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Sammanfattning

samladedetanslutande förmånerochSocialförsäkringama är trygg-
ekonomisklandi vårtmedborgarnaskall trygg-hetssystem gesom

ochföräldraskapochålderdomhandikapp,sjukdom,het vid som
underlätta åter-åtgärder förochrehabiliteringunderstödjaskall att

ochförsäkrings-från de olikaUtbetalningamaarbetslivet.tillgång
samhälletsåväl förekonomisk betydelseharförmånsslagen stor som

År miljarderutgifterna till 315de totalauppgickhushållen. 1995för
bruttonational-omkring 17vilketkronor, procentmotsvarar av

konsum-totala privataden30produkten och närmare procent av
tyngd ochekonomiskaSocialförsäkringensMedlandet.tionen i

nöd-välfärd dettrygghet ochsocialamänniskors ärroll förviktiga
väl.fungerarsocialförsäkringsadministrationenvändigt att

centralastatligadenSocialförsäkringsadministrationen består av
friståendeformelltRiksförsäkringsverket och de 25myndigheten

försäkringskassa förfinnsförsäkringskassoma. Detallmänna en
medenlighetför Göteborgs kommun. Ikassalänvarje rege-samt en

givits iutredaresärskildhar1995:110direktiv Dir.ringens en
dettaorganisationsstruktur. Idennauppdrag översyngöraatt aven

uppdraget.resultatetbetänkande redovisas av
uppgifttillbl.a. haftdirektivenligt sinahar attUtredningen

begräns-ochmöjligheterorganisationensden nuvarandeanalysera
styrkornaframträdandedevisaranalysningar. Denna att meren av

förankring. Delokaladess starkaorganisationennuvarandei den är
medtillsammansochmedverkanförtroendevaldas engagemang

stärkabidragit tillhararbetsformerdecentraliseradekassomas att
verksam-till ökalokal nivåaktörermed olikasamverkan attsamt

legitimitet.flexibilitet ochhetens
problembegränsningar ochdeanalysenSamtidigt framgår attav

främst hörorganisationennuvarandeinom denfinns sammansom
centralamellan denansvarsfördelningtydligavsaknadenmed enav

Ut-försäkringskassoma.friståendeformelltdeochmyndigheten
detproblem såförstärkt dessaår harvecklingen under attsenare

for-försäkringskassomasföljerledningsansvardubblerade avsom
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friståendemellt ställning har blivit svårare hantera. Kompetens-att
tvister och ifrågasättande beslutsbefogenheter har blivit vanligaav
och fått märkbara effekter för organisationens förmåga fattaatt
strategiska ledningsbeslut.

Med vägledning denna analys kan urskiljas fyra grundläggan-av
de krav bör tillgodoses i den framtida organisationen. Ensom ny
organisation bör utformas så att

dagens problem med otydlighet i ledningsansvaret försvinner-
den regionala/ lokala nivåns inflytande bevaras och förstärks-

fungerande dialog mellan central och regional/lokal nivåen-
utvecklas

likformig, rättssäker och effektiv tillämpning förmåns-en av-
reglerna säkerställs

Vid utformningen roll- och ansvarsfördelning ochav en ny nya
former för samverkan inom socialförsäkringsadministrationen måste
hänsyn också till verksamheten under överskådlig framtidtas att
kommer fortsätta för hårt omvandlingstryck.att utsatt ettvara
Organisationen måste klara omfattande förändringsarbete iettav
högt och kunna leva till fortsatta krav besparingar ochtempo upp
rationaliseringar.

För komma till med problemen med det dubbleraderättaatt
ledningsansvaret föreslås det formella huvudmannaskapet föratt
försäkringskassoma ändras. Den verksamhet skall administrerassom

socialförsäkringen och anslutande förmåner i sin helhetär- -
statligt reglerad och den finansieras statligt beslutade avgifter ochav
allmänna skattemedel. De olika förmånsslagen nationelltutgör
enhetliga ska tillämpas likformigt och rättvist helasystem översom
landet. Med hänsyn till dessa förutsättningar har utredningentagen
studerat alternativatvå organisatoriska modeller. Jämförelsen visar

det naturliga kassoma inordnas i den statliga förvaltnings-äratt att
strukturen försäkringskassomas huvudmannaskap ändrasattgenom
från formellt fristående till statliga förvaltningsmyndigheterorgan
på regional nivå. Förslaget innebär försäkringskassomas iatt
realiteten starkt begränsade självständighet byts det ochmot ansvar
de befogenheter följer de blir länsmyndigheter medattsom av egna

regionala styrelser.egna
viktig utgångspunktEn för förslagen i administra-är att ansvaret

tiva frågor bör läggas så verksamheten möjligt. Förslagennära som
i detta betänkande därför de regionala myndigheterna flerager
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ordningenföljer denvad gängsepunkter större änett avsomansvar
statsförvaltning.svenski

förtroendevaldas inflytandeförstärka detill ochFör att ta vara
be-kassomasföreslåsdecentraliseraytterligareoch för attatt ansvar

föreslåsFörsäkringskassomaavseenden.fyrautvidgas ifogenheter

servicepunkterochlokalkontorsnätbeslutafå rätt att om
socialförsäkringsnämnderinrättandebeslutafå2. rätt att avom

ledamöter till dessasamt utse
för deförtroendemänaktivare rollfåsin styrelse somengenom

försäkrade
ADB-systemdriftenförbudgetansvar samtfå gemensammaav

ochbefintligautvecklinginflytande förförstärktett nyaav
system

verksamhetsansvaretsåbör knytasArbetsgivaransvaret nära som
ansvarsfördelningenlösaföreslåsDärförmöjligt. sätt attett nytt

direkt till-kassomanivån såoch regionalacentraladenmellan att
anställdaregionaltför denpersonalansvaretarbetsgivar- ochdelas

instruktion föriklargörasbörpersonalen. Detta gemensamen
socialförsäkringsförvaltningen.

nivån mellanden regionalaansvarsfördelningen påVid beträffar
för denoperativadetföreslåsdirektörstyrelse och ansvaretatt

innebärbl.a.direktören, vilketpåverksamheten läggslöpande att
roll bör utgåarbetsgivarfrågoma. Styrelsensförbördenne ansvara

Styrelsenmedborgarinflytande.ochlekmannainsynfrån behovet av
fattahennes/hans arbeteidirektörengenerellt biträdaskall samt

och därbetydelse för medborgarnahari frågorbeslut storsom
Sådanasärskild betydelse.harförhållandenade lokalakunskaper om

socialförsäk-utfonnning ochbeslut lokalkontorsnätetsfrågor är om
för deförtroendemannarollenutveckladedenringsnämndema samt

uppdragkassastyrelsensiövrigt ingår detförsäkrade. attI även
ieffektivt ochbedrivsverksamhetförsäkringskassanspröva om

syfte.verksamhetensöverensstämmelse med
instruktionenikassomaföreslåsekonomifrågorVad gäller att

sådanredovisning. Enekonomiskasinföruttalatett ansvarges
hittills-kassastyrelsemasmedskulle delsordning överensstämma

för centralagällerden ordningtilldels anslutavarande somansvar,
kassastyrelseninnebärordningstyrelser. Dennamyndigheters att

förunderlagochdelårsrapportårsredovisning,fastställaskall
åt-beslutaskall vidareKassastyrelsenanslagsframställning. om
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gärder med anledning Riksrevisionsverkets revisionsrapporter,av
revisionsplan och vissa åtgärder rörande intern revision. En sådan
lösning motiverad med hänsyn till den omfattande verksamhetär
och de synnerligen betalningsströmmar varje kassastora som

for. Vid varje kassa i genomsnitt omkring 700äransvarar personer
anställda, och den genomsnittliga utbetalningen kassaområde ärper
omkring 12 miljarder kronor, varför det olämpligt att centra-vore
lisera detta ekonomiska redovisningsansvar till den centrala myn-
dighetens styrelse.

förAnsvaret kompetensförsörjning och utveckling föreslås också
Övergripandedecentraliserat. policies och strategier fram itasvara

samverkan mellan den centrala och regionala nivån, varefter de
fastställs den centrala myndigheten. Kassoma for attav ansvarar
kompetensutvecklingsåtgärdema kommer till stånd och för det prak-
tiska genomförandet.

En nödvändig förutsättning för uppnå i värderingar,att samsyn
ansvarstagande for hela verksamheten och effektivgemensamt en

resursanvändning tillkomma med bristen "vi-anda".påär rättaatt
kräver bl.a. denDetta centrala myndigheten formerutvecklaratt nya

för dialogen med kassoma. Individuella verksamhetsöverenskom-
melser mellan central och regional nivå bör framarbetas årligen i
anslutning till beslut fördelningen budgetmedlen. I dettaom av
arbete utvecklas på innebörden de olikaen gemensam syn av
verksamhetsmålen, vilka resultat ska uppnås och vilka priorite-som
ringar ska Kvalitets- och kompetenskravgöras. stämssom av.
Uppföljningar och utvärderingar preciseras. led i dennaEtt sam-
verkan kan den centrala myndigheten årliga välgörattvara
förberedda länsbesök. Väsentligt de verksamhetsöverenskom-är att
melser då utformas så de kan följas i planerings-görs attsom upp
samtal och uppfoljningsmöten.

Organisationen funktionerna central nivå, inklusive denav
centrala myndigheten, kommer behöva justeras. har inte varitDetatt

Översiktligtutredningens uppgift detta ipå detalj. redovisasatt
i betänkandet fem organisatoriska delar verksamheten på densom
centrala nivån kan delas Dessa är

effektivtlitet sekretariat för hela organisationens administra-ett-
tiva frågor

del för frågor hör denmed s.k. föregripandeen som samman-
tillsynen föreskrifter,såsom allmänna råd, praxisspridning och
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försäkrings-tillämpningenförandra aktiviteter krävs att avsom
rättssäkerrättvis ochlikformig,förmånsregler blir korrekt,och

uppföljning ochefterföljande tillsyn,frågordel för omen-
avgränsad frånochväl avskilddel börutvärdering. Denna vara

föremål föreffektivitetresultat ochövriga delarna,de ärvars
med tankesannolikt förstärkasbehöverdelgranskningen. Denna

inom socialförsäk-f.n. gälleromvandlingstryckdet starka som
ringsområdet

ligga fri-ADB/IT-frågor. del bördel för Dennagemensammaen-
utveck-strategiskauppdragsfinansierad.och Detstående vara

central nivå medpåbör dock hållaslingsansvaret ettsamman
regionala nivånledningarna deninflytande förförstärkt reellt

informations- ochutformningproduktion ochdel för ut-aven-
Även ochligga friståendedenna del börbildningsinsatser. vara

uppdragsfinansierad.

denföreslåsoviktig förändringförsta inteSom att namneten men
Riksförsäkringsverket till Social-ändras frånmyndighetencentrala

detinnebär markeringförsäkringsverket. Detta äratt en nyen av
i former med delvisska arbetamyndighet nytt ansvar.nyasom

betänkande detförslagen i dettaSammanfattningsvis innebär att
statligtorganisation med entydigtsammanhållenskapas etten

möjligt utveckla starkt decentra-dethuvudmannaskap gör attsom
administrationen.för ansvarsfördelningen inomliserade lösningar
myndigheten ihos den regionalabefogenheter läggsochAnsvar en

inomtraditionellt återfinnslängreomfattning går än somsom
för-också administrativinnebärstatsförvaltningen. Förslagen en

försäkringskassor-särlagstiftning förbehovetenkling attgenom av
administration försvinner.nas

verksamhetför effektivförutsättningarVidare skapas bättre en
organisationens led-eftersomframtida rationaliseringar,och för

utmaningarpå deningskraft kommer kunna koncentrerasatt som
reformer,socialförsäkringsadministrationen i tiderväntar storaav

förenklingar och rationaliseringar.
föreslås i betänkandetorganisationSyftet med den är attsomnya

återupprättadväl fungerande dialog,förutsättningar förskapa enen
hela organisationen. Idénledningsansvar ivi-anda och tydligtett

Sverige" kommer kunna"Försäkringskassa atten gemensamom
förverkligas.
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Författningsförslag

i kap. lagenändring 18Författningsförslaget omfattar lagen om
instruk-förordning medförsäkringallmän1962:381 samt enom

genomförande utred-socialförsäkringsförvaltningen. Etttion för av
författningsregleringdelsförslag förutsätter därutöverningens aven

försäkrings-för de allmännahuvudmannaskapetöverförandet av
författningsändringar, främstdiversetill delskassoma staten, upp-

huvud-ändradeföljd detförordningar,hävande avsom enav
mannaskapet.

li lagen 1962:38ändringFörslag till lag om
försäkring;allmänom

allmänfråga lagen 1962:381föreskrivs iHärigenom omom
försäkring

gälla,och skall upphörakap. 25-28 §§dels 18 1-19 attatt
skall ha följande lydelse.och 21dels kap. 2018att

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

18 kap.
20

försäkringskassaallmänsocialförsäkringsnämnd IEn en
socialförsäk-eller fleraledamöter. finnsskall bestå Avsju enav

ringsnämnder.ledamot,dessa utses somen

Lagen omtryckt 1982:120.
lydelseSenaste av

1981:3263 1974:510 4§1 § 1992:275 §
1992:2756§ 1986:140 7 §5 § 1990:784

1986:11511986:140 10§8 1994:1655 9§§
1994:165512§ 1995:508 13 §11 1978:412§

13c§1994:l65513b§ 1994:1655l3a§ 1994:1655
1983:3941982:317 16 §14§ 1995:515 15 §

26§ 1986:1401983:394 25 1986:14017 § §
28 1980:195.§
Senaste lydelse 1992:660.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

skall nämndens ordförande, En socialförsäkringsnämndvara
Av de bestårregeringen. ordförandeövriga ochav av sex

ledamöterna Riks- andra ledamöter. Deutses tre utsesav av
försäkringsverket och väljs försäkringskassan för högst jøratre

landstinget. kassansOm verk- år Sex suppleanter skalli taget.av
samhetsområde också Nämndenutgörs utses. utserav en
kommun, skall ledamöter ordförande.inom sig vicetre en
väljas kommunfullmäktige iav
stället för landstinget. Omav en
kassas verksamhetsområde be-

enligt 1regeringenstämts av
beslutar fördel-regeringen om

mellan landsting respek-ningen
mellan landsting ochtive kom-

det gäller val denär tremun av
sistnämnda ledamöterna. Nämn-
den ord-inom sig viceutser en
förande.

ochFör de Riks-var en av av
försäkringsverket utsedda leda-

skall verketmöterna utse en
suppleant. deFör ledamöter som
har valts landstinget ellerav
kommunfullmäktige skall lika
många suppleanter väljas.

Bestämmelserna § fjärde7i
stycket val ledamöter ellerom av
suppleanter styrelse för allmäni
försäkringskassa skall tillämpas
vid landstingets och kommun-
fullmäktiges val ledamöterav
eller suppleanter socialförsäk-i
ringsnämnd.

21
socialförsäkringsnämndEn frågor tillavgör rättom

förtidspension,
särskild efterlevandepension,
handikappersättning,
Vårdbidrag,

dock inte såvitt förutsättningarna för till pension enligträttavser
kap.5

3Senastelydelse 1991:1974.



örfattningsförslag 17F

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

för-tillfrågorSocialförsäkringsnämnden rättavgör även om
författningar.i andraföreskrivsenligt vadmåner som

minst fyra ledamöterbeslutsför dåSocialförsäkringsnämnden är
närvarande.är

§§skall vad 8-10I övrigt i
med avseende påföreskrivs sty-

motsvarande tillämp-relse ha
avseende på social-medning

före-försäkringsnämnden. Har
beslutetdraganden från av-

skall dennavikande mening an-
protokollet.tilltecknas

i kraft denlag träderDenna
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Förslag till förordning med instruktion för

socialförsäkringsförvaltningen;

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

§ Med socialförsäkringsförvaltningenl i denna förordningavses
Socialförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassoma.

varje län och2 § I i Göteborgs kommun skall det finnas allmänen
försäkringskassa.

Socialförsäkringsverket

Uppgifter

Socialförsäkringsverket3 § central förvaltningsmyndighet förär
socialförsäkringen och anslutande bidragssystem.

Socialförsäkringsverket4 § skall särskilt
för den centrala ledningen och för tillsynen desvara av

allmänna försäkringskassomas verksamhet,
verka för socialförsäkrings- och bidragssystemet tillämpasatt

likformigt och rättvist aktiva åtgärder vidtas för minskasamt att att
behovet långa sjukskrivningar och förtidspensioneringar,av

meddela de föreskrifter enligt givna bemyndiganden deoch
allmänna råd fordras för tillämpning lagstiftningen och försom av
säkerställande effektiv resursanvändning och administration,av en

till allmänheten får tillfredsställande service ochattse en
information trygghetsanordningama,om

centralt för informations- och utbildningsverksam-ansvara
heten området,

vidta de åtgärder behövs för förvaltningen verketssom av
fonder,

följa utvecklingen de olika inom trygghetssyste-av grenarna
och utvärdera trygghetsanordningamas effekter för individ ochmet

samhälle,
för officiell statistik enligt förordningen 1992: 1668ansvara

den officiella statistiken.om
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tillämpningVerksförordningens

skall tillämpas på1322Verksförordningen 1995:§5
andra stycket.undantag §Socialförsäkringsverket med 33av

ledningSocialförsäkringsverkets

chef för myndig-generaldirektörSocialförsäkringsverkets är6 §
heten.

Socialförsäkringsverketsordförande iGeneraldirektören7 § är
styrelse.

Rådgivande delegationer

nämligendelegationer,fyra rådgivandefinnsVid verket8 §
tandvårds-sjukvårdsdelegationen,socialförsäkringsdelegationen,

sjömanspensionsdelegationen.ochdelegationen

ondförvaltningF

reglementetfondfullmäktige enligtförvaltasfonderVerkets9 § av
Riksförsäkringsverketsförvaltningenangående1961:265 av

fonder.

Personalföreträdare

skall tillämpas på1987:1101Personalföreträdartörordningen10 §
Socialförsäkringsverket.

uppgifterochStyrelsens ansvar

verksförordningenivad 11-1311 § Utöver angessom
ibeslutaSocialförsäkringsverkets styrelseskall1995:1322

följande frågor:
författningsfrågorregeringen iframställningar till ärsom av

betydelse,eller principiellviktstörre
ochutvärderingsrapporteröverlämnande till regeringen av
ochutvecklingenbelysaredovisningar,liknande attavsersom

ansvarsområde.inom verketsåtgärderbehovet av
beslutageneraldirektörenfår överlåta tillStyrelsen att

principiell betydelse.eller saknarmindre viktföreskrifter är avsom
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De allmänna försäkringskassorna

Uppgi er

12 § allmänna försäkringskassanDen regional förvaltnings-är
myndighet för socialförsäkringen och anslutande bidragssystem.

Försäkringskassan13 § skall
utreda och besluta i ärenden enligt lag eller författ-som annan

ning ankommer pâ kassan,
för socialförsäkrings- och bidragssystemet tillämpasattsvara

likformigt och rättvist aktiva åtgärder vidtas för före-samt att att
bygga skada och sjukdom och för minska behovet långaatt av
sjukskrivningar och förtidspensioneringar,

i övrigt leda och utveckla socialförsäkringsadministrationen
inom kassans område,

lämna biträde myndighet handhar arbetslöshetsförsäk-som
ring och åt sådant lokalt i kap. lagenl 2 §organ som avses
1962:381 allmän försäkring.om

Verksförordningens tillämpning

14 § Följande föreskrifter i verksförordningen 1995:1322 skall
tillämpas försäkringskassan:på

myndighetens3 § ledning,om
och6-8 10 myndighetschefens och uppgifter,om ansvar

ochl 12 14 styrelsens och uppgifter,om ansvar
17 och 18 §§ myndighetens organisation,om
19 och 20 personalansvarsnämnd,om
21-26 ärendenas handläggning,om
31 § myndighetens beslut,om
32 och 33 anställningarom m.m.

Försäkringskassans ledning

15 § Försäkringskassedirektören chef för försäkringskassan.är

16 § Vid försäkringskassan finns styrelse. Styrelsen beståren av
ordförande och vice ordförande ytterligare fyra ledamöter.samt
Styrelsen för Stockholms läns allmänna försäkringskassa och
styrelsen för Malmöhus läns allmänna försäkringskassa skall dock
bestå ordförande och vice ordförande ytterligaresamtav sex
ledamöter.
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Personalföreträdare

skall tillämpas på1987:1101Personalföreträdarförordningen17 §
försäkringskassan.

uppgifterochStyrelsens ansvar

verksförordningenochi 12vad 1118 § Utöver som anges
i följandestyrelse beslutaförsäkringskassansskall1995:1322

frågor:
servicepunkter,motsvarandeellerlokalkontorinrättande av

utseende leda-ochsocialförsäkringsnämnderinrättande avav
i dessa,möter

årsredovisning och delårsrapportförsäkringskassans samt
anslagsframställning,förunderlag

revisions-Riksrevisionsverketsanledningmedåtgärder av
rapporter,

redovisningmed anledningåtgärderrevisionsplan och av
revision vid statliga1995:686 internförordningenenligt 5 § om

m.f1.myndigheter
med dekontaktertill förfogande förståskallStyrelsen attgenom

förhållandesärskilt verka förochförsäkrade sätt gottettannat
sin rådgivandeförsäkringskassan.och Iförsäkradedemellan

särskiltskall styrelsenförsäkringskassedirektörenfunktion gentemot
frågan.denuppmärksamma

Försäkringskassans organisation

andra service-lokalkontor ochFörsäkringskassan skall inrätta19 §
godde försäkradeförbehövsi den omfattningpunkter att engesom

service.
försäkringsläkareeller fleraskall finnasförsäkringskassanI en

medicinsk ochmedbiträda kassanförförsäkringstandläkareoch att
samarbete mellanförverkasakkunskap ochodontologisk gottett

inomverksammatandläkareochoch de läkarekassan ärsom
område.kassans

Ärendenas handläggning

verksamhetsplanbeslutarförsäkringskassedirektören20 § Innan om
tillfällestyrelsenskallförsäkringskassanbudget föroch att yttrages

sig.
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Anställning

21 § Försäkringskassedirektören anställs beslutgenom av rege-
ringen efter anmälan generaldirektören i Socialförsäkringsverket.av
Generaldirektören skall dessförinnan försäkringskassans styrelsege
tillfälle sig.att yttra

Gemensam bestämmelse

Utövande arbetsgivaransvaret vid ingående kollektivavtalav av

22 Lokala kollektivavtal§ anställnings- eller arbetsvillkor förom
arbetstagare hos de allmänna försäkringskassoma ingås varjeav
kassa.

förordningDenna träder i krañ den då förordningen 1988: 1204
,med instruktion för Riksförsäkringsverket upphör gälla.att



23

ochuppdragUtredningens1

uppläggningarbetets

uppdragUtredningens1

direktiv tillregeringenbeslutadejuli 1995den 13sammanträdeVid
organisations-socialförsäkringsadministrationensöversyn aven

förordna-1995september8bilaga 1. Den1995:110,dir.struktur
särskild utredareModig Thamavdelningschefen Agneta attdes som

ledaoktober 1995den översynen.fr.o.m. 1
formelladendelar, delstvåuppdragetbestårdirektivenEnligt av

socialförsäkringsadministratio-inomansvarsfördelningenroll- och
socialförsäkrings-delarna inomolikahur deförformernadelsnen,

skallDärvidvarandra.medsamverkaskalladministrationen
all-och deRiksförsäkringsverkets RFVskartläggautredningen

ansvarsför-ochroll-hittillsvarandeförsäkringskassomasmänna
Utredningenskall belysas.roll ochKassastyrelsemasdelning. ansvar

nuvarandedenvilketpåanalysinnehålla sättvidareskall aven
socialförsäkringsadministrationeninomorganisationsstrukturen

innebär begräns-ställningsärskildaförsäkringskassomasinklusive
Försäkrings-verksamheten.förmöjligheterskaparochningar av

Försäkringskasseförbundetförinomsamverkankassomas ramen
försäkringskassor-förutföruppgifter FKFde olikaochFKF som

skallarbetsgivarorganisationochservice-intresse-,räkning somnas
belysas.

tydliggörförändringartillförslaglämnaskallUtredaren som
skallrollden RFVställningorganisatoriskaförsäkringskassans samt

vidareskallUtredarenförsäkringskassan.tillförhållandeiinta
försäkrings-ochmellan RFVsamverkanförformerföreslå hur

individualiseradvarvid behovetutvecklaskankassoma enav
beaktas.börförsäkringskassomaochmellan verketrelation

frånskall utgåförslagutredarens attframgårdirektivenAv att en
förmånsreglematillämpningeffektivrättssäker ochlikfonnig, av

medfördelarnasamtidigtsäkerställssocialförsäkringeninom som
kompetensverksamhet,föransvarstaganderegionaltochlokaltett

utvärderingochuppföljningFrågornatillresultatoch tas omvara.
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särskild vikt.är Utredaren skall också beakta kraven på bespa-av
ringar inom administrationen och hur organisationen påverkas deav
möjligheter och begränsningar följer utnyttjandet ADB-som av av
teknik.

Direktiven vidare utredningens arbete skulle redovisasattanger
i två förstaDet skulle omfatta den formella roll-steg. ochsteget
ansvarsfördelningen och i december 1995. detI andrapresenteras

skulle utvecklingen de individualiseradesteget samverkans-av
formerna belysas och detta skulle i april 1996.presenteras

Genom regeringsbeslut den december7 1995 ändrades dessa
förutsättningar för utredningsarbetet. Därmed blev det möjligt att
behandla de två delarna i utredningsuppdraget Ettgemensamt.
samlat betänkande med förslag rörande hela uppdraget redovisas i
det följande.

1.2 Uppläggningen arbetetav

Underlag och synpunkter har inhämtats dels utredaren ochattgenom
sekretariatet gjort flertal studiebesök hos försäkringskassoma,ett
dels besök RFVs olika avdelningar och enheter. Utövergenom
medverkan sakkunniga och från de olika delarna inomexperterav
socialförsäkringsadministrationen och departementen har fackligen
referensgrupp bestående företrädare för berörda fackligaav
organisationer centralt och lokalt varit knuten till utredningen.
Seminarier med utomstående forskare och har genomförts.experter
Utredaren och sekretariatet har vidare medverkat vid antalett
konferenser arrangerade organisationer inom socialförsäkrings-av
administrationen. Vid studiebesök hos Rikstrygdeverket i Oslo och

Socialministerietpå i Köpenhamn har utredaren och sekretariatet
inhämtat uppgifter aktuella förändringar vad gäller socialförsäk-om
ringens administration i ochNorge Danmark.

Statskontoret har haft utredningens uppdrag analysera olikaatt
och driftsformer i offentlig förvaltning och dessas eventuellastyr-

tillämplighet på socialförsäkringsadministrationen.
Samråd har skett med Sjuk- och arbetsskadekommittén

S 1993:07 och F övaltningspolitiska kommissionen Fi 1995: 13.
Betänkandet har disponerats så det, efter författnings-att ett

förslag, inleds med fyra kapitel kartlägger Socialförsäkringenssom
administration, samverkansformer fyra andra organisationer isamt
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belyseranalysDärefter följeroch Danmark.Sverige, Norge somen
begränsningar. Iochmöjligheterorganisationensnuvarandeden

ställningstaganden.principiellaochövervägandenkapitel sju följer
organisationsmodeller.alternativaockså tvåkapitel redovisasdettaI

socialförsäkringsadminstra-förorganisationFörslagen om en ny
kapitel nioåtföljs iochi kapitel åttationen presenteras av en

författningskommentar.
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och dessSocialförsäkringen2

administration

anslutandeochSocialförsäkringen2.1

förmåner

samladedetförmåneranslutandeoch ärSocialförsäkringama
ekonomisklandi vårtmedborgarnaskalltrygghetssystem som ge

ochföräldrarskapochålderdomhandikapp,sjukdom,vidtrygghet
underlättaåtgärder förochrehabiliteringunderstödjaskall attsom

ekonomiskabl.a. detomfattarFörmånemaarbetslivet.tillåtergång
sjukvårdsersätt-sjukpenning,bostadsbidrag,barnfamiljer,tillstödet

handi-pensionärer,bostadstillägg tillkommunalapensioner,ning,
yrkesskadeersättningarvissakappersättningar, m.m.

utbetalas tilltransfereringardedvs allaSocialförsäkringen, som
administrerasnationelltenhetligthushållen systemutgör ett avsom

Årligenförsäkringskassoma.de allmännaRiksförsäkringsverket och
vilketi landet,till hushållenmiljarder kronor300utbetalas över

BNP.omkring 17 procentmotsvarar av

kostnaderochomfattningSocialförsäkringens

bestårförmåneranslutandeSocialförsäkringama och stortettav
trygghets-översiktsuccessivt. Enutvecklats överdelarantal som

ochförsäkrings-därföljande bildomfattning isystemens ges
trygghetekonomiskhuvudgruppemaefteruppställdaförmånsslag är

handi-ochvid sjukdomtrygghetekonomiskfamiljer och barn,för
utbetal-ålderdomvidtrygghetekonomiskkapp, samt annanm.m.

ning.



28 Socialförsäkringen och dess administration

Figur 2: l Försäkrings- och förmånsslag.

Ekonomisktryghajörfmüer ochbam
Barnbidrag Bidragsförskott

Föräldratbrsälcring Vårdbidragförhandikappadebarn
havandeskapspemüng
föräldrapenning Bampemioner
tillfällig föräldrapenning

Bidragi sambandmedadoptioner
Bostackbitkagtill barnfamiljerm

Ekonomiskøygghdvidsjukdomochhandikapp
sjukpenning Bostadstilläggtill

förtidspension/sjukbidrag
Rehabiliteringscrsänrring

relmbiliteringsperuüng Handikappersämiing
rehabiliteringsbidrag
arbetshiälpmedel Närstáendepenning

Arbetsskadeersätming Bilstödtill handikappade
sjukpenning
sjukvárdsersäurling Assistansersäuning
livräntor

Sjukvårdsflsmürxermm
Fönidspension/sjirlcbidrag ersättningtill sjukvárdshuvud-

folkpension männen
pensionstillskou ersättningförtandvårdskostnader
ATP förersättning läkemedelskosmacier

Ekonomisk ålderdomtrygghetvid mm
Ålderspension Husuutillägg

folkpension
pensionstillskott Delpension
ATP

Efterlevandepension
Särskiltpensiomtillägg änkepension

onställningsperxsion
Bostadstilläggtill pensionärer särskildeñerlevandepension

Annanutbetalning
Snütöretagsförsälcingar Kontantarbetsmarknadsswd

Sjömanspensioner Startaeget-bidrag

Smittbärarersättning Ersättningtill värnpliktiga

Utbildningsbidrag

Källa: RFV.
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förmånsslagenochförsäkrings-från olika ärUtbetalningama de som
tilluppgick år 1995utgifternatotalabetydande. Detidigare nämnts

ochförsäkrings-mellanfördelningUtgiftemasmiljarder kronor.315
milj. kr.diagramnedanståendeframgår iförmånsslagen

medförmånsslagens fördelningFörsäkrings- och2:2Diagram avseen-
år 1995 milj.kr.på utbetalningsvolymde

218Administration6
Utgifterfias 1a004Föråldraförsäkringutbetalning15352Annan
fordelning 1995 Efterlevandepension12234 Bostadsbidragtill

BTP8 348 barnfamiljer 9 220m
4Delpension 2 443 "rnm barnfamiljervrigt

913

Ålderspension
ATPFp+B bamförfamiljerochEkonomisktrygghet hustrutill-inkl

:l 391lägg 132ochhandikappvidsjukdomEkonomisktrygghet Fönidspension
är:D Fpålderdomvidtrygghet +Ekonomisk

E utbetalning.Annan 598
tAdmnistraonI Arbetsskador 6 924m m

handikapp,Ers.vid
närstáendep.4 855

Källa: RFV.

finansieringSocialförsäkringens

tilltäckshuvudgruppersocialförsäkringensförTotalkostnadema tre
AP-fonden ochfrånochsocialavgifter90% räntornära genomav

Täckningsgradeninfördes 1993.sjukförsäkringsavgiftallmän som
beroendeandel minskarkommunernassamtidigt attökar som
statsñnansierat.heltfr.o.m. 1995till pensionärerbostadstillägget är

allmännatill denanslutningavgifter sker iUppbörden dessaav
Nedanståendeskattemyndigheten.och skötsskatteuppbörden av

medförfinansiering 1995socialförsäkringssektomstabell visar
ochför 1996 1997.prognoser
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Tabell 2:3 Socialförsäkringssektorns finansiering exklusive utbetal-
ningar inom arbetsmarknads området och ersättning till
värnpliktiga.

ÅrTotal- År1995 År1996 1997
finansiering Milj kr % Milj kr % Milj kr %

Avgifter 195283 65,1 210025 70,3 219548 71,3
Räntor 62594 20,9 57910 19,4 53327 17,3
Staten 86686 28,9 75726 25,4 74898 24,3
Kommuner 1922 0,6 832l 0,6m.m. 1747 0,6
Nettofondering -46422 15,5 -46737 15,6 -41440 13,5

Totalt 300063 100 298756 100 308080 100

Exklusiveutbetalningarinomarbetsmarknadsomiádetochersättningtill
värnpliktiga.

Källa: RFV.

Socialförsäkringens utveckling

Socialförsäkringarna och anslutande förmåner har under de senaste
decennierna genomgått betydande utveckling.en

1970-talet innebar utvidgningar socialförsäkringen. Administ-av
rationen bambidragen och bidragsförskotten överfördes frånav
kommunerna till försäkringskassoma år 1974 respektive år 1977.
1974 kom också föräldraförsäkringen och den tillfälliga föräldrapen-
ningen. Under årtiondet förstärktes barnbidraget kraftigt och
havandeskapspenningen tillkom. Pensionsförmånema byggdes ut.
Speciella förmåner handikappersättning och Vårdbidragsom
infördes, vilka några år kompletterades med bilstöd tillsenare
handikappade. Under 70-talet kom tandvårdsförsäkringenäven och

arbetsskadeförsäkring.en ny
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förändringar. Såadministrativapräglades1980-talet t.ex.avmer
försäk-hanteringstyrning ochforprinciperpresenterades avnya

Försäkringskassomasadminstrationskostnader.ringskassomas cen-
förgrad hanterat ochhögdittills itralkontor, ansvaratsom

samordnan-ficksocialförsäkringsärendena,handläggning merenav
handläggninglänsnivå, medanstyrande funktionochde av

till lokalkontoren.decentraliseradesärenden alltmerenskilda
försäkringskassomasutvidgningförändring ochväsentligEn av

1990/912140propositionerregeringensföljdeverksamhet av
Rehabilite-1990/91 141rehabilitering, respektiveArbetsmiljö och :

Försäkringskassomarehabiliteringsersättning.ring och nygavs en
rehabilite-inomutvecklingenoch driva påsamordnamedroll att

arbetsmiljöarbete.förebyggandearbeta medringsområdet samt att
arbetslivet.förskötsrehabiliteringsprocesseniTyngdpunkten mot

vilkai kap. AFLrehabilitering skrevs 22bestämmelserNya om
väsentliginnebärRehabiliteringsarbeteti kraft år 1992.trädde en

forsäkringskostnademasföradministrationensutvidgning ansvarav
for 1994/95tidsredovisningenohälsoområdet. Avinomutveckling

förrehabiliteringsverksamheten står 24framgår procentatt av
administrationen.ilönekostnadema

medbeskrivaskansocialförsäkringamaUtvidgningen ävenav
tiden. Ifrån trygghetssystemenutbetalningarstatistik överöver

utbetalningar isocialforsäkringsektomsredovisastabellföljande
såvälvärde itill uppskattat1965 1997frånmiljoner kronor

uttryckt iharutbetalningarnatotalafasta priser. Delöpande som -
tillår 1965 315miljarder kronorökat från 66prisnivåårs1995

kronor årmiljarder 1995.
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Tabell 2:4 Socialförsäkringssektorns utbetalningar milj.kr enligt
respektive anslagsframställning, inklusive administration
i löpande och fasta priser 1965-95 avrundade siffror
uppskattat belopp

År Löpande års1995
pñser pñser

1965 8670 66400
1970 13600 83900
1975 36900 154900
1980 92900 236800
1985 155800 258200
1986 169900 270100
1987 186700 284800
1988 211900 305500
1989 235500 319000
1990 %63100 323000
1991 290700 326100
1992 302400 331600
1993 302500 316900
1994 813000 321000
1995 315300 315300
1996 312800 304900
1997 321900 304900

Källa: RFV.

Socialförsäkringamas utveckling kan vidare beskrivas attgenom
relatera utbetalningarna till bruttonationalprodukten respektive den
privata konsumtionen. Nedanstående två diagram återger utbetal-
ningamas andel i BNP respektive privat konsumtion.procent av
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Socialförsäkringssektorns utbetalningar i procentDiagram 2:5 av
bruttonationalprodukt BNP.

0llllllllIlllIIllllllllllllllllllg
1990 199519851980197519701965

Källa: RFV.

frånutbetalningarna i 7visar BNPDiagrammet procent stegatt av
Åri början 1990-talet. 1995till drygt 20år 1965 procentprocent av

sjunkit tillhade andelen 17 procent.
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2:6 hushållDiagram Socialförsäkringssektorns transfereringar till
netto efter skatteavdrag i privat konsumtion.procent av

tillgåNot. Nettobelopp finns endast fr.0.m. börjanatt av
Övriga årl980-talet. har uppskattats.

olllIlllLlLllJlLJllllllllIlIIlIlll
1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995

Källa: RFV.

Utbetalningarna andel den privata konsumtionen ökade frånsom av
12 1965 till för därefter sjunka något.30 1994procent procent att

Huvudgruppema forsäkrings- och förmånsslag, ersättning vidav
ålderdom, ersättning vid sjukdom och handikapp, ekonomiskt stöd
till barnfamiljer utbetalning har utvecklats något olikasamt annan

tiden. följande diagram visas ersättning vid sjukdom ochIöver att
handikapp ökade försäkrings- formånsslag underandra ochänmer
åren för därefter markant1984-1989 minska under åren 1989-att
1993.
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utgifter för de olika huvudgrupperna2:7 SocialförsäkringensDiagram
årspenningvärde 1995 priser.uttryckt i fast

årspriserkri 1995Miljarder
160

°ålderdom -trygghetvidEkonomisk -.a". ./J §512° ä0angs0."OO.&#39;.I
u". oIe"

E/ §-:.§än -o 1u- -3° handikappochvidsjukdomEkonomisktrygghet-

ochbarn40 familjertrygghetförEkonomisk-

-n-I-In.,..utbetalningAnnanio1n-un-|-n-|-n2|-|;|-d
l III l lI lI l ll lI ll lI

198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997

Källa: RFV.

anslutandeochutveckling socialförsäkringamaexpansivaDen som
intedessa år dockhar haft underförmåner motsvaras av samma

administ-behövts förpersonellautveckling för de attresurser som
personal-tabell beskrivsnedanståendetrygghetssystemen. Irera

och försäkringskassomaför Riksförsäkringsverketutvecklingen
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Tabell 2:8 Personalutveckling för Riksförsäkringsverket och för-
säkringskassorna 1970 1995/96. I tabellen ingår-
personal ALU-anställd.ärsom

Försäkringskassoma RFV
antal anställda

1970 9 376 1 okt 935 antal tjänster
1975 12 751 1 mar 981 "
1980 20 041 1 mar l 031 "
1985/86 19 251 1 081 "
1989/90 18 541 860 "
1990/91 18 536 786 antal anställda
1991/92 18 042 699 "
1992/93 17 527 679 "
1993/94 16 663 640 "
1994/95 16 295 663 "
1995/96 15 910 695

Källa: Riksförsäkringsverket och F örsäkringskasseförbundet.

Prognosen för 1995/96 den sista juni 1996 antaletper anger
anställda hos försäkringskassoma till 910 och Riksförsäkrings-15
verket till 695 inklusive utvecklingsprojektet för ålderspen-nytt
sionssystem.

uppgifter visarDessa verksamhetens utveckling. de tidigareI
diagramen framgår de utbetalade förmånema haratt änmer
fördubblats fastai priser mellan 1975 och 1994, samtidigt som
personalen endast ökat med ungefär 25 Detta har varitprocent.
möjligt administrativ utveckling, kraftig automatiseringgenom en
och rationalisering administrationen. omfattande decentralise-Enav
ring handläggningen har genomförts främst under 1980-talet.av
Under perioden har socialförsäkringen blivit omfattandemer genom
flera försäkrings- och fömiånsslag och komplextettgenom mer
regelsystem. infördes1992 arbetsgivarperiod i försäkringen sam-
tidigt rehabiliteringsupdraget utvidgades.som

Generellt konstateras administrationskostnadema liggersett att
på låg nivå i relation till den totala omslutningen i socialförsäk-en
ringen. har ocksåDetta nyligen påvisats i utredning "Privataen om
och Offentligt administrerade försäkringar" RFV redovisar 1995:4
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harsocialförsäkringssystemetadministreradeoffentligt"Det
till totalai relationadministrationskostnaderbetydligt lägre

privataadministrerasförsäkringarutbetalningar deän avsom
driftskostnader uppgickSocialförsäkringensförsäkringsbolag.

Bransch-utbetalningarna.de totalatill1992 två procent av
driftskostnaderlivbolagensför de privatagenomsnittet var

utbetalningarna."de totalaunder år 16 procent avsamma

Socialförsäkringsadministrationen2.2

denadministrerauppgiftSocialförsäkringsadministrationens är att
Härvidantal bidragssystem.socialförsäkringenallmänna samt ett

försäkrings- ochhandläggningenkvalitet ilikformighet ochskall av
riksdagövergripande målsäkerställas. Enligt debidragsärenden som

socialförsäkringsadministrationenfast skallhar lagtoch regering
socialförsäkringverka för allmänadministrera ochaktivt gersomen

vårdålderdom ochsjukdom, handikapp,trygghet videkonomisk av
sjukdomskada ochverka för förebyggaskall vidarebarn. Den att

rehabiliteringenarbeta med och samordnaofensivtattsamt genom
åter kunnahandikappade möjlighetsjuka ochtillbidra attatt ge

arbeta.
inommiljoner beslut 48fattar årligen 40Administrationen över

central,medorganiseradärendeslag. Verksamhetenolika är enen
lokal nivå.ochregional en

Riksförsäkringsverket RFV. Dencentrala nivånDen utgörs av
finnsförsäkringskassor. Detallmännaregionala nivån består 25av

för Göteborgskassalänförsäkringskassa för varje samt enen
i centralkontororganiseradeFörsäkringskassomakommun. är ett

fannsjuni 35930 1995varierande antal lokalkontor. Denoch i ett
Socialförsäkrings-mindre Servicekontor.ochlokalkontor 21

Försäkringskassomaanställda.administrationen har totalt 16 600ca
intresse-Försäkringskasseförbundet FKF,har, i gemensamen

arbetsgivarorganisation.ochservice
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2.3 Administrationens kärnområden

det gällerNär transfereringar till hushållen hanterar socialför-
säkringsadministrationen i huvudsak två verksamhetsfält hand--
läggning, beslut och utbetalning fönnåns- och försäkringsersätt-av
ningar respektive aktiva insatser för uppbäratt personer som
ersättning till följd ohälsa så möjligt ska kunna återgåsnartav som
i arbete. Dessa två verksamhetsområden ställer i viktiga avseenden
olika krav organisationen. Samtidigt det viktigt understrykaär att
det sambandet mellan verksamhetsområdena. Kvalificeradenära
bedömningar och utredningar präglar i viktiga avseenden arbetet
inom båda områdena, liksom personliga kontakter och hög service-
grad. Båda verksamhetsområdena dessutom beroende finnasär attav

de försäkrade och samverkansaktörema.nära
Utbetalningsverksamheten kännetecknas den regelstyrdärattav

och består mängd olika fönnåner. Administrationens vik-av en
tigaste uppgift inom fältdetta bevilja betalaoch deär att ut
förmåner den enskilde har till, till så låga kostnader möjligträtt som
och med kvalitet. Verksamhetsfáltet kännetecknas vidare kravrätt av

hög kompetens i handläggningen, deni meningen bedöm-att
ningar och beslut ofta grannlaga och belopp, samtidigtär storaavser

arbetet innehåller volym repetetiva uppgifter rörstorsom en som
utbetalning och redovisning. Till följd härav funktionerhar och
rutiner försetts med centralt ADB-stöd i varierande utsträckning. I
viktiga avseenden denna Verksamhetsgren helt automatiserad.är

grundläggande egenskapen försäkringenDet nationell iäratt
kombination med hög grad regelstyming i princip inte någotav ger

för lokala/regionala variationer i tillämpningen. Typisktutrymme
för verksamhetsområdet kraven produktivitet, likformighet,är
kvalitet och kontroll ersättning utgår.rättattav

Förutsättningarna dock skilda för olika ersättningsslag.är
Administrationen vissa försäkrings- bidragsomrâdenoch iärav
princip helt automatiserad. bambidragenFör normalt helaär
handläggningskedjan maskinell. Aviseringar sker automatiskt från
folkbokföringen och leder till utbetalningar ipå lagen angivna
tidpunkter till fastställtoch belopp. Motsvarande gäller idag i hög
grad inom ålderspensionssystemet. Här kan dock behovet av
information och personliga kontakter öka.väntas

Bedömningsutrymmet väsentligt då det gäller ersättningär större
vid sjukdom och handikapp. gäller det ställning tillHär att ta
arbetsförmåga på flera olika underlag, ofta efter omfattandem.m.



39administrationoch dessSocialförsäkringen

bedömningar. IkvalificeradesåledesHandläggarnautredning. gör
skälighetsbedömninginslaginnehållerbeslutetfall dåvissa stort av

socialförsäk-iförtroendevaldafattasbeslutetlagenskall enligt av
ringsnämndema.

harverksamhetsområdetdet andraohälsa storaInsatser mot --
nämnda.detfrånskildaverksamhetsförutsättningarandra nyss
rehabili-församordningsansvarSocialförsäkringsadministrationens

föråtgärdervidtaår. Genomundertillkommit atttering har senare
förtidspensionerkortas,sjukperioderskallrehabilitering m.m.

samhälletsvarigenomi arbetemänniskor kommaochundvikas
medSådana insatser görsnedbringas.kanohälsaförkostnader

Socialförsäkrings-situation.försäkradesenskildedeninriktning
åstadkom-syfteiåtgärdervidtaskall dessutom attadministrationen

arbetsmarknadsmyndigheter,arbetsgivare,medsamverkanbättrema
hossatsningarökadetillstimuleraförkommunerochlandsting att

samarbete.förformernaförbättrafördessa och att
skiftandehandlingsutrymmebehovet ärregionala/lokalaDet av

möjligheterresultatstymingensochMål-avseendenoch i vissa stort.
spelrum. Förutsätt-får härarbetsformeranpassade storttill lokalt

lokalfaktorerradresultat beror t.ex.förningarna gottett somav en
och demogra-geografiskanäringslivsstruktur,ocharbetsmarknad

samverkans-hursjukvårdochhälso-förhållanden, samtfiska
administra-såledesKännetecknande är attorganisationen ut.ser

rutinergenerellauppgjordaförhandföljainte kaninsatsertionens
omständigheter,och deförhållandenlokalatillfårutan anpassas

verksamhetsgrenenHärtill kommerfall.särskiltvarjeråder i attsom
vilkasaknaskunskaperadministrationen,förrelativt att omär ny
kort-resultatetbästatill detledersammanhang,i olikaåtgärder som,

därförlösningarolika är stort.Behovetlångsiktigt. prövaeller attav
byggasyfteutvärdering, iochuppföljning attbehovetLikaså är av

mycketerfarenhet,ökadfåkunskap och stort.nyupp
ersättningutbetalningverksamhetsgrenama,de tvåFörutom av

regleringsbrevetgällandedetåterfinns iohälsaåtgärderoch mot nu
församladeVerksamhetsgren insatserytterligare1995/1996för en -

tillkommenVerksamhetsgren ärkvalitetssäkring. Dennaochanalys
resultatuppföljningkrav påsärskildadebakgrundbl.a. sommot av

denresultatstymingochMål- ärställer.resultatstymingmål- och
statsförvalt-itillämpasårsedan någradriftsformochstyr- som

viktigablivitharÅrsredovisning resultatmåttolikaochningen.
styrinstrument.
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Verksamhetsgrenen karaktärär de övriga två. Härän ärav annan
insatser för likformighet och kvalitet i ärendehandläggningen
prioriterade liksom utvecklingsinsatser för förbättra analysatt av
resultat, kostnader och kvalitet. De löpande insatserna som avser
analys och kvalitetsarbete hanteras däremot där de hör hemma inom
någon först beskrivna verksamhetsgrenama.av

För få översiktlig uppfattningatt hur arbetet inomen om
socialförsäkringsadministrationen kan har vi valt belysaut attse
socialförsäkringsadministrationens i antal exempel iettprocesser
form fall/processbeskrivningar. Dessa återfinns i bilaga Därav
beskrivs hur statsmakterna beslutad regelförändringen av genom-
förs, hur korrigerande förändring genomförs inom administra-en
tionen och hur automatiserat ärendeslag avseende barnbidragett går
till. Vidare också exempel på långt sjukfall och hurett detettges
hanteras utifrån ekonomiska trygghetsaspekter och rehabiliterings-
behov. långaDet sjukfallet "Lisa Larsson" framtaget iärsom

Östergötlandförsäkringskassan i beskrivautgör sättett att process-
Ingen beskrivningarna skall några färdiga mallaren. av utanses som

framtagnaär exempel i syfte illustrera arbetet och förattsom att ge
viss åskådlighet.

Inom socialförsäkringsadministrationen pågår omfattandeett
utvecklingsarbete med syftet öka effektiviteten. Många insatsom-att
råden identifierades bl.a. i "socialförsäkringen och dess administra-
tion", RFV 1994:8. Bland sådana insatsområden kan nämnasanser
intemkontroll, beslutskvalitet, komplexiteten i försäkringen, fusk
och ADB-stöd. Utvecklingsarbetet bedrivs såväl RFVav som av
försäkringskassoma och RFV/F i förening.K förteckningEn överav
några dessa utvecklingsprojekt återfinns i bilagaav

2.4 Organisation

De två följande avsnittennärmast huvudsakligen baseradeär
information hämtad författningar, årsredovisningar och anslags-ur
framställningar från socialförsäkringsadministrationen.
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Riksförsäkringsverket

förförvaltningsmyndighetcentralRiksförsäkringsverket RFV är
för andraLiksombidragssystem.anslutandesocialförsäkringen och

verksförordningenförvaltningsmyndigheter liggercentrala
bedrivasskallverksamhetgrund för hur RFVstill1987:1100

med1988:1204förordningenpreciserade iuppgifterVerkets är
tillharEnligt denna RFVRiksförsäkringsverket.förinstruktion

uppgift att

försäk-tillsynenoch förledningenför den centrala avsvara-
verksamhet,ringskassomas

tillämpasbidragssystemensocialförsäkrings- ochverka för att-
vidtas föråtgärderaktivarättvistlikformigt och attsamt att

förtidspensione-ochsjukskrivningarlångaminska behovet av
ringar,

och debemyndigandenenligt givnaföreskrifterdemeddela-
ochlagstiftningentillämpningfordras förrådallmänna avsom

och ad-resursanvändningeffektivsäkerställandeför av en
ministration,

ochservicetillfredsställandefårallmänhetentill att ense-
trygghetsanordningama,information om

utbildningsverksamheteninformations- ochförcentraltansvara-
området,på

fonder,förvaltningen RFVsbehövs föråtgärderdevidta avsom-
trygghetssystemetolika inomdeutvecklingenfölja grenarnaav-

individ ocheffekter förtrygghetsanordningamasutvärderaoch
samhälle,

1668förordningen 1992:statistik enligtför officiell omansvara-
officiella statistiken.den

förvaltningsmyndig-centralrolli sinRFVkanHär nämnas att som
för löpande hante-kvartalsvisalämnarhet bl.a. ansvararprognoser,

oftainternationella frågorförregelförändringar,ring ansvararav
förvaltningsfrågorregeringen iinnebörd RFVmed representeraratt

1322.verksförordning 1995:emellertidgällerjanuari 1996Sedan 1 en ny
gäller till1987:1100verksförordningengamladock deninnebärDet att

skallunder våren 1996regeringenjuli Avsiktenoch med 1996.1 är att
till denanknyterverkenstatligainstruktioner för deutarbeta nyasomnya

verksförordningen.
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genomför särskilda regering och riksdag beställda utred-samt av
ningar och analyser.

RFV disponerar samtliga anslag för verksamheten och fördelar
medel för de allmänna försäkringskassomas förvaltning. RFV

också för administrationens ADB-system.ansvarar gemensamma
ledsRFV generaldirektör med överdirektör ställ-av en en som

företrädare. Vidare finns styrelse i vilken generaldirektören ären
ordförande. Generaldirektören, överdirektören och styrelsen för-
ordnas regeringen.av

Styrelsen har i enlighet med verksförordningen 1987:1 100 och
förordningen 1988: instruktion1204 med för Riksförsäkringsverket
till uppgift besluta i frågoratt om

anslagsframställning och årsbokslut,-
Riksrevisionsverkets revisionsberättelser och revisionsrapporter,-
föreskrifter riktar sig till enskilda, kommuner ochsom-
landstingskommuner,
framställningar till regeringen vad gäller författningsfrågor av-

vikt,större
överlämnande till regeringen utvärderingsrapporter ochav-
liknande redovisningar utveckling och behovetsom avser av
åtgärder inom administrationen,
tillsättning tjänst hos allmänna försäkringskassor detnärav-
ankommer verket.

harRFV funktionsorganisation. Denna består sju avdelningaren av
fristående yrkesskadeenhet och fristående internationelltsamt etten

sekretariat. Avdelningama planeringsavdelningen, verksadminist-är
rativa avdelningen, försäkringsavdelning läkemedelsfrågor ochI
vårdersättningsfrågor, försäkringsavdelning bidrag, pension,
rehabilitering och sjukförsäkring, utvärderingsavdelningen, juri-
diska avdelningen ADB-avdelningen. Avdelningamas huvud-samt
sakliga uppgifter och framgår nedanstående organisa-ansvar av

Övergripandetionsschema. frågor uppföljningsåsom ADB, och
utvärdering vissa juridiska frågor hanteras i regelsamt änmer en
avdelning.
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organisation.Riksförsäkringsverkets2:9Figur
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Direkt under generaldirektören finns framgår överläkare,som en en
övertandläkare, ADB-säkerhetschef, internationellt sekretariat,etten

controllerfunktion enhet för intern revision.samten en
harRFV direktion består verksledningen och avdel-en som av

Överläkaren,ningschefema. övertandläkaren, verkets controller och
chefen för sekretariatet för internationella frågor adjungerade iär
direktionen. Direktionen rådgivande tillär verksledningen.ett organ

Den allmänna försäkringskassan

Försäkringskassans uppgifter och organisation

Försäkringskassan första instans vid beslutär i enskilda ärenden i
socialförsäkrings- och bidragssystemen. Regler försäkrings-om
kassan finns i 18 kap. lagen 1962:381 allmän försäkringom
AFL.

kap.18 l § AFL stadgar att:

"För varje landsting varje kommun, inte tillhörsamt som
något landsting, skall det finnas allmän försäkringskassa.en

försäkringskassasEn verksamhetsområde får dock, om
regeringen för särskilt fall bestämmer det, omfatta två
landsting eller landsting och kommunett sagts.en som nyss
Allmän försäkringskassa skall inrätta lokalkontor i den mån
så erforderligt".prövas

försäkringskassaI finns det styrelse kap.18 6 § AFL.en en
Försäkringskassan står under RFVs tillsyn och har ställa sigatt
verkets anvisningar till efterrättelse kap.18 2 § AFL. Försäkrings-
kassans uppgifter statligt reglerade ochär verksamheten finansieras
med statliga medel. Förvaltningslagen 1986:223 gäller för
försäkringskassans ärendehandläggning.

Försäkringskassans arbete leds styrelsen med direktörav en som
operativt ansvarig. Direktören tillsätts och entledigas RFVsav
styrelse efter beredning och förslag från försäkringskassans styrelse.

föreskriftI RFVs RFFS 1987:6 organisationen de all-om av
försäkringskassomamänna hur allmän försäkringskassaanges en

skall organiserad. Huvudregeln det skall finnas åtmin-är attvara
lokalkontor i varje kommun.stone Riksdagenett har vid olika till-

fällen diskuterat principerna för lokalkontorsnätet 1987/88:SfU 19,



45administrationoch dessSocialförsäkringen

hittills varitStåndpunkten harl99l/92zSflJ8.1988/89:SfU 10, att
lokalkontor kommun.finnas åtminstonedet bör ett per

sekretesslagen 1980:100ochTryckfrihetsförordningen är
handlingarFörsäkringskassansförsäkringskassan.tillämpliga är

handlingar.således allmänna

kollektivavtalslutandeocharbetsgivaransvaretSärskilt avom

för sinarbetsgivaransvaretfullahar detförsäkringskassaVarje
kollektivavtalgäller§ AFLEnligt 18 kap. 13apersonal. att om

för arbets-kassaanställda ingåsarbetsvillkor föranställnings- och
försäkringskassomaArbetsgivarverket ochgivarsidan gemen-av

FörsäkringskasseförbundethärvidföreträdsKassomasamt. av
FKF.

från detavtalsområde, skiljtFörsäkringskasseområdet är egetett
kollektivavtal.centralatrettiotalomfattarstatliga, och över ett

anställningsavtal, med-huvudavtal, löne- ochhar bl.a.Parterna eget
pensionsavtal arbets-trygghetsavtal,bestämmandeavtal, samt

fömyelsefond, utvecklings-vidareharmiljöavtal. Parterna en egen
förslagsnämnd.centralarbetsmiljökommitté ochcentralråd, enen

förbl.a.trygghetsstiftelsefinnsDet även enansvararsomen
försäkringsfö-kronor ochmiljonerförvaltning 26 en egencaav

tjänstepensionsförsäkringarförmedlauppgiftmedrening FFO att
försäkrings-för arbetstagare inompensionsförsäkringaroch privata

miljoner kronor.pensionsfonden finns 250kasseområdet. I ca
förtroende-avtalssammanhangiBeslutande hos FKF är enorgan

fem ledamöterbestårDelegationenförhandlingsdelegation.vald av
frånoch förslagnomineringstyrelse efteroch FKFsutses av

valberedning.kongressens
lönFörsäkringskassedirektörens sätts partssammansattav en

från vardera FKF,företrädarebestårchefslönegrupp enavsom
Saco.Försäkringsanställdas förbund FFArbetsgivarverket, samt

respektivearbetsgivarsidankollektivavtal ingås påLokala av
försäkringskassa.

uppgifter ochKassastyrelsens ansvar

denuppgifter, hurstyrelsensregleras18 kap. 6-11 §§AFL utsesI
skall enligt 6 §Styrelsenskall arbeta. inteoch hur den annatom,
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föreskrivs, besluta i angelägenheter kassan har befatta sigattsom
med. Stadgar för allmän försäkringskassa skall på kassans förslag
fastställas och registreras hos RFV.av

iAv 7 § framgårAF L styrelsen skall bestå ordförande ochatt av
vice ordförande och i normalfallet ytterligare fyra ledamöter.
Undantag styrelserna i Stockholm och Malmöhus länär bestårsom

ledamöteråtta vardera. styrelsearbetetI deltar fackligatvåävenav
företrädare. Regeringen ordförande och vice ordförande medanutser
landstingen och i förekommande fall kommuner, valkorpora-som
tion, övriga ledamöter.utser

Det åvilar styrelsen planera, leda, utvärdera och utvecklaatt
verksamheten de mål för socialförsäkringen, inommot uppsattssom

för regeringens beslut och anvisningar.RFVs Styrelsenramen
fastställer bl.a. mål för kassans verksamhet, verksamhetsplaner,
förvaltningsbudget, underlag för anslagsframställning, försäkrings-
kassans organisation och placering försäkringskassans kapital-av
tillgångar beslutar upptagande lån.samt om av

Vidare fastställer styrelsen personalpolicy, beslutar personal-om
budget lämnar förord till vidRFV tillsättning direktör.samt av

8-11I AFL regleras styrelseledamötemas mandatperioder och
styrelsens arbetsformer.

Hos försäkringskassoma finns arbetsordningarmerparten av som
hur styrelsen delegerat uppgifter.anger

SociaUörsäkringsnämndernas roll och ansvar

kap.18 reglerarAFL socialförsäkringsnämndema. Regeringen
beslutar hur många nämnder skall finnas i riket och RFVsom
beslutar för varje försäkringskassa antalet nämnder i kassanom
RFFS 1986:15. Socialförsäkringsnämndema frågoravgör rättom
till bl.a. förtidspension, särskild efterlevandepension, handikapp-
ersättning, Vårdbidrag, arbetsskadelivränta, bilstöd och assistans-

Ärendenersättning. går till nämnderna kännetecknas attsom av
besluten får betydelse för de försäkrade och det liggerstor att ett

mått skälighetsbedömning i avgörandena.stort av
En nämnd består sju ledamöter. Regeringen ordföranden,utserav

ledamöterRFV och väljs landstinget valkorporation.tre tre av som
Nämndema, för närvarande 165 sammanträder nonnaltst, en

gång månad och ärendemängden i nonnalfallet mellanär 40-50per
ärenden sammanträde. På del håll har ärendemängdema varitper en



47administrationoch dessSocialförsäkringen

utred-Vidsammanträde.75-taltillbetydligt större, ett perupp
ärende-framkommitdetharförsäkringskassor attbesökningens

andra hållminskande,devissa hållvarierar;mängderna är
hurförrutinernavarierarocksåvolym. Något ärtill sinökande som

i nämnderna.föredrasärenden
föredragande.Ärendena särskildanämndenivanligenföredras av

sinasjälvahandläggaredockföredrarförsäkringskassorVid vissa
ärenden.

Försäkringskasseförbundet

försäkringskassomasFörsäkringskasseförbundet FKF är gemen-
arbetsgivarorganisation.service ochintresse-resurs somsamma

år 1994omslutningenekonomiskaanställda. Denhar 50FKF varca
Konferens-ochSjudarhöjden Kurs-exklusivekronormiljoner76

inklusiveförsäljningIntäkterAB.och FKF PartnerABcentrum av
miljoner kronor.uppgick till 58förlagsverksamheten

enligt stadgarnaändamålFörbundets är:

försäkrings-de allmännaförsamarbetsorgan"- etttt varaa
kassoma,

angeläg-iintressentillvarata kassomastt gemensammaa-
enheter,

för-lokalaställning,självständigahävda kassomastta- verk-inflytande inomförtroendevaldasoch deankring
samheten,

ochsocialförsäkringutvecklingförarbetatt avena- bidrarsocialpolitikenuppgifter inomövrigakassomas som
försäkra-för delivsvillkorgodaochskapa trygghettill att

de,
arbets-samordningochutvecklingarbeta fört t avena- kassaområdet,givarfunktionen inom

verksamhet."i derasbistå kassomaolika sätttta-

kongressen,beslutande ägerFörbundets högsta är rumsomorgan
riksdagen harval tillallmänna ägtordinarieefter detåret att rum.

kongressenombud tillminst tvåharkassaVarje ansluten rätt att utse
efteråretunder andraförbundsmötetill detoch äger rumsom

styrelseväljs bl.a.kongressordinarieVidordinarie kongress. en
ledamöter.bestående 13av

medlemsdelen,delaruppdelad iverksamhetFKF:s är tre -
främstMedlemsdelenSocialförsäkring.tidskriftenochförlaget avser
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intressebevakning och arbetsgivarfrågor och finansieras med med-
lemsavgifter från försäkringskassoma. Avgiften i relation tilltas ut
respektive försäkringskassas förvaltningsutgifter. förRamen med-
lemsavgiften till förbundet fastställdes vid kongressen i oktober

till1995 0,34 respektive försäkringskassas förvaltnings-procent av
kostnader, för och de kommande två åren. Förbundetsvart ett av
styrelse beslutade dock inriktningen bibehålla medlems-att är att
avgiften oförändrad till 0,32 vilket den varit sedan år 1987.procent,
År 1994 uppgick medlemsavgiftema till miljoner15,5 kronor.
Förlagsverksamheten självfinansierande försäljningär genom av

och tjänster. Tidskriften finansieras prenumerations-varor genom
och annonsintäkter. Medlemsavgiftema till FKF såvitt utred-är,
ningen känner till, det enda exemplet på privaträttsligatt en
organisation själv kan bestämma storleken på avgiftöver en som
betalas med statliga medel.

Förbundet har fram till och med 1994 dels ledamöter igenom
kassastyrelsema, dels försäkringskassedirektörer, representerat
kassoma i de samverkansorgan funnits mellan ochRFVsom
försäkringskassoma.

2.5 Sammanfattning och slutsatser

verksamhetenI hanteras mycket antal förrnåns- ochett stort
försäkringsslag, flertalet med och många gångerstoravarav
komplexa system.

harDet ställts och ställs krav på socialförsäkrings-stora
administrationens förmåga ofta och ibland med kort varselatt
genomföra förändringar i verksamheten dvs hög flexibilitet.stora
Det ställs krav administrationens kvalitet och effektivitetstora
i tillämpningen socialförsäkringen. Tillsyn och uppföljningav
krävs kontinuerligt.
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ochAdministrationens3 resurser

aktiviteter

socialförsäkringsadministrationeni överVerksamheten spänner ett
anspråk påkapitel intei dettafält. Beskrivningenvittmycket gör att

beskrivs haroch aktiviteterfullständig bild. De somresurserge en
för och/ellerbetydelsebakgrund de har ärvalts att stormot av

verksamheten.prioriterade i
kostnader-redovisas inledningsvissamlad överblickFör att ge en

avseendetotalasocialförsäkringsadministrationensfor resurserna
Riksför-hämtats frånUppgifterna harlokaler,personal, ADB m.m.

Försäkringskasseforbundetförsäkringskassoma ochsäkringsverket,
i miljoner kronor.kostnaderoch visarFKF

funktioner i verk-för olikaKostnader i miljoner kronor3:1Tabell
1994.samheten,

TOTALTFKFRFV FK

25120 4244 3 987Personal

655,24,262 589Lokaler

1002296 396,60,6ADB

Övrigt 712,256,2433223

681 0155 109825Summa

ochKälla: RFV F KF
.

exkl.datoranläggningenkostnader för den1 Avser gemensamma
personal och lokaler

enligt1994/95for avskrivningarbelopp. Kostnader2 Uppskattat var
ADB-utrustning.dessa uppskattas 80bokslut 109 mkr. Av procent avse

övrigaprogramvarulicenser och vissamkr förDärtill beräknas 10ca
kostnader.
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3.1 Personal

Personalen den jämförelse viktigaste för socialför-är utan resursen
säkringsadministrationen. Verksamheten kännetecknas högav
servicegrad, geografisk spridning och god tillgänglighet. Destor
försäkrade ska ha lätt få kontakt med försäkringskassansatt
personal. Personalkostnaderna också den samlade socialförsäk-är
ringsadministrationens utgiftspost och står för 80 85största -

verksamhetens administrationskostnader, vilkaprocent av samman-
knappt 6 miljarder kronor ellerutgör 2 den totalataget procent av

försäkringskostnaden.

Riksförsäkringsverket

harRFV 650 anställda omkring finns250 på ADB-ca varav
avdelningen i Sundsvall och i Stockholm.400 Den genomsnittliga
anställningstiden 16 år. Vid RFV 56 de anställdaär är procent av
kvinnor och 44 På verkslednings- och avdelningschefs-män.procent
nivåerna fördelningen 67är och kvinnor.33mänprocent procentca
På enhetschefsnivån motsvarande fördelningär 60 ochmänprocent
40 kvinnor.procent

de51 anställda har eftergymnasial utbildning. 31procent av
har gymnasieutbildning medan 18 har grundläggan-procent procent

de skolutbildning.

örsäkringskassornaF

Försäkringskassoma har för närvarande omkring 16 900 anställda
inklusive 1 000 1 500 anställda med lönebidrag, utbildnings-ca -
vikariat eller andra arbetsmarknadspolitiska stödåtgärder. deAv
anställda arbetar 2 700 centralkontoren och 14 200 påca ca

Överlokalkontoren. 80 handläggarna kvinnor.procent ärav
Medelåldern omkring 46 år. Anställningstiden i försäkringskassanär
för dessa genomsnittligt 20 år. Personalomsättningenär låg. Påär
mellanchefsnivå övervägande delenär Drygt 30män. procent av
chefsbefattningama central- och lokalkontoren innehas av
kvinnor. direktörskretsenI endast 20 kvinnor.är procent
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arbetsplats. MenkvinnodomineradsålundaFörsäkringskassan är en
huvudsakligenden leds män.av

utbildning. 37eftergymnasialharanställdade17 procent av
grundläggan-harmedan 46gymnasieutbildninghar procentprocent

skolutbildning.de

ADB3.2

medsocialförsäkringsadministrationenuppgift förseRFVsDet är att
kostnader för detallaocksåfinansierarADB-stöd. RFVerforderligt
Sundsvall denADB-centralen i ärADB-systemet.gemensamma

socialför-för helainformationscentralfungerar som enresurs som
Försäkringskassomaalla data.sålagrassäkringen. Här gott som

ochLokala Ssjukförsäkringsregisterlokalavissa datalagrar som
ADB-centralenBohus-rehab.fråndata t.ex.system somegna

siganvänderförsäkringskassomainformationdenförvaltar avsom
Socialförsäkringensförsäkrade.deför betjäna gemensammaatt

datorstöd icentralthuvudsakligen baseratADB-stöd är ännu
omfattande1970-talet. Ettbyggdeshur detmedenlighet upp

förstärka ADB-syftenärvarande iförskerutvecklingsarbete att
anled-fördröjts.har Enutvecklingsarbetelokalt. Dettastödet av

från statsmakternaställningstagandenavvaktatningarna är att man
integritetsfrågoravseende mm.

bostadsbidrag,sjukförsäkring,föräldrapenning,Barnbidrag,
administre-bidragexempelpensionerochvårdnadsbidrag är som

transak-miljonVarje dagADB-centralen. övergörs engenomras
siganvänderdettaklaraförsäkringskassorna. Förfråntioner att

olika ADB-program.500ADB-centralen 7av ca
kravställer högaSocialförsäkringsadministrationen ett

ärendeslagflertalEttvälfungerande ADB-system. t.ex.som
i ochuteslutandesköts såålderspensionochbarnbidrag gott som

utbyggtkräverHandläggarnarutiner.datoriserade ettgenom
utredningsarbetet.ochberednings-hjälp ihandläggarstöd som
utvärdering måsteuppföljning ochförefterfrågasUppgifter som

stödjandemed hjälptillgåfortlöpande finnas att programvara.av
försäk-underlättarADB-utformningenpåställs det kravVidare att

fusk.stävjai syftekontroll bl.tillmöjligheterringskassomas atta.
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Den nuvarande ADB-strukturen fick sin utformning i början av
1970-talet, då den branschledande. Därefter har flera storavar
utvecklingsprojekt bedrivits inom organisationen. Många dessaav
har varit omfattande och pågått under så lång tid teknikutveck-att
lingen hunnit ikapp och förbi den ursprungligen moderna ADB-
miljö socialförsäkringsadministrationen hade. Ett exempel påsom
detta det FAS 90 projektet, tillär vilket socialförsäkrings-s. -
administrationen knöt förhoppningar. omfattandeEttstora
utrednings- och förberedelsearbete under 1980-talet syftade till att
decentralisera arbetet med samverkande centrala och lokala register
och datorer, och varje handläggare terminal. Projektetatt ge en egen

under flera år för mycket närgången granskningutsatt ochvar
integritetsdebatt. Det ADB-stöd statsmakterna därefter fattadesom
beslut 1993 och 1994 hade betydliga begränsningar i användbar-om
het jämfört med den tidigare ambitionen. Datalagen 1973:289,
lagen 1993:747 sjukförsäkringsregister hos de allmänna för-om
säkringskassoma, sekretesslagen 1980:100 liksom lagarna
1994:1517 socialförsäkringsregister och 1995:606 vissaom om
personregister för officiell statistik olikapå restriktionersätter sätt
för socialförsäkringsadministrationens möjligheter utvecklaatt
ADB-stödet. FAS 90 projektet kunde inte förverkligas tänktsom-

Problemen härrör lagstiftningen och gäller möjlig-var. som ur som
heterna få registrera personuppgifter inte lösta.att är

Under utredningens arbete har det mycket klart framgått att
begränsningarna i möjligheterna använda modern ADB-teknik iatt
arbetet framträdande problem iär verksamheten.ett ADB-utveck-
lingen har lidit tempoförlust. Organisationen arbetar idag medav att
förnya och föråldrat Samtidigtersätta har flera försäk-ett system.
ringskassor programutveckling i syfte kunnasatsat attegen svara

såväl RFVs behov. Härigenom ochmot på grundupp som egna av
det saknats IT-strategi har det uppstått delsatt visst dubbel-etten

arbete och vissa brister i samordningen ADB-utvecklingen, delsav
tekniska problem i samverkan mellan olika programvaror m.m.

denI IT beslutats i decemberstrategi 1995 för socialför-som-
säkringsadministrationen återfinns fyra viktiga utgångspunkter.

Verksamhetens mål utgångspunkt för IT-stödetär
Likvärdig service i hela landet

försäkradeDen i centrum-
Effektivisering verksamheten kräver utvecklat IT-stödettav
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vid utvecklingskallAnvändbarhetsaspekter väga tungt av nya
Hand-direkt stödjaförvilka skall byggas attsystem, processerna.

område.prioriterathärvidoch deras behovarbeteläggarnas är ett

systemförvaltningsmodellgällandeNu

ochmellan beställareaffärsmässig relationsyfte uppnåI att en mer
systemförvalt-hösten 1994infördesIT-tjänsterleverantör enav

ADB-centralen.intäktsñnansiering I ITningsmodell för ochRFV av
systemförvalt-ansvarsfördelningen ibeskrivs roll- ochstrategin-

ningsmodellen:

avdelningschef påvarje" För systemägareutsessystem en
förvaltningför såvältotalavilken har detRFV ansvaret som

systemomrâde enligtvisstinomnyutveckling system-ett
dekontrollerarförvaltningsmodellen. Systemägaren resurser

hur dessaförfogande och prioriterarfinns till resursersom
skall utnyttjas.

systemförvaltarnaStockholm finnsiRFVHos som
utvecklingförvaltning ochallsamordnar system.ettav

ochuppdragpåSystemförvaltaren arbetar systemägarenav
andraoch demellanför kontakterna systemägarenansvarar

personer/hand-Användarrepresentanternarolltagama. är
verksamhet ochi sinnyttjarläggare rapporterarsystemetsom

systemförvaltaren. På ADB-fungerar tillhur systemetom
leverantörsorienteradefinns dei Sundsvallavdelningen

produk-densystemforvaltningsmodellen. Detrollerna i är
sigbeterbevakar ADB-systemettionsansvariga, attsom

tekniskedenoch det ADBkorrekt i datorerna, är system--
de uppdraggenomförandetförförvaltaren, har avansvarsom

såledesförre arbetarSystemförvaltaren.beställs Denavsom
främstdriften, medan dendagligafrämst med den senare

systemförändringar".medarbetar

inflytandesittledningarFörsäkringskassomas utövar genom
däri kapitel 4,beskrivssamverkansgruppema systemägamaäven

möjlighetvikt kassomarepresenterade. Det attär attär stor gesav
inomprioriteringarpåverka hur görs systemet.av resurser

påverkar allatyngd i organisationen. ADBharADB-frågoma stor
socialförsäk-ochisåvälverksamheter sammantaget var en avsom

således ske inomSamordning fårenheter.ringsadministrationens 26
tillhanda-samverkansorganisationensamrådsgrupperalla de som

håller.
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För närvarande pågår installation tekniken för lokalaav
sjulçförsäkringsregister Lokala S på alla lokalkontor i landet.-
Handläggarstöd för rehabiliteringsarbetet prioriterat och kommerär

följas installationer antal applikationeratt ettsenare av av som
framför allt lednings- och uppföljningssystem.rör Exempel på
sådana applikationer är:

försäkringskassomasFILUR informationssystem för ledning,- -
uppföljning och resultatredovisning.
TRES databaser med summerade värden inom olika försäk-- -
ringsslag. En ohälsobas finns och föräldraförsäkringsbasen
beräknas bli klar under våren 1996.
EKSTAS ekonomi- och redovisningssystem för FKgemensamt- -
och RFV.
UTBRED utbetalnings- och redovisningssystem.- -
LUS lokalt uppföljningssystem för långa sjukfall.- -
FOCUS-BOB- uppföljningssystem inom bidragsområdet-

Som har, de beslutadenämnts många kassorutöver systemen, satsat
för täcka sina behov handläggarstöd ochattegen programvara av

för kunna följa den utvecklingen inom olika ärendeslag.att Detegna
finns på sina håll dessa lösningar inte fåskall plats iöver atten oro
det framtida ADB stödet samtidigt bejakar behovet ochsom man-
nödvändigheten enhetlighet på nationell nivå.av

Kostnaderna för ADB-stödet förefaller förhållandevis höga.
Enligt årsredovisningRFVs år uppgick1995 de totala kostnaderna
för verkets och försäkringskassomas ABD-drift och förvaltning till
knappt miljoner500 kronor. fåFör visst mått på ADB-att ett
kostnademas storlek kan dessa relateras till de totala utbetalningar

hanteras i de aktuella bidrags- och socialförsäkringssystemen.som
Inom socialförsäkringen blir då ADB-kostnadema 2 promille. Enca
jämförelse med andra myndigheter också hanterar storasom
bidrags- eller skattesystem innefattande såväl beslut utbetalningsom
tyder på kostnadsandelen för ADB-hanteringen inom socialför-att
säkringsadministrationen förhållandevis hög. BoverketInom ochär
Riksskatteverket ligger kostnadsandelen hälften så högt, under 1
promille. Boverkets delFör innefattar kostnaden dessutom hela
handläggarstödet, vilket endast delvis ingår i ADB-kostnader.RF Vs
Även denna jämförelser blir mycket indikerar detypom av grova
dock det nuvarande ADB-stödet inom socialförsäkrings-att
administrationen har jämförelsevis höga driñs- och förvaltningskost-
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ålderdomligabitvismed denihophängasannolikt kanvilketnader,
ADB-miljön

Lokaler3.3

antalvarierandeochcentralkontorharFörsäkringskassoma ettett
kontorslokalemavarje län. Merpartenilokal/servicekontor av

Kalmar,Sörmlands,Stockholms,iFörsäkringskassomaförhyrs.
Örebro, Jämtlands länKopparbergs och ägerSkaraborgs,Gotlands,

bokfördafastighetsbestândssjälva. Dettalokalersinavissadock av
miljoner kronor.till 178december 1995uppgick den 31värde

förvaltningsanslaget pågenerellttäcksLokalkostnadema över
uppgickLokalkostnademamyndigheter.för statligasätt somsamma

försäkrings-ochför RFVkronor 1994miljonertill 650sammanlagt
kassoma.

ochförsörjning3.4 Kompetens -

utveckling

verksamhetenförnågragivitsbeskrivningEfter den avovansom
allaaktiviteterantalnedanåtergesviktigamycket ett somresurser

socialförsäkringsadministra-inomverksamhetentillsyftar göraatt
ändamålsenlig.ocheffektivtionen

kompe-kännetecknasvillSocialförsäkringsadministrationen av
organisationen.ialla nivåerinitiativrikedom påtens, ochkvalitet

itill uttryckskall kommaverksamhetsidéndenHur gemensamma

definieratbeskrivit och1992:7 harSOUKompetensutredningen
möjlighetervilkautgå ifrånochfastakompetensbegreppet tagenoma

energi medpsykiskaochfysiskasinkombineraenskilde harden att
kunnafärdigheter, göra,att-

metoderoch kunnafaktakunskaper, attvetaatt-
framgångochmisstagförmå läraerfarenheter, att av-

inflytandeochförmågasocialkontakter, ägaatt-
riktigt,viljavärderingar, att tagöra, att ansvar.att anse-
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praktiken utvecklar RFV och försäkringskassoma i sina arbetsord-
ningar respektive sina verksamhets- och handlingsplaner.

Personalens kompetens de viktigaste hömstenamaär fören av en
välfungerande socialförsäkringsadministration. Kraven på hand-
läggarkompetensen har ökat i takt med socialförsäkrings-att
administrationen fått alltmer komplexa och varierade arbetsupp-
gifter.

betydandeEn del ersättningsslagen kan hanteras i datorsyste-av
förutsätterDetta emellertid inga avvikelser eller andraattmen.

komplicerande inslag den normala ärendegången. Avvikelser,stör
kräver särskild utredning och särskilda ställningstaganden ärsom

dock vanligen förkommande inom så alla ärendeslag. Detgott som
ställs krav handläggarna besitter alla de kunskaperstora att som

nödvändiga för kunnaär tillämpa kompliceraträtt ochatt ett
föränderligt regelverk.

Den kompetens erfordras för arbeta handläggare vidattsom som
försäkringskassan skiftande slag. Kunskaperna förär byggaattav

denna kompetens får hämtas från såväl juridiska och ekono-upp
miska beteendevetenskapliga, socialmedicinska och medicinskasom
områden. ADB-kompetensen ska medge ADB-kapaciteten kanatt
utnyttjas fullt Samordningsansvaret för rehabiliteringsarbetetut.
ställer krav förmågan aktivt involvera flera aktörer ochstora att
flera specialisters bedömningar. den förstudieI föregick dennasom
utredning beskrivs den aktiva och samordnande funktionen på
följande sätt:

"Å sidan omfattar själva diagnosen bedömningena en av
individens och flera perspektiv medicinsk,status resurser ur -Åpsykiskt och socialt. andra sidan innefattar diagnosen en
bedömning den arbetsstituation individen blivitav som
bortstött ifrån respektive vilken situation hon med rätt
rehabilitering långvarigt kan infogas i". Citat socialdepar-ur

förstudie kring socialförsäkringens administrationtementets
och ledningsforrner "Individualisera Kassoma", 1995.mars

Handläggarna skall kunna hantera denna problematik. Härtill
kommer handläggarens förmåga moblisera individensatt egna
motivation och Handläggarna ska förhållningssättäga ettansvar.

dem skickade dels service, delsgör kontroll ochatt utövaattsom ge
upprätthålla viss kravverksamhet.

Sammanfattningsvis kunskaperna totalt erfordrasspänner som
sålunda flera områden, där alltifrån förvaltningsrättöver till
konsultativ arbetsmetodik och olika behandlingsmetoder ingår.
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minst deintehandläggarna,måstekunskapskravenUtöver som
iförankradevälocksårehabiliteringsärenden,medarbetar vara

arbetsliv/näringslivs-kännedomgodhalokalsamhället och om
förförståelseinblick i ochmåste haarbetsmarknad. Deochstruktur

ochkreativitetmedföralltarbetar,samverkanspartnersolika atthur
för denförutsättningarmöjligaskapa bästauppfinningsrikedom

försäkrade.enskilde
erhållsförhållningssättprofessionelltförFörutsättningar ett

kravprofildenkompetensbefattningshavarens motatt svarargenom
harSocialförsäkringsadministrationenbefattningen.gäller försom

tilldessautvecklaarbetsuppgifter och övervägan-sigtillfått ta nya
där inemotpersonellabefintligafördel inomde resurserramen

Verksamhetengymnasieutbildning.anställda saknardehälften av
erfarenhetmed långföreningiförtrogenhetskunskap,påhar vilat

utbildning.teoretiskochbehörighetskravformellapåänsnarare
godfinnsfunnits ochadministrationeninomdetbetyderDetta att

socialför-pådå kraventillräckligintedenna ärkompetens attmen
säkringsadministrationen växer.

kompetensutvecklingsinsat-behovetharbakgrundendenMot av
tillgrundenläggerkompetensmycket Rättochvarit är stort.ser --

förgarantinden bästavilketförhållningssätt attprofessionellt ärett
ochkorrektpåomhändertagenochblir bemöttförsäkrade ettden

personalen intehandläggandedensamtidigtrespektfullt sätt, som
från denochproblemöver"den "tar egetså att ansvaragerar

tillmedverkarförhållningssättprofessionellt även attförsäkrade. Ett
förförutsättningviktigvilketyrkesrollenitrygghet ärskapa en

lära ochkontinuerligt omsättaviljaochansvarstagandebredare att
kunskap.ny

ledningsfrågastrategiskkompetensutvecklingmed ärArbetet en
förmågaLedningensförsäkringskassoma. attsåväl RFVför som

harverksamhetsutvecklingmedkompetensutvecklingintegrera
byggerresultatstyming. Dennaochmål-utvecklandetibetonats av

kontinuer-understödjaochstimulerakan ettledarskapetatta
därförbättringsarbete,pågåendeständigtlärande ochligt ett

naturliga inslag.självkontroll blirochreflexion
idagskerkompetensutvecklingKunskapsuppbyggnad och
mellanotydligarågångamaIblandorganisationen.håll i ärflera

genomförandetochfördet gällerdåoch FKFFK ansvaretRFV, av
olika insatser.

organisa-tillförinstruktionenligt sin atthar attRFV seansvar
ålagdadefullgörandeförkrävskunskapdenhartionen avsom



58 Administrationens resurser.. .

uppgiftema.Varje försäkringskassa har, arbetsgivare, försom ansvar
det kunskaps- och kompetensbehovet tillgodoses ochatt egna

"beställer" utbildning/infonnation via både ochRFV EftersomFKF.
forsäkringskassoma uppdragit FKF det centrala arbets-utövaatt
givaransvaret det naturligt också aktivtFKF sig iär att engagerar
kompetensutvecklingsfrågoma inom området. sådant harEtt ansvar
alla centrala arbetsgivarorganisationer.

RFV ordnar utbildningar, konferenser, seminarier och temadagar
inom för socialförsäkringsadministrationen viktiga frågor. samlatEtt
konferensprogram från RFV två gånger årligen i verketspresenteras
serie informerar"."RFV Exempel utbildningar,på nyhetsut-utöver
bildning i samband med eller ändrade försäkringsregler, ärnya
sådana ordnarRFV det gäller förvaltningslagen ochnärsom
sekretess utbildningar riktar sig till ledamöter i socialför-samt som
säkringsnämndema. Andra exempel de konferenser verketär som
anordnar inom olika och sakområden såsom resultatredovis-ämnes-
ning, revisionskonferens och ADB-konferens m.m.

Det gällande konferensprogrammet, har1996:1, delvisnu en ny
uppläggning konferensverksamheten. detta finnsIav program en
tydlig uppdelning mellan konferenser, utbildningar och utvecklings-
aktiviteter. Till konferenser och utbildningar kallas alla försäkrings-
kassor, till temadagar och seminarier inbjudanär öppen.

FKF ordnar, bl. uppdrag försäkringskassoma, utbild-a. av
ningar, konferenser, workshops och forskarseminarier. Förbundet
skräddarsyr också utbildningar efter försäkringskassomas önskemål.

Försäkringskassorna går olika för lösa behovenvägar att av
kompetensutveckling och kunskapsuppbyggnad. Då det gäller
kompetensutveckling inom rehabiliteringsområdet, där behoven har
varit och alltjämt varierar utbildningsinsatserstörst,anges vara som
från allt mellan intill ingenting till högskolestudier 50näst om
poäng.

På uppdrag harRFV SIPU-gruppen genomfört utvärderingav en
kompetensutvecklingen vid Försäkringskassoma under årenav

1991-1993. Kompetensutvecklingsprogrammet unikt detär när
gäller omfattningen insatserna. Den totala kostnaden för treårs-
perioden redovisas till drygt miljoner1 200 kronor inkl. kostnaden
för produktionsbortfall vilket utbildnings-735 000motsvarar ca
dagar.

utvärderingsrapportenAv framgår kassoma mycketatt satsat av
olika utbildningsinslag, ofta inom områden där deresurserna

upplever sig redan starka. finns inget entydigtDet sambandvara
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utbildatbristområden och vadupplevtmellan vad mansomman
ibreddkompetensutbildningeninriktatkassor har termerFemton

Elvabredden".helagymnasienivåtill"lyfta kompetensenattav
personal inomförblspetskompetens,har prioriteratkassor a

för chefer.Försäkring ellerövrigellerrehabilitering
strategier visarkassomasanalys storSIPU-gruppens av

inrikta-utbildningutbildningssatsningar,generellamellanspridning
utvecklings-individuellt framtagnaVerksamhetsmål ochvissade

program.
treårigakunde detförbund FFFörsäkringsanställdasEnligt

tillgenomförasendastkompetensutvecklingsprogrammet
arbetssitua-harförklaring till dettaEn att60 uppgettsprocent. vara
ikompetensutvecklingmedgav störreintepå kassomationen om-

leddekvalifikationskravuttaladebristen påanförSacofattning. att
utbyte.inteutbildningssatsningar rätttill storaatt gav

förinom RFVsvidtagna RFVkompetensutvecklingsåtgärderFör
denmotsvarandeutvärderinggjorts någonpersonal har det inte som

försäkringskassoma.förgjorts

Kvalitetsutveckling3.5

kvalitetsfrågoma:sinutvecklar RFVarbetsordningsinI syn

medeffektivt,rationellt ochbedrivasverksamhet måste"Vår
ständigtbehöveroch kvalitetenEffektivitetenkvalitet.hög

omvärlden.från Enökade kravföljdutvecklas avsom en
kvalitetskravenklaragrundförutsättning för är ettatt engage-

mål, följauppgiftviktigasteledarskap sättaär attrat uppvars
detmedarbetarna. Iförförutsättningaroch skaparesultaten

uppgiftsinmedarbetareallaarbetet måste attdagliga se som
kunder".internasåvälhostillgodose behoven externa som

verk-försäkringskassorsi fleraåterfinnsbeskrivningarMotsvarande
isamhetsplaner.

undersökalåtitårhar under mångaförsäkringskassomaochRFV
iharverksamhet. RFVförsäkringskassomaspåallmänhetens syn

initiera-årlig mätningServicebarometem,deltagit ielva år somen
nedläggningsedan SIPUsochdåvarande SIPUdes genom-somav

genomförd dec/janmätningendenTestologen. Iförs IMU senasteav
allmänhetensbildhelt entydiginteframkommer1995/96 aven



Administrationens60 resurser. ..

inställning. Jämfört med tidigare mätningar har allmänhetens attityd
till kassomas fungera blivit negativ. mitten 80-taletIsätt att mer av

ungefär hälften tillfrågadede positiva till kassans funktions-var av
har andelen sjunkit tillNu 36 dockDetsätt. ärprocent. stora

Äldrevariationer i bilden. positiva kvinnorär än änmer yngre, mer
arbetslösa förvärvsarbetande och de bor mindremän, änmer som

nöjdare storstadsbor. Cirka hälften de tillfrågadeär änorter av
uppskattar också kassomas personal för deras kunnighet, vänlighet
och service.

Försäkringskassoma och arbetar aktivt med kvalitetsutveck-RFV
ling. och försäkringskassorRFV många använder lång raden
kriterier för bedöma organisationens förmåga till förändring ochatt
utveckling inom sådana områden kundanpassning,som process-
orientering, ledning och kompetensutveckling. Till sin hjälp har

och många försäkringskassorRFV sig verktyget "Svenskanvänt av
kvalitet" institutet för kvalitetsutveckling tillhandahåller.SIQsom
Insikten det finns behov samarbete mellan RFV ochatt ettom av
försäkringskassoma i kvalitetsutvecklingen har vuxit fram under

år. gäller inteDet minst behovet analys- ochsenare av en gemensam
begreppsapparat för verksamhetens deI examinations-processer.

och deltagande försäkringskassorRFV erhållit frånrapporter som
institutet har det blivit tydligt verksamhetens ofta äratt processer

och sammanhängande alla nivåer. Förståelsenövergemensamma av
förhållerdet sig så har varit otillräcklig inom socialförsäkrings-att

administrationen. framgårAv processtänkandet inomrapporterna att
socialförsäkringsadministrationen behöver utvecklas liksom för-
mågan tänka och verka resultatorienterat. det fortsattaI arbetetatt
med kvalitetsutveckling därförutgår från dengemensamtman
försäkrade den primära intressenten. detI perspektivet ärsom
relationen mellan försäkringskassoma och komplementärt.RFV Var
och vidtar sina åtgärder för nå slutresultat för denatt ett gotten
försäkrade samtidigt och måste känna delaktighet i ochsom var en

sitt för helheten. dettaHur kommer till uttrycksynsättta ansvar
framgår i någon mån de i bilaga fallbeskrivningarna.2 återgivnaav

och försäkringskassoma i Stockholms ochRFV Värmlands län
genomför för närvarande projektarbete för belysa och utvecklaett att

integrerat processtänkande. första frånDen derasett rapporten
arbete presenterades den missivet22 1996. tillI rapportenmars

följande:konstateras
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med kvalitet har under år blivit alltarbeta"Att ettsenare
verksamheten.viktigare inslag for utveckla Omvärldensatt -

regering, Riksrevisionsverket och andra krav påsåsom ett-
tydligt. Insikten har också vuxituttalat kvalitetsmedvetande är

samarbete mellan verket ochfram det finns behovatt ett av
kvalitetsfrågoma.i sådant arbete med harkassoma Detett

blivit påtagligt det finns behov analys-att av en gemensam
för till exempel kundbegreppet och våraoch begreppsapparat

genomgående processer."

framlagda "Kundbegreppet och kartläggningdenI rapporten avnu
konstaterasprocesser" att

"socialförsäkringsadministrationens verksamhet består ettav
inveckla-antal vissa samverkar i mycketstort processer varav

former. socialförsäkrings-de Processorientering inom
administrationen relativt begrepp aktualiseratsär ett nytt som

verksamhetsanalysema enligt Svensk Kvalitet.i samband med
nödvändigtutveckla och verksamhet detFör RFVs FKs äratt

först översiktligt identifiera de genomgående processerna".att

kartläggning skett inom projektet har bl. inriktatsDen motsom a.
Projektets arbetsgrupper förslår fortsatt arbete inom raddetta. en

identifiera definiera de viktigaste utfästelsemaområden ochattsom
riksomfattande periodiskttill kunderna, genomföra återkom-en

mande kundundersökning, börja lägga kunskaps-en gemensamupp
bank, välja och fördjupa beskrivningen gränssnitt, dvs därut av en

utbildningsprogram förbyter läggaägare, samt att ettprocess upp
processtyming.

följa och kvalitetssäkra socialförsäkringsadministratio-För att
verksamhet för säkerställa riktig redovisning ochoch attattnens en

organisationen har riktig hantering sina administrativa rutineren av
systemtillsynpågår arbete med utveckla formerna för ochatt en

intemkontroll. gäller systemtillsyn skeFörsöksverksamhet vad skall
innevarande för resultera i ordning kan börjaunder år att en som

tillämpas generellt med f Riktlinjer för intemkontroll1997.start o m
kommer utfärdas under april 1996.att



Administrationens62 resurser. . .

Internrevision3.6

granskasTillförlitligheten i kvalitetssäkringen i internrevisionen,
regional/lokal central nivå. enlighet medsåväl Igörssom som

myndigheter fl.förordning intern revision vid statliga m.om
föreskrifter och allmänna råd för tillämpning1995:686 RRVssamt

intemrevisionen för socialförsäkrings-denna samordnar RFVav
föradministrationen. nyupprättade enheten intemrevision iDen

Ävenskall bl.a. riktlinjer för intemrevsion. inomverket upprätta
utvecklingsarbete.detta område pågår

Sammanfattningsvis dessa exempelkan konstateras påatt
drivs i syfteövergripande utvecklingsinsatser inte de endaär attsom

bättre resultat. socialförsäkringsadministrationennå Inomytterst
olika projekt. urval dessa i bilagapågår många Ett presenterasav

för sprida, och hand resultatenMetoder omsätta taatt om som
projekt behöver utvecklas.kommer fram alla dessaur

Sammanfattning och slutsatser3.7

socialförsäkringsadministrationen arbetar företrädesvisInom
kvinnor, verksamheten leds huvudsakligen män.avmen
ADB-organisationen splittrad.är
Drifts- och förvaltningskostnaden för ADB-verksamheten före-
faller jämförelsevis höga.vara
Olika lagstiftningar har hindrat utvecklingsmöjligheter inom
ADB.

utvecklingsbehov ADB-området.finns mycket påDet stora
aktuella områden.pågår inomInsatser

Kompetensförsörjningsbehovet fortfarande mycketär stort.
för kompetensutveckling behöver tydliggöras.Ansvaret

Förståelsen för och kunskapen verksamhetensattom processer
ofta och sammanhängande behöver öka.är gemensamma
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Samverkan mellan4

Riksförsäkringsverket och

försäkringskassan respektive
Försäkringskasseförbundet

minska problemen med socialförsäkringsadministrationensFör att
inte helt entydiga roll- och ansvarsfördelning har det ansetts
nödvändigt vid sidan informella samverkansaktiviteteratt av- -
överenskomma olika formella samverkansformer.om

internaden klimatmätning genomförts, i januariI senastsom
socialförsäkringsadministrationen1996, inom framkommer detatt

hos försäkringskassoma, främst i ledningen på central- och lokal-
kontor, upplevs brister i dialogen mellan verket och kassoma. Man
upplever brister i samstämmigheten i frånbudskap LikasåRFV.

inte det finns i värderingar mellan försäk-attanser man en samsyn
ringskassoma och verket. Det ingen direktör ochär värt att notera att

få lokalkontorschefermycket det finns mellanattanser en samsyn
försäkringskassoma.och Mätningen visar ocksåRFV att man

upplever brister i samarbetet inom verket. Samtidigt vitsordas i cirka
hälften enkätsvaren från försäkringskassoma det lätt fåäratt attav
kontakt med personal. Allaverkets visar hög tilltro till den informa-
tion kontaktpunkterverket Behoven och samverkansaktivite-ger. av

inom administrationen således belagda.välärter

Överenskommelse samverkan4.1 om
från 1984

Alltsedan den nuvarande organisationen bildades 1961 har sam-
arbetet mellan Riksförsäkringsverket och försäkringskassoma
respektive F örsäkringskasseförbundet varit omfattande.FKF
Under årens gång har de formaliserade samverkansfonnemamer
skiftat. formaliserades1984 samarbetet mellan och iRFV FKF åtta

kommittéer. kommittéema fanns, vid sidanIpermanenta av
från fackligaRFV och de organisationernaFKF, FFrepresentanter

företrädda.och SACO/SR Kommittéema behandlade frågor om
administration, ekonomi, utbildning, information, blanketter, arbets-
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och förtroendemannafrågor. Ordförandeskapet i olika kom-miljö de
mittéema upprätthölls och till lika delar. Likaså deladeRFV F KFav

kanslifunktionen.påman
Kommittémas rådgivande till KommittémasRFV.status var

protokollfördes gällde samtidigt genomfördsammanträden och som
information och förhandling enligt inte§ 19 § ll MBL om-

personalorganisationema begärt förhandling i särskild ordning.
hur procedurenöverenskommelsen från 1984 bestämdes ocksåI

vid tillsättning kassadirektörer skulle utformad. FK anmälervaraav
behovet, tjänsten. Ansökningama ställs tillRFV RFV,utannonserar

sänds till försäkringskassan, tillsammans med avdel-men som en
ningschef tillsättningsärendet. Därefter placerarberederRFV

förslagsrum. beredning tillsätt-kassastyrelsen sökande i Entre av
slutligen beslutarningen sker därefter inom styrelseRFV, vars om

tillsätta tjänsten. detta förfaringssätt har ochGenom RFVs FKsatt
försäkrings-skilda roller tillgodosedda. Lönesättningansetts vara av

direktörer sker utifrån bestämmelserna i centraltkassomas ett
chefslöneavtal. chefslönegrupp med frånDet är representanten en

Arbetsgivarverket, och fattar beslut.vardera JU SEKFKF, FF som
ordföranden utslagsröst. enlighet medVid lika röstetal har avtaletI

ordförande.arbetsgivarrepresentantema hittills alltid FKFär en av
medLönesättningen ske efter informellt samråd iRFVavses

samband med tillsättning. Lönerevisioner för försäkrings-beslut om
chefslönegruppen får underlagkassedirektörema handhas av som

från försäkringskassomas ordföranden och GD.

Överenskommelse samverkan4.2 om
från 1993

väl reglerade och formaliserade samverkan beskrivitsDen som ovan
varit föremål för förhandlingar och överläggningar vid flertalhar ett

tillfällen har dock den beskrivna ordningenåren. I stort settgenom
gällt från fram till då överenskommelse1984 1993, en ny om en ny
samverkansorganisation träffades. tidigare kommDe ersattes

fyra samrådsgrupper för:permanentaav nya
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försäkring-
ADB-
uppföljning/utvärdering
ekonomi, administration och verksamhetsutveckling

Grupperna bestod vardera ledamöter från och fyra frånRFVtreav
fackligaFK. De organisationerna inbjöds ingå. avdelnings-Enatt

chef vid RFV ordförande, och FKF utsåg vice ordförande i varjevar
RFV ansvarade för sekretariatsfunktionen. kansliFKFgrupp. s

inbjöds delta med adjungerad Gruppernaatt representant.en
förutsattes beakta kostnadeffektivitet och beslutseffektivitet och bl.a.
använda teknik för kommunikation mellan ledamöterna.ny

Till överenskommelsen kopplades liksom tidigare avtalett
mellan RFV och de fackliga organisationerna förhandlingsord-om
ning reglerade medbestämmandet på central nivå.som

Till samarbetskommittén bibehölls somoch fortfarandesom var
den högsta nivån för samarbete mellan RFVs och ledningarFKFs
fördes, förutom allmänt övergripande frågor, infonnationsfrågoma.
Likaså bibehöllsförtroendemannakommittén.

de fyraUtöver samrådsgruppema och den övergripande sam-
arbetskommittén inrättades samrådsgrupp på presidienivå,en som
fick till uppgift följa verksamheten ledningsperspektiv.att Iettur
denna ingick generaldirektören och överdirektören från RFV, FKFs
förbundsdirektör, presidiema för de samrådsgruppemapermanenta

de fackliga organisationerna.samt
Arbetsmiljökommittén frågor förhållandet mellanrörvars

och hanteras inordnadesFKF i detparterna som av gemensamma
samverkanssystemet. RFV utsåg adjungeradrepresentanten som
ledamot.

Därutöver har särskilda, tillfälliga ledningsgrupper för ett par
centrala verksamhetsområden, ledningsgruppema för ADB-som
projektet respektive för rehabilitering, med GD ordförande,som
arbetat under de åren. hadeDessa från RFVsenaste representanter
och försäkringskassoma. fackligaDe organisationerna ingick i

och RFV fullgjorde förhandlingsskyldighetsin i dessagrupperna
särskilda ledningsgrupper.

Överenskommelsen den samverkansorganisationenom nya som
trädde i kraft våren 1993 innehöll klausul enattomen gemensam
uppföljning det här överenskomna samverkanssystemet skallav

vintern 94/95".göras senast
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sviktarstyrfonnerochSamordnings-4.3

socialför-ikrisenochsamverkanssystemethavereradeUnder 1994
roll- ochiOklarheteruppenbar.blevsäkringsadministrationen

situationen.uppkomnatill denmedverkadeansvarsfördelning
flertal kritiskapresenterade RRV1994ochUnder 1993 ett

socialförsäkringsad-ibristeruppmärksammaderapporter, som
Även omfattanderedovisaderevisorerRiksdagensministrationen. en

avsågrevisorerRiksdagensfrånsynpunktersystemrevision. Vissa
funktionssätt,dessochhelhetsocialförsäkringssystemet mensom

kring vissaentydigtrelativtkritikensammanföllhäravvid sidan
besluts-administrationen såsom,ibristeralla gälldeområden som

resultatredovisningenintemrevisionen,intemkontrollen,underlagen,
rehabiliterings-inomoch arbetssättorganisation-stymingen,och

teknikstödet.verksamheten samt
till allmän-informationbättrebehovetdiskuteradesVidare av

behovettillgängligheten,gällde attdetfrämst samtheten, när av
arbeteterfarenheter iochkunskaperpersonalenstillvarabättre ta

reglerna.förenklamed att
gjorde RFVkritikenframfördadenochlägetbakgrundMot avav
RFVidecember 1994iredovisades rapportenanalys ansersomen

Analysenadministration".dessoch"socialförsäkringen1994:8
geogerañsktochdecentraliseradei denbehovetpekade attmot av

nationellamedsocialförsäkringenorganisation utgörspridda som
nödvändigt meddetsäkerhetochkvalitet ärkravgemensamma -

bakgrundendenprioriteradesstarkt I motrapportencentrum.ett
områden:följandeinomförbättringsåtgärder

miniminivâerdärutsträckningipolicyGemensam större m.m.-
tydliggöras.behöver

Åtgärder beslutskvalitén.höjningför av-
resultatuppföljning ochutvecklingför -styr-Särskilda insatser av-

kvalitetssäkring.ochning
systemtillsyn.Uppbyggnad av en-

rehabiliteringsverksamheten.utvecklingFortsatt av-

varit för-destyrelsehade FKFstill 1994 utsettFram personer som
samarbetsgruppema.de olikaisäkringskassomas representanter

menings-följdtillRFVensidigtordning sadesDenna avavupp
få till ståndbehovverketsochorganisationeni attskiljaktigheter av
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klarare styrforrner. samarbetet i de formellaUnder 1994 avtog sam-
rådsgruppema successivt för till sist helt upphöra.att

Aktuell ordning för formell samverkan4.4

Våren 1995 infördes samverkansorganisation också tagitsen som
i arbetsordning, avsnittet Organisation,RFVs 2.1 samverkans-

direktion. följande:Därgrupper, anges

Till planeringsavdelningen, försäkringsavdelning II,
utvärderingsavdelningen och ADB-avdelningen finns knutet
rådgivande grupper.

leds respektive avdelningschef och råd-Grupperna ärav-
givande i ärenden hör till avdelningen. Avdelnings-som

möjligtchef skall så långt slutföra sin behandling ettav
ärende inom för samverkan i sådan rådgivanderamen
grupp.
Till inbjuds ledamot i allmän försäkringskassasgrupperna-
styrelse, direktör för allmän försäkringskassa och andra
sakkunniga och allt enligt generaldirektörensexperter,
efter lämpligt utformat fattade beslut.samråd

fackliga organisationerna inbjuds delta i deDe råd-att-
givande och teckna förhandlings-avtalattgrupperna om

anslutning tillordning i arbete.gruppemas

Alla ledamöter, i samrådsgrupperde verkets avdelningar har, utses
således Förtroendevald ledamot dock efter nomine-RFV. utsesav
ring förhandlingsordningFKF. Avtal reglerar med-av om som
bestämmandet i den samverkansordningen har träffats mellannya

och de fackligaRFV organisationerna
Samarbetskommittén ochmellan ledningar finnsRFVs FKFs

fackligakvar.De organisationerna adjungerade. Vid sidan deär av
samrâdsgruppema finns, liksom tidigare, tillfälligapermanenta

projekt- och arbetsgrupper deltagande från såvälmed RFV som
försäkringskassoma och FKF.
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Andra samverkansformer4.5

sålunda formaliserade formerna för samråd ochdeUtöver mer
beskrivitssamverkan mellan och försäkringskassoma,RFV som

förekommer andra etablerade samarbetsfonner. Blmångaovan, a
direktörskonferenseranordnar kontinuerligt återkommande därRFV

kassadirektörer, verksledning, förbundsdirektör och deFKFs
organisationerna deltar. Sedan hösten anordnas dessafackliga 1995

chefsnivåer direktören ochkonferenser månad. På undervarannan
bland handläggarna löpande kontakter med verket, såväl iär
Stockholm i Sundsvall vanliga. Från också särskildaRFV görssom

besök där verksamheten kassa genomlyses. Sådanafördjupade på en
fem varje kassa kan besökasbesök vid kassor år, dvsgörs vartper

uppskattade och uppfattasfemte år. besök mycketDessa är ettsom
stöd i arbetet.gott

geografiskaFörsäkringskassoma har indelat sig i jj/ra block/
nätverk mellansvenska, och södra. dessa blockInomvästranorra,-
sammanträder direktörer och andra tjänstemän vanligen fyra gånger

karaktären diskussionsmöten därår. Blocken harper av man
erfarenheter. Exempel frågorinformerar varandra och byter på som

försäkringsfrâgor frågor varit elleraktuella ochärtas somupp
kommer i samrådförfarandet med såväl vadRFV avstäm-avserupp

återkoppling. Vid dessa tillfällen sker också redovisningning som
framtagande för blocketintressanta projekt och av gemensammaav

Genomförandeplattformar för olika utvecklingsinsatser.typer avav
kompetensutveckling och/eller projekt ocksåviss ärgemensamma

sammankomster.exempel vad kan avhandlas vid dessasom
ofta grund för fördelningen de platser kassoma harBlocken utgör av

bl i samrådsforfarandet inom F KF.samta
fungerar också andra nätverkVid sidan blockindelningenav av

anställda sociayörsäkringsadministrationenkassor och iav som
sina aktiviteter inom intresseområden.samordnar gemensamma

forum direktörsföre-Försäkringskassedirektörema har sitt ieget
för informations- och erfarenhetsutbyte.ningen

de flesta försäkringskassor vitsordas kassaledningamaFrån att
ofta återkommande kontakter med personalpolitiskahar FKF FKF s.

försäk-avdelning har väl utbyggt kontaktnät framför allt medett
ringskassomas personalfunktioner/avdelningar.
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4.6 Sammanfattning slutsatseroch

Som följd bl. försäkringskassomas formellt friståendeen av a.
ställning har det varit nödvändigt bygga omfattandeatt upp
formella samverkansformer.

den omfattandeTrots formella samverkansapparaten vid sidan-
den informella har inte dialogen fungerat tillfredsställande.av -

Samsyn i värderingar saknas.
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andraBeskrivning5 av

organisationer

Inledning5.1

Arbetsmarknads-Skatteförvaltningens ochbeskrivskapiteldettaI
organi-respektive danskanorskadenOcksåorganisation.verkets

kortkommersocialförsäkringadministrationför attsationen av
verksam-olikabeaktande deunderAvsiktenbeskrivas. är att, av
organisa-olikalärdomskillnader, sökaochlikheterheternas av

svenskadenvid analysentill stödkantionslösningar avvarasom
organisation.socialförsäkringsadministrationens

socialförsäk-Arbetsmarknadsverket ochSkatteförvaltningen,
uppgifter beslutasderasringsadministrationen har gemensamt att

samhället.i Förnationella nivåndenmåni vissoch styrs av
socialförsäkrings-arbetsmarknadsverket ochskatteförvaltningen,

administreraharlikhetenocksågälleradministrationen att attman
regelverk. skatte-komplicerat Förstyckeni fleraomfattande ochett

verksamhetensocialförsäkringsadministration bestårochförvaltning
Arbetsmarknadsverketmyndighetsutövning. Inomhuvudsakligen av

verksamheten. Eniviktigt inslagmyndighetsutövningingår ettsom
verk-operativaderasmellan organisationernalikhetytterligare är att

dengällersamtligadel lokal. Förövervägande atttillsamhet är
uppdragfullgörandet deförnödvändigverksamhetenlokala är av

respektive organisation.ålagtssom
följandei detbeskrivsverksamhetrespektiveutgångspunkt iMed

dessa.sker inomstyrningenhurorganisationernade fyra samt
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5.2 Skatteförvaltningen

Skatteförvaltningens uppgift

Det övergripande målet för skatteforvaltningen "...skatt skallär att
i den omfattning, med den fördelning och i den tid och ordningtas ut

Årsredovis-åsyftas med gällande skatteförfattningar." citatsom ur
ning för skatteförvaltningen och exekutionsväsendet 1994/95

Skatteförvaltningens verksamhet

"Skatteförvaltningen har verksamhetsgrenar; folkbok-tre
föring, fastighetstaxering och beskattning. denAv samman-
lagda arbetstiden 2/3 hänforlig till operativa arbetsupp-är ca
gifter direkt kopplade till någon dessa verksamhets-ärsom av

och 1/3 till de stödfunktioner har ettgrenar ca som mera
indirekt samband med verksamhetsgrenama." citat ur
Årsredovisning för skatteförvaltningen och exekutionsväsen-
det 1994/95

nedanståendeI figur beskrivs hur arbetstiden i skatteförvaltningen
fördelar sig.
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skatteiörvaltningens verksamhet i verksam-IndelningFigur 5:1 av
Siffrorna hur mycket ioch funktioner.hetsgrenar anger

årsarbetskrafter hänförlig till respek-arbetstid i ärsom
funktion.Verksamhetsgren ochtive

funktion: Verksamhetsgrenar:Inledningefter
BeskattningFolkbokföring Fastlghetstax
Inkomstskatt
Arbetsgivaravg.
Mervärdesskatt
Punktskalter
Övrigaskatter

Operativa service
ÖvngrundhanteringFunktioner

450755 233 8Skrivbordskontroll
Revision
Skattenämndlprocess

224Stöd- Malerielltstöd
705funktioner Personalförsörjning

ochutbildning
584ADB

1 594Administration
198RSV:sförvaltnings-

funkgemensamma

Årsdovisning skatteförvaltningen och exekutionsväsendetförKälla:
1994/95

på ochskatteförvaltningen arbetar 850 RSVInom capersonerca
nivån.den regionala och lokalapå600l 1 personer

försomfattande. RegisterVerksamheten inom förvaltningen är
värderarmiljoner invånare. Förvaltningenalla landets 8,8över ca

taxeringsenheter. Beskatt-alla fastigheter miljonerca 3,1nästan
antal olika skatter, berörningsverksamheten omfattar nästanett stort

totalresulterade 1994 iinvånare och företag i landet ochalla en
miljarder kr.skatteuppbörd på 614netto

anslagfinansieras uteslutandeVerksamheten över övernästan
anslagsutgiftema miljardersammanlagda 5,9statsbudgeten. deAv

hänförliga tillfjärdedelar miljarder krca 4,4kr 1994 trevar ca
skatteför-verksamhet. detta belopp ingårskatteförvaltningens I även

koncemfunktioner verks-i på RSV,valtningens andel gemensamma
ekonomiavdelningama vissa andraochledningen, personal- samt

ADB-verksamhetenutgifterna förfunktioner, liksom dess andel av
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Skatteforvaltningens organisation och ledning

och skattemyndigheternasRSVs organisation reglerad i Förord-är
ningen med instmktion för skatteförvaltningen.1990: 1293

Skatteförvaltningen organiserad med Riksskatteverket RSVär
central chefsmyndighet för förvaltningen, 24 skattemyndighetersom

i överensstämmelse med länsindelningen på den regionala nivån
lokalkontor131 under skattemyndighetema.samt sorterarsom

Figur 5:2 Skatteförvaltningens organisation.
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ÅrsredovisningKälla: för skatteförvaltningen och exekutionsväsendet
1994/95.
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Generaldirektörenledamöter. ärmed tolvstyrelseledsRSV enav
överdirektören.ochgeneraldirektörenVerksledningordförande. är

styrelse ochdirektion. RSVsfinnsverksledningenVid sidan enav
regeringen. Annanstyrelseledamötergeneraldirektör utsessamt av
generaldirektörensefterregeringenchefspersonal på RSV utses av

anmälan.
ochlänsskattemyndighetemasammanfördesjanuari 19911Den

myndighettilli länetskattemyndighetemalokalade gemensamen
lokala kontor.och idelad i enheterSkattemyndigheten ärsom--

regeringen. Denstyrelse. DennaledsMyndigheten utses avav en
insynsorgan.i övrigtochrevisionsrapporterRRVs är ettbeslutar om

iordförandetillikachef ochmyndighetensLänsskattechefen är
sekretariat.Sin hjälptillharstyrelse. Denne ettmyndighetens

myndighetenskontorschefemaochenhets- ärLänsskattechefen Samt
general-efterregeringenLänsskattechefenledningsgrupp. utses av

skatte-finns ocksåskattekontorvarjeVidanmälan.direktörens en
landstingen.förtroendevaldabestårnämnd utses avsomavsom

valdaantaldetSkattemyndighetenförslagefterfastställerRSV av
antal vicedetskattekontor,vid varjefinnasskallledamöter som

skattenämnd skallbeslutarSkall finnasordförande samt enomsom
avdelningar.flerabestå av

Arbetsgivaransvaretåvilar RSV.arbetsgivaransvaretcentralaDet
Skattemyndigheten.lokala nivånregionala och utövasför den av

Stockholmsdistrikt ichef förlänsskattechef ochundantagMed av
organisa-den dentjänster inomSkattemyndighetentillsätterlän egna

tionen.
helaförårsredovisningochanslagsframställanlämnarRSV

underlag. RSVskattemyndighetemasbasisSkatteförvaltningen av
prestations-specificeringmedel liksomfördelningför avavansvarar

förRSVskattemyndighetema.enskildaför dekrav upp-ansvarar
åter-liksomSkatteförvaltningenutvärdering inomochföljning

och riksdag.regeringrapportering till
allmännaochverkställighetsföreskriftermeddelar utRSV ger

enligtskattekontorenfattasskatteärendenenskildaBeslut iråd. av
Skattemyndighetensarbetsordning.skattemyndighetsrespektive

Styrelsenrevisionsfrågor.iochårsbudgetbeslutarstyrelse om
normalarbetsordningförinomarbetsordningbestämmer ramen en

skallärendenLänsskattechefenfastställer. avgörRSV somsom
personalansvarsnämndenellerskattenämndenstyrelsen,avgöras av

Ärende skattenämnd det ompröv-iSkallvid RSV. avgöras avserom
ochskälighets-detellerfrågatvistigning enavseromav
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Ärendenbedömningsfråga betydelse för den enskilde.är storsom av
kan överklagas till RSV inte föreskrivits. företräderRSVannatom

i domstol inom skatteförvaltningens område. kanstaten RSV
bestämma skattemyndighet skall företräda i visstatt staten etten
ärende eller i viss ärenden.en grupp av

RSV för ADB-funktionen inom skatteförvaltningen.ansvarar
skötsDetta inom särskild uppdragsñnansierad del RSV RSV-en av

Dataservice. Medlen för fördeladeADB till RSVs sakavdel-är
ningar och de 24 skattemyndighetema. RSV-Dataservice tillhanda-
håller de datatjänster administrationen utnyttjar.merparten av som
Skattemyndighetema har dock möjligheten för vissa ändamålatt
upphandla ADB-tjänster på marknaden. ADB-utgiftemaöppna som
kan hänföras till skatteförvaltningen uppgick till1994 623 miljoner
kr.

Uppföljning

RSVs uppföljning skattemyndighetemas verksamhet sker på denav
avdelning/enhet inom RSV hanterar det aktuella området.som
Ekonomiavdelningen sköter uppföljningen vad beträffar ekonomi
och administration, personalavdelningen sköter personalfrågor, de
juridiska enheterna på skatteavdelningen har tillämpningsfrågor och
övrigt sköts skatteavdelningens sekretariat.av

ÅttaRSV uppföljningsbesök på skattemyndighetema.gör
skattemyndigheter besöks år. Detta resurskrävande aktivi-ärper en

Modellen för uppföljningsbesöken har hämtats från Arbetsmark-tet.
nadsverket se beskrivning under AMV.

Samverkansfonner

Samverkan mellan den centrala och regionala nivån sker bl.a. genom
sammankomster i s.k. liten respektive skattechefsgrupp. Denstor

skattechefsgruppen omfattar samtliga chefer skattemyndig-stora
hetema i24 st länen verksledning och avdelningschefer frånsamt
RSV. den lillaI skattechefsgruppen ingår endast urvalett av
myndighetschefer från länen. Skattemyndighetema utser represen-

i denna Representantskapet docktanter mellanroterargrupp.
skattemyndighetema.
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skattechefsgruppen sammanträder gånger årDen trestora ca per
lilla skattechefs-diskuterar endast principiella frågor. Denoch

behandlar all-i månaden ochsammanträder gångcagruppen en
finns det utskott beståendefrågor i verksamheten. Vidaremänna tre

frånlänsskattechefer, ochär representantpersoner, som enav sex
finnsi respektive utskott.sistnämnde ordförande DetRSV. Den är

for planerings-for IT-frågor, för personalfrågor ochutskott ettett ett
månaden.sammanträder gång ioch budgetfrågor. Utskotten ca en

Arbetsmarknadsverket5.3

uppgiftArbetsmarknadsverkets

ska arbetsmarknadspolitiken i prak-Arbetsmarknadsverket omsätta
långsiktiga målen för Arbetsmarknadsverkettisk handling. De

AMV är att

platsfönnedling, yrkesinriktadvägledning,verket"... genom
skaoch aktiva arbetsmarknads-åtgärder hävdarehabilitering

för effektiv arbetsmarknad ochverkaarbetslinjen, värnaen
ställning på arbetsmarknaden. Verketde gruppemassvagaom

till fullbidra upprätthålla målenska härigenom att om
utveckling och framsteg i samhället."sysselsättning samt

Årsredovisning Arbetsmarknadsverketförcitat ur
1994/1995

verksamhetArbetsmarknadsverkets

fem övergripanderegleringsbrevet för budgetåret 1995/95I anges
för arbetsmarknadsverket:mål

arbetsmarknaden skallökade efterfrågan den reguljäraDen
utnyttjas till fullo.

skall prioriteras,långtidsarbetslösa och deDe utsatta grupperna
rundgången skall brytas.

skall effektiviseras.Medelsanvändningen
Jämställdheten arbetsmarknaden skall öka.på
Miljöhänsyn skall tas.
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totala antalet anställda, cirka inom arbetsmarknadsverket,Av 11 100
cirka länsarbetsnämnder,arbetar 400 på AMS, 1500 på 6 600 på

arbetsfönnedlingar, och övriga2 300 AMI 300.ca
arbetsmarknadspolitiska insatserna mycket omfattandeDe är

vilket några exempel hämtade från årsredovisningen 1994/95 visar.
antaletTotala arbeten tillsattes under budgetåret 1994/95som

uppgick till miljon. två tredjedelar allaNärmareöverstrax en av
tillsättningar gjordes med varit inskrivna vid arbetsför-personer som
medlingen. Antalet i arbetsmarknadspolitiska åtgärder harpersoner

tilluppgått 229 000 i genomsnitt månad. Antaletper personer som
Af/AMIlämnat och fått arbete har varit vilket648 00 70 000ärett

fler året innan. genomsnitt fanns arbetssökandeI 972 00 anmäldaän
vid Af/Ami. Antal lediga arbeten vid förmedlingen uppgick i
genomsnitt tillmånad 46 000.per

Verksamheten finansieras via anslag statsbudgeten.över
förNedanstående tabell årsredovisningen 1994/95 visartagen ur

utfall och disponibla medel tkr

Tabell 5:3 Utfall och disponibla medel tkr.

93/94 94/95 94/95
Anslag Anviaal Anviut Utfall
A1Arbetsmarknadsverketslbrvaltningskortnader 2933991 3159465 315964a. åtgärderA2.Arbetsmarknadspolitiska 2 062E34 26973633 07926 232
inkl,reservation.exkl,medel disponeraandramyndighetersom avE3.Yrkeeinriktadrehabilitering B05173 B41B04 809347
E4.Yrkesinriktadrehabilitering:
uppdragsverksamhet 1 1 0000000

åtgärderB5.Särskilda fdrarbetshandikappade 7035347 6972980 1707 832
EZ.Frivilligorganiaationerinomdenciviladelen tatuliorevaret 26763 28288 2B288avfråninkl.medel StatensRdddningsverk

-"H7. .för vissa 5 799939 56aoch 32a 452257rep. avdisponibla.uervationsmedel93/9494/95-Summa 665Inslag 39 0G 3B544702 37729614
Flnansløru arhotsmerknudslondenöverBidragtillarbetslöshetsersättning 38500000 43750000 43716704mmTotaltinklusivearbetsmarknaden-uden 701650G 82294702 41448J18

åtgärdenExkl. ñnansieradeprojektoch utbildningsvikoriregeringenidenekonomisk-extern sompolitiskapropositionenkostandsberlknattill2050milj.kr.

Källa: Arbetsmarknadsverkets årsredovisning 1994/95.

Arbetsmarknadsverkets organisation och ledning

Organisationen reglerad i förordningen 1995:1332 medär
instruktion för Arbetsmarknadsverket. Verket organiserat i tvåär
nivåer, Arbetsmarknadsstyrelsen och länsarbetsnämnden med
arbetsförmedlingar, arbetslivstjänster och arbetsmarknadsinstitut.
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AMS organisation.Figur 5:4

ORGANISATIONAMS

IArbetsmarknadsdepartementet

humstrgsü;ls Arbetsmarknudsstyrelsen nämndenAMS Rådgivandetsmarknodensporterningssekrelariat aVer0 se styrelseAMSPlotsiörmedling Åpbgfglöshefsföfsakñngs.o Verksledningen delegationen.Vägledning.u0 yrkuinrildudförUtbildning Delegationen0 rehabiliteringFörsäkring0 " Ja,Utredning
PersonalansvarsnömndenFörsvar0

Ekonomi0
A05 LGnsarbefsnömnder°
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1994/95verksamhetsberättelseKälla: AMS

för allmännacentral myndighetArbetsmarknadsstyrelsen AMS är
länsarbetsnämndemachefsmyndighet förarbetsmarknads-frågor och

natio-utvecklar verksamhetensamordnar ochleder,LAN. AMS
länsarbetsnämndema, fördelarriktlinjer förmål ochnellt, sätter upp

resultaten.följer AMSandraekonomiska och samtresurser upp
verksamhet.föreskrifter förmeddelar LANs

general-ochmed ledamöterleds styrelseAMS ensexav en
skallBland ledamöternaregeringen.Ledamöternadirektör. utses av

förhållandenasärskild insikt imeddet finnas personer
och verksamhets-riktlinjerarbetsmarknaden. Styrelsen beslutar om

länsarbetsnämndemasuppföljningenden löpandemål samt avom
anslagsframställ-också frågorverksamhet. beslutarDen rörsomom

och årsbokslut.ningar
överdirektören ochgeneraldirektören,Verksledningen består av

andra chefer.sex
enheter.kansli beståendeharAMS trettonett av

Uppgiften utförsarbetslöshetskassorna.förtillsynsorganAMS är
föreskrifter enligtutfärdarförsäkringsenhet. Enhetenvid AMS

bemyndigande.regeringens
bidragsfonnerolikahandhar beräkningarAMS samt samman-av

kontantstödet vida-kassoma ochekonomisk informationställer om
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arbetslöshet. AMS tillser dessutom erforderliga medel föratt ut-
betalningar tillförs utbetalningssystemet. AMS löpandeutövar även
tillsyn och granskar antal beslut i a-kassoma varje år. AMSett stort
försäkringsenhet fyller således såsom tillsynsorgan aktiv roll ien
den samlade administrationen.

Arbetslöshetskassoma ekonomiska föreningarär ävenegna om
de ofta lever i symbios med olika fackliga organisationer. deAv 42
a-kassoma knutna till fackliga38 olika organisationer, medan fyraär
kassor inriktade olika företagargrupper där småföretagamasär A-
kassa med 90 000 medlemmar den Medlemskapetöver är största. är
frivilligt. fackföreningsanslutenSom tillhör någon deman av
erkända arbetslöshetskassorna. Det också möjligt medlemär att vara
i arbetslöshetskassan fackligt ansluten. Medlems-utan att vara
avgiftens storlek bestäms respektive kassas högsta beslutandeav
organ.

Ersättning till arbetslösa finansieras statsbudgeten. Medlenöver
för finansieringen består arbetsgivaravgifter, medlemsavgifter tillav
a-kassoma statsbidrag.samt

rådgivandeAMS nämnd arbetar med behandla frågoratt som
berör den offentliga arbetsförmedlingen. Nämnden består GD ochav
högst tolv andra ledamöter till lika antal ska representerasom
arbetsgivare och arbetstagare. Dessa efter förslagAMS frånutses av

arbetsmarknaden.påparterna
Regeringen tillsätter generaldirektör och överdirektör för be-

Övrigastämd tid. chefstjänster, inklusive länsarbetsdirektörstjänster
tillsätts regeringen efter GDs anmälan.av

Länsarbetsnämnden LAN regional myndighet länsnivå förär
allmänna arbetsmarknadsfrågor. finns såledesDet 24 länsarbets-
nämnder. Nämnden leder, samordnar och utvecklar den arbets-
marknadspolitiska verksamheten i länet och meddelar förskrifter och
andra anvisningar till arbetsförmedlingarna. Varje länsarbetsnämnd
leds styrelse regeringen. Styrelsen bestårutsesav en som av av
landshövdingen, ordförande, länsarbetsdirektören,är ärsom som
chef för myndigheten, och andra ledamöter. Bland ledamöternasex
skall det finnas med särskild insikt i förhållandena påpersoner
arbetsmarknaden. styrelseLANs mål och riktlinjer för verk-anger
samheten i länet och bl.a. viktigare ärenden samhällsstödavgör om
till arbetsgivare. Hos länsarbetsnämnden finns rådgivande nämnd,en

antal arbetsförmedlingsnämnder, delegation för yrkesinriktadett en
rehabilitering vilka olikapå ska samverka med LAN i arbets-sätt
marknadsfrågor och frågor den offentliga arbetsförmed-rörsom
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rådgivandei denLAN,i nämndernaLedamöterlingen. utses av
arbetstagarorganisa-ochsamråd med arbetsgivar-nämnden efter

för arbets-förträdarearbetsförmedlingsnämndema medoch itioner
arbetsmarknadsparter.och lokalakommunförmedlingen,

Länsarbets-länsarbetsdirektören.chefLänsarbetsnämndens är
styrelsen,skallärenden intebeslutar idirektören avgöras avsom

kandelegationen. Direktörenellerarbetsfönnedlingsnämnd av
skallLänsstyrelsentjänstemän.beslutanderätt till andraöverlåta

fårbeslutstyrelse. LANsunderättad ärenden i LANshållas om
föreskrivits.intetill AMSöverklagas annatom

kan skiftaorganisationkansliLänsarbetsnämnden har ett vars
mellan länen.

spridning igeografiskska ha godArbetsformedlingama, som
åtgärderna. Mångaarbetsmarknadspolitiskadevarje län beslutar om

uppdraget,det allmännavid sidanförmedlingar kan, varaav
närvarandeyrkesområden och branscher. Försärskildainriktade mot

Arbetsförmedlingarna be-arbetsförmedlingar i landet.finns 380
gradföreskrifter med högefterverksamhet LANdriver sin avs men

självständighet.
regional/lokal nivå AMVsverksamheter påoperativaAndra är

till antalet,Arbetslivstjänster, 24intäktsfinansierade verksamhet,
rehabilitering till försäk-yrkeslivsinriktadsäljer tjänster inomsom

Arbetsmarknads-omkring hundram.fl. och deringskassor, företag
yrkesinriktadvägledning ochmed fördjupadarbetarinstituten som

behov.arbetssökande med särskildaförrehabilitering
finnsligger hos AMS. På AMSarbetgivaransvaretcentralaDet

förutom ochverket GDför helapersonalansvarsnämnd som,en
frånstyrelseledamot AMSpersonalföreträdare, består urav en

länsarbets-kanarbetsmarknadensvardera Dessutomparter.av
länsarbetsnämnd ingå.aktuelldirektör från

for kompetens-medanLönesättning sker hos AMS ansvaret
Generelltregionala nivån.centrala ochutveckling delas mellan den

där anställningeni övrigt arbetsgivaransvaretgäller ärutövasatt
placerad.

ADB-funktionen

intemdebiterar förADB-försörjningen,förharAMS, ansvarsom
länsarbetsnämndema. Kostnadernainom ochpå enheter AMSADB

miljoner kronor. AMS247uppgick 1994/95 till något änmer
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fackavdelningar ADB-systemet. ADB-enheten påär ägare AMSav
har driftsansvaret. köper ADB-tjänstema frånLAN ADB-enheten.

Uppföljning

ArbetsmarknadsverketsAv årsredovisning framgår uppföljningatt
sker bl.a. återkommandeAMS besök på förgör LANattgenom
länsgenomgångar. Dessa i skriftlig överenskommelseutmynnar en
mellan verksledning och länsledning vad behöver förgörasom som

förbättra resultaten i det enskilda länet. Alla länets chefer,att
verksledning och antal avdelningschefer deltar i diskussionernaett

sträcker sig två dagar. år får varjeVartannat län sådanöversom en
Överenskommelsenlänsgenomgång. följs efter år. Somettupp

framgår bilden nedan länsgenomgångama väl inplanerade ochärav
integrerade i löpandeAMSs verksamhet.

Figur 5:5 Schema länsgenomgångar föröver 1994/95.

Formellakontaktermellan ochlönsarbetsnömndemaunderbudgetåretAMS

åtgördsmedelOmlördelninghöstprognos PreliminärariktlinjerochpreliminärAMSOmlördelningmedel avomav läget mellan m medelsiördelningFör franW595 1995/96 AMSNhanclikappanslaget 55på P° iramatmarknadenårett J I
lörRiktlinjernal995/96AMSvârprognosFördelningytterligare omavAMS läget arbets- laststülldesåjgördsmde;arbetsmarknadsdagar framåt medelslördelningmarknaden DefinitivochRotmeder årett

I
okt dec feb aprilian maj junisept nov mars

|lLedningskonFerensl l I l I l LedningskonlerenslLedningskonlerens LedningskonlerensLedningskonlerens

larbetsmarknadsdagarLänens lönsgen Länsgenomganglänsgenomgéng Lönsgenomgöng länsgenomgangivrigangMalmöhus26/9 län Gotl Östergötland,Blekinge,Halland VästmanlandSödermanland, KalmarKronoberg27/9GöteborgochBohuslön
Gävleborgs Lönsgenovngang28/9 lön Lönsgenomgang Länsgenomgéngkaraborg,VästernorrlandKopparberg Värmlands

tillbyggnadochReparation,om-

Källa: AMS verksamhetsberättelse 1994/95.

1 beskrivnaDen metodiken för uppföljning och samverkan användsovan
i civildepartementets uppföljning länsstyrelsemas arbete. Den användsav
hos RSV och användes i Arbetslivsfondens verksamhet.även
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länsgenom-resultat1994/95 gjordes,budgetåretUnder som av
höjaföröverenskommelser insatserradbl.a.gångama, attomen

Afinformationssystem 90registerkvaliteten i verkets gemensamma
tillbidrarplatserlediganmälda Dettaarbetssökande ochöver m.m.

1994/95Underblir säkrare.redovisningsamladeverkets ut-att
anställ-Intemrevisorerintemkontroll.systematiskaverketsökades

vid mångainrättadesintemrevisorfunktionenochvid AMSdes
länsarbetsnämnder.

desuccessivt underutvecklatsharLänsgenomgångama senaste
genomföran-förberedelser ochforbåde formernagällertio åren. Det

dokumenteradvälföljergenomgångamaUppläggningende. enav
för läns-förebildMetodiken har blivitårligen.anpassassomprocess

arbetsmarknads-arbetsförmedlingar,uppföljningarledningarnas av
Arbetslivstjänster.ochinstitut

verksledningsnivå.uppföljningsarbetet påsamordnarAMS
verksledningssekretariatetuppgifter iExempel på är:större

ochpolicy, riktlinjerdet gällersekretariatSamordning och när
Verksamhetsuppföljning

enhetsgenomgângarochsekretariat for läns-ochSamordning
enhetscheferochför länsarbetsdirektörerLedningskonferenser

inom AMVKvalitetsutvecklingen
Internrevision
IT-controller

Samverkansfonner

kring vilketdetbeskrivna länsgenomgångama utgörDe navovan
ochfår regionalagenomgångamaanslutning tillsker.samverkan I

seminarier,träffas, det ordnasmöjlighetcentrala företrädare att man
kompetensutvecklings-diskuterarstyrfrågor ochregionalatar upp
informelladenminstbehov. Inte poängterar samvaronsman

diskussionerna.viktig del ibetydelse ensom
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5.4 norskaDen

socialförsäkringsadministrationen

bakgrundKort

Den norska socialförsäkringen har i likhet med den svenska sitt- -
i de frivilliga begravningsföreningar etablerades iursprung som

slutet 1800-talet. En nationell yrkesskadeförsäkring för industri-av
arbetare hörde också till de tidigaste inslagen. Administrationen kom
ganska omgående handhas kommunala kassor och centralatt av en
försäkringsanstalt. Alltsedan 1971 verksamheten helt statlig vadär

såväl finansiering organisation. Försäkringen nationell.äravser som
Likformig och rättssäker tillämpning har varit vägledande för
utformningen organisationsstrukturen.av

lokalaDe styrelser kommunfullmäktige försvannutsettssom av
1981. Verksamheten sköttes Rikstrygdeverket och de lokalaav
trygdekontoren. 1990 etablerades fylkestrygdekontoren på den
centrala myndighetens initiativ. administrationenInom fanns 7 400 4
anställda vid 1994 års utgång.

Nuvarande organisation

Verksamheten organiserad nivåerär enligt följande:trenumera
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organisa-socialförsäkringsadministrationens5:6 Den norskaFigur
tion.

Organisasj onsplan

familje-Barne- Sosial- helse-og og

departementet departementet

Rikstrygdeverket

Styret

Trygdedirektøren

ylkestrygdekontor

IåâaâäâlâingsLHjelpemiddel-
Sennasamtal

Källa: Rikstrygdeverket.

centrala myndig-Rikstrygdeverket denmellanRollfordelningen
trygdekontor lokal-ochfylkestrygdekontor länskontorheten ,

uppgifterna skall lösas så långtifrån önskemåletutgårkontor attom
till effektivitet ochmed hänsyndet gåri organisationen tagetut som

siktefördelade med påbefogenhetemaadministrativaservice. De är
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såväl försäkringen helhet verksamheten lokalt skaatt som som
kunna drivas utifrån principerna för mål- och resultatstyming.

Rikstrygdeverket har för den övergripandeRTV ansvar
ledningen försäkringsadministrationen. planerar, samordnarRTVav
och för den nationella uppföljningen socialförsäkrings-svarar av
administrationens verksamhet. fram statistik, utvärde-RTV görtar
ringar och lämnar redovisning till departementen.

Fylkestrygdekontoret för samordning socialför-ansvarar av
säkringen fylkesnivå föroch kvalitetsäkring och service. Kontoret
skall organisera och tillhandahålla socialförsäkringsmedicinsk och

kompetens inom socialförsäkringsområdet lokalkontoretannan som
kan behöva. Fylkestrygdekontoret kan ärenden/beslutöverpröva
gjorda i trygdekontoret. Vid överklaganden fylkestrygdekontoretär

i försäkringsrätten.part
Fylkestrygdekontoret för planering, ekonomi, personal-svarar

frågor och andra administrativa uppgifter föreskriftersom genom
och andra anvisningar ankommer kontoret. Arbetet ska utformas

det finnsså god samordning mellan den administrativa ochatt en
den försäkringsmässiga verksamheten. Direktören har lednings-

för den samlade verksamheten och överordnad övrigalläransvar
personal. Direktören till RTV.rapporterar

rygdekontoret förT kontakter med de försäkrade, behand-svarar
lar ärenden, vägleder och informerar socialförsäkringen ochom
förmånema inom sitt geografiska område. Trygdekontoret iär part
första besvärsinstans. Trygdechefen arbetsgivaransvar förhar
kontorets anställda och har det odelade för kontorets totalaansvaret
verksamhet. Trygdechefen till fylketrygdekontoretsrapporterar
direktör, överordnad.är nännastsom

Utnämningsfunktionen

Regeringen styrelse och direktör, medan direktörenRTVsutser
länsnivå Trygdekontorschefen tillsätts fylkessled-RTV.utses av av
ningen.

Lekmannainflytande

Lekmän finns endast företrädda i RTVs styrelse. I övrigt finns inget
lekmannainflytande inom socialförsäkringen.
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Ekonomi

fördel-följandehjälpmedfylkesnivånmedel tillfördelarRTV av
ningsnyckel.

administrationsanslag.Fördelningsnyckel förFigur 5:7

A
RAM

DCB
A-B-CbeloppRikt. Bas

befolkn.projekt -- FEunderlagtilläggs-
BelastningBefolkn.lokalhyroruppdrag -- statistik,andelgeografi- ärenden

D%50 av
J

G
LÃNSRAM

Rikstrygdeverket.Källa:

arbetarfem år,fylkesledningsmöten,återkommandeVid manper
ochkommande budgetårförverksamhetenplanerarfram underlag,

storleken påfåsyfteallt iföljer budgetprocessen, att grepp om
möjligt.så tidigtmedelstilldelning som

bäst.den finnersigorganiserafullmaktharFylkesnivån att som
optimalt. Detutnyttjas ärochkompetensDock måste resurser

funktionerolikaspecialiserar sig påoch önskvärtvanligt att man
effektivbli såtotaltförfylkenamellaninom och settatt som

handtrygdekontorfylke harRogalandsmöjligt. I ettt.ex. om
samord-skermotsvarandefylket. Påför hela sättunderhållsbidrag

bilstöd ochfolkpension,ochtjänstepensionning avt.ex. avav
med läkare.avtalsuppgörelser
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Uppföljning och utvärdering

harRTV revisionsavdelning med 250 anställda. Dessastoren svarar
för ekonomisk granskning kvalitetsrevisioner. Vidgör ävenmen
sidan revisionsavdelningen har utredningsavdelningenav en
stöttande och utvecklande roll. Fylkena har sin uppföljnings-egen
och utvärderingsverksamhet, dels för lämna underlag till, denatt
nationella nivån dels för tillgodose behov. Kontroll,att egna
uppföljning och utvärdering sker på många olika och utifrånsätt
olika infallsvinklar, varför det viktigt arbetet bedrivsattanses
flera håll inom verksamheten.

Tre direktörerRTVs har och för sju fylken. Deansvaretav var en
genomför särskilda träffar med "sina" fylken vid fylkeslednings-

och årliga besök fylkestrygdekontoren.påmötena gör

ADB-funktionen

RTV för all ADB-hantering. ADB-kostnadema uppgår tillansvarar
130 miljoner norska kronor år. Allt har med utbetalningca per som

ska hanteras i övrigt fårgöra I fylkenaatt ett gemensamt system.
ansluta vilka andra önskar.program man

danska5.5 Den

socialförsäkringsadministrationen

Det danska socialförsäkringssystemet reglerat i lag och omfattarär
samtliga medborgare. Till skillnad från Sverige dock vissaär
fönnåns- och försäkringsslag såsom förtidspensionen behovs-t.ex.
anpassad i sin ersättningsnivå, dvs pensionens ersättningsnivå kan
variera beroende vad genomsnittlig levnadskostnadsnivåärsom
iden kommun borsom man



89andra organisationerBeskrivning av

Organisation

DanmarkisocialförsäkringamaadministrationenförAnsvaret av
sv.amtskommunerochkommunerdelövervägandetillligger

och 14kommunerfinns det 275Danmarklandsting. Imotsv.
amtskommuner.

specialiserade tjänsterför delAmtskommunema merenansvarar
rehabiliteringscenterhandikappade,för samtstödsåsom t.ex.

Amtskommunemabidragsförskott.förfordringarindrivning av
allaharSedan 1992försäkringsärenden.enskildaibeslutfattar inte

till kommunerna.decentraliseratsbeslut
riktlinjerråd ochallmärmaföreskrifter,utfärdarSocialministeriet

Ministerietsocialförsäkringama.administrationenför ansvararav
socialförsäkringssektom.planeringenfinansiellaockså för den av

nationelltill skötabegränsaduppgiftnivånscentrala ärDen
finan-ochfastställa lagarsocialförsäkringenuppföljning samtav

verksamheten.försiella ramar

Finansiering

medsambandiförsäkringsvolymerbudgeterarKommunerna
Socialministerietverksamhet.kommunal görövrigbudgetering av

inrikes-ochsedan Finans-underrättarochtotalberälcningardärefter
delvissocialförsäkringen kommerFinansieringenministeriet. av

statsbidrag.fråndelviskommunalskatter,från

Samordning

gällervadvissa frågorsamordning ibehov t.ex.Kommunernas av
inom kommunernasskötsADB-stöd o.dyl.redovisningssystem,

några ADB-system ärfinns intelandsforening. Det gemensam-som
omfattandelevererarkommunernaochför kommun stat menma

nationellaförbearbetningarförministeriettilldatamängder
ändamål.
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Tillsyn

Tillsyn, uppföljning och utvärdering kommunernas administra-av
tion sker till del sv länsstyrelser,stor statsamterna motsv.av
statliga styrelser i olika ankeinstanser besvärsinstanser.samt
Garantin för rättssäkerheten i socialförsäkringssystemet bygger på
det politiska finns hos kommunstyrelsens medlemmar.ansvar som

Hos finns särskilt tillsynsrâd kan bötfallastatsamterna ett som
kommunstyrelsemedlemmar personligen oegentligheter i denom
kommunala förvaltningslagens mening i administrationen av
socialförsäkringama kan påvisas. Tillsynsrådet arbetar såväl egna
initiativ grundval anmälningar från allmänheten.som av

Tillsyn sker också den kamerala revisionen i kommuner-genom
Revisorerna statsauktoriserade.ärna.
Mer omfattande och djuplodande utvärderingar oftagörs av

socialforskningsinstitutet på uppdrag bl.a. socialministeriet.av
Då kommunerna självständiga i förhållande tillär utövarstaten

inte någon ledningsfunktion. nationellaDet intressetstaten tillgodo-
istället tillsyn och det finnsstatsamtemas välattses ettav genom

utbyggt och specialiserat domstolsväsende, ankenämnder och
ankestyrelser. Den sociala ankesstyrelsen har förutom att vara
slutinstans vid överklaganden till uppgift stödja spridningenatt av
praxis till kommuner och andra ankeinstanser. Nedanstående bild
visar den danska organisationsstrukturen.
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socialförsäkrings-förorganisationendanska5:8 DenFigur
besvärsinstanser.medadministration

fI Socialministariet
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Källa: Socialministeriet.
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nuvarande organisationen6 Den

möjligheter och-

begränsningar

verksamheten inomkapitel har det konstateratsföregåendeI att
omfattande ochsocialförsäkringsadministrationen mycketär

ochekonomiskakomplex. Verksamheten hanterar stora resurser
Med utgångspunkt i verksamhetensomvandlingstrycket starkt.är

utförauppgifter administrationen harkaraktäristika och de attsom
möjligheter och begränsningarutredningen analyserat vilkahar

organisationen innebär för verksamheten.

organisationensnuvarande6.1 Den

möjligheter

central statligorganisationen, kombinerarnuvarandeDen som en
fonnellt fristående regionala har givitmyndighet med organ,

lokal förankring och lokaltfördelar i form stark engagemang somav
genomförandekraft.ökad legitimitet ochgivit verksamheten

flexibilitet och förmåga klaraOrganisationens höga att storaav
uppbyggnadsskedet i detreforrnprogram, såväl i det tidigare nusom
framhållits. detta avsnitt skallomprövningsskedet,pågående har I

utvecklas.nuvarande organisationens möjligheterden närmare

socialförsäkringensLokal förankring bidrar till

legitimitet

i första hand deLegitimitetsbasen för socialförsäkringen utgörs av
nationella försäkrings- ochstiftats i riksdagen delagar som om
försäkringskassoma bidrarförtroendevalda ifönnånssystemen. De

förklara och informeralegitimiteten de kantill att omgenom
bakomliggande motiv. fyller ocksåförsäkringarna och deras De en

de politisktkontaktlänk från medborgarna tillviktig funktion som
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ansvariga riksnivå. förtroendevalda bidrar också tillDe skapaatt
för socialförsäkringama bl.a. delta iattengagemang genom

bildningsverksamhet.
Lekmannarepresentationen i försäkringskassans styrelse och

socialförsäkringsnämnder dessutom verksamheten lokalger en
förankring. sker dels styrelsens insyn och inflytandeDetta genom

försäkringskassans administration, dels socialförsäk-över genom
ringsnämndemas funktion beslut ersättningatt garantera attav om

socialförsäkrings- förrnånssystemenfrån och medöverensstämmer
gällande lagstiftning.

Flexibilitet

nuvarande organisationens höga grad decentralisering bidrarDen av
till skapa god flexibilitet i verksamheten. Anpassning tillatt en
förändringar i lokala förutsättningar kan snabbtgöras attgenom
många beslut fattas kassanivå.

Kassastrukturen i princip med länsindelningenöverenstämmer
vilket fördel fleradå andra organisationer harär atten som man
samarbeta med också strukturerade efter länsindelningen såsomär

sjukvård och länsarbetsnämnder.t.ex.
Även i detta sammanhang lekmannarepresentationen haanses

bidragit till försäkringkassans verksamhet flexibel. Dettagöraatt
sker i försäkringskassans styrelse ochatt representantergenom
socialförsäkringsnämnder ofta har andra förtroendeuppdrag i
organisationer försäkringskassan har behov samverka med.attsom

bidrar därmed till uppbyggnaden regionalaDet och lokalaav
kontaktnät.

Mobilisering

Styrkan i decentraliserad organisation vad gäller de anställdasen
möjligheter påverka sin arbetssituation bidrar till ökaatt att
organisationens förmåga till mobilisering inför förändringar. Beslut

förändringar i försäkringssystemen har kunnat verkställas snabbtom
i verksamheten varvid ofta har viktig förFKF spelat roll klaraatten

informationbehoven och utbildning.av
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Service till de försäkrade

nuvarande decentraliserade organisationen goda möjligherDen ger
försäkrade personlig service. välförgrenadeenskilda Detatt ge

ilokalkontorsnätet tillgängligheten personlig servicegör
socialförsäkringsfrågor hög för medborgarna.

nuvarande organisationens6.2 Den

begränsningar

Otydliga författningar oklar roll- ochger
ansvarsfördelning

Socialförsäkringsadministrationens vid flertalorganisation har ett
tillfällen diskuterats och såväl initiativ påutretts egna som

offentligastatsmaktemas. utredningar berört roll- ochDe som
ansvarsfördelningen inom socialförsäkringsadministrationen är
redovisade i "Socialförsäkringens organisation" SOU 1960:35,

för styrning försäkringskassomas organisation och"Former av
förvaltningsutgifter" Ds S 1980:7 "Riksförsäkringsverketssamt
roll, uppgifter och organisation", resultat frånDs 1981:13. Några
dessa utredningar återges i bilaga

Författningarna i första hand reglerar respektiveRFVssom
försäkringskassomas tidigare beskrivits förord-verksamhet är som
ningen med instruktion för Riksförsäkringsverket1988: 1204 samt
18 kap. lagen 1962:381 allmän försäkring. Vid jämförelseom en

dessa författningar finnstvå framgår det det otydlighet iattav en
roll- och ansvarsfördelningen försäkringskassoma.mellan RFV och

uppgifter instruktionOm RFVs stadgas i RFVs att

"Riksförsäkringsverket skall särskilt för den centralasvara
ledningen och för tillsynen de allmänna försäkringskassor-av

verksamhet,"nas

kap. försäkringskassans18 2 § där ställning regleras stadgasI AFL
vidare att
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"Riksförsäkringsverket tillsyn de allmännautövar över
försäkringskassoma, vilka hava ställa sig verkets anvis-att
ningar till efterrättelse."

läserMen vidare i kap. framträder18 6 § oklarhetenAFLman
alltmer

allmän försäkringskassa skall finnasdet styrelse ochen en
eller flera socialförsäkringsnämnder. inteOm annaten - - -

föreskrivs tillkommer det styrelsen besluta i angelägen-att
heter, kassan har befatta sig med."attsom

sistnämnda lagrummetDen står alltså de föregåendetvåmot
citerade bestämmelserna. författningama har befogenheterI RFV att

försäkringskassoma, samtidigt försäkringskassomastyra ärmen
självständiga juridiska med styrelser med fullpersoner egna
beslutsbefogenhet. Varken i författningstexter eller i förarbeten finns
det någon precisering hur detta regelverk skall tolkas.av

Roll- och ansvarsfördelningen behandlades i propositionen
1982/831127 vissa administrativa frågor inom den allmännaom
försäkringen m.m..

enligt min mening"Det inte möjligt i författning eller iär att
ordning i detalj och befogenhetsfördel-annan ange ansvars-

ningen mellan försäkringskassoma.RFV och likhetI- - - - - -.
med kommittén jag det i verkets uppgifter liggerattanser en
generell befogenhet inom för gällandeatt ramen-
författningsregler bestämma vilka uppgifternärmare som-
skall ankomma respektiveRFV försäkringskass0ma."

Uttalandet från det föredragande statsrådet kan vid snabb läsningen
förefalla klargöra roll- och ansvarsfördelningen den inskjutnamen

detta skall gälla inom för författnings-satsen attsom anger ramen
reglerna leder tillbaks till den påvisade oklarheten.nyss

uppgiftRFVs central ledning för socialförsäkrings-utövaatt
administrationen tillkom i samband fickmed instruktionRFVatt ny

lämnades1988. AFL vid det tillfället oförändrad.
uppkommerDet oftare tolkningsproblem RFVsnumera om

mandat leda försäkringskassoma. Skälet till det torde bl.a. ståatt att
reformeringeniavfinna i den allmänna styrningen inom offentlig

verksamhet pågått under Inriktningenår. på dettasom senare
reformarbete minska på regelstyrning och istället gå tillär att över
mål- och resultatstyming. får bl.a.Detta till följd försäkrings-att
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haranvisningarmed administrativastärks. Styrningidentitetkassans
styrning.resultatbaseradmål- ochmedminskats och ersatts mer
reglerareller kap. AFLinstruktion 18Hittills varkenhar RFVs som

därför konstaterashärtill. kanDetförsäkringskassoma attanpassats
socialförsäkrings-inomledningsansvaretreglerarde lagrum som

lednings-dels ställersvårtolkade, RFVsadministrationen dels är
Andraresultatstyming.mål- ochdet gällermandat i fråga när

ledandetolkningsproblem RFVsdet uppstårskäl tilltänkbara att om
socialförsäkringsadministra-trycket påhårdnanderoll detär yttre

ochreformer i förmåns-besparingskrav,formitionen storaav
forsäkringskassomasspännvidden idenförsäkringsslagen storasamt

rehabiliteringsuppgiften.påtagligblivituppdrag än genommersom

rättsliga ställningförsäkringskassansallmännaDen

oklarär

ansvarsfördelningenochden formella roll-enbart såinteDet är att
organisatio-oklarhet förförsäkringskassa medförverk ochmellan

de allmännatill den regleringförarbetenaEnligt omnen.
denåterfinns i kap. AFL18försäkringskassoma ärsom numera

ofentligrättslig juridisksjälvständigförsäkringskassanallmänna en
har emellertid inteStatsmaktema1961:45.prop. attansettperson

försäkringskassansden allmännabestämmadet går närmareatt
1982/83: 127.formella propstatus

upprepadeställning har vidspeciella rättsligaFörsäkringskassans
olikatillämpningenproblem vidskapat särskildatillfällen av

rättsligaförsäkringskassanstill dettalagbestämmelser. Skälet är att
följandeskall i detsammanhang. Violika i olikaställning bedömts

bedömningar gjorts.sådanareferera rättsfall därkort några
RÅ försäk-den allmännaRegeringsrättenref. fann1965 lI att

självdeklaration,få delbefogenhetringskassan hade den att av en
myndighet.taxeringsförordningen tillkomenligt dåvarande ensom

RÅ försäkringskassaallmänfann Regeringsrättenref. 421968I att
ansågs ii den bemärkelsestatsmyndighetbetraktaatt somsomvar

tryckfrihetsförordningen. Ettbestämmelser i kap.gällande 2då
försäkrings-skiljaktig och menadeemellertidregeringsråd attvar

statsmyndighet.betraktasinte skullekassan som
tidigare byggnads-stycket i denandraEnligt den § 254 mom.

söka bygglov inteskyldighetengälldestadgan 1959:612 statensatt
RÅ konstateradesbyggnader. 1984 2:80landstingens Ioch att
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försäkringskassan ofentligrättslig juridisk med statligaär en person
förvaltningsuppgifter kassan fristående frånäratt staten.men
Resultatet blev försäkringskassan blev söka bygglov,att tvungen att
dvs den jämställdes med statlig myndighet i dettainte en samman-
hang.

RÅ ref.l 1974 98 gällde det försäkringskassas rätt atten
överklaga beslut Socialstyrelsen angående förordnandeett av av
förtroendetandläkare hos kassan. Regeringsrättens majoritet fann att
kassan intog ställningen förvaltningsmyndighet och dessattav
besvärsrätt skulle bedömas enligt de grunder gäller för statligsom
myndighets besvärsrätt i fråga myndighets beslut.om annan

1993 överklagade Stockholms läns allmänna försäkringskassa
beslut kassanRFVs måste ha lokalkontor i Vaxholmsatt ett

kommun. Regeringen beslutade inte överklagandet tillatt ta upp
RÅprövning med hänvisning till i 1974 ref. dvs98,resonemanget

försäkringskassan skulle betraktas statlig myndighet.som
Sammanfattningsvis pekar denna rättsfallsgenomgång detpå som

konstaterades i propositionen 127 1982/83: nämligenprop. 127, att
det inte går bestämma försäkringskassans formellanärmareatt
status.

Särbehandling vid utfärdande administrativa författningarav

Försäkringskassans rättsliga har givit upphov till oklarheterstatus
hur olika frågor skall hanteras i administrationen. Författningarom
riktar sig till hela den statliga förvaltningen måste ofta utredassom

och klargöras med avseende på de skall gälla för försäkrings-om
kassoma eller och författningama eventuellt måsteom anpassas
till de särskilda förhållanden följer försäkringskassanssom av
särskilda ställning. konkretEtt exempel då diskussionsådanen
uppkom gällde förordningen vid statliga myndig-intemrevisionom
heter m.fl. författningen1995:686. Sedan utfärdats uppstod
diskussioner och osäkerhet i administrationen skulle bliom man

driva två parallella intemrevisionsfunktioner förtvungen att
försäkringskassoma. konfliktEn uppstod mellan ledningarnaöppen
för och innebördenFKF RFV samlade förRFVsom av ansvar
intemrevisionen vid och försäkringskassoma.RFV komDetta till
uttryck bl.a. i ledarartikel i tidskriften Social Försäkring 12/95en nr
och i skrivelse generaldirektören 1995-12-19, 10563/95.Dnren av
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tolkningstvisteroklarhetemaformellaskapar deSammantaget
olika sammanhang.i fleramerarbeteupphov tillkan gesom

verksamhetenförkonsekvenserOklarheten ger

organisationenformellai denoklarhetenibland hävdatsharDet att
samtalde intervjuer,negativt. Underverksamhetenhar påverkatinte

harutredningsarbetetförinomförtsdiskussioneroch ramensom
oklarhetema harformellahur deexempel givits pålång raddock en
organisationen.inomförsvårat beslutsprocesserochkomplicerat

organi-ledningenhar medfrågorframförallt gälltharDetta avsom
i den nuvarandebegränsningarnabelysasationen Förgöra. attatt

exempel.dessa Detföljande någrabeskrivs i detorganisationen av
förklaras medenbart kanexempel intesamtligadockbör noteras att

Andra faktorer såsomorganisationsstrukturen.ioklarheter t.ex.
återkopplauppdrag ochkommuniceraförmågaledningarnas att

försäkra-personal ochattityder hosarbetsförhållandenresultat, samt
sammanhang.betydelse i dessade har också

försäkringskassanledningen vidverkställandeDen

försäk-ledningenför verkställandeansvarig denDirektören är av
inför sin kassasansvarigverksamhet. Direktörenringskassans är

anställning,beslutastyrelse kan dock intestyrelse. Denna om
istället styrelseför direktören. RFVslön Detentledigande och är

direktör i kassan,entledigandeochanställningbeslutar avomsom
direktörensbeslutarsärskilda chefslönegruppenoch den som om

lön.
ansvarsförhållande,tredelatrealitetenDirektören har alltså i ett

chefslöne-särskildaoch denRFVfördelat mellan kassastyrelsen,
utdragnatill orimligtbild har lettsplittradeDennagruppen.

uppsägningarvidtillsättningarsåväl vidbeslutsprocesser avsom
"trillapersonalfrågor tenderartill känsligadirektörer, och attatt

mellan stolarna".
råderdetkan det konstaterasBeträffande lönesättningen ettatt

ansvarsförhållan-okänt,tämligenför direktöremamycket otydligt,
lön beslutasdirektörensFormellt går det till såde. parts-att av en

Arbetsgivar-förmedchefslönegrupp representantersammansatt
förbund och SACO-FK. DäremotFörsäkringsanställdasverket, FKF,

kassadirek-direktnågoninte i dennaingår representerarsomgrupp
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uppdragsgivare, dvs försäkringskassans styrelsetörens eller RFV.
Chefslönegruppen sålunda direktörens lön kunnasätter utan att
koppla lön till prestation på något effektivt och hasätt utan att ett

lednings- eller personalansvar. Genom sin sammansättning hareget
chefslönegruppen små möjligheter hur direktören fullgör sittatt veta
uppdrag. formelltDen viktiga funktionen löneförhandling kansett
direktören inte med sig Försäkringskassans styrelse ellergöra vare

verksledning.RF Vs

Arbetsgivarfimktionen

Försäkringskassan har arbetsgivaransvaret för den personal som
arbetar i kassan. På den centrala nivån fungerar i föreningFKF med
Arbetsgivarverket arbetsgivarpart. ordningDenna emellertidärsom
problematisk bakgrund ledningsfunktionRFV utövarmot attav en
inom administrationen och har för det samlade förvalt-ansvaret
ningsanslaget för försäkringskassoma. En mängd beslut på denstor
centrala myndigheten får otvivelaktigt konsekvenser för de anställda
i försäkringskassoma.

nuvarandeDen strukturen innebär risk fackliga frågor inteatten
kan behandlas på tydligt sambandI med i utred-sätt.ett möten
ningens fackliga referensgrupp har pekatSaco på svårigheterna med

det centrala arbetsgivaransvaret i den nuvarande organisationenatt
splittrat och inte direkt kopplat till verksamhetsansvaret.är

Samrådsförfarandet vid planering aktiviteterav gemensamma

Trots de ansträngningar med det omfattandestora görssom
samrådsförfarande beskrivits i kapitel 4 har det visat sig attsom
samråden i praktiken inte fungerar tillfredsställande. Detta kan
illustreras med fall rörde uppföljningsprojekt RIKS-LS,ett ettsom

riksomfattande undersökning långa sjukfall beslutatRFVen av som
genomföra. förankradeRFV projektet i samarbetsgruppema för
utvärdering och försäkring senvåren och tidig höst vilket1994, var

halvt år innan det tänkt undersökningen skulleän ett attmer var
genomföras. arbetsgruppEn utsågs under hösten före-1994 med
trädare för och direktörRFV FK och lokalkontorschef. Under
våren genomfördes1995 RIKS-LS i full skala i samtliga kassor

Inför genomförandet beslöt den försäkringskassansutom störstaen.
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frånplaneratsuppgiftermängddeninte levererastyrelse att som
berördai denhade ingåttföreträdare för kassanbörjan. En sam-

arbetsgruppen.
ochresurskrävandekommittémaolikaSamrådsförfarandet i de är

diskussionerlångdragnaföregåsbeslutmedför att avgemensamma
exempel dettaytterligareifrågasättanden. Ettåterkommandeoch

försäk-resursfördelningforprincipernadiskussionerna kringär av
administrationsanslag.ringskassomas

torde ståsamrådsförfarandetmedtill problemenorsak attEn
varjeinnebärställningoklaraförsäkringskassans attfinna i som

Följaktligenlösningar.väljakan representerarförsäkringskassa egna
dennågotformellt intesamråd änikassadeltagama annatett egna

oklar.därmed oftasamrådenInnebördenförsäkringskassan. ärav

Kompetensutveckling

ochförsäkringskassomakapitel RFV,3ikonstateratsSom ansvarar
sinsemellanAnsvarsförhållandenakompetensutveckling.förFKF

lederdettainte uteslutasoklara. kanDetemellertiduppfattas attsom
diskussionensig ivisareffektivitetsförluster. Dettavissatill t.ex.

kompetensutveck-gällerdetoch RFVförsäkringskassormellan när
försäkrings-falletupplever i detrehabilitering. RFVför attlingen

densynpunkter påmedkommerRFVintehelstkassoma attser
ochbedriverförsäkringskassoma ärkompetensutveckling somsom

rehabiliteringssatsningar-medför framgångencentral betydelseav
na.

det saknaseffektivitetsförlusterorsaker tillAndra är att en
utbildningsplanerkompetensutveckling,förstrategimedveten att

funnitsocksåharutarbetade.individuellt Detvaritinte harofta
verksamheten.ikompetensendenförabrister i förmågan att nya

frågaenbartalltså intekompetensTillvaratagandet är omenav ny
enskilda kassan,denutbildningsinsatsergenomförandet utanav

fordraruppgifter och tiderledningsfråga. Nyastrategiskäven en
fårfrågorsådanaanställda ochsamtligaattitydförändringar hos

där allaide hanterasgenomslaglättare processgemensamenom
medverkar.
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ADB

ADB-funktionen tidigare beskrivits,är, mycket storsom av
betydelse for administrationen skall kunna fullgöra sina uppgifteratt
på effektivt På handläggamivån på försäkringskassomasätt.ett är
emellertid ADB-stödet dåligt utvecklat vilket innebär att storen
mängd uppgifter måste manuellt. Detta belastning forgöras utgör en
den lokala organisationen, i synnerhet vid uppföljningar och
utvärderingar. De nuvarande ADB-systemen erbjuder små möjlig-
heter för försäkringskassan lokalt bearbeta data, självatt som man
registrerat i för använda det stöd för verksam-systemen, att som
heten.

Utredningen har kunnat konstatera det finns brister ocksåatt
inom utvecklingsarbetet drivs i administrationen. Dubbelarbetesom
och brister i samordningen förekommer. ADB-frågomas hantering

betydande irritatationsmoment inomär administrationen.ett
Från försäkringskassoma påpekas de med anledningatt attav-

ADB-budgeten ligger det centrala verket inte kan redovisa sina-
ADB-kostnader på fullgott då de saknar kunskap denett sätt om
totala kostnadsbilden. Från försäkringskassoma uttrycks vidare
farhågor for den samlade prioriteringen utvecklingsverksam-att av
heten inte utifrån verksamhetens behov, dvs detgörs behov som
finns för rationell handläggning och styrning regionalt.en

Problemen med ADB-stödet kan delvis finna sina orsaker i
hinder i gällande datalagstiftning, delvis i nuvarande organisations-
struktur. Datalagstiftningen betydande restriktioner försätter upp
utformningen och utnyttjandet ADB-stöd förpå verksamhetenettav
effektivt Hittillsvarande organisationsstruktursätt. inte hasynes
underlättat för och försäkringskassomaRFV arbeta framatt

riktlinjer och plattformar för ADB-utveckling. ADB-gemensamma
funktionens uppdelning inom RFV, på ADB-avdelningen i
Sundsvall, strategienhet på RFVs planeringsavdelning samten
övriga avdelningar på iRFV den mån de till någotär systemägare
ADB-system, försäkringskassoma upplever svårighetergör nåatt att
fram med sina erfarenheter och krav ADB-systemen. Samråd sker
visserligen, vad gäller och beställarperspektivet, mellanägar- RFV
och forsäkringskassoma krets försäkringskassedirektö-genom en av

tidigareSom har beskrivits i kapitel har4 samrådsformema ochrer.
ansvarsfördelningen RFV nyligen förändrats. Enligt den nya
systemförvaltningsmodellen finns också användarrepresentanter
med från försäkringskassoma. Det visserligen för tidigtär att
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dockde harsamrådochförformernautvärdera de menansvarnya
otillräckliga.upplevtsförsäkringskassorvissa somav

strategiskaochuppenbarttillhör deADB-frågor gemensamma
beställar-viktigtdärföradministrationen. Det attför ärfrågorna

former.underutvecklaskankompetensen gemensamma

Tillsyn

enighetbreddet råderfunnitviutredningsarbetet harUnder att en
RFVsböradministrationeninomtillsynsfunktionenkring varaatt

öka. RFVsskulle kunnafördelmedaktivitetdennaoch attansvar
efter-försäkringskassomaexempel påkassabesöks.k. är ett en av

tillsyn.frågad fonn av
dockbehöveradministrationeninom ut-Tillsynsfunktionen

gjortharRiksrevisionsverketbl.a.iakttagelsevecklas. En som
hand-tenderartillsynsärendenbeslut attRättRRV 1995:35, är att

leda tillvilket riskerarpå RFVavdelningar attflertalpåläggas ett
ocksåharsamordnat. RRVinte hanterastillsynsfrågorövergripande

decentraliseringenpågåendemed denriskerfinnsdetpekat att
starkmedkombineraskanintedenadministrationeninom enom

nivån.centralafrån denutvärderingochuppföljningledning,
förstärkaföruvecklingsarbetetidsedanpågår attPå RFV etten

tillsynen.

Internrevision

medförde,ställningrättsligaspeciellaFörsäkringskassans som
statsför-förutfärdatsbestämmelserbeskrivits, detidigare att som

Intemrevisionenförsäkringskassan. utgörförstämdevaltningen inte
befogen-ochrolleruppfattningarolikaexempel näräven omett

centrala ochmellan densamrådetochdialogenbrister iheter samt
beslutsprocessertillkrångladeochtill utdragnanivån lederregionala

organisationen.ikonflikteräven öppnasamt

utvärderingochUppföljning

understrukit behovetsammanhangolikairiksdag harRegering och
Riksrevisionsverket,utvärdering.ochuppföljningstarkenav

emellertidharsjälvtRiksförsäkringsverketochrevisorerRiksdagens
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påpekat olika brister i den nuvarande uppföljningen och utvärde-
ringen. Detta gäller främst uppföljning och utvärdering av
administrationen.

Under utredningens besök försäkringskassor har det framkom-
mit personal försäkringskassomaatt uppfattar det attsom

inteRFV använder de uppföljningar och utvärderingar som-
försäkringskassoma fram; RFV efterfrågar enligt kassomatar
onödigt mycket information
planeringen uppföljningen Verksamhetsmål valav samtav- av
resultatmått inte fungerar tillfredsställande; brandkårsutryck-
ningar förekommer i alltför utsträckningstor
ADB-stödet alltför bristfälligtär givet de krav ställs påsom-
uppföljning och utvärdering; tvingas till omfattande ochman
resurskrävande manuellt arbete
möjligheterna för försäkringskassan själv kunna användaatt-
uppföljningama för sin verksamhetsplanering alltföräregen
begränsade.

De svårigheter råder inom uppföljnings- och utvärderingsverk-som
samheten kan till övervägande del hänföras till oklarheter kring
ledningsansvaret och svårigheter finna fungerande samråds-att
former vid planeringen verksamheten. Det råder klara brister iav
dialogen mellan den centrala och regional/lokala delen organisa-av
tionen, dvs mellan RFV å sidan och försäkringskassans central-ena
och lokalkontor å den andra. RFV har dock på tid tagitsenare
initiativ till olika utvecklingsprojekt på detta område.

6.3 Sammanfattning och slutsatser

Den nuvarande organisationen bidrar till legitimitet attgenom
medborgarna har insyn i verksamheten via lekmannarepresenta-
tionen i försäkringskassans styrelse och socialförsäkrings-
nämnder.
Den lokala representationen i försäkringskassans styrelse bidrar
till skapa goda kontaktnät för försäkringskassanatt i dess
samverkan med andra sektorer.
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bidrar tilldecentraliserade prägelorganisationensnuvarandeDen
visat sigOrganisationen hari verksamheten.flexibilitet vara

beslutadeoch riksdagregeringimplementera desnabb att av
forsäkringsslagen.i förrnåns- ochändringarna

tolknings-leder tillrättsliga ställningoklaraFörsäkringskassans
socialforsäkrings-förmerarbeteoch därmedtvister ett

övrigtmerarbete idetDärtill kommeradministrationen. att ger
forvaltningsdomstolar.och iförfattningsarbete

försäkrings-mellan ochdialogen RFVfinns bristerDet istora
i roll- ochi oklarhetenbl.a. sin orsakbrister harkassor. Dessa
mängdenadministrationen. Denansvarsfördelningen inom stora

fyller inte behovet-kommittéerochsamverkansgrupper av
nivå.och regionalmellan centralkommunikation
försvårat besluts-ochhar kompliceratformella oklarhetemaDe

beslutskraftenbegränsatvilket hari organisationen,processerna
kompetensutvecklingsfrågor, ADB-frågor ex.strategiskai

utvärderingsfrågor.uppföljnings- ochfrågor,
samrådsorganisationeni den omfattandenedkraft läggsDen som

helhetendelaktiga iadministrationen skall blialla inomför att
socialförsäkrings-det uppnås. Inomintespeglas somav

lösa konflikter.saknas förmågaadministrationen att
ochsplittratför försäkringskassomaArbetsgivaransvaret är

arbetsgivaransvaretmarkeras särskilt vad gällerotydligt. Detta
gäller kompetens-direktörer och vadförsäkringskassomasför

försörjningen.
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Överväganden principiellaoch7

ställningstaganden

liggeröverväganden,inledningsvis dekapitel redovisasdettaI som
någraorganisation. Förstmitt förslaggrund förtill angesnyom en

Däreftertillgodose.organisation börgrundläggande krav som en ny
socialför-utvecklingenhistoriskabeskrivning denkort avavenges

för deförståelsensyfte ökaadministration ioch desssäkringen att
redovisaskapiteli dettaAvslutningsvisförhållandena.rådandedagi

organisationen.inför denställningstagandenprincipiellavissa nya

på denGrundläggande krav7.1 nya
organisationen

denframgåttkapitelvad i tidigareMed ledning nuvaran-omsomav
kanbegränsningarochmöjligheterdessorganisationen,de man

organisationen.framtidatillgodoses i denbörurskilja kravtre som
utformas såorganisation börEn att:ny

försvinnerledningsansvaretimed otydlighetproblemdagensO
förstärksochinflytande bevarasregionala/lokala nivånsdenO

nivåregional/lokalochcentralmellanfungerande dialog0 en
utvecklas

idag:liksomocksåorganisationenGrundläggande för den är attnya

tillämpningeffektivochrättssäkerlikformig,säkerställa avO en
förmånsreglema



Överväganden108 och principiella...

Tydlighet7.2 och det medvetna-

"dubbelkommandot"

Önskemålet ökad tydlighet har med det i dagensgöraatt attom
organisation finns inskrivet vad skulle kunna kalla "dubbel-ett man
kommando" i den meningen det finns dubblerat stymings-att ett

i de lagregler författningaroch reglerar ansvarsförhållan-ansvar som
dena inom organisationen. Detta "dubbelkommando" har inte
tillkommit sig slump eller misstag. Förklaringen ärvare av en av
historisk och går tillbaka till de omständigheter rådde isom
Socialförsäkringens begynnelse. Mycket kort skall här några
väsentliga drag i denna historiska bakgrund återges.

Framväxten socialförsäkringssystemetav

Utvecklingen vad sedermera blev socialförsäkringamaav som
började under hälften 1800-talet. Sverige industriali-Närsenare av
serades och urbaniserades, sönderföll de skyddsnät funnits inomsom
familje- och bygemenskapen i det samhället. Den gamlaagrara
fattigvården otillräcklig skydd för städernas växandevar som
befolkning i snabbt expanderande industrisamhälle. Vid sjukdom,ett
ålderdom, arbetsskada och arbetslöshet behövdes bättre socialtett
skyddsnät vad den tidens kommunala fattigvård kundeän ge.

Olika försäkringsslag började form inom för skildata ramen
organisatoriska lösningar. Pensionsförsäkringen och yrkesskadeför-
säkringen tillkom på statligt initiativ, medan sjukförsäkringen och
arbetslöshetsförsäkringen fram frivillig basis.växte

Yrkesskadeförsäkringen den första obligatoriska socialförsäk-var
ringen och trädde i kraft år 1903. Den allmänna pensionsförsäk-

infördes riksdagsbeslutringen år 1913 efter flera decenniersgenom
utredningsarbete.

.Sjukförsäkringen den socialförsäkring har de äldstaär som
och den fram utifrån initiativnämnts växte spontanaanoma som ur

de breda folklagren. På frivillig basis bildades under delensenare av
l800-talet olika understödskassor. sjuk-Det och begravnings-var
kassor, s.k. hundramannaföreningar, fackförbunds- och yrkesskade-
kassor, bruks- fabrikskassoroch Kassoma organiserades delsetc. av
de folkrörelsema: arbetarrörelse, nykterhetsrörelse ochtre stora
frikyrkorörelse, dels de liberala arbetarföreningarna, dels ocksåav
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och bruk,vid olika industrierarbetsgivare och arbetstagare somav
för demunderstödskassorinitiativ till bildandetsjälva tog somav

arbetsplats.verksamma vid en gemensamvar
deunderstödskassorKännetecknande för alla dessa attvar
sigMedlemmarna valde inomförening.medlemskap ibyggde en

avgifter och förmånersjälv destyrelse. beslötföreningens Man om
försäk-själv kontrollenutfördeskulle gälla, och attavmansom

folkligavis detriktigt På såutnyttjades påringen sätt.ett var
reella.lekmannakontrollen i högsta gradinflytandet och
sjukförsäkringenorganisationsforrnema förutveckladesGradvis

försäkrings-samtidigtalltriktning täckai störremot att somgrupper
för allaoch enhetlighetlikformighetgick ökadvillkoren mot

utvecklings-befrämja dessaförviktigt instrumentförsäkrade. Ett att
ökades successivt.ansvarstagandetdet statligatendenser attvar

Sveriges allmännaorganisationen,rikstäckandeden förstaNär
blev målsättningenhade bildats år 1907,sjukkasseförbund, snart att

sjukförsäk-statligt regleratfinansierat ochåstadkomma statligtett
verksamheten.viktig delOpinionsbildningringssystem. en avvar

med-likformiga villkor för allarättvisa ocheftersträvadeMan
möjligtkollektivsåspridning riskernaborgare, över stora somen av

skulle utbetalas deförmånemamöjliga garanti föroch högsta näratt
målethade nåtthalvsekel, år 1955,behövdes. Efter ett om enman

fullständigt förstat-garanterad Ettsjukförsäkringallmän staten.av
finansie-helt statligtförsäkringen blevligande skedde år 1974, då

rad.
socialförsäk-enda inslaget iArbetslöshetsförsäkringen detär

bildade de förstaFackförbundenförstatligats.inte harringen, som
respektive förbund ochknutna tillarbetslöshetskassorna, som var

försäkringförbundets medlemmar. Dennaförendast öppna
fortfarandevilkaarbetslöshetskassorna,administreras är egnaav
dock statsbidrag tillutgårföreningar. Alltsedan år 1937ekonomiska

Arbetsmark-arbetslöshetsförsäkringen och utövarstaten genom
tillämpning. Vidareförsäkringen och desstillsynnadsverket över

gjorts allmänarbetslöshetsförsäkringenhar attäven personer,genom
få s.k.arbetlöshetskasssa, kanerkändmedlemmar iär ensom

stöd utbetalas försäk-arbetsmarknadsstöd KAS. Dettakontant av
ringskassoma.
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Sammanfattningsvis kan alltså konstateraman

försäkringsslagen,Två yrkesskade- och pensionsförsäkringar-av
har alltid varit statligt reglerade och finansierade. Administra-na,

tionen från början helt statlig. Från och med år 1953 respek-var
tive år har1962 för administrationen varit delat mellanansvaret

och de fristående sjuk- respektive försäkringskassoma.staten Det
i samband med ATP-reformen sjukkassoma byttevar som namn

till försäkringskassor
forsäkringsslag,Ett sjukförsäkringen, från början heltvar

oberoende och administrerades enskilda föreningar.statenav av
Alltsedan år 1955 den statligt reglerad ochär ocksåsenare
statligt finansierad statligt beslutade skatter och avgifter,genom
medan dess administration delad mellan och de formelltär staten
fristående sjuk/försäkringskassoma

försäkringsslag,Ett arbetslöshetsförsäkringen, har fackligtett
huvudmannaskap med statlig delfinansiering. Medlemskapet i en
arbetslöshetskassa bygger på arbetar i yrkeatt ettman som
omfattas arbetslöshetskassans verksamhetsområde. Administ-av
rationen sköts arbetslöshetskassorna med statlig tillsyn frånav
Arbetsmarknadsstyrelsen. mindreDen del KASutgörssom av
beräknas och utbetalas försäkringskassoma.av

Grundläggande idéer om

socialforsäkringsadministrationen

Uppbyggnaden socialförsäkringssystemen, i synnerhet vadav
beträffar sjukförsäkringen, drevs och präglades uttalade ideerav om
initiativ- och genomförandekrañen i den ideella folkrörelsen. Gustav
Möller socialminister i perioder under åren 1926 till 1951 uttryckte
skillnaden mellan sjukkasserörelsen och andra folkrörelser på
följande sätt:

"Kring arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen, kooperationen
står ständigt stridens larm och Arbetarrörelsen ärgny. en
proteströrelse. Nykterhetsrörelsen kamprörelse denär moten

rusdjävulen. Och kooperationen rörelseärs. moten
monopol och privatkapitalism. detAnnat med sjukkasse-är
rörelsen. Den för icke strid några samhällsgrupper, denmot
anfaller särskilda klasseringa omhuldade ekonomiskaav
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behovmänniskorsfattigahar vuxitDenintressen. avupp ur
hjälp."inbördes

1932Sjukkasse-Tidning,SvenskMöller,Gustav

modernadeti framväxtenbetydelseSjukkasserörelsens stora av
haropinionsbildareochorganisatörbådevälfárds-Sverige som --

medkonstruktionensärskildadenbibehållandemotiverat ett av
Även sjukförsäkringenförsäkringskassor.fristående närformellt

unika och,dennabevaravalde1955förstatligades år att somman
administrationenförOrganisationsformoklarajuridisktblev,det då

sigförsäkravillemotivenuttaladeförsäkringen. De att manvarav
ledstjämavarithadefolkrörelsetradition,ideelladen enatt somom

skulleframväxt,organisationensochsjukförsäkringensunder
för detfungerafortsättningeni garantochbevaras även som

lokaltformdennaföljde justsärskilda avavsomengagemang
sjukkassomakonstateradeförtroendemannainflytande. Man att

ochflexibilitetpåhade visatdeochfungerade väl storatt prov
införpånödvändigtocksågenomförandekraft. Detta att ta varavar

1960-ochunder 1950-genomfördesreforrnprogramde stora som
talen.

MöllerGustavskepsisuttaladedenhör ocksåhistorienTill som
statligtrenodlatinförahystepolitikerledandeandra ettoch mot att

understrykasböroch detmenadeMöller atttjänstemannastyre. -
successivtsocialförsäkringarnadåårtionden,de togunderdetta var

tidensdenökadelångsamt attochform statens engagemang -
i denförmånsreglematillämpaskulleinteochjurister experter

mening.politikernasochlagstiftarensandagenerösa varsom
starktgaranteradeOrganisationsform ettville haMan somen

därförvaldedeltagande ochfolkligt attochlekmannainflytande
icke-statligafristående,försäkringskassomabehålla organ.som

detledningsansvar,dubbleradedetmedvetetskapadesDärmed
organisationen.gäller inomdagi"dubbelkommando" änsom

försäkringar-allt flersamordnadesframåt1950-talet ochFrån av
uppgifttillsamtidigt utöverfickFörsäkringskassoma att,na.

ochförsäkringarstatligaantaladministrerasjukförsäkringen, ett
tillsyns-centralapensioneringen. Denden allmännabl.förmåner a.

således delafickförsäkringskassomafriståendeoch demyndigheten
verksamhet.omfattandealltmerväxande ochstadigtföransvaret en

sinfickoganisationennuvarandedendå1962,Alltsedan år
entydigtsocialförsäkringen på sättföråtagandethar ettutformning,

inklude-socialförsäkringen,tidpunkt blevVid dennastatligt.varit
varitdessfram tillförsäkringskassansjukförsäkringenrande som
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försäkringsgivare för, reglerad i lagen 1962:381 allmän för-om
Ävensäkring. försäkringskassans verksamhet, behörigheter och be-

fogenheter reglerades i denna lag 18 kap. förRamama försäk-
ringskassans uppgifter blev därmed tydliga och förutrymmet en
självständighet för kassan i praktiken mycket begränsat.

Idag kan konstateras resultat 150 åratt ett närmaresom av en-
lång historia socialförsäkringsadministrationen i svenskutgör en-
offentlig förvaltning unik Organisationsform med dels statligen
myndighet central nivå, formelltdels fristående försäkringskassor

regional/lokal nivå. Hela organisationen dock statligt regleradär
och i sin helhet finansierad med statliga medel. Denna organisation
administrerar de helt statligt reglerade och helt statligtnumera
finansierade socialförsäkringama, vilka tillsammans förstår närmare
30 hushållens årliga totala konsumtion.procent av

Genom denna ovanliga organisationsfonn har särskilda förutsätt-
ningar för starkt lokalt förtroendemannainflytandeett och engage-

kunnat bevaras. har,Detta framgått kapitel haftmang som av en
starkt positiv betydelse för verksamheten. Organisationsformen har

vilket också har redovisatsäven, i kapitel lett till alltmer besvä-
rande oklarheter i fråga hur ledningsansvaret ska fördelatom vara
i organisationen helhet.som

Ledningsansvaret7.3

Frågan hur ledningsansvaret inom organisationen skulle fördelasom
har varit till diskussion i flera omgångar sedan år 1955, och viduppe

tillfällen också behandlats i statliga utredningarett en närmarepar
redogörelse lämnas i bilaga 4

Från gång till har någon mindre justering i deannan man genom
formella reglerna eller med hjälp medverkan lyckatsextern över-av
brygga problemen och finna modus vivendi hållitett nytt ytter-som
ligare några år de oklarheter, följer försäkrings-trots att som av
kassomas speciella formellt fristående och självständigastatus som
juridiska har bestått. Möjligheterna till ytterligare justeringorgan,
förefaller uttömda, något under utredningens arbetenu vara som
bl.a. uttryckts önskan utredningen inte ska föreslåattsom en om
några "nya trollformler".

Som framgått kapitel har6 det dubblerade ledningsansvaretav
påverkat organisationens förmåga fatta strategiska lednings-att
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varitharledningsansvaretsplittradedetKonsekvensernabeslut. av
ADB-stöd, bristerdåligtformianställda,deför ettkännbara t.ex. av

och dechefstillsättningarlångsamma etc.kompetensutvecklingen,i
försäkrade.till deservicenpåverkaförlängningeniriskerar att

dettydligtalltmer ärblivitdethar attutredningsarbetetUnder
dendvsledningsansvaret,itydlighet attskapanödvändigt att

upphöra.bördettadubbleringenhittillsvarande ansvarav
huvudmanna-försäkringskassomasfråganaktualiserarDetta om

juridiskmedfriståendeställningdvs derasskap, enorgansom
fastställas.entydigt kanintestatus, som

principiellaöverväganden ochminagår påjagInnan närmare
kortvill jaghuvudmannanskapkassomasställningstaganden om

led iharalternativa prövats ettför de vägarredogöra somsom
utredningsarbetet.

tydlighetskapaför7.4 Vägar att

denifrånkommaförolikaarbete har vägarutredningens attUnder
diskussionenIledningsansvaret prövats.dubbleringennuvarande av

ochskolastyrningmedbl.a.gjortsjämförelserhar statens av
vidanvändsutförarmodellbeställardenoch medsjukvård som-

Materialverk FMV.från Försvaretsupphandlingförsvarsmaktens
mellan dessaskillnadergrundläggandeemellertid någrafinnsDet

inombedrivsverksamhetdenochkaraktärverksamheters som
socialförsäkringsadministrationen.

kommunsjukvården harochskolanskillnadväsentlig ärEn att
socialförsäk-verksamheten. Inomforhuvudmanlandstingoch som

ochskolanVidareverksamheten.för ärhuvudmanringen är staten
respektivekommunalamedfinansieradedeltillsjukvården största
allmänna,bidrarskattemedel. Statenlandstingskommunala genom

Socialförsäkringamastatsbidrag.specialdestineradeickehuvudsaki
avgifter. Statensskatter ochbeslutadestatligtfinansieradeheltär av

ramlagstiftningdelssjukvårdskola och utövasstyrning engenomav
att tillhanda-skalllandstingrespektivekommunställer kravsom

kvalitet,visssjukvårdhälso- ochrespektiveundervisninghålla av
Socialför-efterhand.kontroll iochuppföljningtillsyn,dels genom

formregelverk idetaljeratsäkringama ettstaten avstyrs genomav
de olikatillämpningsföreskrifter förochförordningarlagar,

statsförvaltning-inomAdministrationenförmånsslagen. styrs genom
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mâl- och resultatstyming,gängse regleringsbrev Verk-en etc.
samheten inom skola och sjukvård produktion tjänster.avser av
Inom socialförsäkringen det i huvudsak fråga myndighetsutöv-är om

och beslutaning, vilka förmånerprövaatt skall utbetalas tillom som
enskilda individer. När det gäller FMV:s verksamhet gäller den
varken myndighetsutövning eller produktion tjänster utanav
varuproduktion, vilket skapar helt andra förutsättningar för statens
styrning verksamheten liksom för förekomsten konkurrens iav av
produktionsledet.

överväganden vilka kan för kommavägar tillprövas attav som
med problemenrätta med det dubblerade ledningsansvaret inom

socialförsäkringsadministrationen måste för bli meningsfull utgåatt
från det faktum huvudman och finansiärär för verksam-att staten
heten och lagar och förordningar iatt detalj reglerarstaten degenom
förmåner skall Med sådan utgångspunkt harutges. undersom en
utredningsarbetet två i fonn olikaprövats modellervägar med ettav
renodlat ledningsansvar. Den modellen fulltär att ut satsaena
kassomas nuvarande Organisationsform och överföra hela lednings-

på dem. Den centrala myndighetensansvaret uppgifter får då
begränsas till för tillsyn och kontroll i efterhandatt svara samt
uppföljning och utvärdering försäkringstillämpningen.av

I sådan modell skulle de 25 kassoma bli självständigaen
organisationer statsbidrag, till täckande helaemottar derassom av
verksamhetsbudget, direkt från regeringen. inteFör skapaatt en ny
dubblering i ledningsansvaret skulle varje försäkringskassa helt och
hållet leda sig själv utifrån regeringens direktiv. Mål -och
resultatstymingen liksom uppföljningen kassomas verksamhetav
måste då utgå direkt från Socialdepartementet. blirDet således inom
regeringskansliet de preciseringar får krävs förgörassom attsom
ledningen ska kunna fungera för de 25 kassoma. Det blir självfallet
också regeringskansliet får uppföljningar och föragöra resultat-som
dialogen med och de 25 kassoma. Anslagsframställningarvar en av
och årsredovisningar lämnas direkt från de kassoma25 till rege-
ringen. I sådan modell finns det inget regeringenänen annatorgan

skulle kunna för den föregripande tillsynen i formsom svara av
föreskrifter, allmänna råd, leda den inforrnationsverksamhetsamt att
och de utbildningar erfordras för stödja kassoma iattm.m. som
uttolkningen de lagar och förordningar gäller för de olikaav som
förmånsslagen. Med sådan modell försvinner det administrativaen
ledningsansvaret från den centrala myndigheten, roll reducerasvars
till renodlat gälla uppföljning och tillsyn iatt efterhand attav
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försäkringstillämpningenför ettsittsköttharkassoma ansvar
effektivtochkorrekt sätt.

i denkassomainordnamodellenrenodladeandra är attDen
till denorganisationendvsförvaltningsstrukturen,statliga anpassa

i Imyndigheterregionalaför staten.gällerordninggängse som
statligförsäkringskassanregionaladenblirmodelldenna en

myndig-centraladenfördelas viaAnslagsmedlenlänsmyndighet.
med läns-dialogiochanslagsmyndighetheten, är ensomsom

ochregeringresultatkravmål- ochde"översätter"myndighetema
ochVerksamhetsmåluppföljningsbaratillfasthar lagtriksdag

såväl denförsedanmyndighetencentralaresultatmått. Den svarar
uppföljning ochövrigtillsynenefterföljandeföregripande samtsom

statligaför degällervanligtvisordningutvärdering. Detta är somen
nivåerlokalaregionala ochcentral,medbedrivsverksamheter som

ochRiksskatteverketsförkapitelbeskrivits i 5hartidigareoch som
del.Arbetsmarknadsverkets

medsåvälfungeraför kunnaskullemodellenförsta attDen -
förvaltningoffentligförmodellsvenskahittillsvarandetillhänsyn

harstyrningresultatorienteradformdentill somavnyasom
förändringarlångtgåendeställa krav påinomintroducerats staten -

hoskompetensoch påarbetssättSocialdepartementetsi ny
överskåd-inomtroligtknappastDetförsäkringskassoma. är att man

arbetsuppgifterdenna ettläggabereddtidlig typär att av
socialförsäkrings-justpåinnebäraskulleDetdepartement. att man

ministeriertill demotsvarighetinrättadeSverigeområdet i somen
i andraförändringEU-länder,i andrafinns samman-somenex.

styrningendepartementaladenskulleAlternativthar awisats.hang
denmellanresultatdialogenvarförsummariskbliochbegränsas mer
blikunnaskulleinteregional/lokala nivånoch dencentrala nivån

dvscentrala,frånstyrningenskulleSannoliktuttömmande.särskilt
formellfå formenbehövadepartementala, nivånden merav

stridasinskulle idetaljerad nivå. Detta motturregelstyming mer
resultatstyming. Hosmål- ochfördjupadambitionen om en

ochökademodell krävaskulle dennaförsäkringskassoma resurser
ochanslagsberäkningarförgällerbåde vadkompetens ansvar

formiutvecklingförsäkringsutgiftemas samt avomprognoser
riskerarDärtill kommeröverväganden.juridiska att m.m.prognoser

förefallermetodproblem. Detökadetill följdosäkrabliatt avmer
ställenolika25sådan kompetensbyggarationelltmindre att upp

oftakompetensdennabeträffandedetsärskiltlandet typi avsom-
kunnahuvud skaför kompetensen"kritisk massa" överbehövs atten
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uppstå, och för den skall kunna bevaras och utvecklas i takt medatt
utifrån kommande krav förändring.på

andraDen modellen skulle ansluta till den ordningen förgängse
ledning statliga myndigheter och inte kräva några särskilda reglerav
eller styrinstrument. För del jag dock, vilket framgåregen anser
nedan och i kapitel det finns skäl vissa undantag frånatt göraatt
den traditionella ordningen för ansvarsfördelning mellan central och
regional myndighetsnivå i syfte förstärka den regionala nivånsatt
inflytande.

Ändrat huvudmannaskap7.5

Kassomas huvudmannaskap har sin historiska förklaring. dag kanI
konstatera frågan kassomas huvudmannaskap fögaatt ärman om

känd utanför de direkt berördas skara inom ledningsgruppema. För
de försäkrade medborgarna saknar frågan huvudmannaskapetom
praktisk betydelse bl.a. då försäkringen helt statligt reglerad ochär
skall tillämpas likformigt i hela landet. Vidare det fråga,är en som
huvudsakligen ledningsnivån inom organisationen. Underengagerar
de besök och intervjuer utredningen gjort har det framkommitsom

för de flesta anställda inom kassoma spelar frågan huvud-att om
mannaskapet ingen roll. Man ingen egentlig förändring vidstörre ser

övergång till statligt huvudmannaskap, eftersom såväletten
finansieringen regelsystemen redan helt statligt beslutade.ärsom
Däremot önskar få slut motsättningarna på ledningsnivånman

skapas förhållningssätt saknas. Vidare lideratt gemensamtsom av
bristerna i ADB-stödet.stortman av

För åstadkomma tydlighet i ledningsansvaret behöver alltsåatt
det dubbelkommando, idag råder inom organisationen, bort.tassom

finns mångaDet skäl till det, vilket framgått kapitel 4närmare av
och Låt mig här bara peka på dessa motiv:tre av

mål- ochDen resultatstymingen förutsätter fungerandenya en-
dialog mellan central och regional/lokal nivå, vilket i sin tur
förutsätter roll- och ansvarsfördelning tydlig ochären som
accepterad alla nivåer inom organisationen.av

länge kassomaSå fristående har de alltid formell "gåär rätt att-
sin väg", träda lösningar och strategierattegen ur gemensamma

skulle ha helheten.gagnatsom
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Otydlig roll- och ansvarsfördelning medverkar till att sam--
manhållningen i försvårasorganisationen vilket medverkar till
bristande helhetsperspektiv frånvarooch förhåll-gemensamtav
ningssätt.

Utgångspunkten för utredningens förslag skall enligt direktiven vara
socialförsäkringen nationellt enhetligt finan-äratt ett system, vars

siering och reglering statsmakterna beslutar Samtidigt detärom.
nödvändigt skapa tydlighet i roll- och ansvarsfördelningen inomatt
organisationen. Behovet härav har bekräftats under utredningens
arbete. i förstaDet hand ledningsansvaret, sin dubble-är som genom
ring, otydligt. Under utredningsarbetet har olika förär vägar prövats

skapa tydlighet. har därvid framgåttDet så länge socialförsäk-att att
ringarna nationella och statliga skulle renodling försäkrings-är en av
kassomas självständighet ställa långtgående krav förändringarpå i
Socialdepartementets arbetssätt och på kompetens hos kassoma.ny
Vidare skulle möjligheterna till fördjupad mål- och resultatstyr-en
ning starkt begränsas. Bortfallet central myndighet för ledningav en

verksamheten skulle fåvidare konsekvenser för normgivningenav
inte förenliga med de arbetsformer tillämpas i svenskärsom som

förvaltning. åstadkommaFör tydlig roll- och ansvarsfördel-att en
ning och komma ifrån dagens ordning med dubblerat lednings-ett

bör därför försäkringskassomas huvudmannaskap ändras såansvar
de inordnas statligai den myndighetsstrukturen, formelltdvs ochatt

entydigt övergår till statliga regionala förvaltningsmyndig-att vara
heter.

förstärkt7.6 ochBevarat

regionalt/lokalt inflytande

väsentligt det regionala/lokala inflytandetDet förblir starkt iär att
organisationen. inflytandeDetta förekommer i två fonner. Det ena
följer förtroendevaldas funktion försäkringskassansi styrelse; detav
andra följer decentraliserad organisering verksamhetensav en av
processer.

Vad gäller inflytandet följer de förtroendevaldas med-som av
verkan gäller det på traditioner engageradeatt ta vara av
kassastyrelseledamöter. har under utredningens arbete tydligtDet
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för verksam-de förtroendevalda spelar viktig rollbelagts, att en
huvudmannaskapet motiverasheten. behovet förändringarOm avav

behovetbegränsningarna i dagens organisation, så kande olikaav
lokalt inflytande motiverasbevarat och förstärkt regionalt/ett avav

lokalt inflytandefinns i dagens organisation.de möjligheter Ettsom
förlekmannainsyn krävs,viktigt för verksamheten denär att ge som

och beslutsfattarnainforrnationskanal mellan medborgarnaatt vara
regionalaför understödja samverkan på den ochriksnivå samt att

samverkan med aktörer inom sjuk-lokala nivån. gäller bl.a.Det
med arbetsgivare ochvården, kommunen, arbetsförmedlingen och

förtroendemannamedverkanorganisationer. lokalfackliga Genom
mellansammanfallande ekonomiska intressen,kan också t.ex.

och försäkringskassa, bättre tillvaratas.sjukvård, arbetsgivare
professionellförtroendemännen tillföraSlutligen kan de lokala

kunskap i ledningsfunktionen.
och beslut läggsDecentraliseringens innebörd är att ansvar

Samtidigt förändrasutför produktionen.dennärmare styr-som
administrativa områdetTidigare regelstyming på detformerna.

kommer krav påmål- resultatstyming. Till dettamed ochersätts
för kvalitet.med bestämmande kriterier Dekvalitetsutveckling av

kontinuer-också uppdragsgivamasförsäkrade skall stå i fokus men
och kvalitet. Kunskapen ochväxande krav på effektivitetligt

de försäkrade problemfrån dem arbetarerfarenheterna nära omsom
tillvara.och behov förändringar bör tasav

kraftiga förändringar,med mycketallmänna utvecklingenDen
medflexibel organisationADB/IT-området kräverbl.a. på storen

kompetens-kraven innebärdelaktighet från all personal. De attnya
anknytning till verksamhetensske med starkutvecklingen måste

kvalitets-Uppföljning/utvärdering,utveckling i det dagliga arbetet.
daglig reflexion kring arbetetmed andra kräverarbete, samarbete en

fårkompetensplanering alltkunskapssökande. Individuelloch eget
verksamhetenkompetensförsörjningen inombetydelse ochstörre

lokala/regionala behov.bedömas utifrånmåste
arbetsfördel-innebär i sindecentraliseringfortsattEn tur att

respektiveförsäkringskassanmellan lokal och central nivåningen
uppgiftbör haförändras. centrala nivånbör DenRFV sättaattsom

resultaten.och utvärdera Enfördela medel och följamål, upp
och börkunskapsuppbyggnad nödvändigkonstruktiv dialog och är

varje organisationkontinuerligt lärande.för syfta till Ialla nivåer ett
förhållnings-idé ochdet finnasmåste ett gemensamtgemensamen

sådanför skapaverksamhetens inriktningkring ansvaret attsätt en-
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klimat därBetydelsen levandei ledningsfunktionen.ligger ettav
för och på resultatenoch vad tillfokuserar på är avvem manman

fordraruppnå dettakan inte överskattas. Attverksamheten att
upplevsmål och resultatkravpersonalen att somengageras,
delaktig.verklig meningmeningsfulla personalen i ärsamt att

kännedomregionala nivån har bästpå denDet är omman
lokalkontor ochkan bedömaförhållandena i regionen, och bäst var

hur organisationen bör beman-servicepunkter bör finnas ochandra
länsmyndighetenslokalkontorsnätet börFrågan avgöras avomnas.
redovisats fråntill förslagstyrelse. förslag ansluterDetta ett ensom
socialförsäkrings-gjorts inomutredning lokalkontorsnätet somom

lämnade sin 1995-12-06.administrationen. Utredningen rapport
Även socialförsäkringsnämndemas antal ochfrågor sammansätt-om

styrelse.länsmyndighetensning bör beslutas av
regionala nivån, bästlokala ochVidare det på denär mansom

arbetssituation, kompetens-personalförhållanden,överblickakan
personalansvaret för denArbetsgivar- ochutvecklingsbehov m.m.

den regio-personalen bör därför ocksåregionalt anställda utövas av
myndigheten.nala

organisation meddärför statligeftersträvasbörDet är ensom
förankring.regional/lokalstark

former för dialogUtveckling7.7 av

"individualiserade relationer"och

regional nivåochmellan central

och kapitelsamverkansformemaframgått kapitelhar 4Som av om
begränsningarmöjligheter ochden nuvarande organisationens6 om

regional/lokal nivåcentral ochinte dialogen mellanfungerar
organisationennuvarandetillfredsställande inom den trots en-

Kompetenstvister ochomfattande formell samverkansapparat.
verksamhet skallhar fattats, hurifrågasättanden vilka beslut somav

genomföras dränerar organisa-skallimplementeras och hur den
nuvarande dialogen ledereffektivitet.beslutskraft och Dentionen på

höjaochlångsamt Förframåt. Beslutsprocessen gårinte är trög. att
förutsätt-nödvändigt skapaorganisationen deteffektiviteten i är att

verket och decentrala ledningen iför dialog, där denningar en ny
ochhittar samförståndregionala ledningarna samsyn.
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Behovet stärkt dialog mellan den centrala regionalaochav en
nivån påpekades i förstudie till denna utredning i regering-samten

direktiv för utredningen. Enligt dessa skall utredningenens ge
förslag former för hur individualiserad relation mellan verketen

försäkringskassomaoch skall kunna utvecklas. förstudienI presente-
rades skiss på hur sådan relation skulle kunna Dennaut.en en se
skiss innebar det centrala verket kunde betraktas beställa-att som en

och den regionala nivån utförare. Mellan beställaren ochre som en
utföraren skulle det slutas "kontrakt" skulle klargöra denett som
centrala respektive regionala nivåns uppgifter och ansvar.

För kunna konkretisera former för individualiserad relationatt en
mellan verk och försäkringskassor skulle kunna komma tillsom

med den bristande dialogen har utredningen undersökträtta
samverkansformer i andra organisationer vilka redovisats i kapitel
Utredningen har i frågadenna också biträtts Statskontoretav som
arbetat fram underlag olika och driftsfonner kan stödjastyr-om som
individualiserade relationer. Statskontorets uppdrag ingick vidareI

vilka förutsättningar bör gälla för dessa ochatt att styr-ange som
driftsformer skall kunna fungera och leda till individualiserade
relationer.

Statskontoret konstaterar efter sin genomgång olika ochstyr-av
driftsformer offentligi förvaltning att

för förtydliga samarbete och"...man samverkan mellanatt ett
olika organisatoriska förenheter och precisera vadatt som
skall utföras naturligtvis kan skapa beställar-utförar-en
relation och tala i beställare och utförare. Häri-termer av

kan utveckla och stärka dialogen mellan olikagenom man
nivåer i organisation.en

Någon tillämpning beställar-utförarmodellen det sättav
sker inom kommuner och landsting framstår dock intesom
möjlig inom socialförsäkringsadministrationen. Model-som

len, den vanligen definieras, förutsätter nämligen attsom man
uppdelning i tydliga beställar- utförarfunktio-ochutöver en-

skapar affärsmässiga relationer och upphandlingattner mer-
i konkurrens mellan olika anbudsgivare. Dettagörs ärsenare

rimligen inte aktuellt för socialförsäkringsadministrationen."



Överväganden principiella... 121och

detvidareStatskontoret konstaterar att

köp-säljsärskilja och beskrivameningsfullt"...inte är att som
köp-säljsåmodell.fristående Detoch är attsnarareegenen

idriftsformer,modeller ochi andrainslag t.ex.är ett
uttryckasbörmodellen, ochbeställar-utförar snarast som

köp-säljrelationer."

bilagaåterfinnsunderlagStatskontorets som
behovetframkommitdetharutredningsarbetetI att av

delsmotiverashuvudsakligenrelationerindividualiserade av
centraldialog mellansamverkansformer ochnuvarandebristerna i

förutsättningarskildaregionaltdet finnsdelsregional nivå,och att
förcentrala nivånfrån denstyrningolika stöd ochfordrar attsom

effektivt.fungeraskall kunnaverksamheten
det inte kansamtidigt konstateratsutredningsarbetetiharDet att

verksam-och styrningsamverkanlåta allmeningsfullt att avvara
finns flerarelationer.individualiserade Detskeheten genom
administra-inomsamlathanteras påbörfunktioner sättettsom

tionen.
materialdriftsformerochutredningStatskontorets samtstyr-om

detvisarochinhämtade från sakkunnigasynpunkteroch attexperter
individua-modell för hurföreslå någon specifikfinns skälinte att nu

socialförsäkringsadministra-inomskapasrelationer börliserade
detutredningens uppdrag;hellerinte är atttionen. Detta är snarare

Med hänsynutvecklas.dessa relationer kanför hurföreslå former
administrationenverksamhetsförändringaromfattandetill de som

detpensionssystemgenomförandetbl. ärstår inför ett nyttava. --
detta arbete,försvårarorganisationen inte tvärtomangeläget utanatt

stödja det.bidrar till att
lämpligtdetsocialförsäkringsadministrationen kan attInom vara

syftefinns iredanaktiviteterutveckla vissafrån ochutgå attsom
kassabe-nuvaranderelationer. Deindividualiseradeåstadkomma

skulleochadministrationeninommycket uppskattadesöken är
inriktatinnehållfåromvandlas så de attkunna ettatt mer

Sådanadesamma.uppföljningarmål ochverksamhetensbehandla av
bl.a. AMV,årligenpraktiseraslänsgenomgångarindividuella av

vilketsocialförsäkringsadministrationennorskaoch denRSV
verksamhets-dialog,förLiknande formerkapitelbeskrivits i

regionalockså påanvändsuppföljningaröverenskommelser och
försäkrings-i antalsocialförsäkringsadministrationennivå inom ett



Överväganden122 och principiella...

kassor. tillämparHär kassadirektören denna styrning ochtyp av
samverkan med sin lokalkontorschefer/områdeschefer.

Inom Arbetsmarknadsverket har formerna för länsgenomgångar-
utvecklats under flertal år. Genomgångama budget-ett rörna som

prioriteringar och resultat, i överenskommelseutmynnarresurser, en
mellan verksledning och länsarbetsdirektör utvecklingsområden.om

följsDessa sedan i planeringssamtal och uppföljningsmöten. Enupp
bör länsgenomgångar i likhet med densträvan norskagörs,attvara

socialförsäkringsadministrationen, varje år eller åtminstone
år inom Arbetsmarknadsverket.vartannat som

Avslutningsvis vill jag mitt ställningstagande utgårpoängtera att
från moderna styrformer tillämpas. Dessa behöver utvecklas ochatt

för tillgodose socialförsäkringsadministrationensattanpassas
verksamhet och dess krav på likformig hantering samtidigt som man
bejakar verksamheten har sin bas på den regionala och lokalaatt
nivån och arbetet i huvudsak utförs regionalt/ lokalt. Innebördenatt

detta fler uppgifter, följer nuvarande bestämmel-är änattav som av
för vad försäkringskassoma för, skulle kunna överläm-ser ansvarar
till den regionala/lokala nivån. såledesDet inte frågaärnas om en

"uppifrån -och nerstyming" utveckling mål- och resultat-utan en av
styming eftersträvas. Utgångspunkten för utvecklingsom av
styrformema ligger i det faktum de regionala och lokalaatt organen
utför arbetet och har kontakterna med de försäkrade. Ledningen för

mål -och resultatstyrd verksamhet måste för denna skall bliatten
effektiv tillvarata och den kunskap kontinuerligtomsätta växersom
fram det dagliga arbetet. Samtidigt bör helhetsperspektiv och vi-ur
anda olika understödjas så hela organisationen och alla isätt att
den blir delaktiga i och för de målentar attansvar gemensamma
uppnås. centralaDen styrningen bör inriktas hålla dialogenmot att
kring de målen levande och återkoppla resultatenattgemensamma
från uppföljningar och utvärderingar. Den centrala styrningen måste
också inriktas myndighetsutövningen sker korrekt ochmot att
tillförlitligt.

förvaltningsorganisationenFör skall få goda förutsättningaratt
för sitt mål- och resultatstymingsarbete krävs det i sin såsomtur,

också konstaterar bl.a. i ELMA Ds 1994:81 ochrapportenman -
i riksdagsrevisoremas 1994/95 Kontroll.1 socialförsäk-rapport av
ringen, statsmakterna lägger sig vinn det finns godatt attom en
verksamhetsanpassning i den övergripande styrningen och att
styrinstrumenten utformas och används i enlighet hänned".
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förorganisationtillFörslag8 ny
socialförsäkringsadministrationen

sammanfattning:iFörslagen
myndighetsstruk-statligainordnas i denFörsäkringskassoma

turen
lokal-beslutastyrelse fårFörsäkringskassomas rätt att om

kontorsnätet
in-beslutastyrelse fårFörsäkringskassomas rätt attatt om

socialförsäkringsnämndemailedamöterochrätta utse
för-rollfår aktivarestyrelseFörsäkringskassomas somen

de försäkradetroendemän för
regionalt anställdaför denpersonalansvaretArbetsgivar- och

.
försäkringskassanpersonalen utövas av

driften ADBförBudgetansvaret systemgemensammaav -. bud-Vissa delarförsäkringskassoma.tilldecentraliseras av
inflytandecentral nivå.kvar på Kassomasliggergetansvaret

skall utvecklasochbefintligaför utveckling systemnyaav
utredas iskyndsamtför detta börförstärkas.och Formema

organisationenordning inomsärskild
Socialförsäk-förnyat centralt verkarbetsformer förNya ett -

ringsverket
regional nivåcentral ochsamverkan mellanDialog och ges.

förutsättningarnya

omvärldsbeskrivningframtids- ochmed kortkapitel inledsDetta en
kan kommade förändringarbelysa någrasyftar till att somavsom

olikaframtid ochöverblickbarunderaktualiseras sättatt somen
socialförsäkringsadministrationen.arbetet inompåverkakan

preciseringorganisation medtillförslagetDärefter redovisas avny
respektiveden regionalaåvilarbefogenheterochde somansvar

föregåendeiförutsättningarutifrån decentrala nivån som angavs
kapitel.
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Framtid8.1 och omvärldsförändringar

Inom socialförsäkringen pågår omfattande förändringsarbeteett
många områden. En genomgripande reformering ålderspensions-av

har beslutats. Långtgående förändringar i sjukförsäkringensystemet
förbereds. försämrade statsfinansiellaDet läget ställer krav
besparingar såväl i förmånema i administrationen. Fönnånersom

restriktivt. försäkradeDe förprövas utsättsmer en noggrannare
kontroll.

Gemensamt för dessa förändringar de innebärär ompröv-att
ningar och många gånger minskningar tidigare beviljadeav
förmåner, och de genomförs i allt snabbare takt. Tiden frånatt en
riksdags- och regeringsbeslut till genomförande har krympt ett
dramatiskt vilket ställer krav på administrationenssätt, extremt stora
förmåga snabbt handläggningsrutiner,ADB-system,att anpassa
informationsmaterial etc.

Förändringarna innebär också något principiellt förnytt
socialförsäkringsadministrationen. Från ha varit förmedlareatt av
stadigt förbättrade förmåner i anda, har uppgiften förgenerösen nu
de anställda blivit förmedla minskande förmåner i allt restrik-att en
tivare anda. Samtidigt skall klarade hålla hög servicenivåattav en
och personligt bemötande inrymmer såväl empatiettge som som
effektivitet.

IT-utvecklingen innebär rutinuppgifter försvinner, samtidigtatt
kraven på kompetens hos de anställda Tekniken kanväxer.som ny

också medföra formerna för kontakter med och service till deatt
försäkrade radikalt förändras. S.k. kan förväntascards blismart
införda, 020-nummer börja användas och tekniska hjälpmedelnya
introduceras, det möjligt för de försäkrade själva hämtagör attsom
information förmånsregler och sina individuella rättigheter.om
Härigenom kan de anställda vid kassorna komma avlastasatt en
väsentlig del det nuvarande arbetet med telefonupplysningar ochav
rådgivning till allmänheten.

Intemationaliseringen och Sveriges medlemskap i har redanEU
fått och kommer få fortsatt betydelse för de svenska social-att
försäkringamas utveckling och utnyttjande. Dänned ställs också
krav de anställda behärska kunskapsområde.att ett nytt

flera politikområdenInom vidtas för närvarande åtgärder som
syftar till öka arbetskraftens geografiska och yrkesmässigaatt
rörlighet. Satsningar allmänpå och yrkesinriktad kompetenshöjning
liksom inriktningen de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna syftarav
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stimulera rörligheten. Arbetslöshetsförsäkringens utformningtill att
arbetssökande. Arbetskraftensskall påverka incitamenten till aktivt

rörlighet förväntas andra åtgärder öka. kandessa och Detattgenom
olikabli växande antal individer går i ochett typerur avsom

anställningar och växlar anställningsperioder med utbildnings-som
krav flexibilitet i socialför-perioder. kommer ställaDetta att nya

säkringsadministrationen. Samhällsinsatsema skall kunna stödja
individen olika skeden olika förhållanden.ochgenom

näringslivet och hos arbetsförrned-Samverkan med aktörer inom
ling, hälso- och sjukvård, socialtjänst och arbetsmarknadens parter

inletts för några år sedan behöver utvecklas och fördjupas.som
föranleds inte endast rehabiliteringsarbetetDenna samverkan av

kan för de har behovockså komma ökaattutan grupper som av
för arbetsförrnågan. gälleroch särskilt stöd återställa Detattextra

funktionshindrade/arbetshandikappade,bl.a. arbetslösa sjukskrivna,
försäkradehandikappade, invandrare och med diagnoser somunga

har sin grund i socialmedicinsk/socialpsykologisk problematik.
Riksdagens revisorer har i 1994/95:1 Kontrollrapporten av

socialförsäkringen pekat svåröverskådliga regler för socialför-att
säkringen leder till enskilda medborgare får begränsade möjlig-att

debatten och deras möjligheter kontrolleraheter del attatt ta attav
beslut mindre samtidigt speciellkassomas blir behovetsom av

enskilt fallinformation i varje ökar. försäkringskassoma ökarFör
administrationen, behoven information och kontroll. blirDetav

för statsmakterna förutse effekterna enskildaockså svårare att av
revisorer för-beslut. Riksdagens antal möjligheter tillettanger

enkling i regelsystemen skulle resultera i bättre information tillsom
medborgarna, effektivare kontroll, utvecklad intern ochintern extern
revision tydligare information till riksdagen.samt

Justitiekanslern sitt yttrandeJK har i 1995-12-21 RRV:söver
-systembrister och fusk i välfärds-RRV 1995:32 FUSKrapporter

Förtidspension fusk och systembristerRRV 1995:33systemen, -
och bidragsförskott effektivitetsrevisionRRV 1995:34 ettav-
statligt stöd till barnfamiljer föreslagit utredningsarbeteatt ett

rättsligaför frågornakommer till stånd belysa de inom välfärds-att
Enligt mening det viktigt få till ståndJKs ärsystemen. att ett mera

samordnat effektivarebl.a. i syfte få kontrollverksam-system att en
het samtidigt effektivareden enskildes rättssäkerhet Entryggas.som
bidragskontroll fordrar meningenligt genomgång ochJKs en
reformering de rättsliga reglerna. räcker inte med administra-Detav
tiva åtgärder.
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Social FörsäkringI ESO-gruppens Ds 1994:81 En utgårrapport
från huvudtanke socialförsäkringama bör kunnaattman en om

helhet, principiella frågorbetraktas då många ärsom en gemensam-
för de olika delarna socialförsäkringen. undersökerManma av

därför möjligheten ihop olika till enda.slå de latt systemen ett
fördiskuteras de olika förutsättningar råder de olikarapporten som

delarna socialförsäkringen och modell därpresenterasav en
försäkringsförvaltning från med omhändertagandetsärskiljs arbetet

individen.av
påbörjade förändringen vad länsindelning ochDen avser sam-

verkan mellan län kan förväntas fortsätta. föreslagnaDen samman-
försäkringskassoma i Skåne till för Skåneslagningen länav en

utveckling.försäkringskassa led i sådanär ettgemensam en
olika sammanhang har således under tid många idéerI senare

framförts såväl förenkla försäkringslagstiftningenatt attsomom
omforma för och organisationen socialförsäkringensansvaret av
totala verksamhet. Sådana eventuella förändringar kommer själv-
fallet också påverka den organisation kan komma attatt som
behövas i framtiden.

förslag från de förhållanden ijag utgår dagDe presenterar som
förändringar riksdaggäller och från sådana har beslutats ochsom av

försvåraregering. övrigt har förslagen utformats så de inte skaI att
underlätta andra förändringar kan komma.utan snarare som

syftar till administrationens förmåga kunnaFörslagen stärka attatt
förändringar tillsig såväl till i socialförsäkringen andraanpassa som

omvärldsförhållanden. alltid svårt sia framtidenDet är attnya om
takt samhällsförändringarmed den och det tempo,men som numera

kännetecknas det uppenbart anspråken kommer växaär att attav
socialförsäkringsadministrationens flexibilitet förmågaoch medatt
kraft sig kraven förändring.ta an

Förslag till organisation8.2 ny -

enhetligt huvudmannaskap

organisation här föreslås syftar till tillgodose deDen attnya som
grundläggande kraven tydlighet i ledningsansvar, bevarat ochom

fungerandestärkt regionalt/ lokalt inflytande dialog mellansamt en
central och regional/lokal nivå. skall också kunna hantera tidensDen
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med snabba reformer i omprövande riktning och de omvärlds-krav
förändringar ochförändringar i form teknik, arbetslivets annatav ny

kan förutses. organisationen skall tillgodose deDen ävennyasom
redovisadeövriga krav identifierats i den tidigare analysen avsom

organisationen.den nuvarande
fortsattEnligt utredningens direktiv skall socialförsäkringen vara

nationellt enhetlig och statligt finansierad. på likformig,Kraven en
rättssäker effektiv tillämpning fönnånsreglema såledesoch måsteav
också tillgodoses.

Utifrån dessa utgångspunkter föreslår jag i enlighet med de-
redovisas i föregående kapitel- försäkrings-överväganden attsom

i den myndighetsstrukturen.kassoma inordnas statliga Deras status
formellt fristående ickeändras från med entydigtatt vara en

definierad juridisk till statliga förvaltningsmyndig-status, att vara
heter på regional nivå.

Försäkringskassomas formella huvudmarmaskap med i realiteten
begränsad självständighet byts det och de befogen-starkt mot ansvar

följer de blir länsmyndigheter. Mina förslagheter attsom av egna
dessa länsmyndigheter vissa befogenheter.innebär också att ges nya

försäkringskassomas position. innebär förHärmed stärks Förslaget
förkassornas del ledningsansvaret tydliggörs ochatt att ansvaret

organisationen på den regionala/lokala nivån utvidgas.
det gäller den länsmyndigheten föreslår jagNär namnet nya

benämningen, allmän försäkringskassa, bibehålls.den nuvarandeatt
blir för försäkradeenklast de och de anställda, och det innebärDet

undviker den merkostnad namnbyte innebär iettatt man som en
verksamhet denna omfattning.storaav

Organisationen på den8.3

regionala/ lokala nivån

förslag till ansvarsfördelning inomMina socialförsäkrings-ny
administrationen innebär i sammandrag den regionala nivånatt
behåller alla befogenheter idagde den har. avseendenI ett par
utökas den regionala nivåns beslutsmandat och i avseendenett par
sker omfördelning mellan styrelse och direktör. Påen av ansvar
detta vis kommer förtroendemannarollen den regionala nivånpå att
renodlas förtill tydligare medborgarinflytandet, medanatt svara
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för den operativa verk-direktörens roll renodlas till att ansvara
samheten.

får i avseenden.Försäkringskassans styrelse mandat Dentrenya
skall

ochbesluta den regionala organisationens lokalkontorsnät1 om
servicepunkter

ochbesluta inrätta socialförsäkringsnämnder2 att utseattom
ledamöter i dessa

förtroendemän för de försäkradeaktivare roll3 ges en som

normalt åvilarövrigt skall kassastyrelsen ha de befogenheterI som
fall be-statlig myndighets styrelse, vilket i detta bl.a. innebär atten

årsredovisning, delårsrapport, underlag för anslags-sluta kassansom
revisionsplan. Mitt förslag i denna del motiverasframställning och

och för sig, mycketförsäkringskassoma, är storaatt var enav
penningströmmar. övrigtorganisationer hanterar mycket Istorasom

försäkringskassansingår i kassastyrelsens uppdrag prövaatt om
med verk-verksamhet bedrivs effektivt och i överensstämmelse

föreslåsyfte. Styrelsen skall biträda kassadirektören ochsamhetens
styrelsen finner motiverade.denne de åtgärder som

arbetsgivarfrågoma, förs det formellaavseende,I ansvaretett
Decentraliseringstanken markerasfrån styrelsen till direktören.

för försäkrings-jag föreslår regeringen i instruktionenatt attgenom
arbetsgivaransvaret inom sitt verksam-kassan direkt tilldelar kassan

försäkringskasse-hetsområde. kommerDetta utövasatt avansvar
direktören.

får i förhållande till dags-Direktören för försäkringskassan en
hon eller han beslutsansvaretläget förstärkt roll övertarattgenom

verksamhetsplane-från styrelsen för arbetsgivarfrågor, budget och
dock i instruktionenring. de två sistnämnda frågorna bör detI anges

först efter anmälan i styrelsen. övrigtför kassan beslut fattas Iatt
för ledningen verksamheten inomåvilar det direktören att svara av

utsträckning idag.sin region i samma som
bedömning förändringar, ägnade skapaMin dessaär ettatt att

förbevarat och förstärkt inflytandetydligare ledningsansvar samt ett
nivån, genomföras den dagliga verk-den regionala kan attutan

kassorna eller kassomas interna organisation behöversamheten
påverkas nämnvärt.
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Mina förslag innebär vidare att:

Försäkringskassans styrelse regeringen. På detta sättutses av
tydliggörs det nationella för verksamheten. Styrelseleda-ansvaret

bör nomineras motsvarande idag, dvsmötema sätt som av
partidistrikt. Styrelsen får i och med detta samtidigt regionalen
förankring. Förslaget innebär nackdelarna med dagensatt
ordning med två valkorporationer försvinner samtidigt densom
regionala förankringen bibehålls.

Under utredningens arbete har det förredovisats skäl att
utvidga antalet styrelseledamöter professionellaså företrädareatt
för några försäkringskassomas betydelsefullamestav sam-
verkansparter på den regional/lokala nivån kan ingå. Som
tidigare framgått kan samverkansbehovet dessa nivåer
förväntas öka i framtiden. frågaDetta behöverär en som

ytterligare, varför jag från förslagavstår läggaövervägas att ett
nu.
Direktören anställs och entledigas beslut regeringen.genom av
Mitt förslag grundas försäkringskassan regionaläratt en
statlig myndighet. Förslaget ansluter till den för statliga läns-
myndigheter ordningen. Regeringens beslut sker eftergängse
anmälan den centrala myndighetens chef skall dess-Denneav .
förinnan ha inhämtat yttrande från den regionala styrelsen, vars
bedömning bör redovisas till regeringen.
Direktörens nyanställninglön vid beslutas instansav samma som
beslutar anställningen. efter lönerevisionLön beslutas denom av
centrala myndighetens chef, naturligen inhämtar synpunktersom
från företrädare för kassastyrelsen och den regionala organisa-
tionen i övrigt.
Socialförsäkringsnämnderna inrättasSFN beslut dengenom av
regionala kassastyrelsen och SFN-ledamöterna denna.utses av
Regeringen får precisera principer för inrättandenärmare av
nämnderna, nomineringsförfarandet och vilka ärenden skallsom
beslutas nämnderna. samband med den fortsatta beredningenlav

förslaget till organisation finnaskan det skäl övervägaattav ny
dels nämndernas beslutsansvar för olika ärenden, dels deom

formerna. för kassomas beslut inrättande ochnärmare om
tillsättande ledamöter.av

ordning innebär deDenna regionala styrelsemas inflytandeatt
ökar, något särskilt motiverat i detta sammanhang medärsom
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tanke deras lokalkännedom. Förslaget innebär även en
avlastning regeringskansliet och det centrala verket.av
Lokalkontorsnätets utformning och servicepunkter bör beslutas

kassastyrelsen. Med hänsyn till verksamhetens beroendeav av
ADB-stöd bör dock besluten föregås samråd med denettav
centrala myndigheten. Förslaget innebär, tillsammans med
förslagen försäkringskassan fastställerSFN, hela organisa-attom
tionen den verksamhet uppdragits kassan. blirDettaav som en
förändring i förhållande till dagens ordning RFV rätt attsom ger
meddela föreskrifter organisationen kassomas lokal-om av
kontorsnät. Enligt direktiven skall utredningen vid sina över-
väganden de krav bör ställas på lokalkontorsnätet ochom som
ansvarsfördelningen mellan den centrala och regionala nivån
lägga vikt vid krav på såväl tillgänglighet, kvalitet som geogra-
fiska hänsyn. kapitel har jag framhållitI 7 det denäratt
regionala nivån har bäst förhållandenakännedom i sinman om
region och därmed bäst kan bedöma lokalkontor och andravar
servicepunkter finnas.bör utredning lokalkontorsnätet harEn om
nyligen gjorts arbetsgrupp med företrädare för RFV ochav en

Ävenförsäkringskassoma. denna föreslår försäkrings-attgrupp
kassoma får för besluta lokalkontorsnätet.ansvaret att om

för beslut enskildaAnsvaret ärenden föreslås bli i praktikeni
oförändrat. harDock det under utredningens arbete framkommit
skäl för urvalet ärenden enligt dagens regleröveratt se av som
skall behandlas fortsattSFN. En beredning härav bör över-av

regeringen.vägas av
Förtroendemän för de försäkrade. Kassastyrelsen tilldelas en
aktivare roll medborgarnas förtroendemän inom socialför-som
säkringen. kassastyrelsemaGenom denna aktivare rollatt ge ser
jag möjligheter uppnå kontaktfonn liknande den sjuk-att en som
vårdens förtroendenämnder har.

Under utredningsarbetet har styrelseledamötemas nuvarande
roll länkar mellan de försäkrade, socialförsäkringen ochsom
socialförsäkringsadministrationen framhållits. försäkradeDe
önskar många gånger få förklaringar till olika beslut och möj-en
lighet framföra frågor och klagomål. Mitt förslag innebäratt att
styrelsens existeranderedan roll klagomål ochmottagaresom av
andra synpunkter verksamheten tydliggörs. Styrelsen skall
inte i prövningen enskilda ärenden, sinutnyttja be-utanav
fogenhet tillråd direktören verksamheten. Härigenomatt ge om
förstärks lekmannainsynen medborgarinflytandetoch i verk-



för... 131Förslag till organisationny

fårmedborgarnakontakten medförstärkningsamheten. Denna av
minskas och prövningenförmånersärskilda värde i tid dåsitt en

restriktiv.görs mer
områden där denbli deoch budgetfrågor börEkonomi- ett nyaav-

märkaskommerarbetsformerorganisationens mest.attnya
verksamhetsplaneringen föreslås hante-den traditionellaUtöver

indivi-dialog ochformändradbliringen att aven nygenom
utvecklasverksamhetsöverenskommelserduella "kontrakt"

ochdenna dialogregionala nivån. Iden centrala ochmellan
utvecklar denverksamhetsöverenskommelserdessagenom
innebördenpåregionala nivåncentrala och aven gemensam syn

ochresultat skall uppnåsverksamhetsmålen, vilkaolikade som
dialogenprioriteras.verksamheten ska Ivilka delar somav

och vilkabudgetramockså kassanspreciseras gemensamma
utvärderingar skaupppföljningar och göras,som m.m.

ekonomi- och budget-ansvarsfördelningen iformellaDen
årsredovisning,kassastyrelsen beslutarblifrågor föreslås att om

anslagsframställning, revisions-föroch underlagdelårsrapport
intemrevisionsrappon.anledningåtgärder medplan och av

budget efterverksamhetsplan ochbeslutarDirektören om
i styrelsen.anmälan

kollektivavtalsjrågor läggs påochför arbetsgivar-Ansvaret-
kassoma.

i dag dei kapitel behandlashar beskrivits 2tidigareSom
löneförhållanden inomanställnings- ochkassaanställdas ett eget

Arbetsgivarverkethuvudavtal.avtalsområde, med äregetett
avtalsslutandeFörsäkringskasseförbundettillsammans med part

förbund och SacoFörsäkringsanställdasför arbetsgivaren. är
huvudavtaletarbetstagarsidan. Enligtavtalsslutande parter
Arbetsgivar-föreskriverinte regeringengäller, annat, attom

Arbetsgivarverket bestämmerverket eller den utövarsom
arbetsgivar-avtalet.enligt Dessaarbetsgivarens befogenheter

föreskrifter delegeratArbetsgivarverketbefogenheter har genom
försäkringskassa.hand berördtill i första

och detförts inom utredningenharde diskussionerI som
framkommitArbetsgivarverket har detmedsamråd har skettsom

efterformella hinder förföreligger någradet inte ävenattatt en
avtalsområde ochbehållahuvudmannaskapetändring ett egetav

invändning kankassaanställda.huvudavtal för de Enett eget som
antalet huvudorganisa-utökningdetta innebärgöras är att en av

skulle kunnaarbetstagarsidan, vilkettioner anses vara en
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utifrånoönskad utveckling den hittillsvarande ambitionen försett
statliga arbetsgivarpolitiken. Alternativet inordnaden är att

försäkringskasseavtalet i det statliga avtalsområdet och det
statliga huvudavtalet. det gäller den materiella regleringenNär av

trygghetsfrågorlöner och andra allmänna fönnåner, pensioner,
skillnaderna mellan det statliga området och försäkrings-ärm.m.

kasseområdet begränsade. Avtalen på försäkringskasseområdet
har emellertid formats utifrån verksamhets- och personalför-

vid och avtalen grunden för de institutio-hållandena kassoma är
trygghetsstiftelsen, försäkringsföreningen utvecklings-ochner -

rådet- avtalspartema byggt för till stödjaatt tasom upp vara,
och utveckla arbetsgivar- och arbetstagarintressen i försäkrings-

fråga arbetsmarknadspartema,kassoma. Ytterst dennaavgörs av
inställning blir betydelse. Minsamtidigt statens storsom av

uppfattning det angeläget så mycket möjligtär äratt att som
ändringenbehålla nuvarande ordning. skulle innebäraDetta att

huvudmannaskapet för försäkringskassoma inte medför någonav
ändring Arbetsgivarverket i fortsättningen tecknarän attannan

huvudavtalet och de centrala försäkringskasseavtalen.
gäller frågan för arbetsgivarsidandetNär om vem som

finns hellertecknar kollektivavtal under huvudavtalet det inte i
fördetta avseende några rättsliga eller formella hinder vilken

lösning kan väljas. blir således fråga vad kanDet somsom en om
lämpligt. statlig förvaltning denbedömas Inom ärmestvara

myndighetenvanligast förekommande lösningen den centralaatt
tecknar de lokala avtalen och de regionala myndigheterna iatt
kraft såväl formelltdelegation har hela arbetsgivaransvaretav

reellt.som
del jag,socialförsäkringsadministrationensFör anser som

framgått tidigare, långt gående decentralisering möjligtsåatt en som
eftersträvas vad gäller både i organisatoriska frågor ochbör ansvaret

i personal/arbetsgivarfrâgor. Arbetsgivaransvaret bör läggas så nära
verksamhetsansvaret möjligt. Personalansvaret redan i dagärsom
starkt decentraliserat. Många kassor har decentraliserat personal-
och arbetsgivaransvar till lokalkontoren. inriktning bör bibe-Denna
hållas. statsförvaltningen har också generellt sedan årInom ett par
tillbaka decentralisering arbetsgivarfrågoma genomförts, bl.a.en av

omorganisationen Arbetsgivarverket.genom av
denna bakgrund jag det motiverat regeringen direktMot attanser

arbetsgivarfrågomatilldelar försäkringskassan hela föransvaret
verksamhetsområdet, inklusive uppgiften ingåinom det attegna
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förinstruktionendärför det iföreslårkollektivavtal. Jaglokala att
dennaföreskriftsocialförsäkringsförvaltningenden tas avennya

innebörd.
utveckling börochförsörjningför kompetensAnsvaret vara--

har deorganisationenregionala/lokaladecentraliserat. Den
behovpersonalenspreciseramöjligheternastörsta att av

organisationen,centralaSamtidigt har denkompetensutveckling.
deregeringen,åtstabsorgan störstasin funktion somgenom

intentionerstatsmaktemaspreciseraochuttolkamöjligheterna att
centralaadministration. Denoch desssocialförsäkringenmed

kompetens-formulerabidra tilloch med dettanivån kan i att
kompetensutvecklingen.medför arbetetoch riktlinjerbehov

kompetensutveckling skallförinsatserna stortFör att ge
välfungerandeverksamheten fordrasochpersonalenutbyte för ett

centralaoch denlokala/regionala nivåernamellan desamarbete
förlokala/regionala nivånorganisationen. Dennivån i ansvarar

stånd utifrånkommer tillkompetensutvecklingsâtgärderatt en
lokala/regionala nivånpolicy. Denframtagengemensamt an-

genomförandet.praktiskadetockså försvarar

centrala nivåndenpåOrganisationen8.4

påtagligatilluppgifter leder förslagetcentrala nivånsdenFör mer
funktionerradinnefattar f.n.nivåncentralaförändringar. Den en

olika karaktär såsommed sinsemellan

istödjande aktiviteterochutvecklandetillsynföregripande --
likformigt,korrekt,tillämpasregler"sörja för"förväg för attatt

rättssäkerhetskraveniakttagandemedrättvist och av
för "vaka över"efterhandkontroll iefterföljande tillsyn attatt--

rättssäkerträttvist ochlikformigt,korrekt,tillämpasregler
administrationeneffektiviteten iuppföljning av-

utfall isocialförsäkringensutvärderinguppföljning och av-
målförhållande till uppsatta

regeringenstabsorganroll som-
utveck-försäkringsutgiftemasochbevakning, analys prognos av-

ling
statistikansvar-
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fördelning till kassoma och uttolkning övergripan-av resurser av-
de verksamhetsmål och resultatkrav
arbetsgivaransvar för centrala avtal-
arbetsgivaransvar för kassomas centrala ledning-

för ADBansvar gemensam-
för administrativ service i inom socialförsäkrings-stortansvar-

administrationen
för central information till försäkradedeansvar-

förvaltning antal fonderettav-

Dessa funktioner i hittillsvarande organisation fördeladeär mellan
ochRFV, FKF Arbetsgivarverket. framtidenFör kan flera olika

organisatoriska lösningar väljas för de funktioner, fortsättnings-som
vis skall fullgöras på central nivå. dels frågaDet är en om ansvars-
fördelningen mellan regeringen och underlydande myndigheter, dels

fråga huruvida alla frågor skall hållas samlade på myndig-en om en
het eller fördelas på flera sinsemellan fristående och oberoende
myndigheter. förlagsverksamhetFör ADB, och olika servicefunk-
tioner kan också fristående uppdragsfmansierade och konkurrensut-

enheter övervägas.satta
Innan jag går på frågan ansvarsfördelningen på denom

centrala nivån vill jag erinra några motiven för förändringom av en
organisationen. tidigareSom har framgått organisationen i dagärav

tudelad med tydliga brister i "vi-andan" mellan den centrala RFV
och regionala nivån försäkringskassoma. regionalPå nivå upplever

den centrala myndigheten har ambitioner detaljstyraatt attman
verksamheten i stället för fullfölja den mål- och resultatstyrningatt

tillämpas inom statsförvaltningen.som numera
Med den organisationen, huvudmannaskapett gemensamtnya

och tydligare roller och bör det rimligtvis bli lättare skapaattansvar
den vi-anda och ansvarstagande för hela verksamhetengemensamt

nödvändig återupprätta inom socialförsäkringsadministra-är attsom
tionen. Viktiga syften med den ansvarsfördelningen ocksåär attnya
stödja fortsatt decentralisering och befogenheter inomen av ansvar
administrationen och underlätta frånövergång detalj styrningatt en
till mål- och resultatstyrning. Vad jag här har anfört har varit
vägledande för de följande förslagen.

Organisationen funktionerna central nivå, inklusive denav
centrala myndigheten, kommer till följd mitt förslag behövaattav
justeras. inte minDet uppgift gå dettaär i detalj. Jagatt
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huvud-organisatoriskavissaavslutningsvisdockkommer att ange
delaskancentrala nivåndenverksamheten påområden som

myndighetencentralapå denNytt namn

jagföreslårförändringoviktig namnetinte attförstaSom menen
tillRiksförsäkringsverketfrånändrasmyndighetencentraladen

detmarkeringinnebär ärSocialförsäkringsverket. attDetta enaven
delvismedformeriarbeta nyttskamyndighet ansvar.nyasomny

generaldirektörochstyrelsemyndighetens utsescentralaDen av
verksförordningenföljerbestämmelserdeenligtregeringen avsom

1322.1995:

följandeövrigtinnebär iansvarsfördelningtillförslagMitt ny
bevakningochföreskrifterinklusiveFöregripande tillsyn, av-

Begreppetmyndighetenscentraladenskallpraxis ansvar.vara
efter-barainnefatta intekommitårhar undertillsyn att ensenare

kvalitetskravuppfyller vissaverksamhetenhandskontroll attav
funktion.stödjande Härochframåtsyftandeocksåutan meren

aktiviteterstödjandeutvecklande ochtillsynall genomsomavses
bl.a.verksamheten,problem ieventuellaföregripasyftar till att
ochutbildningpraxisspridning,råd,allmännaföreskrifter,

dethörtillsynTill dennatill handläggareinformation somm.m.
nonngiv-beteckningenundergårorganisationennuvarandedeni

nmg.
social-tillsynefterföljandeochutvärderingUppföljning, av-

centralai denockså ingåskalloch administrationenförsäkringen
traditionelladenhärTillsyn harmyndighetens meransvar.

förhållan-iverksamhetenefterhandskontrollbetydelsen avenav
varför detgranskande ärSyftetmålen.de ärde till enuppsatta

inriktartillsynentill detviss distansfinnsdetfördel att somen
dennaläggamotiveratdärför kunnaskulle attsig på. Det vara

harvisliknandemyndighet påfriståendeifunktion somen
lösningmed sådanNackdelenhögskolesektom.inomprövats en

systematiskåstadkommasvårtdetdockskulle är attatt envara
verksamheten. Förledningoch attplaneringtillåterkoppling av

skall kunnasäkertutvärderingoch tasuppföljningfrånresultaten
jagföreslårverksamhetenpåverka attkunnadirekttillvara och

tillsynenefterföljandedenliksomutvärderingochuppföljning
inom SFV.funktionavgränsadochavskildvälläggs på en
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Försäkringskassan bör liksom hittills kunna uppfölj-göra egna
ningar och utvärderingar på regional och lokal nivå.
Den centrala myndigheten fortsätter statistikansvarigatt vara
myndighet för socialförsäkringssektorn. Detta påverkasansvar
självfallet inte mina förslag. Enligt särskilda bestämmelserav
statistikförordningen, SFS 1992:1668 skall statistikfrågoma
organisatoriskt ligga i enhet.en egen
Anslagsframställning blir i likhet med gällande ordning den-
centrala myndighetens Underlag inhämtas från försäk-ansvar.
ringskassoma. Särskilt det gäller myndighetsanslagennär detär
angeläget samråd sker med kassoma i formatt ansluteren som
till den samverkansmodell föreslås för budget- ochsom
ekonomifrågor.
Fördelning och medelanvisning resultat-preciseringsamtav av
krav sker utgående från den centrala myndig-samma ansvar som
heten har idag. Förändringen ligger i formerna för hur detta går
till. enlighetI med vad föreslås då det gäller budget- ochsom
ekonomifrågor på den regionala nivån bör dialogen mellan
central och regional nivå utformas så den leder tillatt en gemen-

på innebörden de olika verksamhetsmålen, vilkasam syn av
resultat ska uppnås och vilka prioriteringar ska göras.som som
Kvalitets- och kompetenskrav Uppföljningarstäms ochav.
utvärderingar preciseras.

Som har angivits i kapitel kan7 led i denna samverkanett
de årliga länsbesöken. Väsentligt genomgångamaär attvara re-

sulterar i verksamhetsöverenskommelser individuella "kon-
trakt", kan följas i planeringssamtal och uppfölj-som upp
ningsmöten.
Årsredovisning för socialförsäkringsadministrationen helheti sin-
och återrapportering till och riksdagregering denansvarar
centrala myndigheten för utifrån underlag från och samråd med
försäkringskassoma.
Arbetsgivaransvar för försäkringskassans verkställande ledning
läggs den centrala myndigheten. Problemen med direktörens
oklara ansvarsförhållande, vilka beskrivits i kapitel blir lösta

regeringen och lönesätter direktörenatt ochutsergenom att
generaldirektören därefter för lönerevision efter samrådansvarar
med kassastyrelsen.
Vad gäller kompetens- försörjning och utveckling bidrar den
centrala myndigheten till formulera kompetensbehov ochatt

Övergripanderiktlinjer för arbetet med kompetensutveckling.
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mellan den centralai samverkanstrategier och policies framtas
fastställs den centralavarefter deoch regionala nivån, av

sinmyndighetencentralamyndigheten. Den ansvarar genom
verksamhetsöverenskommelser förtillsyn och uppföljning attav

efterlevs.dessa
Kontorsnätet m. m.-

fårallmänhetenförsäkringenVäsentligt för den allmänna är att
behov påtillgodose dettalikvärdig och god service. För atten

strategier och policies behövaövergripandenationell nivå kan tas
den centrala ochi samverkan mellanfram. skall skeDetta

centrala myndighetenvarefter fastställs denregionala nivån de av

ADB-frågornaför deSärskilt ansvaret gemensammaom

särskildaADB-verksamheten kräver övervägan-Den gemensamma
ansvarstagande.från ADB-med utgångspunktden ett gemensamt

agerande ochbristhar präglatsverksamheten gemensamtav
gått förnödvändiga systemfömyelsen harsamförstånd. Den

viktigt snabbt åstadkommautomordentligtlångsamt. Det är att en ny
förADB-stöd avgörandeoch fungerandeordning. moderntEtt är

effektivisering. snabb och säkerutveckling och Enverksamhetens
systemförvaltningkombination med effektivsystemfömyelse i en

ADB-kompetens hos användare,kravställer höga på systemägare
höga krav på kompetens ochsystemförvaltare.och Samma

ADB-organisa-naturligtvis ställas påkompetensutveckling måste
utveckla moderna ochskall klaradenna kunnationen attom

verksamhetsanpassade systemlösningar.
den centralaorganisationens ledning såväl påviktigtDet är att

finnermed dessa frågor ochhos kassorna arbetarmyndigheten som
försäkrings-inflytande frånsäkerställerbeslutsordning ettsomen

systemförvaltningen.ochbåde vad gäller systemfömyelsenkassoma
för konkurrens.månADB-organisationen bör i möjligaste utsättas

ADB-stödet och ökarmedför prispress påsådan ordning bådeEn en
systemfömyelse, organisationVad gällersystemfömyelsen.takten i

socialförsäkringsadministra-börADB-utvecklingenoch styrning av
angränsande statligaerfarenheter vunnits idetionen ta somvara

frågeställningar.medförvaltningar arbetat sammasom
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ADB-funktionen kan delas delarDen i tvågemensamma upp

teknisk förvaltning driftoch-
utveckling-

första delen teknisk förvaltning och drift befintligaDen som avser av
bör organiserad i uppdragsfmansierad enhet.system separatvara en

Med teknisk förvaltning här de löpande justeringar kanavses som
behövas vid mindre utveckling kassomas arbets-systemenav av
metoder och applikationer. läggsSystemägaransvaret centralt.egna

för teknisk förvaltning och drift certifieradeMedel deav
fördelas försäkringskassoma socialförsäk-påsystemen ut samt

ringsverkets avdelningar och enheter använder de gemensammasom
Med certifierade godkändaärsystemen. systemsystem avses som

för användas i det centrala för socialförsäkringsadministra-nätetatt
tionen. Upphandlingen kan ske utifrån beslutad prislistaen som

för ärende/per baserabaserar sig på kostnaden år. Genomett att
för för försäkringsslag, barnbidrag,prissättningen kostnaden ett t.ex.

modellfår dels lika pris för och små kassor, dels därett stora enman
både resultatenheten och beställaren kan beställningstämma motav
utfört arbete. Motivet för lägga anslaget för teknisk förvaltningatt ut

drift ADB-kostnader praktikenoch på kassoma dessa i harär att
starka samband med ökade eller minskade lönekostnader på den
regionala nivån

andra del ADB-funktionen utveckling börDen av som avser
den nivån fårorganiseras så såväl den centrala regionalaatt ettsom

fullgott inflytande utvecklingen ADB-stödet. Eftersom detöver av
kan det åtminstonegäller utveckling ADB-systemav gemensamma

under de motiverat behålla budgetmedlenårennärmaste attvara
centralt.

för utvecklingdet gäller och beslutNär ansvar av nya gemensam-
detta regel vid förändringar i regelverketsker störresystemma som

syftar till skapa bättre ADB-stöd vid införandetoch att av en ny
försäkringshantering. försäkringen skall bli likformigFör överatt
hela landet sker denna nationellt varför också anslaget och ansvaret

finnas vid den centrala myndigheten. Genomförandet sker oftastbör
projektform leds med representation fråni styrgruppsom av en

försäkringskassoma.
Även det centrala verket har övergripande detnärett ansvarom

förgäller finansiering och planering utvecklingsresursema deav
skall besluten föregås reelltADB-systemen ettgemensamma av
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Även inflytandenivån. dettaför den regionalasamråd med ledarna
för inflytandet i dennaformernautvecklas och förstärkas. Hurmåste

särskild utredningföremål förskyndsamt bliorganiseras bördel ska
organisationen.inom

indelningorganisatoriskochSummering av
centrala nivånför denförslagen

kan enligt minföregående förslagendesummeringSom aven
organisatorisktcentrala nivånarbetsuppgifterna på denbedömning

sammanföras i fem delar.
organisationen.för helaadministrativa frågorförsta delEn avser

administrativaförplaneringsfrågor,budget- ochHit hör prognoser
godutvecklainsatser inriktas påoch att en gemensamresurser som

relativtskulle kunna handhasdel"verksamhetskultur". Denna ettav
sekretariat.effektivtlitet,

med den s.k.hörfrågorandra delEn utgörs sammansomav
praxissprid-föreskrifter, allmänna råd,föregripande tillsynen såsom

övrigaoch allautbildning till handläggareinformation ochning,
försäkrings- ochför tillämpningenkrävsaktiviteter att avsom

rättssäker.likformig, rättvis och Dettablir korrekt,fönnånsregler är
den centrala nivån.verksamheten pådelenden största av

uppföljning ochefterföljande tillsyn,tredje del frågornaEn är om
koppling till revisionha naturligfrågor kanutvärdering. Dessa en

deltidigare bör dennametodutveckling. jagSomoch nämnt av
delarna,avgränsad från de övrigaväl avskild ochverksamheten vara

för granskningen.effektivitet föremål Dettaochresultat ärärvars
ocksåcentral nivå.verksamheten på Detdelenden ärstörstanäst av

det starkaförstärkas med tanke påsannolikt behöverdel somen
socialforsäkrings-inomnärvarande gälleromvandlingstryck forsom

deinräknasstatistikfrågomaområdet. denna del kanI även omev.
i enhet.bestämmelser måste liggasärskildaenligt en egen

del börADB/IT-frågor.gäller Dennafjärde delEn gemensamma
strategiskauppdragsñnansierad. Detfristående ochligga ut-vara

nivå medcentraldock hållasvecklingsansvaret bör ettsamman
regionala nivån.deninflytande för ledningarnaförstärkt reellt

informations-utformningproduktion ochfemte del gällerEn av
Även fristående ochdel bör liggadennaoch utbildningsinsatser.

uppdragsfmansierad.vara
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8.5 Konsekvenser för

försäkringskassornas
tillgångar, m.m.

Varje försäkringskassa f.n. självständig juridiskär Den ären person.
samtidigt offentligrättsligt Vid tillämpning regerings-ett organ. av
formens bestämmelser såsom 2 kap. 18 § skydd och ersätt-motom
ning vid expropriation, torde kassa inte "medborgare"utgöraen en

fastmer höra till "det allmänna".utan
Försäkringskassoma har inte några medlemmar eller andra

formella intressenter. kan iDe dag i formell mening "äga sigsägas
själva" likt stiftelser. kassornaMen samtidigt offentligaär organ
vilkas handlande i varje avseende bestäms statliga regler ochav
vilkas verksamhet helt finansieras enligt riksdagens beslut. Därför

det fråga "äganderätt" förhållandeär i till heltstatenom en som
saknar det innehåll befogenheter utmärker dennaav som annars

Ävenrättighet. i likvidationssituation detär staten,en genom
regeringen, disponerar tillgångarkassansöversom

förstatligandeEtt försäkringskassoma enligt min meningärav en
organisatorisk förändring i vilken det formellt ingårett momentsom

överförande äganderätten till kassomas tillgångar tillett staten.av

Fonder

Enligt bestämmelser i lagen allmän försäkring skall varjeom
försäkringskassa ha fond för den obligatoriska sjukförsäkringenen
och fond för den frivilliga sjukförsäkringen. Vissa försäkrings-en
kassor har också mindre s.k. fristående fonder, främst för olika
lokala eller regionala ändamål med anknytning till försäkrings-
kassomas verksamhet, enligt särskilda regler. Bestämmelsen i lagen

allmän försäkring fond för den obligatoriska sjukförsäk-om om en
ringen har behållits efter det helt övertagitäven att staten ansvaret
för finansieringen den försäkringen. Riksförsäkringsverket har iav

skrivelse till regeringen föreslagit förvaltningen deatten av
lagreglerade fonderna verket RFV 1995:7.övertas Fråganav anser

fonder hos försäkringskassoma i princip oberoende fråganärom av

18 kap. andra4 § stycket AFL.
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regleringenframtidaoch denför kassomahuvudmannaskapet avom
särskilt.får beredasfonderna

för försäk-pensionsplanenenligtTjänstepensionsförsäkringar
försäk-förFörsäkringsföreningenmeddelasringskasseområdet av

enligtunderstödsföreningringskasseområdet FFO. FFO är en
regle-omfattasochunderstödsföreningar1962:262lagen avom

verksamhetFFO:si frågaförändringarlagen. Någrai denringen om
förstatligandeföljaautomatisktintefonder tordeeller ett avav

naturligtvisOrganisationsförändringen kanförsäkringskassoma.
för föreningensförutsättningarändradeformeffekter iindirekt avge

beslutandedessframtidFöreningensverksamhet. avgörs organav
bestämmelser.för lagensinom ramen

försäkringskassomade allmännahossådana arbetstagareFör som
finnsförsäkringskasseområdetförtrygghetsavtaletomfattas enav

Försäkringskasse-ochbildadtrygghetsstiftelse,särskild statenav
Stiftelsensförbund och Saco.Försäkringsanställdasförbundet samt
gällaupphörtrygghetsavtalet. dettaOmgrundasexistens utanatt

stiftelseförordnandetenligtskallavtalersättas ett nyttatt av
avvecklas ochskuldernaverksamhet,med sinupphörastiftelsen

i dettanaturligatillinbetalas Detkvarvarande medel staten.
anfört i avsnitt 8.3med vad jagi enlighetsammanhang attvore --

gälla.avtalet fortsättalåta

förKonsekvenser8.6

Försäkringskasseförbundets
verksamhet

viktigastått förorganisationenhittillsvarandedenhar iFKF
utred-socialförsäkringsadministrationen. Underförverksamheter

från mångaframförtsbedömningarpositivahar uttalatningsarbetet
Även arbetsgivaransvardetinnebärmitt förslaghåll.olika attom

bortfaller, såupprätthållitförsäkringskassomaFKF genomsom
ochorganisationenoch förväsentligakvarstår gemensamma

gälla förlags-kanflera områden. Detefterfrågade verksamheter
ideelltutbildningsverksamhet,konferens- ochverksamhet, sam-

tidningen "Socialutgivningenopinionsbildning ocharbete, av
ochSjudarhöjdensockså Kurs-finnsförsäkring". FKFInom
förhemvistnaturligkommit bliKonferenscentrum att ensom
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konferens- och utbildningsverksamheten inom socialförsäkrings-
administrationen.

Försäkringskassoma råder själva sina budgetmedel och kanöver
således hur dessa skall disponeras for kompetensut-avgöra t.ex.
veckling och utvecklingsarbete, trycksaker och informations-annat
material. Behovet dessa tjänster kommer kvarstå.attav

Flera organisatoriska lösningar kan diskuteras för dessa upp-
gifter. kan tänkaMan sig blirFKF uppdragsmyndighet.att en
Möjligheten finns också omvandla FKF till stiftelse eller tillatt en

statligt bolag. dess verksamhetHur ska utformas i organi-ett en ny
sation blir fråga för den fortsatta beredningen. Inför denna detären
i första hand försäkringskassoma och FKF bör sinagörasom
bedömningar och vid behov lämna förslag till regeringen om even-
tuella statliga åtaganden.

Prövande8.7 offentliga åtagandenav

Med anledning direktivet till samtliga kommittéer och särskildaav
utredare offentliga åtaganden dir. 1994:23 kan följandeprövaatt
anföras. Enligt utredningens direktiv skall utgångspunkt atten vara
socialförsäkringen skall nationell. Utredningen har inte funnitvara
något skulle föranleda förslag ändra på detta förhållande.attsom
Motivet för mitt förslag förändrad organisation roll-och ochom
ansvarsfördelning inom socialförsäkringsadministrationen detär att
skall effektiv ledning verksamheten ochge en mer av en gemensam
"vi-anda" inom administrationen, vilket i sin förbättrar förutsätt-tur
ningarna till rationaliseringar i organisationen och besparingar inom
socialforsäkringama. Förslaget ändrat huvudmannaskap förom
försäkringskassoma kan också förväntas underlätta effektiviseringar

verksamheten.av
Min bedömning vidare förslaget inte förorsaker någraär att

nämnvärda genomförandekostnader eftersom det inte fråganär om
etablera några enheter i administrationen.att nya
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konsekvenserämställdhetspolitiska8.8 J

samtliga kommittéerenligt direktivet tillUtredningen skall också
de jäm-redovisa analysutredare dir. 124särskilda 1994:och aven

förslag.sittställdhetspolitiska konsekvenserna av
socialför-redovisningen i kapitel 3framgåttharSom ärav

majo-övervägandeorganisation därsäkringsadministrationen enen
innehar detkvinnor samtidigtde anställdaritet mänär storasomav

i första handförhållandeflertalet chefstjänster. Detta är ett som
normaltorganisationen ochledningen förtillmåste rättas somav

jäm-regionalade centrala ochunderstödjaskan organensgenom
prioriteras på alla nivåerdetta arbeteställdhetsplaner och attgenom

organisationen.inom
direkt inverkanhar ingenjag harförslagDe presenteratsom

indirekt för-Möjligen kan förslagenvillkor.kvinnors eller mäns
mellanbättre jämställdhetför uppnåförutsättningarnabättra att en

blirroller ochorganisationinom dennakönen att ansvargenom
de ledningarnajämställdhetsarbetet prioriterastydligare. Om av nya

de önskade resul-bli lättare uppnåorganisationen bör detinom att
föreslås.ledningsansvardet tydligaretaten somgenom

Regionalpolitiska konsekvenser8.9

särskildasamtliga kommittér ochdirektiv tillMed anledning av
konsekvenser dir.regionalpolitiskautredare redovisaattom

anföras.förslag följandebeträffande utredningenskan1992:50
verksamhetensvad gällerinte några förändringarFörslaget innebär

decentralise-generellt viktenlokalisering. förslaget betonasI enav
organisation.rad

Genomförande8.10

samverkansforrneransvarsfördelning ochförslag till roll- ochDe
organisatoriskainnebär inte någrajag har störrepresenteratsom

regionala nivån påverkasformellt avseende. På denkonsekvenser i
organisationen i övrigtmedanbeslutsforrnema ledningsnivå,
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förblir densamma. På den centrala nivån kan däremot förändringarna
bli påtagliga, framför allt för ochRFV FKF.mer

alltidSom vid organisationsförändringar det angelägetär att
genomförandet sker onödig tidsutdräkt, något specielltutan ärsom
viktigt i detta sammanhang. Personalen arbetar under tidspress och

hårt ansträngd. ADB-systemen behöverär utvecklas.snarast
Verksamheten för fortsatt starktär omvandlingstryck.utsatt ett
Ledningsansvaret behöver därför förtydligas.snarast

hänsynAv till både personalen och Verksamheten det såledesär
angeläget organisationsförändringen inte drar tidenpåatt ut utan
genomförs i snabbast möjliga takt. Enligt min bedömning skulle
riksdagens beslut kunna föreligga i sådan tid den organisa-atten nya
tionen kan träda i kraft den juli1 1997.senast
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Författningskommentar9

i lagenFörslaget till lag ändring9.1 om

försäkring1962:381 allmänom

ändras,upphävs och §§,Alla paragrafer i 18 kap. 20 21utom som
oförändrad.och lämnas22 som

indelning i verksamhetsområdenregleras rikets§ första stycketI 1
Regleringen härom kan,allmänna försäkringskassoma.för de när

statliga myndigheter,gälla försäkringskassorden skall ärsom
överförs enligt förslaget iförordningsform.lämpligen Denges

för socialför-förordningen med instruktionförenklad form till 2 §
paragrafen vidaresäkringsförvaltningen. i andra stycketI attanges

lokalkontor i den mån såallmän försäkringskassa skall inrätta
överförs till instruk-erforderligt. bestämmelse 19 §Dennaprövas

tionsförordningen.
Riksförsäkringsverket tillsyn de2 §I utövar överattanges

ställa sig verketsförsäkringskassoma och dessa harallmänna att att
mellan verket och deanvisningar till efterrättelse. Förhållandet

försäkringskassoma regleras enligt förslagetstatliga myndigheterna
ochinstruktionsförordningen, huvudsakligen i 12 13 §§. Ii

försäkringskassomaparagrafen regleras också det register över som
register inte längre aktuelltverket skall föra. Något sådant närär

statliga myndigheter.kassoma är
allmänna försäkringskassans firma. statliga§ behandlar den De3

försäkringskassoma delar och har intemyndigheterna är statenav
det gäller skyddet i andra stycket beteckningennågon firma. När av

försäkringskassa" avsikten bestämmelsen infördes"allmän närvar
förväxling allmän försäkringskassa medförebyggaatt annanav

föreliggaförening sådant behov torde inte längreeller kassa. Något
myndigheter.försäkringskassoma statligade allmänna utgörnär

försäkringskassansinnehåller bestämmelser4-19 §§ om
skulder, verksamhet, ledning, organisation, stadgar,tillgångar och



örfattningskommentar146 F

räkenskaper Flera bestämmelserna i sin helhet motiveradeäretc. av
försäkringskassomas egenskap självständiga rättssubjekt ochav av

behöver ingen förmotsvarighet kassor statliga myndigheter.ärsom
övriga bestämmelserDe i verksförordningenmotsvaras av

föreslagna1995: 1322, den instruktionsförordningen och vissa
andra förordningar gäller för statliga myndigheter. Enligtsom
verksförordningen bestämmer myndigheter själva organisation.sin
Bestämmelser behövs organisationen skall varje myndighetsom om
meddela i arbetsordning eller i särskilda beslut.en

Bestämmelsen i 5 § tredje skyldighet för försäk-stycket om
ringskassan lämna biträde till myndighet handhar arbets-att som
löshetsförsäkring och till sådant lokalt i kap.l 2 §organ som avses
överförs till § instruktionsförordningen.13

föreskrivs6 § bl.a. det i varje försäkringskassaI skall finnasatt
eller flera socialförsäkringsnämnder. bestämmelseDennaen

överförs till 20
Delar försäkringskassans§ överförs till7 styrelse 16 §av om

instruktionsförordningen.
I 12 13 §§ regleras försäkringskassedirektörensoch roll. Vad

föreslås gälla direktören framgår instruktionsförord-som om av
ningen och verksförordningen. Bestämmelsen i försäkrings-12 § om
läkare och försäkringstandläkare överförs till instruktions-19 §
förordningen.

13 den gällande13 särregleringen för försäkrings-ära c nu-
kassoma ingående kollektivavtal stället kommerI deetc.om av
generella reglerna för den statliga sektorn, från förord-utgående
ningen 1976:1021 statliga kollektivavtal, gälla medattom m.m.,
det undantag i 22 § instruktionsförordningen.som anges

Om revision, behandlas i 16 kommer gällaoch 17 §§, deattsom
generella reglerna Riksrevisionsverkets granskning statligaom av
myndigheter, förordningen med instruktion förl988:80 Riks-se
revisionsverket. intemrevisionOm gäller förordningen 1995:686

intern revision vid statliga myndigheter m.fl.om

20 §
paragrafen regleras tillsättandetI ledamöter i socialförsäkrings-av

nämnd. Beslutsrätten föreslås Överförd till försäkringskassan. Av
förslaget18 § i till förordning med instruktion för socialförsäkrings-

förvaltningen framgår det hos kassan styrelsen beslutar iäratt som
denna fråga.
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21 §
frågor skalloförändrat vilkaparagrafen reglerasI sätt som

beslutsför.nämndensocialförsäkringsnämnd och när äravgöras av
hänvisning tillStycket innehållerstycket föreslås upphävt.Fjärde en

vilka likaledes föreslåsstyrelse i 8-10 §§,bestämmelserna om
ordningsföreskriftskaraktär ochbestämmelserupphävda. Dessa är av

fjärde stycket finns ocksånormnivå lag.på lägre Ibör än enges
regelmening.protokollföring skiljaktig Sammaföreskrift avom

i förvaltningslagen 1986:223.finns

medtill förordningFörslaget9.2

instruktion för

socialförsäkringsförvaltningen

§1
myndigheten,för den centralaInstruktionen är somgemensam

deSocialförsäkringsverket, och regionmyndighetemabenämns
försäkringskassoma.allmänna

§2
förstaförenklad motsvarighet till 18 kap. 1 §Paragrafen är en

allmän försäkring.stycket lagen 1962:381 om

3 §
iförvaltningsmyndighetenSocialförsäkringsverket den centralaär

framgår deuppgifter och befogenheterorganisationen. Verkets av
i instruktionen.följande bestämmelserna

4 §
förord-jämfört med i den gällandeoförändrad 2 §Paragrafen är

för Riksförsäkringsverket.med instruktionningen 1988: 1204

5 §
bestämmelser blir tillämpliga påalla verksförordningensI stort sett

lednings-och framgårSocialförsäkringsverket. 11Av 7 att
befog-styrelse med begränsadeformen chef biträddär av enen

stycket verksförord-till huvudregeln i § andraenheter. 33I motsats
denstyrelsen inte innehasskall ordförandeskapet iningen av
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regeringen bestämmer ordförandeskapet skall liksom hittillsutan
tillkomma generaldirektören.

6 och 7 §§
kommentarenSe till föregående paragraf.

8 och 9 §§
Paragrafema iden gällande7 § instruktionen för Riksför-motsvarar
säkringsverket. Beträffande verkets organisation i övrigt gäller enligt

verksförordningen17 § denna bestäms verket självt.att av

10 §
Paragrafen 8 § i den gällande instruktionen för Riksför-motsvarar
säkringsverket.

ll §
Paragrafen i den gällande instruktionen10 § för Riksför-motsvarar

Ãndringamasäkringsverket. hänvisningen till verksförord-är att
ningen den verksförordningen och den punktattavser nya som avser
verkets befattning med tillsättning tjänster hos försäkringskassor-av

har tagits bort.na

12 §
allmänna försäkringskassanDen regional förvaltningsmyndighetär

i organisationen. Indelningen riket i verksamhetsområden för deav
allmänna försäkringskassoma återfinns i 2

13 §
Försäkringskassans grundläggande uppgift utreda och beslutaär att
i de ärenden vilkas handläggning anförtrottshar kassan. Härvid skall
kassan inom sitt verksamhetsområde verka för allmänna målsamma

har ålagts den centrala myndigheten. På skallsättsom samma
kassan inom sitt område leda och utveckla administrationen. Punkt

särskild4 biståndsskyldighet har överförts från kap.18avser en som
lagen allmän5 § försäkring.om

14 §
Verksförordningens huvudregel har gjorts tillämplig på försäkrings-
kassoma i de uppräknade frågorna. hindrarDetta inte instruk-att
tionen innehåller vissa kompletterande bestämmelser till dessa
huvudregler. paragrafensAv hänvisningar och och16 18av
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försäkringskassoma chefledningsformen förframgår äratt en
förhållande tillbegränsade dock ibiträdd styrelse med menav en

utökade befogenheter.verksförordningen

15 §
försäkrings-försäkringskassedirektören chef förBestämmelsen äratt

enligt vilken det chefentill verksförordningen,kassan ansluter 3 § är
leder myndigheten.som

16 §
sammansättningParagrafens bestämmelser styrelsens överens-om

kap. lagenmotsvarande bestämmelser i 18 §i sak med 7stämmer
allmän försäkring.om

§17
personalföre-Paragrafen förordningen 1988:1082ersätter om

styrelser.allmänna försäkringskassomasträdare i de

18 §
verksförordningen skall styrelsenEnligt och 12ll pröva om

bedrivs effektivt och i överensstämmelsemyndighetens verksamhet
chefbiträda myndighetens ochsyftet med verksamhetenmed samt

finner motiverade.de åtgärder styrelsen Para-föreslå denne som
ibestämmelser i övrigt har kommenterats avsnitt 8.3.grafens

§19
och dels allmän,paragrafen överfört från kap. 12 §§,18 lI enanges,

delsorganiserandet lokalkontorsnätet,förtydligad, förnågot avnorm
försäkringsläkare ochkassan skall habestämmelsen attom

enligt verksförordningenförsäkringstandläkare. övrigt gäller 17 §I
organisation.myndigheten själv bestämmer sinatt

20 §
verksamhetsplanförtydligande såvitt gällerBestämmelsen utgör ett

vilken styrelsen skallverksförordningens enligtoch budget 22av
ärenden.sig innan chefen viktigaretillfälle avgöratt yttrages

21 och 22
innehåll har kommenterats i avsnitt 8.3.Paragrafemas





yttrandeSärskilt av

Lindblom,SolveigGeiryd,Göran

ochKurt Inge Persson

StjBengt ämsten

socialför-organisationsstrukturen förhelt i denVi instämmer att nya
grundläggande krav:tillgodosesäkringsadministrationen måste tre

regionalt/lokaltoch stärktbevarattydlighet i ledningsansvar,
och regio-mellan centralfungerande dialoginflytande samt en

dessaorganisationen uppfyller intenuvarandenal/lokal nivå. Den
krav.

fortsattdirektiv skall socialförsäkringenutredningensEnligt vara
innebärstatligt finansierad.enhetlig och Detnationell att en ny

likformigtillgodose kraven påorganisationsstruktur också måste en
och övrigasocialförsäkringarnatillämpningoch rättsäker av

socialförsäkringsadministrationen.administreras inomförmåner som
reformer itidens med snabbahantera kravskall också kunnaDen

omvärldsförändringar i formdeomprövande riktning och av ny
förutses.och kan Denarbetslivets förändringarteknik, annat som

identifieras i denövriga kravockså tillgodose deskall slutligen som
organisationen.nuvarandegjorda analysen denav

finns i socialförsäkrings-problembeskrivning deDen somav
och den analystillräckligt belystai huvudsakadministrationen är

de problemtill lösningargrund för förslaggodutgörgörs avsom en
utredarens förslag tillemellertidbeskrivits. Vi att nyansersom
varit utredarens utgångs-uppfyller de kravorganisation inte som

lösa dekomprimissvägenpräglas ambitionpunkt. Förslaget attav en
uppfattning inte möjligtenligt vårproblemen.identifierade Det är

myndig-i den statligainordna kassomautredaren föreslår,att som
ochregionalastärka detoch samtidigthetsstrukturen ansvaret

har någotstyrelsen inteinnebärbefogenhetema. Förslaget att
försäk-i den nuvarandeStyrkanövergripande verksamhetsansvar.

utredarensförloradriskerarringskasseorganisationen att om
tillsin förlängning,leder, iförverkligas. Förslagetförslag att

linjeorganisation.statlig Iinordnas iförsäkringskassoma enen
regionala/och förstärka detmöjligt bibehålladet intesådan är att

finns detredovisar.det utredaren Dessutomlokala inflytandet på sätt
denoch otydligheter påoklarheterdet skapasrisk för att nya
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regionala nivån. gällerDetta bl.a. ansvarsfördelningen mellan direk-
och styrelsen och den dialog ska sketören med den centralasom

nivån.
Den uttalade roll styrelsen särskilt i förslaget tillsom ges

instruktion stå till förfogande"att för kontakter med de försäkrade
och på särskilt verka för förhållande mellansätt deannat ett gott
försäkrade försäkringskassan"och sig svårförenlig med denter
beslutsroll styrelsen ska ha.som

Vi vill därför redovisa alternativ bör finnas med i denett som
fortsatta beredningen och innebär försäkringskassornasattsom
självständiga ställning förstärks och Riksförsäkringsverkets rollatt
klargörs. Grundtanken i vårt alternativ inom områden kanär att som

"kämverksamhet", dvs. tillämpningen socialförsäk-anses som av
ringama och övriga förmåner kravendär på likfonnighet höga,är
finns berättigat krav på starkt centralt inflytande, i formett ett t.ex.

råd, anvisningar och effektiv uppföljning. övriga delarInomav en
verksamheten, dvs. det ligger utanför "kämverksamheten"av som

finns det goda skäl låta verkasmheten utvecklas medatt stor
regional/lokal frihet där söker den rationella och effektivamestman
lösningen. sådantEtt också väl med densynsätt stämmer överens
mål- och resultatstyrning skall tillämpas. delEn storsom av
"kämverksamheten" sjuk- och arbetsskadeförsäkringama utreds- -
f.n. i Sjuk- och arbetsskadekommittén. Utformningen dessa för-av
säkringar kan få betydelse för socialförsäkringsadministrationens
framtida organisationsstruktur.

detI alternativ redovisar antal förändringargörs ettsom nu av
uppgifter och funktioner inom nuvarande organisationsstruktur som
tydliggör och skapar goda förutsättningar för ettansvar som
konstruktivt samarbete mellan de olika nivåerna inom socialförsäk-
ringsadministrationen.

regionala/lokalaDen nivån

kassomasFör del innebär alternativet att

de regionala styrelserna i sin helhet regeringen efterutses ettav-
nomineringsförfarande liknande karaktär det nuvarande.av som
Skillnader jämfört med gällande ordning blir regeringen iattnu
stället för landsting/kommunfullmäktige ledamöterävenutser

ordförande och vice ordförande.utöver



yttrandeSärskilt 153

särskilduppföljningför sinskall inomSFV engesramen
i styrelsensbristertill regeringenmöjlighet rapporteraatt om

kommaåtgärder förtillockså förslaglämnar härarbete. SFV att
sedanRegeringen harbristerna.de iakttagnatill med atträtta

beslut krävs.fatta de som
försäk-och entledigasanställsdirektörförsäkringskassans av

styrelsen ochmellanArbetsfördelningenstyrelse.ringskassans
aktiebolagsker förbör tydliggörasdirektören sättsamma som

ochförordningmyndigheter istatligaoch föraktiebolagslageni
instruktion.

styrelse.försäkringskassansbeslutaslöndirektörens av
kassastyrelsenSociaUörsäkringsnämndsledamöterna utses av

nuvarandeenligtnomineringpartidistrikts ochefter parternas
ordning.

nivån.regionala Detfullt på denläggs ärarbetsgivaransvaret ut
för dendenändamålsenligtochrimligt att opera-som ansvarar

Kassastyrelsen fårarbetsgivaransvaret.verksamhetentiva utövar
löpandeanställningsvillkor,personalensförodelatett ansvar

personal-övrigoch löneutveckling,chefs-kompetensutveckling,
Utövandetkompetensförsörjning.personal- ochutveckling samt

givetvis, såsomöverlåtsarbetsgivarfunktionenden operativaav
direk-försäkringskassansorganisation, tillnuvarandefallet iär

såväl in-personalutvecklingsinsatser,Försäkringskassomastör.
genomförasochskall kunna planeraskollektiva,dividuella som

utbyte,för effektivitet ochtillsystematiskt gottsätt,ett gagn
Huvudprincipentydliga.blirpartsförhållandena ärsamtidigt som

börkompetensutvecklingsansvaretutövandetatt samman-av
arbetsgivaransvaret.utövandetmedhänga av

regionalafullt denorganisationsutveckling läggsför utansvar
så den-måsteorganisationenUtformningen görasnivån. attav

skerutvecklingadministrativövrigstöder somsamma
regional/lokal nivå.

socialförsäkrings-och antaletutformninglokalkontorsnätets
lokaladenUtformningenkassastyrelsen.beslutasnämnder avav

därnivå.regional/ lokal Detorganisationen sker bäst är man
uppställdatjänaför bästska utformashur denkan bedöma att
nuvarandeskillnadtillModellen innebär,mål.krav och mot

för-inomfrihetförsäkringskassomaordning, attatt ramenges
och i övrigtlokalkontorsnätetbeslutauppdragetdet givna om

förut-lokalautifrån olikaverksamhetenlokaladenorganisera
sättningar.
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beslut enskilda ärendeni-
förändringarInga föreslås i förhållande till nuvarande ansvarsför-

delning. har emellertidDet under utredningens arbete fram-
kommit skäl för urvalet ärenden enligt dagensöveratt se av som
regler ska behandlas socialförsäkringsnämnd. Detta ärav en
fråga, i så fall regeringen bör överväga.som
ekonomi- och budgetfrågor skall kassan för i enlighetansvara-
med det uppdrag kassan har. Kassan årsredovisning samtavger
andra underlag för verkets uppföljning och utvärdering. Kassan
deltar i dialogen samråd vad gäller anslagsframställning och
andra resursfördelningsfrågor.

nivåncentralaDen

den centrala myndighetens styrelse och generaldirektör utses av-
regeringen enligt de bestämmelser följer verksförord-som av
ningen.
arbetsgivaransvaret på central nivå: Oförändrat i förhållande till-
dagens läge.
kompetensutveckling. SFV för kompetensutvecklingansvar av-
sin personal. medverkarSFV vid nyhetsutbildning hosegen
kassoma hänger med statsmaktemas beslut såsomsom samman

förändringar i regelverket för de olika försäkrings- och för-t.ex.
månsslagen och aktiv uppföljning kassomas verk-genom en av
samhet.
anslagsframställning blir i likhet med gällande ordning SFV:s-

Anslagsframställningen bygger frånpå underlag försäk-ansvar.
ringskassorna och beslutas i samråd med kassoma.

medel till och försäkringskassornaanvisning SFV skerav av-
regeringen. Alternativet utgår från beslut fördelningatt om av
medel till försäkringskassorna sker på idag avsättsamma som
SFV i samråd med Försäkringskasseförbundet under förutsätt-
ning kassoma reellt inflytande och detta förfarings-att ett attges

förenligt med arbetsgivaransvaret för försäkrings-sätt är att
kassomas personal odelat kan på regional/lokalutövas resp.
central nivå.

resultatkrav beslutasprecisering SFV.av av-
årsredovisning för sociaUörsäkringsadministrationen helheti sin-
och återrapportering till och riksdag SFVregeringen ansvarar
för utifrån underlag från och samråd med försäkringskassorna.
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försäkringsfunktioneni såsomkan benämnasdetVad somavser
såutvecklingföreskrifter, medverkan praxisutfärdande i m.m.avav

Uppgiftenden.ifrågasattoch igen haruppgiften idagdenhar RFV
det SFV.ligga kvarbör nya

socialför-tillsynefterföljandeutvärdering ochUppföljning, av-
mål.tillförhållandeioch administrationensäkringen uppsatta

betydandeiförstärkas ochverksamhet måsteDenna som
detligga kvar påsystemtillsyn, böromfattning utfonnas nyasom

SFV.

ADBGemensam

uppfattning.utredarensdelar viADB-verksamhetengällerdetNär
ADB-systemdriftenförBudgetansvaret gemensammaav

utvecklingÖvrigt förInflytandet itill kassoma.decentraliseras av
förstärkas.utvecklas och Formemaskallbefintliga och systemnya

organisatio-särskild ordning inomiskyndsamt utredasbörför detta
SFV.ligga kvarbudgetarbetetdelar kommerTill vissa attnen.
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Särskilt yttrande av

Stig-Åke Petersson

Utredaren föreslår huvudavtalet för de kassaanställda skallatt
bibehållas. Ett sådant förslag innebär olika huvudavtal kommeratt

gälla för anställda inom socialförsäkringsverksamheten.att Som
utredaren konstaterar i betänkandet frågor tecknandeavgörs om av
huvudavtal arbetsmarknadens Jag det saknasparter. attav anser
anledning för statsmakterna på denna punkt försöka vadatt styra

tänkas komma vid sina förhandlingar ochparterna överensan om
denna bakgrund utredaren skall avstå från lämnamot att attanser

något förslag det gäller frågan huvudavtal för de kassanställ-när om
da.
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Kommittédirektiv

Översyn socialförsäkringsadministrationensav

organisationsstruktur

Dir 1995:110

regeringssammanträde den 1995-07-13Beslut vid

Sammanfattning uppdragetav

socialförsäkrings-utredare skallsärskildEn göra översynen av
administrationens organisationsstruktur.

Utredaren skall
försäkringskassor-Riksförsäkringsverkets ochkartlägga RFV-

roll- ansvarsfördelning.hittillsvarande ochnas
nuvarande organisationsstrukturenanalysera på vilket densätt-

socialförsäkringsadministrationen inklusive försäkrings-inom
begränsningar och skaparsärskilda ställning innebärkassomas

möjligheter för verksamheten.
samverkanförsäkringskassomas inombeskriva och analysera-

Försäkringskasseförbundet och de olikaför FKFramen
utför försäkringskassomas räkning såsomuppgifter förF KFsom

service- och arbetsgivarorganisation.intresse-,
försäkringskassanstill förändringar tydliggörlämna förslag som-

roll centralorganisatoriska ställning den RFVsamt som myn-
förhållande försäkringskassan.dighet skall inta i till

utvecklingarbeta fram former för samverkan innebärsom av en-
allmänna försäkringskassomaindividualiserad relation mellan de

och RFV.

Bakgrund

Behovet översynav en

socialförsäkringsadministrationen, Riks-inom dvsVerksamheten
försäkringskassoma, harförsäkringsverket och de allmännaRFV

karaktär. följd bl.a.fått Detta ärsammansatt avenen mer
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administrationens för samordning rehabiliteringsåtgärderansvar av
och insatser för begränsa behovet ersättning vid ohälsa. Denatt av
allmänna utvecklingen inom den offentliga sektorn resultat-mot
orienterad styrning har också inneburit förändringar. omfattandeEtt
förändringsarbete flerapågår på verksamhetsområden inom

Ålderspensionsrefonnensocialförsäkringen. ställer socialförsäk-
Ävenringsadministrationen inför uppgifter. förslag från Sjuk-nya

och arbetsskadekommittén S 1993:07 kan medföra förändringar.
Tillämpningen ställer krav.EU-rättenav nya

Vidare har under tid frågor aktualiserats vad gäller roll- ochsenare
ansvarsfördelningen mellan och de allmänna försäkrings-RFV
kassoma. Riksdagen funnithar det angeläget kommeröversynatt en
till stånd vad gäller de krav bör ställas försäkringskassomaspåsom
lokalkontorsnät och vilket inflytande försäkringskassoma själva
skall ha på utformningen detta respektive vilken styrande rollav

skall ha bet. l994/95:SfU7,RFV rskr. 1994/95:1 Vidl 8. sådanen
bör enligt riksdagen också formerna för tillsynöversyn RFV:s av

försäkringskassomas organisation över.ses
ansträngdaDet statsfmansiella läget innebär för socialförsäkrings-

administrationen, liksom för andra statliga verksamheter, krav på att
verksamheten skall kunna bedrivas med minskade resurser.
Försäkringskassoma har sedan 1980-talet gjort besparingar. De
ekonomiska kraven på socialförsäkringsadministrationen kommer
dock fortsättningeniäven att strama.vara

Statsmaktema har under år ställt ökade krav den ekono-senare
miska redovisningen inom statsförvaltningen. förForrnema att
uppnå dessa krav vissapå håll inom förvaltningen inte heltär

Åtgärderutvecklade jmf departementspromemorian ELMA för att-
stärka resultatstymingen Ds 1995:6. Riksrevisionsverket bedömde
RFV:s årsredovisning för år 1993/94 i allt väsentligt rättvisandesom

anmärkte på resultatredovisningen inte tillfredställandeattmen gav
information vad avser

kommentarer och analys resultat i förhållande till målen,av-
väsentliga slutprestationer för socialförsäkringsadministrationen,-
kvalitet i slutprestationema.-

års budgetpropositionI 1995 1994/95: bil.prop. 100 6 har rege-
ringen aviserat socialförsäkringsadministrationen.översynen av
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organisationsstrukturNuvarande

denSocialförsäkringsadministrationens funktion handläggaär att
antal bidragssystem.allmänna socialförsäkringen samt ett

föräldraförsäkring,har hand bl.a. barnbidrag,Administrationen om
arbetsskadeförsäkring, förtidspension/sjukbidrag,sjukförsäkring,

vämplikts-till funktionshindrade, ålderspension,olika ersättningar
arbetsmarknadsstöd och utbildningsbidrag.ersättning, kontant

central, regional ochVerksamheten organiserad påär en en en
regionala nivånlokal centrala nivånnivå. Den RFV. Denutgörs av
finns försäk-försäkringskassoma.består de allmänna Det25 enav

särskild för Göteborgs kommun.ringskassa för varje län samt en
i centralkontor och iFörsäkringskassoma organiseradeär ettett

varierande antal lokalkontor. Enligt 18 kap. § lagen 1962:3811 om
i denförsäkring skall försäkringskassan inrätta lokalkontorallmän

föreskriftererforderligt. har utfärdat RFFSmån så RFVprövas
skall finnas minst lokalkontor kommun.1987:6 det Denatt ett per

lokalkontor.januari 1995 fanns 364l
handlägger enskilda ärenden inom social-Försäkringskassoma

central tillsyns- och för-försäkrings- och bidragssystemen. RFV är
uppgift ochvaltningsmyndighet med fördela utövaatt resurser

försäkringentillsyn försäkringskassoma så den allmännaöver att
likformigt och rättvist i landet. förtillämpas RFV ävenansvarar

administrationens ADB-system.gemensamma
iSocialförsäkringsadministrationen reglerad lagen 1962:381är

frånallmän försäkring. allmänna försäkringskassomaDe ärom
offentligrättsliga i sin myndighets-fristående ärstaten organ men

förvaltningsmyndigheter. Förklaringen tillutövning betraktaatt som
försäkringskassomas särskilda ställning historisk. Sjukkasse-är

folkrörelse 1800-taletrörelsens framväxt med början undersom
förbildar grunden dagens struktur.

leds styrelse och direktör. DirektörenFörsäkringskassan av en en
anställs försäkringskassan och såledesRFV ärutses av men av

ansvarig inför dess styrelse. Styrelsen består vanligen av en
fyraordförande och vice ordförande regeringenutses samtsom av

övriga ledamöter landstingsfullmäktige i Göteborgutsessom av
och Gotland kommunfullmäktige; i Malmöhus läns försäk-av
ringskassa två ledamöter Malmö kommunfullmäktige ochutses av

förledamöter Malmöhus landstingsfullmäktige. styrelsernatvå Iav
försäkringskassorStockholms och Malmöhus läns allmänna utser

landstingsfullmäktige övriga ledamöter.kommun- respektive sex
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Styrelsen för försäkringskassan har inom givna det samladeramar
för korrekt.försäkringen och bidragssystemen hanterasansvaret att

Styrelsen också för arbetsgivarfrågor löne- och personal-ansvarar
frågorpolitik, kompetensutveckling m.m. rörande budget,samt

organisation lokaler. Handläggningen enskilda försäkrings-samt av
förtroendevaldaärenden delegerad till tjänstemän. Deär utgör en

kontaktlänk dels medborgarna dels andra aktörer ochmot mot
samarbetspartner.

finns eller flera socialförsäkrings-försäkringskassaInom en en
nämnder, uppgift ärenden ekonomiskär pröva äratt storsom avvars
betydelse för den enskilde och har betydande inslagsom av
skälighetsbedömning. Exempel sådana ärenden prövningpå är av

förtidspension, handikappersättning, Vårdbidrag ochtillrätt er-
sättning vid arbetsskada vissa omprövningsbeslut.samt

Socialförsäkringsnämndema år 1987 de tidigareersatte pen-
sionsdelegationema och försäkringsnämndema. Avsikten med denna
förändring stärka förtroendemannainflytandet vid försäk-attvar
ringskassoma. socialförsäkringsnämnd består sju ledamöter.En av
Regeringen ordföranden, ledamöter efter förslagRFVutser utser tre

ledamöter väljs landstingsfull-arbetsmarknadens ochparter treav av
mäktige i Göteborg och på Gotland kommunfullmäktige; iav
Malmöhus läns försäkringskassa två ledamöter Malmöutses av
kommunfullmäktige och ledamot Malmöhus landstings-en av
fullmäktige.

har enligt förordningen med instruktion förRFV 1988:1204
Riksförsäkringsverket till uppgift att

för ledningen för försäkrings-den centrala och tillsynensvara av-
kassomas verksamhet,
verka för socialförsäkrings- och bidragssystemet tillämpas lik-att-
formigt och aktiva åtgärder vidtas för minskarättvist samt att att
behovet långa sjukskrivningar och förtidspensioneringar,av
meddela de föreskrifter enligt givna bemyndiganden och de-
allmänna råd fordras för tillämpning lagstiftningen ochsom av
för säkerställande effektiv resursanvändning och ad-av en
ministration,

till allmänheten får tillfredsställande service ochattse en-
information trygghetsanordningama,om

centralt för informations- och utbildningsverksamhetenansvara-
området,

vidta de för förvaltningen fonder,åtgärder behövs RFV:ssom av-
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inom trygghetssystemetde olikafölja utvecklingen grenarnaav-
effekter för individ ochtrygghetsanordningamasoch utvärdera

samhälle,
förordningen 1992: 1668officiell statistik enligtför omansvara-

officiella statistiken.den
med styrelsegeneraldirektör tillsammansledsRFV omenav en

iinräknad. vadgeneraldirektören Utöverledamöter,nio som anges
instruk-skall styrelsen, enligtverksförordningen 1987:110013 §

i frågortionen, besluta om
författningsfrågorvad gällertill regeringenframställningar av-

vikt,större
ochutvärderingsrapporterregeringenöverlämnande till av-

och behovetutvecklingliknande redovisningar avsom avser
administrationen,inomåtgärder

detallmänna försäkringskassortjänst hostillsättning närav-
verket.ankommer på

avdelningar:i sjuorganiseratRFV är
ekonomifunktion,medplaneringsavdelningen-

läkemedelsfrågor och vårdersättning,försäkringsavdelning I-
pensioner, rehabilitering,bidrag,försäkringsavdelning-

sjukförsäkring,
utvärderingsavdelningen,-
juridiska avdelningen,-
ADB-avdelningen,-

kontorsservice,avdelningen infonnation,verksadministrativa-
personal.

försäkringskassomas intresse-,Försäkringskasseförbundet FKF är
medarbetar bl.a.arbetsgivarorganisation. FKFservice-, och

utveckling för försäkrings-administrativsocialpolitisk bevakning,
socialförsäkringen, remiss-verksamhet, informationkassomas om

socialförsäkringsomrâdet. FKFutredningsverksamhet inomoch ger
förlagsverksamhet. Påbedrivertidningen Social Försäkring ochut

arbetsgivarorganisa-centralförsäkringskassoma FKFuppdrag ärav
löne- ochförhandlingsverksamhet,och arbetar därvid medtion

håller kongress åretpersonalpolitik, arbetsmiljö och arbetsrätt. FKF
förbunds-till riksdagenordinarie allmänna valefter ägt samtatt rum

kongressenstyrelse. Påövriga Vid kongressen FKFzsår.möten utses
försäkringskassomasbehandlas budgetfrågor,förbundsmötetoch av-

intresse förfrågortill och andragifter FKF gemensamtav
försäkringskassoma.
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Hittillsvarande roll- och ansvarsfördelning

Socialförsäkringsadministrationen modell avviker frånutgör en som
övrig statlig verksamhet med myndighetskaraktär. harDetta sitt

i sjukkassomas framväxt folkrörelse med tydligursprung som en
lokal förankring. först successivtDet staten togvar senare som

för allmän socialförsäkring samtidigt verksamhetenansvar en som
fick alltmer statlig karaktär. Ett samordnat ersättningssystem och en
samlad statligt reglerad administration, i allt väsentligt gällersom
fortfarande, etablerades år i och med riksdagen1962 lagenatt antog
1962:381 allmän försäkring. Dessförinnan socialförsäk-hadeom
ringen varit uppdelad på två med å sidanseparata grenar ena
sjukförsäkring framvuxen folkrörelse, å andra sidansom en
pensionsförsäkring utvecklad efter statligt initiativ.

förutsättninggenerell för rikstäckandeEn organisation skallatt en
fungera roll- och ansvarsfördelningen mellan central, regionalär att
och lokal nivå tydlig. alla organisationer bestårIär stora ettsom av

och med tyngdpunkt på den lokala nivån, behövs formercentrum
och för säkerställa verksamhetens ändamål uppnås.att attprocesser
Vad gäller socialförsäkringsadministrationen kräver olika uppgifter
olika grad central, regional eller lokal tyngdpunkt i administratio-av

Rehabiliteringsarbetet exempel på område kanär ettnen. som
behöva högre grad lokalt handlingsutrymme andra områdenänen av

socialförsäkringen.i
början år genomfördes inom SocialdepartementetI 1995av en

förstudie kring socialförsäkringens administration och lednings-
former. Bakgrunden bl.a. det under tid förekommitattvar senare
skilda uppfattningar rollfördelningen inom socialförsäkrings-om
administrationen. förstudien och efterföljandeUr seminariumett
med för socialförsäkringsadministrationen utkristalli-representanter
serades huvudsakligen frågeställningar.två första gäller denDen
formella roll- och ansvarsfördelningen mellan socialförsäkrings-
administrationens olika delar. frågan,andra delvisDen samman-
hängande med den första, former föroch hur de olikarör processer
nivåerna i administrationen samverkar med varandra i den löpande
verksamheten.

exempel på oklarhet i roll- ochEtt ansvarsfördelning som
noterades i förstudien försäkringskassedirektörens dubblaär ansvar

direktören respektive försäkringskassansRFVgentemot utsersom
styrelse. Om motsättning skulle mellanuppstå dessa hamnaren
direktören i lojalitetskonflikt, vilket i sin kan hämmaturen en
effektiv ledning verksamheten.av
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ochundersöka hur roll-skäl ifinns såledesDet översynatt en
inomorganisatoriska enheternaolikamellan deansvarsfördelningen

tydligare. lokalaDensocialförsäkringsadministrationen kan göras
fördelar iorganisationennuvarandefinns i denförankring gersom

ochflexibelt utnyttjandetillmöjligheterform ett resurseravav
medoch lokal samverkanregionali form bl.a.kompetens av

samtidigt behovfinnsandra sektorer.myndigheter från Det stort av
administ-socialförsäkringen skall kunnaförcentral samordning att

Översynen bör därförlandet.rättvist ilikformigt ochpå sättettreras
likformighet isäkerställdhurundersökninginriktas enaven

fungeran-välförsäkringenden allmännahandläggningen samt enav
förenas iverksamheten kanutvärderinguppföljning ochde enav

förankringregionala och lokalamed denorganisationslösning som
organisation.präglar dagens

socialförsäk-samverkan inomför nivåemasBeträffande former
stycken bedrivitsdetta i långaringsadministrationen har som om

denavspeglats inte minst påharenhetlig.verksamheten Dettavore
socialförsäkrings-funktionsinriktade organiseringcentrala nivåns av

utvecklingvisat påFörstudien haradministrationen. mot merenen
sådanbehov fortsattorganisation och pådecentraliserad ett enav

styrning i decentra-för väl fungerandeutveckling. Formema enen
ytterligare hur denutvecklasorganisation behöverliserad oavsett

förändras.ansvarsfördelningen kommerochformella roll- att
med försäk-förstärkts i ochutveckling harsådanKraven en

rehabilitering.ringskassomas föransvar
skäl eftersträvaförstudie finns detSocialdepartementetsEnligt att

försäk-ledningsinsatserindividualisering RFV:s gentemotaven
regionerinom olikaFörsäkringskassoma verkarringskassoma.

insatser börsamtidigt verketsförutsättningarunder skilda som
socialförsäkringsadministrationensprioriteras resultatetså att av

landet.blir likformig iregeltillämpning Dettaverksamhet vad avser
ochindividualiserad relation mellan RFVskulle underlättas av en

förbättrarelation skulle samtidigtförsäkringskassa. sådanvarje En
förbättringarlokalt utveckladetillvarata och spridamöjligheterna att

socialför-till andra delarverksamhetenorganiseringeni avav
säkringsadministrationen.
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Uppdraget

Utredningsuppdraget består delartvåav
den formella roll- och ansvarsfördelningen inom socialförsäk--
ringsadministrationen,
formerna för hur de olika delarna inom socialförsäkrings--
administrationen skall samverka med varandra.

formella roll- och ansvarsfördelningenDen

Utredaren skall kartlägga och försäkringskassornas hittills-RFV:s
varande roll- och ansvarsfördelning. Utredaren skall belysaäven
kassastyrelsernas roll och Vidare skall utredaren analyseraansvar.
på vilket den nuvarande organisationsstrukturen inomsätt
socialförsäkringsadministrationen inklusive försäkringskassornas
särskilda ställning innebär begränsningar och skapar möjligheterav
för verksamheten.

Utredaren skall vidare beskriva och analysera försäkringskassomas
samverkan inom för och de olika uppgifterFKF FKFramen som
utför för försäkringskassomas räkning såsom intresse-, service- och
arbetsgivarorganisation.

På grundval denna analys skall utredaren lämna förslag tillav
förändringar tydliggör försäkringskassans organisatoriskasom
ställning den roll RFV central myndighet skall inta isamt som
förhållande till försäkringskassan. denna del skall särskiltI anges
funktioner sådan betydelse för styrning och uppföljningav av
socialförsäkringen de bör fullgöras den centrala förvaltnings-att av
myndigheten. och nackdelar medFör- uppgifteratt av
genomförande- och servicekaraktär lämnas till kassoma ellerseparat
i samverkan skall belysas. Utredarens förslag till förändrad roll- och
ansvarsfördelning för socialförsäkringsadministrationen kan komma

förändra förutsättningarna för verksamhet.FKF:s Utredaren skallatt
i detta sammanhang belysa behovet reglering och så bedömsav om
nödvändigt lämna förslag.

Utgångspunkten för förslagen skall likfonnig, rättssäkerattvara en
och effektiv tillämpning förrnånsreglema inom socialförsäkringenav
säkerställs samtidigt fördelarna med lokalt och regionaltettsom

föransvarstagande verksamhet, kompetens och resultat tilltas vara.
uppföljningFrågor och utvärdering särskild vikt.ärom av

Utredarens förslag skall vidare syfta till precisera hosatt ansvaret
olika enheter och nivåer inom organisationen och klargöra hur detta
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förslag börutformningen sittutkrävas. Vidskall kunna avansvar
organisation ochtill reformeringbeakta de förslagutredaren av

redovisas i departements-förvaltningenstyrning den statliga somav
Åtgärder resultatstymingenför stärkapromemorian ELMA att-

kontakt med Sjuk- ochi sitt arbete hållaUtredaren börDs 1995:6.
denoch Kommissionenarbetsskadekommittén S 1993:07 om

organisation Fis 1995: 13.uppgifter ochstatliga förvaltningens
besparingar inombeakta kraven påUtredaren skall vidare

förmåga tillföreslagna organisationensadministrationen. Den
betydelse.därvid tillmätas Irationalisering böranpassning och stor

beakta hur organisatio-utredningsuppdraget ingårdeldenna attav
följermöjligheter och begränsningarpåverkas de avsomnen av

i verksamheten.hjälpmedelutnyttjandet ADB-teknik somav
utvecklingenden pågåendesammanhang hurCentralt i detta är av

skallbästa Utredarenskall till påADB-teknik kunna sätt.tas vara
tillkännagivande bet.med riksdagensvidare i enlighet
och föreslå de krav1994/95:1181994/95:SfIJ7, rskr. överväga som

inflytande den regionalavilketställas på lokalkontorsnätet,bör
styrande roll denutformning denskall ha pånivån nätets samt

punkt börövervägandena under dennanivån skall ha.centrala I
vid sidanservice viktoch kvaliteten påtillgängligheten stor avges

geografiska hänsyn.mer

ochmellan försäkringskassornaindividualiserad relationEn mer
RFV

dendel bakgrundför utredaren i dennaUppgiften är att mot av
första delgjorts i utredningsuppdragetskartläggning och analys som

och försäkringskassor-för samverkan mellanutveckla former RFV
generella fömyelsen styrningenkoppling till denharDetta avna. en

bl.a. ivad redovisatsverksamheter enligtoffentliga somav
ochSocial Försäkring Ds 1994:81departementspromemorioma En

Åtgärder resultatstymingen Ds 1995:6.för stärkaELMA att-
del bör beakta behovetUtredningsarbetet i denna av en

försäkringskassoma.verket och Iindividualiserad relation mellan
och utförarei beställaredetta beskrivitsförstudien har termer av

regionala och lokalabeställare och decentrala nivånmed den som
flera tänkbarakanutförare, någotnivåerna vara en avsomsom

fram former för hurUtredaren skall arbetautgångspunkter. en
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individualiserad relation mellan försäkringskassoma och skallRFV
kunna utvecklas.

individualiseradEn relation mellan RFV och försäkrings-mer
kassoma kan förväntas ställa krav förändringarpå verksamhetenav

såväl central regionalpå och lokal nivå i socialforsäkrings-som
administrationen. Utredaren bör redovisa dessa krav.

Arbetets uppläggning och tidplan

Utredaren skall beakta regeringens direktiv till samtliga kommittéer
och särskilda utredare offentliga åtaganden dir. 1994:23,prövaatt

redovisa regionalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50 ochatt att
redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser dir. 1994: 124.

Utredningsuppdraget vad den första delen skall avslutatavser vara
den decemberl 1995 i sin helhet den april 1996.1senast samt

Socialdepartementet
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VerksamhetensfrånFallbeskrivningar

processer

försäkringskassan iochRiksförsäkringsverketbilagadennaI ger
Östergötland socialförsäk-iverksamhetsprocesserexempelfyra
ringsadministrationen.

genomföra de förändringarskallRiksförsäkringsverket stats-som
fordrasde åtgärdersjälv vidtaochbeslutarmakterna även somom

Åtminstone kantvåeffektivitet.ökadåstadkommaför att processer
iförändringarför åstadkommaanvändsurskiljastydligt attsom

regeländringargenomförandedetverksamheten. Dels gäller somav
administra-det förändringarDels gällerstatsmakterna.beslutats av -

behörighet. Dessaförandra inomtiva eller processeregenramen-
handläggnings-exempelDärefter redovisasföljande.i detåterges

bidragssyste-försäkrings- ochinomenskilda ärendenprocesser av
ärendeslagautomatiseratsåväl högtbelyser hurExemplen ettmen.

manuellaomfattandefordrarärendebarnbidrag ett somsom
administreras.rehabiliteringssamordninginsatser

ansvarsområde,försäkringskassansfaller inomDet somsenare,
Östergötlandiförsäkringskassanutifrån debeskrivs somprocesser

fallbeskrivningen Lisa" Larssonoch återges iindentifierat ett-
sjukfall".långt

huröversiktlig bildbeskrivna i syfteExemplen är att avge en
framhållasbörärendeslag kan Dethantering olika attut.seav

Östergötland allaförnågonfrån inteexemplet är attavsett ge
försäk-dennajustbeskrivningförsäkringskassor giltig ärutan

beskrivaringskassas sätt att processen.
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Fall Processen genomföra regelförandringatt en

beslutats statsmakternasom av
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Regeländringar initieras flerakan olika Det kan skesätt. genom
ocksåpolitiska initiativ, administrationen viaattrent men genom

uppföljningar el.dyl. uppmärksammar behov ändrade regler. För-av
ställningstagande i regerings-utsättningen emellertid skerär att ett

kansliet förändring ske ellerskall övervägas.att en

ERiksdags-
beslut

E
Prop
föreligger i

fallet föreligger proposition till riksdagen ochI det rena etten
förberedelse-riksdagsbeslut underlag för administrationenssom

arbete inför regeländring.en

sådana fall. vanligarealiteten föreligger inga rena DetI numera
igångdet administrativa förberedelsearbeteti ställetär sättsatt pa-

med regeringskansliets propositionsarbete och förut-rallellt att
fram Politiska prio-sättningarrna i växelvis samspel.växer ett

krävt genomförandetid. i den poli-riteringar har snabb Tempoten
också lagstiftningsarbetet, i dagtiska och därmed i ärprocessen,

så ofta praktiska skäl. Al-högt detta helt nödvändigtär rentatt av
genomförandetidpunkter fick skjutasternativet skulle attvara

framåt, något oftast inte accepteras.som

kommit utvecklas dettaEtt skäl till arbetsprocessenannat attatt
frågornasambandet mellan de administrativa ochdet starkasätt är

lagstiftningsfrågorna. administrativaVäsentliga inslag i det
förberedelsearbetet utvecklingen ADB-system ärrör t.ex. somav

tillämpningen.oundgängliga komponenter i den kommande Ut-

reglernas utformning, ef-formningen dessa helt beroendeär avav
praktiken i fleraskall stödja beslutsfattandet och idetersom -

behovet verk-fall älva för besluten. Bedömningen av av ev.svara
ställighetsföreskrifter vanligen utfärdar efter delega-RFVsom-

råd till stöd för tillämpningention i lag liksom allmänna ärav-
också lagreglemas utformning, och detgivetvis helt beroende av

påbörjaskunna mycket ocharbetet skulle inte heller nära tätautan
kontakter mellan myndigheten och departementet.
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mångaI fall där eller komplexastörre förändringar aktuali-meraArbets inrättas särskilda arbetsgrupper ellerbildas projekt med företrä-grupp seras
fråndare olika professioner för driva genomförandearbetet.att

I uHänvändelseom
användarrepr.ev.CK/LK

Praktiskt undantagslöst deltar frånpersonal kassornataget i ge-
nomförandearbete regelförändringar de inte endastav om avser
mycket begränsade lagtekniska förändringar eller andra mindre
frågor. Verket vänder sig förfråganmed sin underhand till den
aktuella kassan.

Aktuella förändringar förbereds
och bereds. ArbetetFlFFS, inledsAllmännarad givetvisPlanering Beredning ADB,utbildning,tidplan medinformation, ordentlig analys vilkarnrn en av
frågor åtgärdasbehöver ochsomA

planering. huvudsakIen noggrann
beredningsarbetet följandeavser

punkter:

Verksarnhetsanalys.-

Konstruktion ADB-stöd.° av

ggåedrrriägdsinformatiOn/ÅUtfornmingav verkställig--
hetsföreskrifter RFFS.

Utformning rådallmänna för tillämpning och administration.° av

Utarbetande personalinforrnation och utbildningsmaterial..- av

Utarbetande informations- och pressmaterial. Genomföran-- av
de kampanjer.av ev.

Som framgått under l kan förutsättningarnaovan som ges av
statsmakterna eller mindre givna. påverkarDetta givet-vara mer
vis vad sker i beredningsfasen. sålundaDet inte ovanligtärsom

verket departementetär behj älpligt detatt gäller utarbetandenär
propositionstext, ekonomiska kalkylerav m.m.

I beredningsfasen sker arbetet inom för arbetsgruppensramen
sådanuppdrag när utsedd, i linjen.är Användarre-grupp annars
från central och/eller lokalkontor eller frånpresentanter annan

inlånadkassan personal el. dyl. deltar i arbetet för tillföra denatt
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utifrån kassaverksam-finnserfarenheteroch dekompetens som
kassanivån olika kana-skermedErfarenhetsutbyteheten. genom

användarrepre-dels kanaliseratgenomförandefasen,iler genom
och erfarenhe-inlånade personalens kompetensdensentantens

också oftaoch delskonferensverksamhetverketsdelster, genom
-avstämninganunderhandskontakter ocholikagenom

kassornaförberederverketinomberedningsarbetetParallellt med
erforderlig pla-regelförändringen göramottagandet attgenomav

personalförändringar.avseendebl.a.nering,

samrådsgruppernaSamråds-u avdelning knutnaSamråd de till varjegenom
information,genomförandearbetevidskergruppüñ " ettuppstarten somav

konsekvensbedörrmingarplanering ochför avstämning m.m.av
också så långt möjligtsamrådsgrupperna fullgör verketGenom

förorganisationernafackligadeMBL-förpliktelsersina gentemot
protokoll-sammanträdenSamrådsgruppernasoch verket.kassorna

förs.

flerasamrådsgrupperna ellerdiskussion iInformation och en-
frågorgång viktiockså beredningsfasensgånger undersker av-

lagtekniskinte är art.rentavsom

förankringsprocess.omfattandeklar skerberedningenSedan är en
iskersamråd slutliga förslagkringförst detVäsentligt här är som

företrädare.fackligaochsamrådsgrupper kassadirektörermed
inne-samrådsgrupper, vilketi fleraoftaförändringarStörre tas upp
redo-får möjlighetdirektmånga direktörerrelativt attbär att en

Samråds- under-depåverka besluten. Genomståndpunkter ochsinavisagñpñer
möjlig-praktikeniofta hardirektörernahandskontakter gessoml

synpunkter.sinalämnahet för flera att

behand-dennabetydelse tillkommerfrågor strategisk utöverI av
frågor för infor-sådanaockså regelmässigtverketling taratt upp

verks-forum därledningskonferensendiskussion imation och ett-
kassa-samtligadirektionverketshela möterledningen och

fackligadeföreträdare förochförbundsdirektörendirektörer, or-
ganisationerna.
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Sam- När det frågorgäller där beslut fattas generaldirektören elleravarbets-
kommitté styrelsen anmäls vanligen frågan i samarbetskommittén mellan

Riksförsäkringsverket och Försäkringskasseförbundet. I kommit-
tén sitter företrädare för verkets och förbundets ledning, bl.a.
förbudets ordförande, vice ordförande, förbundsdirektören och ett
antal kassadirektörer efter beslut förbundet. Verket företrädsav av
generaldirektören, överdirektören och antal avdelningschefer.ett
Här föredrar verket sina förslag, synpunkter influtit videv. som
behandlingen samrådsgruppema.i frågorI itassom upp samar-
betskommittén formulerar verket sitt slutliga beslutsförslag i kom-
mittén, sammanträden protokollförs.vars

Beslut fattas Riksförsäkringsverket. Beslut behövs gi-ärav som
Beslut vetvis mängd olika slag. Beslut föreskrifter fattas iav en om ver-

kets styrelse. Beslut allmänna råd fattas ansvarig avdel-om av
Ändringarningschef efter diskussion i styrelsen. i ADB-system

och handläggningsrutiner åtgärderoch andra ad-gemensamma av
ministrativ utbildningar, infonnationsinsatser fattasart, t etc,ex
på avdelnings- och enhetsnivå. Frågor viktig principiell bety-av
delse fåreller konsekvenserstörre beslutassättannatsom av
generaldirektören. frågorI där enhets- eller avdelningschef beslu-

sker det i sarnrådsgruppen.praktiken i frågortar I där generaldi-
rektören beslutar sker det i praktiken i samarbetskommittén. När
verksstyrelsen beslutar sker det efter föredragning varvid den lös-
ning angivits i samarbetskommittén verkets förslag.är Ev.som

frånsynpunkter samarbetskommittén samrådsgrupperoch redo-
visas för styrelsen inför dess beslut.

Sedan beslut fattats kan det aktuellt med information tillvara pressInformation och allmänhet. Detta givetvis avhängigtär i tiden, i förhål-till närochpressallmänhet lande till regeländringens genomförandetid, besluten fattas och vad
de Som angivits under det i dag vanligtäravser. attovan p
statsmaktemas beredning lagstiftningsärenden och det admi-av
nistrativa förberedelsearbetet sådanasker parallellt. I fall kan det

Ävenaktuellt med pressreleaser, presskonferenser, el.dyl. in-vara
formation till allmänheten gårnyheter Det kan gällaetc ut.om

i information i TV:s Anslagstavlan el.dyl. Bro-annonser pressen,
schyrmaterial till allmänheten direkt eller via försäkrings-m.m.
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tillhörkassornas lokalkontor det material tagits fram i bered-som
ningsprocessen distribueras.och nu

Broschyrrnaterial, blanketter fastställs Riksförsäkrings-ev. m.m. av
FKF verket och trycks vanligen hos Försäkringskasseförbundetsförlag upp

förlag. Via förlaget sker distribution till försäkringskassorna av
sådant ocksåtryckt material. Det förekommer verket anlitaratt

förlags- tryckeritjandra och änster.

genomförandeåtgärderVerkställighet andra direktaav
också.sker gäller driftstartDet ADB-system,nu av m.m

genomförandeåtgärder.99mm- och andra direktael°

"min ockågäller personalinfonnation, genomförandeDet av
Tb"°" såpersonalutbildning, Utbildning sker i steg,m.m.

iverket utbildar utbildare kassasätt att resp som
Personal- sin utbildar aktuell personal.turinformation

V
aSteg2

utbildn.

Regelförändringen kraft.träder i

Uppföljning genomförandet, rutiner, fungeraratt av-av m.m.UPP
följning såväl den enskilda kassan vid Verket. Riks-sker,sätt- sett som

försäkringsverkets inriktning genomförda regeländringar skallär att
månader från ikraftträ-ha följts i avseenden inomdessaupp sex_
inom fördandet. Uppföljningarna planeras i verket sär-ettramen

uppföljningsprogram, genomförs ansvariga avdel-skilt men av
ningar.
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Fall 2: Processen genomföra förändringatt en som
kan inomske för administrationensramen

eget ansvar
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Utgångspunkten vi har tillämpning i drift,är dvs kontinu-att en
erlig verksamhet inom det aktuella försäkringsområdet med allt

pågåendevad därtill hör administrativa handlägg-av processer,
ning vid kassan, utbetalningar, etc.

Impulser indikerar behov förändringarsom av
påkommer mängd olika Exempel viasätt. ären

uppföljningar regionalt eller nationellt,görssom
via kontroller eller revision el.dyl. Andra exem-O
pel impulser från omvärlden.är Det kan gällat.ex.M

V regeländrin områdenskett inom andraatt gar somA H medför behov förändringar hos Det kanR av oss.Uppfoli-
L ning också gälla omvärldsförväntningarna föränd-att
g A och tvingar fram förändrad inriktning, pri-ras nya
I oriteringar, el.dyl. Exempel här kan volym-vara_M

ökningar påverkaskan tvingar framsomP av oss
LJpptöIj-nU behov omprioriteringar, rationaliseringar el-attav:L ning ler andra administrativa rutinförändringar behö-S EKontroll-E genomföras, revisioner eller andra uppfölj-attverrevisionR Förslag mm ningar visat kvalitetsbrister, kompetensenatt-

behöver på något områdeutvecklas el. dyl.

-

a BehovavDiskussion åtgärderåtgärderom identifieras

A
Processen inleds med diskussioner och analyser innan behovet av
åtgärder kan läggas fast. Dessa diskussioner sker initialt inom Riks-
försäkringsverkets organisation.

nSamráds-
"§@WW_""__

fråganOm inte gäller endast ändringar information ismärre ges
san1rådsgrupper verkets analys situationen åtgär-och deom av
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inriktningDiskussioner sker medverket bör vidtas.der attanser
nå konsensus.

vi-åstadkomma ofta tidsödandedetta kan seAtt processvara en
6 kan ofta behövas flerabeträffande detta under nedan. Detdare

frågansamrådsgrupper strategisk viktoch harträffar i olika om-
ledning och direktion ochledningskonferensen där verketsi-

fackliga organi-förbundsdirektören och dekassomas direktörer,
sarnrådsgrupperna prak-Med hänsyn tillsationerna möts. att av

gång månad, och fleraendasttiska skäl sammanträder attperca en
samrådsgrupper involverade, kan dennaibland kan processvara

månader i tiden.fleradra ut

arbets-uEv.
QVUPP

nåtts hur förändringsar-insatsbehoven bedömsSedan samsyn om
Hänvändelse ochprojekt tillsättsarbetsgrupp ellerbetet skall organiseras. Evanv.-om ev.CK/LKrepr. fråninlåningar och/ellercentral-elleranvändarrepresentanter

förstärker arbetsgruppen.lokalkontor
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samråd,Beredning, beslut genomförandeoch

Ev.
infor-
mationZv

Beslut

Sam-
arbets-
kommitté

Såå/mgBeredning

Genom-
" förande

Samráds- Samråds-
grupper grupper

Genom-
förande

U d h d FK-inihrñåaâgns- Persma"ledning information

Processen i dessa delar identisk med motsvarande processdelarär
i regelförändring fallse 7 14 ovan.processen -

En skillnad finns dock i den aktuella mycket oftaatt nu processen
tungrodd i månochär motsvarande arbetskrävandemera mera-

tidsödandeoch regelförändringsprocessen. utgårän Den senare
från statsmaktsbeslut och har given deadline. aktuellaDenen nu
förändringsprocessen alltsåsaknar detta och kan i praktiken bara
drivas till månresultat i den nås.kan Detta tvingar framsamsyn
förhandlingar och kompromisser ibland kan medföra för-ettsom

och resultat.senat uttunnat
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Ett resultat detta kan bli verket i stället för självt beslutaatt attav
för-ändring, alltsåvilket skulle ligga inom förom en ramen ver-

kets formella befogenheter, måste frågananmäla för regeringen
med fåhemställan regeringsuppdrag genomföra föränd-att ett att
ringen föreslåeller regelförändring leder till resul-en som samma

Detta leder i realiteten till dubblering arbetet, eftersomtat. en av
det till den såredovisade långt den dittills kommitnu processen -

skall läggas regelförändringsprocessens såalla faser de be-som-
föregåendeskrivits i avsnitt. Till ocksådetta kommer processen

regeringsnivå bedöma och åtgärdergenomföra deatt som ver-
ket har hemställt om.
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Fall 3: Processen handlägga allmäntatt ett

barnbidrag

hanteringen allmänt barnbidrag det i allmänhetFör gäller attav
någonbetalas automatiskt anmälan eller ansökan behö-ut utan att

Processen i nonnalfallet helt automatiserad och in-göras. ärver
frånleds med avisering folkbokföringen. Särskilt besluts-en

meddelande sänds inte utbetalningen fungerar beslut.ut utan som
flödesschemat nedan beskrivsI denna process.

1

i

ECEVUIEXIOCEX:nuQou.

wx°: wo0.u._o..wmx..._coar:
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Vid barns födelse aviseras detta till Riksskatteverkets RSVett
aviseringsrutinerfolkbokföringsregister. Via veckovisa uppdate-

register personuppgifterRiksförsäkringsverkets RFV med ochras
på frånvårdnadshavare. ADB-media tillAviseringen sker RSV

centraldator i Sundsvall.RFV:s

måna-automatiska rutiner i datasystemet levereras,Genom o m
vårdnads-månatliga utbetalningar tillden efter barnets födelse,

likaledes automatiskaUtbetalningarnahavaren. stoppas, genom
vanligen kvar-rutiner i till barnbidrag upphör,när rättensystemet,

år grundskolan.efter fyllt 16 eller slutat Dentalet det barnetatt
hanterasmajoriteten barnbidragsärendenaabsoluta ovansomav

fulltbeskrivits. hantering sker RFV.Denna ut av

fåtal kräver hanteringexemplifiera det ärendenFör ettatt avsom
utbetalningsan-försäkringskassans lokalkontor, antas att enav

till i sini Returneringen sker Postenvisning kommer retur. som
bidragshandläggarelokalkontor.manuellt aviserar berört Entur

utbetalningen haranledningen tilllokalkontoret utreder att
vårdnadshavaren berättigad till bi-finneroch a ärreturnerats att

vårdnadshavaren berättigad. fallet skickasinte I adraget eller b är
varefter hanteringen fort-utbetalningshandlin eller dublett utgen en

vård-handläggarenfallet b kommunicerarlöper tidigare. Isom
Beslutsmeddelandeavsikten dra in bidraget.nadshavaren attom

vårdnadshavaren och handläggarenindragning sänds till re-om
varigenom utbetal-spärrtransaktion igistrerar ADB-systemeten

ningarna stoppas.
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långt sjukfallFall Lisa4: Larsson ett-

medoch sammanborgammal, ensamståendeLisa 37 årLarsson, är
sedan år vidkontorist 10minderåriga bam. Lisa arbetartvå ettsom

hafttillverkningsindustrin. har under årföretag inom Hon senare
Lisa heltfyra veckor sedan blevmed nacke och axlar.besvär För

för sina besvär.sjukskriven

för handläggningenLokalkontoret svararsom

i X-stad.hos försäkringskassaninskrivenLisa Larsson är
for service 47.000Försäkringskassans lokalkontor gentemotsvarar

årsarbetare.vilket 40,5och har anställdainvånare 50 motsvarar
tillmed inriktningolikakontoret arbetar ersättningInom motteam
tilloch expedieringbarnfamiljer, uträkning ersättningpensioner,av

sistnämndarehabiliteringssamordning. de tvåFörsjuka samt
uteslutande medhandläggareuppgifterna 1223 varavsvarar

rehabiliteringssamordning.
desin utgångspunkt iFallbeskrivningen har somprocesser

från käm-Med utgångspunktidentifierats vid försäkringskassan.
varjeaktiviteter inomverksamhet beskrivsi kassansprocessema

finns delprocessematrygghetdelprocess. ekonomiskFör processen
expediering.utredning/bedömning uträkning Förregistrering - ---

finns delprocessemarehabiliteringssamordningprocessen -
utredning-samverkan/samordning/upphandling.registrering -



Bilaga 2

Ekonomisk trygghet/ sjukpenning

Utredning/bedömning

7. Medbedömning
Annan utredning

l iSittrond

Vid s.k. "sittrond" bedöms Lisas ärende bedömningsteam.etten av
ingår forsäkringsläkare,I handläggare för sjukfall ochteamet

rehabiliteringssamordnare. Vid sittronden fördjupadgörs en
bedömning sjukpenningrätten och behovet rehabiliterings-av av
åtgärder bedöms. detOm medicinska underlaget otillräckligt ellerär

ytterligare utredning krävs kan s.k. medbedömningom av annan
läkare eller utredning med vårdgivare bli nödvändig. LisasIannan
fall sjukpenningrätten styrkt och ärendet bedömsär ettsom
rehabiliteringsärende. innebärDetta rehabiliteringssamord-att en

ärendet bortsett från utanordning ersättningövertarnare av -
Ärendetsjukpenning. övergår till rehabiliteringssamord-processen

Ersättningsfrågoma handläggs sjulçfallsteametning. ochav
uppgifterna inom rehabiliteringssamordningen rehabiliteringstea-av
men/samordnarna. Under ärendets bedömsgång sjukpenningrätten
fortlöpande d.v.s. arbetsförmågenedsättningen medicinsktärom
styrkt.
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UtredningRehabiliteringssamordning -

Komplettering

tillgängligaÄrendet redan finnsuppgiftermedkompletteras som-
databilderutredningsakt,sjukfall,tidigarekassan m.m.t ex

förhinderochmöjlighetersamtalförstakontaktas förLisa ett om-
vid in-viktsamtal läggsVid dettai arbete. attåtergång stor

självLisaoch aktiveramotiveraförsäkringen, attformera om
medverkanaktivadå hennes ärrehabiliteringsprocessendelta i

betydelse.avgörandeav

Kornplnttarlng g ... -.I..... ... -il: Yrka..f ZInupoktlonon
...i................

meddiskussionefterkassankontaktas dåArbetsgivaren AG-
behövlig.rehabiliteringsutredning ärLisa konstaterat att en

rehabiliteringsutredningenarbetsgivarenpåminnerKassan om-
inkommit.intesom

kompletteringarforarbetsgivarenkontaktarKassan-
framgårvadinformerasförkontaktasLisa att avsomom-

flerpartssamtal initieras.rehabiliteringsutredningen. Ett

tillkommerrehabiliteringsutredningama35 %ANM. Ca av
kvalitet. Arbets-ofta ibristerutredningarnaoch1994/95båkassan

förarbetsmiljölagenenligt avsättahargivama att resurseransvar
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och organisera rehabiliteringsinsatsema inom företaget. Finns det
uppenbara brister bör kassan kontakta yrkesinspektionen.

Rehabiliteringssamordning samverkan-

lerpnrtIArntEconxpktLAk. PB,.1..

Lisa har varit sjukskriven i fyra månader. Lisa, arbetsgivarennu-
och rehabiliteringssamordnaren träffas för inventera möjlig-att
heterna till återgång i arbetet och bestämmer Lisa, det inteatt om

några hinder från behandlandemöter läkare, påbörjar arbets-
träning med förändrade arbetsuppgifter på sin arbetsplats.
Rehabiliteringssamordnaren kontakt med den behandlandetar-
läkaren för kontrollera det inte föreligger några medicinskaatt att
hinder for arbetsträning.

beslutarKassan planerad arbetsträning kan påbörjas och in-att-
formerar Lisa och arbetsgivaren detta.om



185Bilaga 2

utredningRehabiliteringssamverkan -

Annan
l Eingersllttn

Beslut ehnb.kortRehabilteringsplan
Ansökan

Lisaochrehabiliteringsplanmed LisaTillsammans upprättas en-
rehabiliteringsersättning.ansöker om

tillsändsBeslutsbrevrehabiliteringsersättning.Beslut tas om-
arbetsgivaren.tillför kännedomkopia brevetochLisa aven

utbetal-fortsattgällaoch skallRehabiliteringskort läggs somupp-
ningsunderlag

rehabiliteringsersättningutanordningföröverlämnasKortet av-
trygghet"."Ekonomisktilldärmedövergåroch processen

xooclrfåLisaUppföljning

rehabiliteringssamordnarenföljermånaderytterligare tvåEfter-
dåframkommerfungerar. DetarbetsträningenLisa hurmedupp

kommerbra ochså överens attinte fungerardet omatt man
träningen.avbryta
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Samordnaren kontakt inom kassan för avbryta utbetal-tar att-
ningen rehabiliteringsersättningen och sjukpenning återattav
skall utges.
Rehabiliteringssamordnaren kontakt med Lisa och arbets-tar-
givaren för initiera flerpartssamtal.att nytt

Rehabiliteringssamordning samverkan-

Flerpnnssnmtal

ñerpartssamtalNytt mellan Lisa, arbetsgivaren och-
rehabiliteringssamordnaren för diskutera hur kan gåatt man
vidare. Rehabiliteringsplanen revideras och bestämmerman en

arbetsträning med inriktning.ny annan
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utredningRehabiliteringssamordning -

H3 RehnlxkortBeslut

och kassanrehabiliteringsersättningansökanLisa gör om-
arbetsgivaren.tillkopia sändsbeslutsbrev ochfårbeslutar. Lisa

utbetalning.förunderlagläggsRehabiliteringskort somupp-
utbetalning.föröverlämnasRehabiliteringskortet-

i F AGKontaktUPPfÖUDiDB Kontakt Lisa

hur arbets-följer kassanarbetsträningmånadsEfter uppen-
planerade tidendenarbetstränatLisa harfungerar.träningen men

dags-försämrad iblivitoch harfungerar brainte detattanser
läget.

återgå tillomöjligtdetbedömerLisaKontakt med attsom nu-
arbetsgivaren.arbete hos

hosalla möjligheterbedömerarbetsgivarenKontakt med attsom-
i dagslägetarbetsförsökfortsattauttömda och någradem är att

aktuellt.inte är
utbetal-avbrytaförkassankontakt inomSamordnaren atttar-

sjukpenning.och beslutrehabiliteringsersättningningen omav



Bilaga188 2

398573" m3-Kontakt0311 FL Kontakt LinaLåknrull.

begärKassan läkarutlâtande behandlande läkare underlagav som-
för vidare ställningstagande i ärendet.
När läkarutlåtandet inkommmer diskuteras ärendet med för--
säkringsläkare FL bedömningen det finnsgör attsom en
restarbetsfönnåga.
Lisa kontaktas för information vad framkommit iom som-
läkarutlåtandet och försäkringsläkarens bedömning och för
diskussion fortsatta åtgärder i anledning detta. Man ärom av

kontakt med Arbetslivstjänseröverens ALT föratt ta attom ge
dem i uppdrag utreda Lisas möjligheter till arbete.att annat

......................... .
..1 IAnnan crsnttn.. .

Kontakt ATL Kontakt Lisa Rchgbjgon
fAvrop hos

ALT
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medkontaktmånader. Kassansjuk ivarit 8har tarLisa nu-
där.ärendetinitieraförArbetslivstjänster att

Lisarehabiliteringsplanen.revideraförLisaKontakt med atttas-
skickarochbeslutarrehabiliteringsersättning. Kassanansöker om

beslutsbrev.
rehabiliterings-underlag förRehabiliteringskort läggs somupp-

ersättning.
rehabiliteringsersättningarutanordningföröverlämnasKortet av-

rehabilite-yrkesinriktadköpArbetslivstjänsterhos avomavrop
ring.

Uppf0UnlngElcrp|rtlInrnt |áppftüjnins

Ärendet Arbetslivstjänster.medföljs upp-
rehabiliterings-ochArbetslivstjänsterFlerpartssamtal med Lisa,-

för lägesrapport.samordnaren
Arbetslivstjänster.meduppföljningFörnyad-

tI
Elk°&#39;-NY" :Pension-provning ;letande beglrl FTPy,

AL
PlVI upprlttni

Redovisning Annat
............. ...... ...... . Hnlvtuduurbtn°
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Skriftlig redovisning från Arbetslivstjänster bedömer attsom-
Lisa arbetsför till hälften i lämpligtär kontorsarbete ochett
dessutom meddelar Lisa erbjudits sådant arbete.att ett
Ärendet 12 månader gammalt. bedömningär Ennu av-
sjukpenningrätten tillsammans med försäkringsläkarengörs och
då Lisa arbetsofönnögen till hälften och nedsättningenär av
arbetsförmågan bedöms varaktig kommer ärendet attsom
underställas Socialförsäkringsnämnden för beslut halvom
förtidspension. Inför sammanträdet infordras läkarutlåtande,nytt
då månader förflutit sedan det förra utfärdades,än ochmer sex
PM underlag för nämndens beslut.upprättas som

ANM. Om Lisa skulle ha kunnat stå till arbetsmarknadens förfogan-
de vidare insatser från försäkringskassan avslutas ärendet ochutan
ersättning upphör. Om ytterligare åtgärder varit nödvändiga för att
Lisa skulle kunna stå till arbetsmarknadens förfogande, t.ex.
omskolning eller kompletterande utbildning, skulle ärendet även
fortsättningsvis handlagts kassan under denna tid.av

Processen "Ekonomisk trygghet/Förtidspension"

Processen Ekonomisk trygghet/förtidspension innehåller
delprocessema registrering, utredning/bedömning, uträkning samt-
expediering.

Registrering omfattar aktiviteter upprättande ansökan,som av
läkarutlåtande med eventuell komplettering, information om
bostadsstöd m.m.

Utredning/bedömning omfattar bedömning arbetsförmåganav
med försäkringsläkarkontakt, graden nedsättning arbetsför-av av
mågan, rehabilitering, uppgifter fritidssysslor/aktiviteter ochom
insamling övrigt faktaunderlag redan finns hos kassan.av som

Uträkning i de fall manuell uträkning skall ske. fallI annat
upprättande underlag för maskinell bearbetning.av

Expediering beslutskopior till den försäkrade, AMF/arbets-a
givare m m.

I Lisa Larssons fall kommer vi i delprocessen uträkning då
prövningen till förtidspension initieras kassanrätten AFLav av

andra16:1 stycket och då beslut l/2 förtidspension har fattatsom
Socialförsäkringsnämnden. I detta fall blir det okompliceradav en
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Arbetet utförsexpediering.uträkning ochhandläggning vad gäller
i pensionsteamet.

Cenlraldllorn i
Sundsvall

/

Uppdatering/Ugprnnn inmnt- ExpedieringE nlngsundcrlag ;nnunnjng

I :rehab.process::Frani Inkl beslut i SFN ;

Inmatningsunderlag upprättas.-
till det centrala datasystemet.inrapporterasUnderlaget-

tilloch beslutskopiatill den föräkradeBeslutsmeddelande sänds-
arbetsgivaren.

uppgifterEU-land skullevarit verksam iLisa hadeANM. Om annat
blivitstorlekbeslutet pensionenstill land ochdettasänts om

från EU-landet.besked pensionsrättavvaktanprovisoriskt i om

trygghet/bostadstilläggEkonomisk

anmodadestill pensionärertill bostadstilläggbedömaFör rättenatt
aktualiserades,förtidspensionsamband med fråganLisa, i attatt om

inkommahonmed ansökan samtidigtinkomma attuppmanassom
förbarnfamiljer då honbostadsbidrag tillansökanmed ny om

uppbär sådant.närvarande
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E°mpl.t.rIn r-dn/b.d°m

Lisas ansökan bostadstillägg inkommer och registre-postom per-
ras.
Då Lisas ansökan bristfälligt ifylld behöver den kompletteras.är-

ANM. I 40 % de ansökningar inkommer måstepostca av som per
ansökningarna kompletteras. Ansökningsblanketten komplex ochär
omfattar fyra A4-sidor. förDen avsedd alla boendeär typer trotsav

delen förmånstagama bor i hyreslägenhet.störreatt av

Uppgifterna bedöms då Lisa uppbär bostadsstöd till bam-men-
familjer och förmånema skall samordnas, avvaktas beslutnytt
frånfamiljeteamet.

sf..................... .t .. ..H-ndnggnkngu-uppun. mm.:- uppdnaring/ B d IKP u ninmutninu:nlnglundcrlng kontrollu oO n..Uunnn--nunnnnrnI|JI

ärendet skallOm uträknas maskinellt, vilket sker i huvuddelen av-
ärendena, inmatningsunderlag direkt underlag förupprättas som
uppdatering. I huvudsak inmatningsunderlagetutgörs av upp-
gifter från ansökningsblanketten.
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modernare teknikstöd med möjlighetANM. Ett till "scanning" skulle
rationalisera bort detta i handläggningen.moment

Vid manuell uträkning kontrolleras samtliga ärenden före-
uppdatering k handläggningskontroll. Sådan kontroll kan ävens
ske då handläggaren inte tillräckligt rutinerad.är
Underlaget inrapporteras till centrala datasystemet.-
Beslutsmeddelande utsänds.-
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Statskontoret

offentliginomdriftsformerochStyr-
förvaltning

Innehållsförteckning

Inledning1

driftsformerochOlika2 styr-
resultatstymingMål- och2.1

Beställar-utförare2.2
Köp-sälj2.3
Övriga modeller2.4

och kommunerBeställar-utförarmodellen landsting3 inom
Inledning3.1
Beställar-utförannodellen3.2

landsting och kommunerinomErfarenheter BUM3.3 av
Landstingen3.3. l

3.3.2 Kommunerna

statsförvaltningendriftsformerochStyr- inom4
Bakgrund4.1

och driftsformerExempel4.2 styr-

Slutsatser
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Inledningl

underlag förSom sina bedömningar och förslag behöver den sär-
Översynskilde utredaren för socialförsäkringsadministrationensav

ÖSA-utredningenorganisationsstruktur bl.a. kunskap olikaom
och driftsformer för ställning till hur individualiseradstyr- att ta en

relation mellan RFV och försäkringskassoma skulle kunna utformas.
ÖSA-utredningensStatskontoret har enligt direktiv 1995-1 1-15

haft i uppdrag antal modeller för styrning och drift,att presentera ett
beskriva vad kännetecknar dem exempel på och hursamtsom ge var
dessa modeller fungerar idag.

Modeller i uppdraget till Statskontoret köp-sälj,nämnts ärsom
beställar-utförare och mål- och resultatstyming. Men andraäven
modeller kan aktuella. Efter analysen och i samråd med ut-vara
redningen skall Statskontoret enligt direktiven beskriva hur en
tillämpning någon eller några modeller kan verka i socialför-av
säkringsadministrationen.

Inom Statskontoret har arbetet utförts Lennart Brege ochav
Keneth Wising. denna lämnas beskrivningI PM aktuellaen av
modeller.

Olika driftsformer2 ochstyr-

uppdraget till Statskontoret framgåttI modellernämns som som
köp-sälj, beställar-utförare och mål- och resultatstyming. ocksåMen
andra modeller kan aktuella. skallVi i detta avsnitt kortfattatvara
behandla angivna modeller. Fördjupade beskrivningar sker i
efterföljande avsnitt.

Mål- och resultatstyming2.1

Förändringen den löpande ekonomiska styrningen i statsför-av
valtningen kommithar till uttryck i utvecklingen mål- ochav re-
sultatstymingen i budgetprocess med fördjupad prövningsamt en ny

både verksamhet och transfereringar.av
Resultatstymingen innebär myndigheterna inom givnaatt ramar

får välja vilka medel skall föranvändas nå önskade resultatattsom
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N
uppnås. Riks-mätbara resultatavseddadet följsoch attatt upp -

ochutsträckning detaljregleramindreskall ioch regeringendagen
resultat.och krav påekonomiskamål,ställeti styra ramargenom

resultatstyming finns itillämpningenFöreskrifter för rege-av
årsredovisningmyndighetersförordning 1993: 134SFSringens om

statligskall varjeförordningenanslagsframställning. Enligtoch
i verksamhetsgrenar,verksamhetdela sinmyndighet ange

målövergripandeutgångspunkt i deVerksamhetsmål med som
ochfastställa mätmetoderbeslutatstatsmakterna har samtom

redovisa resultat.verksamheten ochföljaförresultatmått att upp
och mätbaramyndigheten harvadMed resultat presteratavses

prestationerna.effekter av
förytterligare redogöraerforderligt härdetVi har inte attansett

dockstatsförvaltningen. börHärresultatstymingen inomochmål-
följande nämnas:

Åtgärder resultatstymingen"för stärkabetänkandet "ELMA.I att-
stärkautveckla ochförslag förredovisas1995:6Ds att genom-
verksamhet.finansierad Istatligtresultatstymingförandet avav
socialförsäk-utgiftskontrollen ibehandlasavsnittsärskiltett

ringarna.
prestationsbudgete-behandlas ocksåELMA-gruppensI rapport-

framhållsresultatstymingen.utveckla Detring attsätt attettsom
prestationsinriktadregelmässigt förekommerdet redan idag en

meningen uppskatt-områden i denbudgetering på många att
användsför prestationernakostnadervolymer ochningar somav

prestationsbudgete-i budgetprocessen. Enunderlag typannan av
ochbeställer viss kvantitetmyndighetenregeringenring är att av

pris.till visstkvalitet ett

Beställar-utförare2.2

olikaoffentliga sektorndenfömyelsenpågående prövasdenI av
privatiserar ellerproduktivitet. Maneffektivitet ochtill ökadvägar
anlitarverksamhetsområden,eller delarbolagiserar hela entrepre-av

bilda företaglåter anställdaorganisationen,denutanförnörer egna
ligger i tidenverksamhet Detkooperativ för drivaeller att m.m.en

ochmarknadsorienterademodellerlösningar ochsöka äratt som
konkurrens.inslaghar avsom



Bilaga198 3

En omdebatterad modell den s.k. beställar-utförannodellenär
tillämpasBUM flera kommuner och landsting. finnsDetsom av

åtskilliga alternativa tillämpningar modellen bygger påav som en
uppdelning verksamheten i beställar- och utförarfunktioner. BUMav
diskuteras framförallt utifrån två grundtankar. införaDen är attena
marknadsmekanismer få in konkurrenstänkande i denatt ettgenom
verksamhet bedrivs i regi. andraDen förvandlaär attsom egen
politikerrollen de förtroendevalda blir enbart beställare.attgenom
Många gånger sammanfaller dessa båda motiv.

avsnitt redogör viI 3 utförligt för liksomBUM för erfaren-mera
heter modellen inom landsting och kommuner.av

statsförvaltningenInom finns det dock så vitt vi funnit inga- -
tydliga exempel enligtBUM någon utvecklad fonn. Som vimer

redogör för i avsnitt förekommer det dock4 rad olikanärmare en
beställar-utförarrelationer, köp- och säljrelationer liksom mark-
nadsorienterade drifts- och organisationsformer.

Köp-sälj2.3

köp-säljförhållande föreliggerEtt erhåller tjänst ellernär parten en
produkt från fristående och för detta erläggerparten annan en
fastställd ersättning. Den säljare i allmänhetärpart som agerar en
marknad för viss intern eller konkurrens och därär utsatt externsom

har prissättning tjänster eller Den ärpartman en av varor. som
köpare kan på detta välja mellan flera olika säljare. Köp-sätt
säljförhållanden förekommer i många olika sammanhang.

Vi det inte meningsfullt särskilja och beskriva köp-attser som
sälj och fristående modell. Det så köp-säljär attsom en egen snarare

inslag i andra modeller och driftsformer. Köp-säljär ett är t.ex. ett
inslag i beställar-utförarmodellen.

köp-säljrelationerMen förekommer naturligtvis utan att man
tillämpar beställar-utförarmodell. Kommuner tillämpar model-som
len behåller intern form köp-sälj mellanattuppger man en av
förvaltning och resultatenheter. framgårSom avsnitt före-4av
kommer också rad sådana och driftsformerandra inom stats-en
förvaltningen.

tydligtEtt exempel på köp-säljförhållande inom socialförsäk-ett
ringsadministrationen skall här. Försäkringskassomanämnas gavs
1990, efter förslag i regeringens proposition förinsatser aktivom
rehabilitering och Arbetslivsfondens verksamhet 1989/90:62,m.m.
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uppmärk-rehabiliteringyrkesinriktadbehovför attansvaret av
bl.a.vidtas. Kassornaåtgärderadekvataoch gavsattsammas
fickochrehabiliteringstjänsterköparefungeramöjlighet att avsom

uppståttdettillhar lettmedel.särskilda Dettaändamål attför detta
of-ochprivatavilkenpårehabiliteringstjänstermarknad fören

sina tjänster.bjudakanaktörerfentliga ut
föreliggagenerelltocksåkanköp-säljförhållande t.ex.Ett anses

höja kost-förpriserinför internaorganisation attinär enman
frånövergårhandla attkannadsmedvetandet. Det att resursenom

skallPrisernaenhet.förbrukandeförbli prissatttillgratis att envara
effekt. Genomstyrandeoch ha ettbland aktörernakända envara

resurssnålaretill ståndfåvillkostnadsmedvetande ettökat man
beteende.

Övriga modeller2.4

berörtorganisationsmodellerochdefinnsDet utöver styr- som-
kundvalsmodellenkanmodeller. Här nämnasflertal andra t.ex.ett-

tjänst,utnyttjavärdecheck,bevis, rättenfårkunden att enett
tävlarochegenregiverksamheten entreprenöreranbudstävlan om
privatise-ochbolagiseringarverksamhet,vissbedrivarätten att

i det härintressantdetbedömtVi har inte attringar. samman-som
"modeller".dessautvecklahanget närmare

regleraavtal förkontrakt ochanvänds ettsammanhang attolikal
tillämpningenvidförekommermellan DetFörhållande t.ex.parter.

mellanuppgörelserreglerakommunerinomförBUM attav
utförarenheter.ochbeställamämnder

försäk-redovisas frånkontrakt kanExempel typ avannanen
Östergötland.exempel frånredovisar härViringskassorna. ett

föränd-organisatoriskgenomfördes1994/95budgetåretUnder en
Östergötland. i fyradeladesLänetiförsäkringskassanvidring

såvarje. Påinom sättantal lokalkontorområden medgeografiska ett
ochflexibelbliresursanvändningenskulle bl.a. resursermermer

processinriktatskulleVidaretill lokalkontoren. ettkunde föras över
underlättas.arbetssätt

områdeschefområde ledsgeografisktVarje ansvararsomenav
Mellanlinjeansvaret.försäkringshandläggningenlokaladenför

områdeschef harrespektiveochförsäkringskassanfördirektören
kontraktochverksamhetområdenasolikaför deträffatsavtal

upprättats.
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Direktören ställer kontraktet vissa angivna tillgenom resurser
respektive områdes förfogande. kontraktenI kan tydliga resultatkrav

kopplas till medelstilldelningen. Resultatredovisningenanges som
sker dialog mellan direktören och respektive Områdeschefgenom

verksamhetsgranskningsamt och särskilda uppföljningar.genom
Huvudprincipen kontraktetär vad skallatt medangörasanger som
det lokalt hur detta skallavgörs ske.

3 Beställar-utförarmodellen inom

landsting och kommuner

1 Inledning

Den ekonomiska situationen för landsting och kommuner har gjort
det angeläget effektiviseringar ochgöra produktivitetsförbätt-att
ringar inom alla verksamhetsområden och finna besparingsmöj-
ligheter.

Under de åren har styrning kommunerna allt-senaste statens av
övergått från anslags- och regelstyming till generellmer mer

målstyming. Inom kommuner och landsting de traditionellaersätts
formerna anslags- och regelstyming affärsmässigaav av mera
förhållanden mellan beställar- och utförarorgan, s.k. avtalsstyming
Lokal demokrati i utveckling, SOU 1993:90. Genom uppdel-en
ning i beställar- och utförarfunktion förväntas de förtroende-en en
valda bli renodlade företrädare för medborgama/konsumentemamer
medan de anställda eller utomstående forstår produktionen.

De använder kommunernas service definieras kundersom som
eller konsumenter. Begrepp kunder, producenter, och be-ägaresom
ställare begrepp förvaltning,ersätter förtroendemannaor-som
ganisation, brukare Den kommunala verksamheten får ökadm.m. en
affärsmässig prägel.
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Beställar-utförarmodellen3.2

olika rollerBeställar-utförannodellen skilja påBUM sättär ett att
beställare och finansiärhuvudman för verksamhet res-som en-

Avsikten fâpektive utförare och leverantör.producent är attsom
affärsmässig Upphandling i konkurrens mellanrelation. görsmeren

konkurrens såvälolika anbudsgivare. inslagGenom större av -
kostnads-eftersträvar effektivisering ochintern externsom man-

besparing.
grundpelare:Idémässigt vilar i huvudsak påBUM tre

skapa affärsmässighet och konkurrens-
politik produktionochseparera-

politikerrollskapa en ny-

enligt följande:Beställar-utförarmodellen kan definieras
det förvaltningenMed beställar-utförarmodell inomattavses

finns skilda enheter respek-och/eller den politiska organisationen
beställning/uppdragsgivande respektivenämnder/styrelser förtive

produkti0n/uppdragstagande.
"beställar-utförarteori" i den meningen vi harfinns ingenDet att

härledda och empirisktteori med handlingslinjer logisktären som
olika tillämpningartestade. finns också mångfaldDet aven

detlösningar i olika kommuner och landstingmodellen och olika när
definierar beställaregäller ansvarsforhållanden och hur resp.man

utförare dockutförare. Följande "definitioner" beställare, ärm.m.av
modellens innehåll ochvanligt förekommande och förtydligar ut-

formning.

Beställare

i förvaltning. BeställarensBeställare politiker eller tjänstemänär en
uppgift definiera vad vill ha, formulera detta ikundenär att en

tillfölja kunden verkligen får beställd tjänstupphandling och attupp
överenskommet pris.

beställar-utförarorganisatio-uppgift iFlertalet nämnders största
och priorite-medborgarnas behov, önskemålär översättaattnen

inriktning,till produktionen. Verksamhetensringar i "beställningar"
frågor.omfattning och kvalitet klart politiskaär
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Beställarnämnder införs bl.a. för att:

tydligare och rollfördelningge ansvars--
skapa möjligheter till alternativa producenter påstyrssom-

sättsamma
öka effektiviteten produktionen ökatatt ettgenom ge ansvar-

Utförare producenter, leverantörer

Utförare kan tjänstemän och anställda i kommun eller landstingvara
tillsammans för produktionen. kommunernaInom detärsom svarar

då fråga kommunal verksamhet organiseras i resultat-om som
enheter. Utförare kan också företagexternavara m.m.

Resultatenheter

Med resultatenhet avgränsad organisatorisk enhet inomavses en
förvaltningen med för personal, ekonomi och resultat.eget ansvar
Enheten beställningama och levererar enligt angivna kravtar emot
på kvalitet och kvantitet till avtalat pris. Resultatenheten har således

för givet resultat frihet i hur når detta.ett storansvar men man
Resultatenheten själv hur den bäst organiserar sitt arbete,avgör
vilken bemanning den behöver, sinaden inköpgör etc.var

Enheten kan tillföras ekonomiska fast anslagettresurser genom
schablon för längreen tid inom vilket ekonomi och verksamhet

skall klaras. Resurstilldelningen kan också kontinuerligt följa presta-
tioner och volymutveckling. det förstnämnda falletI kan talaman

fiktiva resultatenheter, i det verkliga resultatenheter. Iom senare
verkliga resultatenheter föreligger intimare koppling mellanen
ekonomi och verksamhet och därmed högre grad ekonomistyr-en av
ning.

Decentraliseringen i kommunerna sker i utsträckningstor genom
resultatenheter. utredningen Alternativa produktionsfonnerI i
kommunal verksamhet Ds 1993:27 75att procentuppges av
landets kommuner har eller införa resultatenheter. Motivenattavser

bättre metoder för kalkylering och ekonomistyrning ökadär samt
konkurrens, valfrihet och möjlighet till upphandling verksamhets-av
entreprenad.



203Bilaga 3

Entreprenad

verk-genomförandetallmänhetientreprenadMed att avmenas
denproducerasoch entreprenörerhandlassamhet externt avupp
Hitlandsting.ellermed kommunavtalmarknadenprivata ettgenom

handförstaiinomföretagetableraderedanbåderäknas samt-
bildarochkommunenlämnaranställdaprimärkommunema som-

avknoppning. Dekooperativ s.k.ellerföreningföretag,eget
anbudlämnarmarknaden ochden privatafinns påaktörer somsom

antalet.få tilloftatill kommunerna är

landstinginomErfarenheter BUM3.3 av
och kommuner

utvärderingarochuppföljningaregentligadet litetHittills finns av
och kommuner.landstingifungeratBUM-modellen harhurav

därförmodellen kanutnyttjandemedFörändringsarbetet av
organisationsexperiment.ha karaktärenfortfarande avanses

Landstingen3.3.1

sinaförnyat1990-taletbörjansedanlandsting harFlertalet av
införtlandsting har2610fördelningförstyrsystem avresurser.av

Prestations-vårdenheter.tillform prestationsersättningnågon av
medanlandstingvissaverksamhet hosför allförekommerersättning

specialiteter.enstakatillknutenlandstingför andraden är
sjukvårdensinom service-utbrettPrestationsersättning änär mer

enheter.
Övergången in-landstingeninnebarprestationsersättningtill att

befogenhetmedbeställarenheterbyggdeorganisation attsin uppom
kvalitet.och Förpriserkvantiteter,med utförarenförhandla om

klinikexempelvis"kämverksamheten"serviceenhetema är en
beställare.

prestationser-förskapainledde medlandstingVissa systematt
frånredanbeställarenheterskapadeandraunder detsättning att

tillfallerbibehölls. DeansvarsområdeAnslagenbörjan. resp.per
totalkostnadema.styrningmöjliggörbeställare. Detta aven

landstingsstyrel-inombeställarecentralharlandstingNågra en
det finnssjukvârdsdistriktsnivå. Menbeställareandra harsen,
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också landsting har antal lokala beställare knutna tillettsom
primärvården med tilldelade baserad på befolkningen.resurser

jämförande studieI från Umeå Universitet, Statsvetenskapligaen
institutionen Varför införs BUM, 1993 rörande införandet av
BUM i sju landsting konstateras det svårt påvisa skillnaderäratt att
mellan landsting infört sinsemellan olika varianter BUM. Ensom av
orsak kan uttalat mycket likartade och allmängiltigaattvara man
syften med införandet.

studien konstaterasI vidare medbestämmande och valfrihetatt
har honnörsordvarit vid omorganisationema. finnerMan dock inget
belägg för patientens valfrihet välja vårdgivare ökar i och medatt att

Äveninförandet BUM. i andra organisationsmodeller finnsav
möjligheter välja vårdcentral och i vissa fall specialistvård. Enatt
formell valfrihet för patienten kan vidare i många fall begränsas

det finns få vårdgivare och geografiska avstånd. Inteatt storagenom
heller vårdpersonalens inflytande ökar med automatik vid ett
införande BUM.av

Gemensamt för de landsting infört BUM enligt studienär attsom
förändringen har syftat till efektivisera styrningenatt attgenom
skilja beställaruppgiftpå och utföraruppgift. har emellertidDetta
inte visat sig tillräckligt. skapaFör goda möjligheter tillattvara
styrning måste väl utformade avtal slutas mellan köpare och säljare.

har hittills inteDetta skett i önskvärd omfattning.
Erfarenheter renodling politikerrollen till enbart före-attav av

träda medborgarna och för den löpande verksamhetenutan ansvar
visar på svårigheter. roller ochNya måste tidsynsätt växaattges
fram.

införande köp-säljEtt inom sjukhusklinikerna medsystemav er-
sättning baserad styckepriser kan vidare enligt studien riskera att
leda till effektivitet då varje produktionsenhet eftersämre strävar att
öka sina inkomster. kan ledaDetta till risken för felaktigaatt
prioriteringar verksamhetens inriktning ökar.av

studie beställdI Landstingsförbundet beställa hälso-Atten av
och sjukvård, juni 1995 redovisas erfarenheter beställar ut-av -
förarmodeller i åtta landsting. erfarenhetEn landstingär att stora
och/eller landsting med centrala beställare efter strukture-strävar en
rad kartläggning behoven. landstingI med lokala beställare harav
de lokala behoven starkare förankring och möjligheterna tillen
samverkan med kommunen och försäkringskassan kan utnyttjas mer.

Vårdöverenskommelsema har utvecklats från formelltett an-
budsförfarande, förhandling och detaljerade avtal med ersättning per
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Ersättningavtal.översiktligasammanhållna ochtillprestation mer
eller abonnemangsersätt-schablonersättningprestation byts motper

ning.
enligt studien alltjämttotala kostnadernaKontrollen de är ettav

vissaersättningarproduktionen och lägreTak förproblem. över
gamladeutvecklingen återtenderar vändavolymgränser motatt

makt ökar påChefemas och tjänstemännensbudgetsystemen.
befinner sigBeställareninflytande.politikernasbekostnad av

beställare-roll i spektratPrimärvårdensunderläge.i visstalltjämt
oklar.utförare är

förbättradedemokrati i formstärktörhoppningamaF avom en
infriats.medborgarkontakter har inte

tillämpningenstudierfrån andraerfarenheterYtterligare avav
kännetecknaskonkurrensmarknadlandstingeninomBUM är att en

köpare kan till någonMångaoch många säljare.köparemångaav
beställarfunktion.decentraliseradlandsting meduppnås idel sägas

förekommamöjligenproducenter kanmellanKonkurrens sägas
sjukhusförsvårande faktorstorstadsregioner. Eninom vissa är att
dvs. harorganisation beställama,ingår ioch kliniker somsamma

frisjukvårdsproduktionen. Enföroch delarägare ansvaretsamma
princip frittTillträdet iutträde.fritt tillträde ochmarknad kräver är

värderingar.politiskaavtal ochutträdet begränsas avmen
utvecklatsoch utförare harbeställaremellanRelationerna mer

gäller i vissAlltjämtkonkurrens.och mindresamverkan motmot
underläge kompetens-befinner sig ibeställarenutsträckning att

stöd.professionelltberoendemässigt och de äratt av
ef-vårdgivaredet gällervalfrihetPatientemas när enanses vara

förändringaruttryckt ieffekternastyrmekanismfektiv avmen
omsättningen,den totalatill %begränsas 2-5patientströmmar av

vårdgivareinformation. Medbristandemöjligen till följd avsesav
vilka be-sjukhus medlandstinghusläkare och i vissafalli detta

vårdgivareprivatainnebärhar kontrakt.ställarenhetema Det t.ex.att
valfriheten.omfattaskontrakt inteutan av

riskeratredje kanfinansieringochValfriheten attpartav enen
fram till olikakan ledavårdutnyttjandet vilkettotaladriva detupp

ransonering.behov av
medborgarensperspektiv, delstvåDemokratijiågor kan ses ur

roll be-politikernaspolitiker, delspåverkamöjligheter att som
faktiska kon-medborgarnaslandstingsvärlden tordeställare. Inom

förstymingsmodellbegränsade,politikernatakter med oavsettvara
rollupplever sini allmänhetPolitikernaoch sjukvården.hälso- nya
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uttalade beställare positiv, den i vissa lägenävensom mer som om
begränsar medborgarnas valfrihet.

ochDe kostnader den offentliga vården räknar medpriser som
har endast marginell koppling till reala marknadspriser. Kund-en
begreppet oklart. i behov vård förfogarDen inteär är översom av
köpkraften.

3.3.2 Kommunerna

bådeBUM gammal och styrmodell i kommunal verk-är ny som
samhet. har i olika varianter ochDen med olika framgång prakti-

inom teknisk verksamhet flertali kommuner sedan börjanserats ett
1980-talet, i vissa kommuner ända sedan 1960-talet. Underav

1990-talet har modellen också börjat tillämpas inom ochäldre-
handikappomsorgen.

kartläggningEn genomfördes Socialstyrelsen i septembersom av
visade1993 kommuner infört37 BUM inom äldre- och handi-att

kappomsorgen, med varierande utformning och omfattningänom
Alternativa och driftsformer i äldreomsorgen. kartläggning.Enstyr-
SoS-rapport 1994:24. förekommer inomBUM också andra
kommunala områden. Någon aktuell kartläggning på tydligtettsom

belyser detta och den totala omfattningen modellens tillämp-sätt av
ning har vi inte funnit.

förInom projekt "Aktiv uppföljning" har Socialstyrel-ettramen
under våren genomfört1994 kvalitativ djupstudiesen en av

kommunala förvaltningar infört beställar-utförarorganisationsom
inom äldre- och handikappomsorgen Alternativa drifts-ochstyr-
former i äldreomsorgen. Beställar-utförarmodellen. SoS-rapport
1995:20. övergripande syftetDet genomlysa BUM-kon-attvar

med fokus konsekvenserpå förändrad förvaltnings-ceptet av en
organisation och problem konceptet.med

Studien genomfördes i de kommuner hunnit längst medsom
inomBUM äldre- och handikappomsorgen och i förvaltningarvars

myndighetsutövningen särskilts i beställarfunktioner produk-och
tionen i utförarfunktioner. Förvaltningar bibehållit traditio-som en
nell organisation förändrat förtroendemannaorganisationenmen var
inte med i studien. resultatetOm relevant för andra kommunerär
besvaras inte studien.av
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studienResultat av

detredovisas iSocialstyrelsensutgångspunkt frånMed rapport
studien.resultatetföljande något om av

myndighetsutövningenUrskiljande av

professionellarespecialiseringenmenadeHandläggarna att gav en
behovsbedömningen.enhetlighet ihandläggning och störreen

lika begränsa-inte längre medgenomfördesBehovsbedömningama
förfogadehemtjänstassistentenden forna över.de somresurser
överblicktillhandläggarna möjlighet överCentraliseringen gav

samlad handläggargruppcentraltsamlade utbud. Enförvaltningens
stöd. Handläggarnakollegialttillockså tillgångdem ett annatgav

utföraren.ombudenskildesdenkunde gentemotsomageranu
centraliseringspecialisering ochproblemEtt attuppgavs vara

undergrävautförarledet, vilket kundeavstånd tillmedförde störreett
omständligaVidare kundeoch beslut.utredningartillförlitligheten i

ochinformationsförlusterkommunikationsprocesser generera
utanförgrad stodde i högVårdbiträdenamerarbete. attuppgav

fickinformation deoch denbehovsbedömningama sämre änatt var
tidigare.

ökadehandläggningentillkom ibeställannomentGenom att ett
utformningadministrativakostnadsmedvetandet. De systemens

styreffekter.önskvärdaickeproblemdockkunde genomge

ekonomistyrningUtveckling av

förvaltningarnastuderadei dei regiVerksamheten egen var
eftererhöll intäkterresultatenheterhuvudsakligen organiserad i som

prestationer.
mellan verksam-kopplingenden direktastudien framgickAv att

bevakaförkraftfulla incitamentutgifter och intäkterhetens attgav
leddei verksamheten. Dettakostnadernakontrollera de löpandeoch

Samtidigtutförarledet.kostnadsmedvetande iökatockså till ett
kundelångtgående schablonsystemmedproblemkonstaterades som

underbudgeterade.ellerkraftigtenheter blevleda till över-att
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detNär gällde eller underskott mellan budgetåröver- fann man
bl.a. risk for kortsiktigt "vinsttänkande" kundeett äventyraen som
såväl kvalitet i insatserna personalens arbetsförhållanden.som

Utveckling konkurrensinternav

deI studerade förvaltningarna hade intern konkurrens mycketen
begränsad omfattning. förklaradesDetta främst förekomstenav av
monopolverksamheter, det inom hemtjänsten betydandeatt var
geografiska avstånd mellan utförarenheterna, handläggarna inteatt
konsekvent uppmanade/erbjöd hjälptagarna välja mellan olikaatt
egenregienheter administrativa svårigheter befarades.samt att

Sammanslagning enheter och färre administrativaav
mellannivåer

konstateradesDet i studien enheter blev mindre sårbarastörreatt
möjlighet till flexibilitet det gällde behålla ellersamt när attgav

minska antalet tjänstemän på mellannivåer. På enhetsnivå förvänta-
des samordningsvinster kunna uppnås.

Samtidigt kunde dessa enheter bli svårare administrera foratt
enhetschefen och leda till monopolverksamheter förhindradesom
konkurrens. De genomgripande omorganisationerna blev påfres-
tande för personalen och fokus for verksamheten flyttades från
innehållet i verksamheten liksom från arbetsorganisationen närmast
hjälptagarna till övergripande administrativa frågor. fickManmer
inte arbetsro for sig fältarbetetsåt organisation ochägnaatt
arbetssätt.

Färre administrativa mellannivåer medförde kortare beslutsvägar
och besparingar indragning tjänster. underlättadeDetgenom av
också decentralisera och befogenheter till enhetschefernaatt ansvar
och dem självständighet.störrege

Avskaffandet gruppledarbefattningar skulle frihetstörreav ge
och självständighet for vårdbiträdena organisera det dagliga arbe-att

fannsDet dock brister det gällde stödet för axla dettet. när att nya
ledaransvaret och hålla kontakt med forvaltningsledningen.
Administrativa saknades i arbetet enheternauteresurspersoner
liksom särskilda för vårdbiträdena.resurspersoner
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Förändrad ledningsorganisation

det samladeförvaltningarnastuderadei deSocialchefen hade tre av
utförarsidan. dessarespektive Iför beställar-ledningsansvaret

särskildunderställdaocksåhandläggarnaförvaltningar envar
ocksåuppdelningdockdiskussion pågickbeställarchef. En avenom

nämndorganisationen.
konkurrensutsättning,problem vidgällde bl.a.Diskussionen att

samtidigt koncentreraledningsfunktion hade svårtintegrerad atten
sådanfunktionernasärskildautveckling desig attsamt enav
skapakunde"dubbla lojaliteter"medfördeledningsfunktion som

motsättningar.konflikter och

inomdriftsformerochStyr-4

statsförvaltningen

Bakgrund4. 1

löpande ekonomiskadenhar förändringentidigareSom nämnts av
utvecklingenuttryck istatsförvaltningen kommit tillstyrningen i av

verksamhetprövningmed fördjupadresultatstymingenmål- och av
transfereringar.och

organisatoriskastatsmakternaindirekta styrmedel tillämparSom
frånövergångenåtgärderstödja andraförändringar för att som

decentralisering.ochresultatstymingtill mål- ochdetaljreglering
konkurrensutsätt-blivit vanligstyrning harform ärEn somav

gi-kostnaderna förminskamålofta primärtning. harDen att ensom
servicen eller målupp-förbättraibland ocksåverksamhet, attven

fyllelsen.
säljrelatio-ochbeställar-utförarrelationer och köp-rad olikaEn

marknadsorien-statsförvaltningen liksominomförekommerner
konkurrensorganisationsfonner för bl.a.drifts- ochterade att genom

exemplifierarproduktivitet. Vieffektivitet ochvalfrihet ökaoch
i följande.detta det

framhållitvi tidigaredet dockstatsförvaltningen finnsInom som
beställar-utförar-exempel påtydligafunnit ingaoch så vitt vi-

beskrivitvi tidigareform ochutveckladmodellen i någon sommer
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modellen. talarMan regel inte heller tillämparattsom om man
beställar-utförarmodell.

heller beskriver i litteratur eller i utredningar tillämp-Inte man
ningar och erfarenheter statsförvaltningen.modellen inom Det ärav
inom den kommunala och landstingskommunala världen som
beställar-utförarmodellen egentlig företeelse och där til-är en
lämpningar lyfts fram i det namnet.

Även inte inom statsförvaltningen tillämpar talarBUMom man
beställar-utförarrelationer. iDet gör t.ex. rapportenman om man
Åtgärder för"ELMA. stärka resultatstymingen" Ds 1995:6.att

Följande citat hämtatär rapporten.ur

Beställar-uyörarrelationer har under tid byggtssenare upp
mellan statliga myndigheter i syfte utnyttja konkurrensatt

medel effektivisera verksamheten. har bl.a.Detett attsom
skett servicefunktioner särskiljts från den direktaattgenom
produktionsorganisationen. Myndigheterna har fått lo-eget
kalförsörjningsansvar. Arbetsmarknadsstyrelsen upphandlar
arbetsmarknadsutbildning från och andra producenterAMU

utbildning. Statistikproduktionen i högre grad sek-styrsav av
tormyndighetemas beställningar. Arbetsgivarverket har om-
bildats till verka på myndigheternas uppdrag. En delatt stor

dessa förändringar sker det föreligger någrautan attav ren-
odlade marknadsförutsättningar. kan vid föränd-Det dessa
ringar finnas erfarenheter betydelse för hurgemensamma av
denna utveckling bör gestalta sig i framtiden.

påExempel och driftsformer4.2 styr-

Fr.o.m. 1980-talet har det gjorts antal organisations- ochett stort
strukturförändringar vilka del syftat till renodla beställar-attav en
utförarfunktioner, efterfrågestymingen tydlig och dengöra ge
berörda verksamheten affärsmässig finansiering och in-en mer
riktning.

Vi i det följande några exempel och driftsformer därstyr-ger
renodlat beställarfunktionen, har beställar-utförarrelationer,man

köp-säljrelationer, resultatenheter och marknadsorientering. Det
skall understrykas detta endast exempliñeringar, inte totaläratt en
redovisning.
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resultatstymingMål- och

resultatstymingenhar mål- ochförvaltningsmyndighetemaFör -som
avvägningar imöjlighetavsnittberörts i 2 göraatt t.ex.gett egna-

Riksgäldskontoretfårfrågor. Myndigheternafinansiella genomnu
investeringar. Postgirotssinamarknadsmässiga villkor tilllåna på

avskaffats ochbetalningsfönnedling harskötaensamrätt statensatt
bolagiserats liksom Posten.Postgirot har

de vill med kon-hyraockså fått frihetMyndigheterna har att var
lokalmonopol avskaffatstidigareByggnadsstyrelsenssekvens att

bolag ochdelats mellanfastighetsförvaltningoch att statens
myndighetsförvaltning.

tillombildningen SAVYtterligare utflöde ärstyrsystemet avav
avgifts-arbetsgivarorganisationuppdragsstyrd strävan attsamten

uppdragsverksamhet.finansiera vissa myndigheters

Resultatenheter

resul-friståendeorganiserasserviceverksamhet somm.m. som
och inomPolishögskolan, ADBPolisenfinns inomtatenheter t.ex.

resultatenhetiorganiseratADB-stödet från 1993därRSV är somen
frånkostnadstäckningmed fullaffärsmässigtdrivasförutsätts

användarna.

köp-säljBeställar-utförarrelationer, m.m.

bolagiseratsharförst FFVmarknadsnära affärsverkenDe mest
affärsverksam-skiljarenodlingsstrategi förled i utattett ensom

statsförvaltningen.frånheten
kostnadsansvar de-beställar- ochstatistikproduktionen harFör

20-tal myndigheter.tillfrån SCBcentraliserats ett
be-enligtomorganiserades 1986Arbetsmarknadsutbildningen
in-bildadesställar-utförarrelationer. AMU-gruppen egensom en

uppgift i konkurrensuppdragsmyndighet medtäktsfinansierad att
handtill i förstasälja utbildningutbildningsanordnareandramed

tillövergick myndighetenjulii 1993länsarbetsnämndema. Den
aktiebolag.
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Invandrarverkets förläggningsverksamhet skall drivas med ut-
nyttjande de konkurrensmöjligheter finns och i övrigtävenav som
genomföras affärsmässigt.

SIDA tecknar beställare avtal med olika utförare Lant-t.ex.som
bruksuniversitetet och köper tjänster för bistândsverksamheten.

Ser bolagisering uttryck för köp-säljförhållande finnsman som
det inom de departementsområden har den omfattandemestsom
statliga affärsverksamheten kommunikation och näring många- -
exempel.

Ytterligare några exempel på bolagiseringar och resultatenheter
eller uppdragsstyrda enheter uttryck för köp-säljförhål-ärsom-
landen Statens hundskola och SBL. Militärhögskolan ochär FMV-

uppdragsstyrda försvarsmakten.är av

Slutsatser5

Sammanfattningsvis konstaterar vi efter vår genomgång olikaav
och driftsformer för förtydliga samarbete ochstyr- att att ettman

samverkan mellan olika organisatoriska enheter och för preciseraatt
vad skall utföras naturligtvis kan skapa beställar-utförarrela-som en
tion och tala i beställare och utförare. Härigenom kantermer av man
utveckla och stärka dialogen mellan olika nivåer i organisation.en

Någon tillämpning beställar-utförarmodellen på det sättav som
sker inom kommuner och landsting framstår dock inte möjligtsom
inom socialförsäkringsadministrationen. Modellen, densom
vanligen definieras, förutsätter nämligen utöveratt man en-
uppdelning i tydliga beställar- utförarfunktioneroch skapar mer-
affärsmässiga relationer och upphandling i konkurrensgörsatt
mellan olika anbudsgivare. Detta rimligen inte aktuellt förärsenare
socialförsäkringsadministrationen.

Vi konstaterar vidare det inte meningsfullt särskilja ochäratt att
beskriva köp-sälj fristående modell. Det såärsom en egen snarare

köp-sälj inslag i andra modeller och driftsformer,är iatt ett t.ex.
beställar-utförarmodellen, och bör uttryckas köp-snarast som
säljrelationer. tydligtEtt exempel på sådan köp-säljrelation ären
kassomas köp rehabiliteringstjänster.av

Mål och resultatstymingen naturligtvis för socialförsäkrings-är
administrationen Överordnad de andra styrfonner berör.vårt uppdrag

inom för dennaMen styrning bör det möjligt utvecklaattramen vara
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l
regionalochmellan centralindividualiserade relationerförformer

ochoch kontraktavtaltillämpakomplementochnivå t.ex.som
beställar-utförarrelationer.bygga upp

ll





Bilaga 2154

Tidigare utredningar och reformer av

administrationen

organisation skapades RiksförsäkringsverketsDen som genom
bildande har under årens lopp reformerats i olika avseenden.1961

beskrivs huvuddragen i dessa reformer.Nedan
tillsattes kommitté fick1979 RFV-översynen.namneten som

frågorUppdraget organisation och behandlaRFVsöverattvar se
rörande de allmänna försäkringskassomas organisation och förvalt-
ningskostnader. Kommittén lämnade delbetänkande Dsett

slutbetänkade UtredningenS 1980:7 Ds S 1981:13.ettsamt
i propositioner 1980/81 ochresulterade två prop. 135:

1982/83 127.prop. :
förändrades försäkringskassomasoch med detta hanteringenI av

förvaltningskostnader. propositionen 1980/81:135 föreslogsI prop.
det skulle ske prövning försäkringskassomas förvaltnings-att en av

utgifter inom för det budgetsystemetallmänna på sättramen samma
för statlig kraftverksamhet. Förändringen trädde i juli 1982.lsom
innebar såsom departementschefen då redovisade i proposi-Det

tionen,

markering försäkringskassomas självständiga"...en av ansvar
för förvaltningen inom givna regler och anslagsramar,
samtidigt uppnår ytterligare renodlingsom man en av
riksförsäkringsverkets centrala för verksamheten."ansvar

denna förändring skapades också förutsättningarna förGenom att
förändra styrningen försäkringskassoma från styrningav genom
detaljerade anvisningar och regler till styrning ekonomiskagenom

för åstadkomma effektiv och ändamålsenligDetta attramar. en
styrning de ekonomiska och öka möjligheterna tillav resurserna
decentralisering administrativa beslutsbefogenheter till för-av
säkringskassoma. konsekvensändring budgetåret ändradesEn attvar
från kalenderår till det statliga budgetåret. Därutöver RFVattangavs

grundval uppgifter från försäkringskassoma och efter samrådav
framställningmed FKF skulle den totala förgöra en om ramen

försäkringskassomas förvaltningsutgifter. skulle dispo-RFV även
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anslaget och efter samråd med för fördelningFKFnera svara av
medlen mellan försäkringskassoma.

administrationen skulle effektiviserashuvudidéEn attvar genom
beslut fattades den försäkrade. propositionenI propnärmareatt

tillsyns-1982/83:l27 markerades samtidigt lednings- ochRFV:s
funktion och dess betydelse för statsmaktemas beslut ochatt
intentioner skulle uppfyllas. Regeringen betonade behovet av

likformigtinsatser för tillse ersättningsregler tillämpadesatt att m.m.
och rättvist, allmänheten skulle få så långt möjligt likvärdigatt en

och information rationell ochservice bostadsort och attoavsett en
resursanvändningeffektiv säkerställdes.

Enligt föredragande statsrådets mening det inte möjligt iattvar
författning eller i ordning i detalj ochansvars-annan ange
befogenhetsfördelningen mellan och försäkringskassoma.RFV I

uppgifter ligga befogenhet inomverkets skulle generell atten -
för vilkagällande författningsregler bestämmanärmareramen -

uppgifter skulle ankomma på respektive kassoma.RFVsom
betonades i propositionen 1982/83: viktenDärutöver prop. 127 av

alla möjligheter till decentralisering skulle tilltasatt vara.
viktigt inslag i administrationen förtroendemarmainflytan-Ett var

försäkring tillskapades i dedet. Genom lagen 1962:381 allmänom
fleraallmänna försäkringskassoma styrelse för kassan, elleren en

pensionsdelegationer försäkringsnämnd för varje kommunsamt en
försäkringskassans Efter utredninginom verksamhetsområde. en

för-beslutade riksdagen 1985/86:73SOU 1985:21 prop att
troendemannainflytandet skulle stärkas och tydligare. Argu-göras

för de för-detta försäkringskassan skulle utnyttjamentet attvar
troendevaldas praktiska erfarenheter och kunskaper inom olika
områden komplement till tjänstemännens kunskaper omsom
försäkringsregler förtroendevaldas specifikakännedomDem.m. om

och förhållanden skulle tillvara vid bedöm-lokala regionala tas
ningen enskilda ärenden. ytterligare motiv ökaEtt attav var
allmänhetens insyn i verksamheten och beslutsprocessen. Reformen
ledde till försäkringnämndema och pensionsdelegationemaatt
avskaffades och istället inrättades antal socialförsäkringsnämnderett
vid varje kassa. gjordes arbetsfördelning mellan deDet en
förtroendevalda inom administrationen. Försäkringskassomas
styrelser skulle ha det övergripande för verksamheten ochansvaret
besluta i administrativa frågor medan socialförsäkringsnämndema
skulle besluta i vissa enskilda försäkringsärenden.
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1980-talet under har statsförvalt-Under slutet 1990-taletsamtav
decentralisera verksamheter och minskaningen strävat mot att

idetaljstyming. 1986/87:99. Förändringar dennaSe t.ex. prop
skett inom socialförsäkringsadministrationen.riktning har även

decentraliseringförsäkringskassoma har omfattandeInom en av
arbetsuppgifter genomförts från de regionala centralkontoren till

under denna period minskatlokalkontoren. Samtidigt har man
antalet lokalkontor i syfte åstadkomma rationaliseringar.att

Inriktningen i den offentliga förvaltningen decentraliseringmot
avreglering dock inte gjorde avkall sinaoch innebar påatt staten

styrning skullestyrambitioner. traditionella regelbaseradeDen
imål- och resultatorienterad styrning ocksåersättas somav en

dagsläget aktuell reformprocess.är en
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Aktuell projekt- och

vidutvecklingsverksamhet
ochRiksförsäkringsverket

Försäkringskassan

utvecklingsprojektpågåendeurvalEtt av

bedrivs inomoch projektverksamhetomfattande utvecklings-En
utvecklingsprojektantalsocialförsäkringsadministrationen. Ett stort

Även inomför hela administrationen.verkets ledningbedrivs under
utvecklingsåtgärder.omfattandeförsäkringskassoma pågårolikade

finansieras via särskilda projekt-lokala projektantal sådanaEtt
arbetssätt ochdelen avseende utvecklingmedel, dominerande av

redovisas nedan vissarehabiliteringsarbetet. Frånmetoder i RFV
administrativa området hosutvecklingsprojekt inom detpågående

antal kassor.verket och ett

ledning/stymingUtveckling av

ledningsfunktionema.för utvecklingpågårOmfattande insatser av
mål- resultatstyrning dels utveck-utveckling ochgäller delsDet av

denna. Utvecklingensamordningverkets planering ochling avav
för försäkringskassomakonferensverksamhetgäller också verkets

systematiskt tillvara-förarbete med skapa former ettattsamt ett
till förbättringar.personalens och förslagtagande synpunkterav

långsiktigledningen ochdel i utvecklingencentralEn av
resultat ochkvalitetssänkning verksamhetens utgörprocesserav

redovisas deutvecklingen s.k. systemtillsyn. Härockså närmastav
utvecklingsarbete hosviktigaste delarna i detta RFV.

Syftar till utvecklaUtveckling mål och resultatstyrning. attav-
resultatdialog. Drivsindividualiseradoch former förmätsystem

Inriktningenförsäkringskassoma.i samverkan medRFV är attav
föregåttfr.o.m. 1997tillämpning skall kunna ske enav

underförsöksverksamhet 1996.
Syftar till uppnåformerna för planering.Utveckling att enav-

och planeringenplaneringintegrering mellan RFV:sbättre egen
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i förhållande till försäkringskassoma Drivs RFVgemensamt. av
i försäkringskassomasamverkan med och ska tillämpas fr.o.m.
1997.
Etablering former för systemtillsyn. Syftar till skapaattav
systematiska arbetsformer för kvalitetssäkring verksamhets-av
resultat, och ökad kapacitet i uppföljningsverksam-processer
heten där både verkets och kassomas samverkar iresurser en
integrerad arbetsmodell. Drivs i samverkanRFV medav
försäkringskassoma. Praktiska inleds på något områdeprov
under 1996.
Utveckling medelsfördelningsmodellen. Syftar till fortsattav
utveckling underlaget för medelsfördelning. Arbetet drivsav av

i samverkanRFV med försäkringskassoma. Rapport avlämnad
1996-01-31.
Former för till personalens synpunkter och idéer.att ta vara
Syftet bl.a. bygga databank för löpande fånga inär att attupp en
personalens förslag till förbättringar och rationaliseringar. Drivs

iRFV samverkan med försäkringskassoma och pågår tillsav
vidare. harSteg genomförts i form1 sparkampanjav en som nu
utvärderas.
Utveckling konferensverksamheten. Syftet öka tydlig-är attav
heten beträffande syfte och målgrupp för olika konferensaktivite-

utvecklingsarbeteEtt pågår också i syfte höja kompeten-ter. att
och öka medvetenheten hos verkets medarbetare detnärsen

gäller bl.a. förhållningssätt fordras från verketnärsom man
medverkar i konferenser. Drivs iRFV samverkan medav
försäkringskassoma. börjat tillämpasHar och utvecklas
kontinuerligt.

Omfattande utvecklingsinsatser pågår också inom de olika försäk-
ringskassoma bl.a. i syfte effektivisera organisationen, höjaatt
kvaliten i ärendehandläggningen och för förbättra analysenatt av
resultat, kostnader och kvalitet. "Korta förvägen" resultat och
flödesanalyser genomförs vid antal kassor för effektiviseraett att
handläggningen och minska handläggningstiden. Olika uppfölj-
ningssystem utvecklas också kassomavid för få bättreatt ett
underlag för analyser och bedömning resultat. Exempelav
pågående projekt är:



Bilaga 2215

RESMÅLEDEfektiv Verksamhetsuppföljning med resultatmått-
efektivare metodikresursanvändning och praktik. Påi teori- -

vilket kan utprovade metoder användas for styrning verk-sätt av
lärande förbättrings/kvalitetsarbetet.samheten, i arbetet och i

Drivs försäkringskassa under budgetåret 1995/96.av en
Utveckling mål och mätmetoder för arbetslivsmässigav-
rehabilitering. Syftar till utveckla eller flera uppföljnings-att en
och/eller resultatindikationer for rehabiliteringsarbete med lång-
tidssjukskrivna och för med sjukbidrag.de Drivs för-av en
säkringskassa budgetåret 1995/96.

kassans produkter. Syftar till åstadkommaPrissättning attav-
styrning verksamheten ökad produktivitet och störremot ettav

for kvalitetsfrågor. Drivs två kassor gemensamtengagemang av
under budgetåret 1995/96.
Utveckling kvalitets- och resultatuppföljning. Syftar till attav-

uppföljningssystemutveckla såväl via lokalett nytt system-som
tillsyn initieradecentralt uppfoljningsinsatser skall tryggasom
hög produktivitet och god processeffektivitet. Drivs av en
försäkringskassa under budgetåret 1995/96.

Kvalitetsutveckling

omfattande utvecklingsarbete pågårEtt för utveckla och säker-att
ställa kvalitet i verksamheten. Insatserna både utvecklingavser av

processkvaliten.beslutskvaliteten och Riksförsäkringsverket och
flertalet försäkringskassor har utveckling sin total-påsatsat av
kvalitet, främst med hjälp Kvalitet.instrumentet Svenskav

Exempel det utvecklingsarbete bedrivs mellanär gemensamtsom
verket forsäkringskassomaoch i Stockholm och Värmlands län for

analysera kundbegreppet och verksamhetens arbetetIatt processer.
ingår också identifiera gränssnittet mellan verkets och kassomasatt

i dessa sammanhang. ligga till grundResultatet kommer attansvar
för beslut hur utvecklingsarbetet fortsätta.skaom

Andra projekt för utvecklingen kvaliteten redovisas nedan.av
skerDärutöver givetvis rad kvalitetshöjande utvecklingsaktivite-en

inom för den ordinarie verksamheten.ter ramen
utvecklaFör verktyg for kvalitetsstudier i handläggningenatt

driver och försäkringskassomaRFV bl.a. dessa projekt:
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för kvalitetskrav beslutsunderlag istandardGemensam
sjukbidragsärenden.förtidspensions- och

uppföljning beslutsunderlag förMetod för kvalitetssäkring avav
till sjukpenning.bedömning rättenav

åtgärder sjukfall.rehabilitering ochBehovet iav
Åtgärder missbruk.till med fusk ochför komma Etträttaatt

förekomsten fusksyftande till öka kunskapenarbete att om av
fusk harförbättra möjligheterna motverkaoch missbruk, att

försäkringskassoma. redovisasgenomförts och RapportRFVav
i april.
Åtgärder utveck-för förbättra den kontrollen. Ettinternaatt

genomförtshöja kvaliten i intemkontrollen harlingsarbete för att
med försäkringskassoma. Generellai samverkanRFVav

färdigställs underriktlinjer för området våren 1996.
Flertalet försäkrings-Utveckling formerna för kundmätningar.av

löpande olika kundmätningar. Förkassor och RFV gör typer av
skapa förutsättningar för jämförelse mellan försäkringskassor,att

tid, tillsammans med försäkringskassomaoch har RFVöver
handledning för lokala servicemätningar.utformat en

Projektet syftar till undersöka,Kvalitetssäkring och därefter att
varitbelysa och analysera vilka tillvägagångssätt som

förframgångsrika respektive mindre framgångsrika integreraatt
kvalitetssäkringsmetoder med det löpande arbetet inom en

budgetåretförsäkringskassa. Drivs försäkringskassa underav en
1995/96.

kvalitets- och efektivitetsutvecklingProduktivitetsmätning, via
Projektet syftar till få tillgång tillProMES. att ett system som ger

ledning instrument för resultatstyming ochmedarbetare och ett
kvalitets-,analys det dagliga arbetet så samtidigtattav

arbetsmiljöförbättring Drivseffektivitets- och nås. av en
budgetåret 1995/96.försäkringskassa under

hjälp arbetslag. Syftar till utvecklaKvalitetssäkring med attav
kvalitetssäkra direkt i produktionen.arbetslag där målet är att

försäkringskassa under budgetåret 1995/96.Drivs av en

ADB-utveckling

för socialförsäkringsadministrationen IT-strategi harEn gemensam
efter omfattande samråd beslutats under december anslut-1995. I

för konkretning härtill har rad frågor måste beslutas attsomen
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genomförande dessaBeslutgenomföra strategin förtecknats. avom
färdigställts.underlagensuccessivt allteftersomskerinsatser

börjanfattas understandardiseringsbeslut kommerradEn att av
ord/text/kalkyl/kontorsinformationområden1996. Förår som

ledningsinformationblanketthantering ochpresentation/e-post,
användas inomskaenhetligafastställaskommer systematt som

socialförsäkringsadministrationen.

rehabiliterings-handläggarstöd iInstallationLokala ettav-
denInstallationenlokalkontor.på kassomasarbetet pågår ute av

planenligt och beräknasväsentligtgår i alltteknikennya
slutföras under våren.

långalokalt uppföljningssystemUtvecklingLUS. ett avav-
för uppföljninginformationsjukfall. Fullt utbyggt systemetger

regional och central nivå. LUSlokal,långa sjukfall på ärav
samverkakommerlokalkontorsnivå. LUSproduktionssatt på att

drivs vidare.integrationenmed Lokala ochS systemetav
i drift. URledningsinformationssystem klara FILTvå är att tas

uppgifter första hand inominnehåller iBådaoch TreS. ännu
försäkringskassoma iinstalleras påohälsoområdet. Systemen

miljön installeras. Under 1996tekniskatakt med den görsatt nya
föräldraförsäkringen tillgänglig iockså data avseende systemet.

förbättra möjligheterna skapatillU/U-projektet. Syftar attatt-
uppföljning, utvärdering ochunderlag förstatistiska prognoser.

händelse-och ska då ha byggtProjektet avslutas 1997 upp en
användardatabaser ochmetadatabas, antals.k.databas, ett enen

teknikmiljö för statistikproduktion.ny
utbetalnings-förUtvecklingUTBRED. systemgemensamtav-

och försäkringssystem.redovisningsfunktioner i alla bidrags-och
utbyggtFullt 1998.

medprojektet. UtvecklingLotus-Notes systemett gemensamtav-
stöd för samarbete,kontorsstödsfunktionervidgade gruppvara,

social--hantering för heladokumentspridning ochkonferenser,
projektplanProjektorganisation ochförsäkringsadministrationen.

medsamarbeteUtveckling sker iunder våren 1996. nära tre
resultat den utredningProjektetförsäkringskassor. är ett omav

novemberavslutades iKontorsinfonnationssystemet KIS som
1995.

syftar till effektiviseringProjektetDigitalt blankettsystem. aven-
med försäkringskassoma.Drivs tillsammansblanketthanteringen.

1995/96.budgetåretProjektet slutförs under
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tillgängliggörKunskapsbanken. Utveckling ett systemav som-
i textbaserad information. Såvälicke individorienterad, huvudsak

ingå.uttrycksmedel dokument från omvärlden skasom

Övrigt

yrkesrollen. Projektet skall fram idéer, metoderochProcessen ta-
och yrkesrollemaoch strategier kan utveckla kompetensensom

deninom bl.a. rehabiliteringsarbetet och stödja påprocesserna
enskilda försäkringskassan. Drivs i samverkan medRFVav
försäkringskassoma. Försök har gjorts i kassa med metodenen

introduceras i övriga"de trettionio och metodenstegen" nu
försäkringskassor.

Syftar till dels allmän-Information socialförsäkringen. att geom
heten bättre kunskap sina rättigheter, dels stimulera allmän-om

socialförsäk-för den offentliga debattenhetens engagemang om
programserie "Välfárdskarusellen" har genomförts iringen. En

Utbildningsradion och visats isamarbete med TV 1 två om-
med forsäkringskassor-gångar. Arbetet drivs vidare i samverkan

bl.a. i form studiecirklar, med anledning programmetavna, av
den dokumentation tagits fram.och som

informationskanaler. Syftar till öka tillgäng-Utveckling attav
Socialförsäkringens innehåll. Drivsligheten till information om

medi samverkan med försäkringskassoma. Försök pågårRFVav
kundtidning och har introduceratsoch 020-nummertext-TV ett
och vidareutvecklats.
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