hela till så Rixlex den julilutan att
1996 blev gratis tillgänglig Snart får den sällskapInternet.över gott

den nationella biblioteksdatabasen Libris.av

På uppdrag Riksdagen och Finansdepartementet säljer ocksåav
Fritzes Samhällsguiden. SOO-sidig "handbok för digDet är en som
vill hitta bland alla rättigheter och skyldigheter, lagar och be-rätt

ochstämmelser" den 7:e och upplagen utkom 1994.senaste

Samhällsguiden innehåller information aktualitet mycket snab-vars
bat förändras. ständigtHär uppdaterad on-line IT-versionvore en
på plats. Och sådan har också aviserats Inrikesdepartementet,en av
dit for fördesSamhällsguiden våren 1996.ansvaret

Samtidigt har Toppledarforum under ledning SCB i projektet Detav
offentliga Sverige på Internet 1996 dragit riktlinjerna för hurupp
offentliga verksamheter skall uppträda på Internet. Man tänker sig
någon form hemmasida, tillhörandemed sökmotor,av gemensam
från vilken skulle kunna klicka sig fram till aktuell informationman
från respektive organisation.
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aktuell,informationen måste naturligtvisframklickadeDen vara
välgämingoch läsvänlig.korrekt, Det storpregnant omvore en

korsbefmktades medkonvergerade ochToppledarforums ansats mot
Samhällsguiden. Sam-ambitiösa arbetet medInrikesdepartementets

sök-till stånd vad gäller valetmed Rixlex måste kommaarbete av
Förebilden de standar-dokumentidentiñeringssystem.och ärmotor

i USA GILS,byggsbeskrivnings- och söksystemdiserade uppsom
GIFT,Services och KanadaInformationGovernment Locator

exempelvisTechnologyGovernment Information Finding se
httpz//w3.pwgsc.gc.ca/homepage/text/giñ/gifthtm.

951,0.
eler
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