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chefen förStatsrådet ochTill

Jordbruksdepartementet

chefen fördir.bemyndigade den 20 april 1995 1995:83Regeringen
uppgiftsärskild utredare medtillkallaJordbruksdepartementet attatt en

jordbrukspolitikens administra-denuppföljninggöra gemensammaaven
jordbruksverk och andralänsstyrelserna,konsekvenser för Statenstiva

myndigheter.berörda
förordnade chefen för Jordbruksdeparte-bemyndigandetMed stöd av

landshövdingenGranstedt utredarejuliden 14 Pär samtmentet som
Å. utredaren.biträdaJohanssonK.Bengt att

september t.f. överdirektör Lenaden 1995Till sakkunniga utsågs 21
Lind-departementsrådet Gunhilddecember,denJohansson t.o.m. 1

Schantz. T.f. överdirektörendepartementsrådet Dagström samt von
decembertill sakkunnig den 1 1995.utsågsMats Persson

departementssekre-den september 1995förordnades 21Som experter
Anders-OlofAlfredsson, departementssekreteraren JanEva-Stinateraren
AndersdepartementssekreterarenErik Brasch,lantbruksdirektörenson,

Lars-ErikförhandlingsdirektörenKarlgren,direktören AnnaJansson,
avdelnings-Nilssonavdelningschefen Per-MagnusLundkvist, samt

och byrå-Departementssekreteraren AmréusWik. Larsdirektören Pär
novemberförordnades den 2Maria Hesseldirektören expertersom

Åberg ingått i utred-departementssekreteraren MatsVidare har1995.
oktoberhuvudsekreterare anställdes den 16referensgrupp. Somningens
förord-Till biträdande sekreterareEdberg.civilingenjören Mårten1995

Andreasnades departementssekreteraren Heuer.
i frågamed sina direktiv lämnat förslaghar i enlighetUtredningen
främjaoch arbetsfördelning kanförändringar i somansvars-om

Vidare haradministrativt ekonomiskt.effektiviteten i arbetet, såväl som
gällandeytterligare utredningsbehov, främstbeträffandeförslag lämnats

iadministration. Arbetet har skettresursbehoven för miljöstödens sam-
utredningensoch sakkunniga. Statskontoret har påråd med experter

stödhant-studie rörande möjligheterna effektiviserauppdrag gjort atten
Brasch harlantbruksdirektörer under ledning Erikeringen. En avgrupp

kommande resursbehovbedömning länsstyrelsemasockså gjort aven
föreslagit nyckel förstöden till jordbrukarnaför administrera samtatt en

fråganmellan länsstyrelserna. belysafördelning För att omav resurserna
jordbrukarnahjälpmedel för handläggningen stöd tillADB-stöd avsom



den februari Utredningen harsärskilt seminarium l 1996.anordnades ett
jordbruksförvaltningamaantal länsstyrelser i någraockså besökt ett samt

andra EU-länder.

betänkandet.får härmed överlämnaUtredningen

aprilStockholm den 4 1996

/ Mårten EdbergGranstedtPär
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SOU 1996:65

1 Sammanfattning

Utredningen försöker inte någon utvärdering hurgöraatt EU:sav
Årjordbrukspolitik administreras. 1995 extraordinärtgemensamma var

på många innebarDet introduktion helt jordbrukspolitik,sätt. av en ny
i grunden skild från den tillämpats sedan år 1990.som

Innehållet i den jordbrukspolitiken den admini-samtgemensamma
strativa uppbyggnaden redovisas i kapitlen 2 och Utredningen har

studerat framväxten den jordbrukspolitikenäven ochav gemensamma
vilka den kan i framtiden. Utredningenvägar konstaterar därvidta att
det nuvarande med vissa budgetmässiga förändringar och för-systemet,
stärkt miljöprofil, troligtvis kommer till övervägande del bestå underatt
de tio åren.närmaste

decentraliseradeDen handläggningsstruktur i dag tillämpassom
väl med den svenska traditionen.stämmer Länsstyrelserna uppfyller i

princip de uppgifter tidigare låg lantbruksnämndema,på medansom
Statens jordbruksverk har övergripande sektorsansvar inom jord-ett
bruksområdet. framgårSom den internationella översikten i kapitelav

har flertal6 länder valt någon form decentraliserad handläggning.ett av

Utgångspunkter

Den svenska administrationen EU:s jordbrukspolitikav gemensamma
måste utformad så den medverkar till uppfylla ochEU:satt attvara
Sveriges mål bärkraftigt och effektivt jordbruk, biologiskett mång-om
fald, bibehållet kulturlandskap och regional utveckling. Det natio-är av
nellt intresse administrationen bidrar till svenskt jordbruk kan fåatt att
det stöd det berättigat till.ärsom

Samtidigt måste administrationen fungera så den i möjligaste månatt
förhindrar fusk, oegentligheter och misstag. Vidare det viktigtär ettrena
mål administrationen förorsakar minsta möjliga kostnader i formatt av

och arbete dels internt, dels hos jordbrukama ochexternt t.ex.pengar
olika myndigheter.
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rollerTydliga

involverade iolikamyndigheter ärantal sättDet är ett stort som
jordbrukspolitiken. Det är samt-denadministrationen gemensammaav

Riksantikvarieäm-Naturvårdsverket,Jordbruksverket,länsstyrelser,liga
allaförviktigtregeringskansliet. Detgivetvis ärochNutekbetet,

ochmyndigheterna EU:sjordbrukamasåvälberörda organ,parter, som
tillsluta siglättbörrollfördelning. Dettydligmed att vem somvaraen

delvilkenförhar processen.avansvar
samordningsansvarJordbruksverketsharUtredningen övervägt om

ytterligare. Ettmarkerasborde sättmyndighetsnivå attcentralpå vore
miljö-föreskrifter i frågautfärdaskallJordbruksverketföreskriva att om
med"samrådförmed" i ställetsamråd"efterkulturmiljöstödenoch

föreslåintefördockharUtredningenfackmyndighet. attstannatberörd
dockmåsteordning.nuvarande Detförhållande tilländring inågon

lik-berörda verken,demellansamarbetesmidigthöga kravställas ett
besluts-utdragnaundviker såvälochmellan departementen, att mansom

lösningar.krångligaonödigtprocesser som
central till-viktig. Somöverklagandenför ärgångenFrågan om

förstaJordbruksverketmedförfarandekansynsmyndighet ett som
frå-vissapraxis iutarbetaändamålsenligt förvisserligen attinstans vara

till allmänskall gåöverklagandendock förskäl talarPrincipiella attgor.
följaförhabör dockJordbruksverket attförvaltningsdomstol. ett ansvar

länsstyrelserna.inompraxisutvecklingenochregeltillämpningen

erfarenheternapåTa vara

kontinuerligt förbättras,behöverjordbrukspolitikenDen gemensamma
Därför detinnehåll.till sitt äradministrativa formersåväl i sina som
utvärdera ochtillförfungerandevälmedviktigt att tasystemett vara,
ankomma påhandi förstabörerfarenheter. Dettavidarebefordra vunna

läns-viktigtocksåcentrala verk. Detövriga attoch ärJordbruksverket
synpunkter.ocherfarenhetervidarebefordrarochpåstyrelserna tar vara

mednämnderråd ellersärskildahar inrättatlänsstyrelserNågra
landsbygdsintres-livsmedelsindustri- ochlantbruks-,förrepresentanter

erfarenhets-metod förbradettakonstaterarUtredningen äratt ensen.
kanallmänhet.berörd Detochmyndighetmellanoch dialogutbyte

utvecklaellerlösningdennalänsstyrelserför flerskäl prövafinnas att
samrådsformer.andra
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ansvarsförhållandenFörändrade

för arbetsordning det långtfinns starka skäl talar där såDet en somsom
länsstyrelserna handlägger enskilda ärenden. bidrarmöjligt Detär som

tydligare rollfördelning mellan länsstyrelser och detill skapaatt cen-en
främst Jordbruksverket, har samord-trala myndigheterna, som mera

övervakande funktioner. också angelägetnande, utvecklande och Det är
kan vända sig till myndighet i alladen enskilde jordbrukarenatt en

jordbruksstöd, och det naturligt detta skerärenden EU:s ärrör attsom
jordbrukaren möjligt.på regional nivå, så nära som
stödformer länsstyrelsen redan denna roll.det gäller flertalet harNär

nationella kvoter har dock i huvudsak handlagtsbygger påSystem som
central nivå. ligger i sakens nationellaoch beslutats på Det natur att

form central fördelning. kan då ratio-kräver någon Detkvoter av vara
handläggningen central myndighet Jord-nellt lägga hela påatt somen
den lösning hittills gällt i fråga mjölkkvot-bruksverket. Det är omsom

för dikor ochhandjursbidrag, fördelning bidragsrätter ocham-aver,
för produktionsplatsnummer och öronmärken.tackor dessutomsamt
förmodligen helt nödvändig i introduktions-ordning har varitDenna

dock erfarenheterna det från den enskildeskedet. Samtidigt visar att
synpunkt kan nackdel ha med tvåjordbrukarens göraatt attvara en

och det kan svårare kommunicera medmyndigheter, attatt envara
med regional. länsstyrelsen innebär detcentral myndighet Förän en

för stödhanteringen svårigheter få tillräckligt goddelade attansvaret en
enskilda jordbruksföretaget åtnjuteröverblick vilka stödformer detöver

frågor beträffande stödformer inte harändå fåroch att som manman
för.ansvar

lösningar för hur dessa stödformernågra olikaUtredningen pekar på
principen prövningenantal bygger påkan handläggas, attett avvarav

länsstyrelsen. sådani huvudsak skall ske hos Enenskilda stödärenden
problem. Eftersomhandläggningsordning dock inte vissaär utan en

Jordbruksverket uppstår delatfördelning ändå måste skeslutlig ettav
prövning och prioriteringdär länsstyrelsen förbeslutsansvar, svarar av

vilket utfall vil-och Jordbruksverket bestämmerdet enskilda ärendet, -
rättssäkerhets- och kontroll-detta leder till. Frånken kvottilldelning -

nödvändigt klargöra det formella beslutet ligger.synpunkt detär att var

Resursfrågor

utfört studie rörandehar utredningens uppdragStatskontoret på en
stödhanteringen. studien påpekareffektivisera Stats-möjligheterna Iatt

länsstyrelserna och Jordbruks-ansvarsfördelningen mellankontoret att
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preciseras och handläggningsrutiner och datorstöd måsteverket måste att
enlighet med dessa preciseringar.utformas i

likhet Statskontoret det fr.o.m.Utredningen i med år 1998attanser
för länsstyrelserna har tillgång tillförutsättningarbör finnas att ett ut-

handläggningsarbetet kontinuerligtdatorstöd ibyggt samt att ett mer
har etablerats.samarbete mellan myndigheter och bidragssökande

uppfattning under förut-Utredningen delar Statskontoretsäven attom
förändringar jordbrukspolitik ochsättning inga EU:s görsstörreatt av

indentifikationen skiften genomförd, bör arbets-förändringen äratt av av
Jordbruksverket vid länsstyrelserna kunnavid såvälinsatserna som

dock läggas det gäller miljö-reservation börminskas år 1998. En när
och har regelsystem krävermycket komplexastöden. Dessa är ett som

oklart i vilken mån dessahandläggningsresurser. Detmycket ärstora
alternativt fått förenklad struktur och"har sig" till år 1998,stöd satt mer

handlägga.blivit lättaredärigenom att

ADB-stöd

ske med effektivt ADB-stöd.effektiv handläggning måste Stats-En
föreslagit principlösning utred-har till utredningenkontoret en som

utgångspunkt för utvecklingen integreratbraningen ettavanser vara en
och Jordbruksverket.för länsstyrelsernaADB-system

bör därför i samverkan med länsstyrelserna utvecklaJordbruksverket
stöd och regleringarför handläggningADB-systemett gemensamt av

förutsätterjordbrukspolitiken. Utredningeninom den attgemensamma
tagit fram.från den principlösning utredningendärvid kan utgå somman

uppträderhar för länsstyrelsernaInrikesdepartementet ett att somansvar
länsstyrelserstandarder desamma vid olika vadochkoncern äratten

andracentrala myndigheter, jordbrukama och med-gränssnitt motavser
kostnadsjämförelse mellan vidareutvecklingborgargrupper. En en av

måste ocksånuvarande och alternativa göras.systemav

Resursbehoven på sikt

jordbruksadministra-finnas hel del besparingar påbörDet göraatten
från och framåt, såväl inom länsstyrelserna inomtionen år 1997 som

uppfattningen bekräftas de samtal utred-Jordbruksverket. Den av som
företrädare för de berörda myndigheterna. denningen har haft med Om

förverkligas krävs dock antalrationaliseringspotentialen skall kunna ett
förenkla stödhanteringen och därmed administrationen.åtgärder för att
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utredningsbehovFortsatt

administrationBedömningen och resursbehov för miljöstöden harav
erfarenhetervarit svåra eftersom endast finns för fyra de tiogöraatt av

miljöstöden. avstämning avseende miljöstöden bör därförEn eftergöras
stödåret 1996.

har utredningenVidare konstaterat regel- och kontrollsystemen föratt
miljöstöden mycket komplexa och kan riskera kontra-är t.o.m. att vara
produktiva. finns väsentlig risk jordbrukarna helt enkeltDet inteatten

stöden grund oklarheter ivågar söka på regelverk, med tyngd-av en
punkt sanktionsreglema.på

Därför bör regelsystemet med sikte på för-översyn göras attaven
enkla regelverket och reda juridiska oklarheter vad gäller sanktion-att ut

Utredningen förutsätter dessa frågor kommer spelaatt attema. en cen-
den utvärdering skalltral roll vid det svenska miljöersätt-görassom av

ningsprogrammet.

Utredningens förslag

bakgrund de överväganden redovisats dettaMot i betänkandeav som
föreslår följande:utredningen

Utredningen förordarl statsmakterna fortsatt decentra-övervägeratt en.
lisering handläggningen EU:s jordbrukspolitik iav av gemensamma

åtgärderna riktar sigden mån direkt till enskilda jordbruksföretag.
samtliga enskildaSträvan bör ärenden i huvudsak hosprövasattvara

länsstyrelserna enskildeoch den jordbrukaren kan vända sig tillatt
länsstyrelsen i alla ärenden EU:s gemensammarörsom
litik. Utredningen har redovisat principförslagnågra till decentra-en
liserad handläggning också sådana ärenden nationellastyrsav som av
kvoter.

Länsstyrelserna bör enligt utredningens uppfattning eftersträva en
kundorienterad handläggning. kan önskvärtDet varje jord-attvara
brukare har "kundmottagare" han/hon kan vända sig till ien som
princip i samtliga ärenden, och har överblickgod detöversom en
enskilda företagets situation. Samtidigt det viktigt med projekt-är ett
orienterat och enhetsövergripande arbetssätt, så expertis inomatt
olika enheter nyttiggörs verksamheten. Kontrollverksamheten måste
genomföras skild från handläggningen stödärenden. viktigtDet ärav

erfarenheterjordbrukamas och synpunkter väl till Ettatt tas sättvara.
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tilllantbrukarråd knytssärskildakandettaåstadkomma attatt vara
verksamheten.

Riksantikvarieämbetet,samverkan medJordbruksverk bör iStatens3.
datoriseringgenomföralänsstyrelsernaochNaturvårdsverket aven

överförasdigitalt,kandär ansökningarstödhandläggningen upprättas
handläggas ADB.diskett ochdirektuppkoppling ellervia genomper

decentraliserad hand-det underlättarsådantbörSystemet att envara
horisontell integra-vertikalmöjliggör såvälochläggning som enen

uppdrag,utredningenshar pålänsstyrelserna. Statskontoretinomtion
principlösning förkonsultmed hjälpoch ettpresenterat enav en

lösningförordar dennaUtredningendecentraliseratsådant attsystem.
utvecklingsarbetet.utgångspunkt den fortsattaiblir en

lantbruks-ochStatskontoretmed hjälpUtredningen har,4. gruppenav
mellan läns-fördelanyckel förtagit framdirektörer, att resurseren

jordbrukspolitiken.denför administerastyrelserna att gemensamma
beaktas såväl vidfördelningsnyckeldennaföreslårUtredningen att

vid budget-anslaglänsstyrelsemasprövningstatsmaktemas somav
kan behövaFördelningsnyckelnlänsstyrelserna.beredningen inom

miljöstöden år 1996.avstämningenefterjusteras av

översiktligt bedömtuppdragutredningensockså påharStatskontoret
förordar detUtredningenjordbruksverk.hosresursbehovet Statens att

till jord-anslagen Statensprövningvid statsmaktemasbeaktas av
bruksverk.

skall kunna for-framkommitrationaliseringspotentialdenOm som
förenkla stödhant-förantal åtgärderdockverkligas krävs attett

identifieratharUtredningenadministrationen.och därmederingen
avseendet:särskilt viktiga i detområdennågra ärsom

länsstyrelser-handläggare påstödhantering därdecentraliseradEn-
jordbmksföre-helhetsbild de berördamedkan arbeta avenna

handläggning såuppfattningutredningensEnligt näraärtagen. en
kundvänlig,möjligt inte baraberörda företagende utanmersom

ekonomisk.och därförlättadministreradocksåpå sikt mermer

ändras så litehandläggningsrutinertydligaEnkla och somsom-
förenklingar.möjliggörabara förmöjligt, och egentligen att
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Detaljregler undviks och uppgiftslämnandet begränsas till vad-
oundgängligen nödvändigt.ärsom

långtgående datorisering där i princip samtliga led iEn processen,-
från ifyllande ansökan till utbetalningar, sker med hjälpav av
ADB.

förfinns skäl talar tvister uppkommer mellanDet jord-attsom som
brukare och myndighet till följd beslut och/eller handläggningav av

förordningar skall kunna överklagas till allmän förvaltnings-EU:s
domstol. central tillsynsmyndighet kan förfarandeSom med Jord-ett
bruksverket första instans visserligen ändamålsenligt för attsom vara
utarbeta praxis i vissa frågor. Principiella skäl talar dock för över-att
klaganden skall till allmän förvaltningsdomstol. Jordbruksverket
bör dock ha for följa regeltillämpningen och praxis-ett attansvar upp
utvecklingen inom länsstyrelserna. Utredningen föreslår därför att
Jordbruksdepartementet reglerna för överklaganden i syfteöverser

höja jordbrukarnas rättssäkerhet.att

Utredningen har konstaterat det finns tillkommande utred-att ett
ningsbehov vad gäller miljöstöden. har varit svårtDet be-göraatt en
dömning administration och resursbehov för miljöstöden eftersomav
erfarenheter endast finns för fyra de tio miljöstöden. En avstäm-av
ning avseende miljöstöden bör därför efter stödåret 1996.göras

har utredningenVidare konstaterat regel- och kontrollsystemenatt
för miljöstöden mycket komplexa och kan riskeraär t.0.m. att vara
kontraproduktiva. finns väsentlig riskDet jordbrukarna heltatten
enkelt inte vågar söka stöden beroende oklarheterpå i regelverk, med

tyngdpunkt på sanktionsreglerna. Utredningen förutsätter dessaatten
frågor kommer behandlas inom för Jordbruksverketsatt ramen upp-
drag tillsammans med Naturvårdsverket och Riksantikvarie-att,
ämbetet, samlad utvärdering och miljöersättnings-göra översynen av
programmet.
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jordbrukspolitik2 EU:s

Mål enligt Romfördraget2.1

Målen för jordbrukspolitikEU:s Common Agriculturalgemensamma
Policy, formulerades redanCAP är 1957 i Romfordraget. motiv förEtt

eftersomCAP skapade frihandel för industrivaror skulleattvar man
jordbrukspolitiken ingå i fördraget. motivEtt jord-även annat attvar

brukssektom år 1958 sysselsatte 20 % den yrkesverksammaca av
befolkningen inom dåvarande EG och ville inte utelämna dennaman
sektor. tredje motiv önskanEtt Europas livsmedelsförsör-att tryggavar
jning bakgrund den bristsituation fortfarande hade.mot av man

Artikel RomfördragetI 39 i beskrivs den jordbruks-att gemensamma
skallpolitiken ha mål att:som

Höja produktiviteten inom jordbruket främja tekniskaattgenom-
framsteg och rationell utveckling jordbruks-att tryggagenom en av
produktionen och optimalt utnyttjande produktionsfaktorema,ett av
särskilt arbetskraften.

tillförsäkraPå så jordbruksbefolkningen skälig levnadsstan-sätt en-
dard, särskilt höjning den individuella inkomsten förgenom en av
dem arbetar inom jordbruket.som

Stabilisera marknaderna.-

forsörjningen.Trygga-

Tillförsäkra konsumenterna tillgång till till skäliga priser.varor-

Vidare i Romfordraget det vid utformningen denattanges av gemen-
jordbrukspolitiken och de särskilda åtgärder krävs för attsamma som

tillämpa den skall hänsyn till:tas
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jordbruketskaraktär följdJordbruksnäringens särskilda som en av-
naturbetingade olikheterstrukturella ochochsociala struktur av

jordbruksregioner.mellan olika

genomföra lämpliga anpassnings-gradvisNödvändigheten attav-
åtgärder.

sektorjordbruket i medlemsstaternafaktum utgör ärDet att en som-
ekonomin i dess helhet.förbunden mednära

jordbrukspolitiken fortfarande giltighet.förgenerella målDessa äger
för-skett relativt omfattandede tio årenhar det underDock senaste

CAP-reform.viktigaste 1992 årsändringar, den genom
frånCAP-reformen innebar övergångenförändringDen stora varsom

och direkt-minskat prisstödtill kombinationprisstöd ettett rent aven
vägledande förde trender varitförstärktes ocksåstöd. reformenI som

dvs.:1980-talet,sedan mittenutvecklingCAP:s av

Ökad CAP-reformen tillkomproduktionskontroll. Genomtonvikt på-
samtidigt bidrags-tvångsmässiga trädesprogramförstaEU:s som

tackor.för köttdjur ochkvoter infördes

Ökad kompensation för sänkt prisstöd.direktstödanvändning somav-
har bl.a. särskilt miljöersätt-kompletterande stöd till CAPSom ettett

införts.ningsprogram

Ökad byråkratisering, vilket beror på kon-ochregleringsgrad att nya-
samtidigt de gamlainförstrollkrävande stödsystem systemensom

kvar.finns

marknadsanpassning.Försök till-

Medel2.2

genomförs med hjälpjordbrukspolitikenDen av:gemensamma

marknaden och priserna.Reglering den internaav-
Gränsskydd.-
Stmkturpåverkande åtgärder.-



jordbrukspolitikEU:s 19SOU 1996:65

gränsskyddet administreras imarknadsregleringama liksomPris- och
i Bryssel. Vid sidan den övematio-EU-kommissionenhuvudsak avav

genomförs också åtgärder på nationell nivå iadministrationennella resp.
Exempel viktiga offentliga uppgifter landmedlemsland. på som resp.

har hand är:om

och utveckling.Forskning-
Utbildning.-
Rådgivning.-

marknadsregleringar bygger grundprinciper:EU:s tre

marknad.En gemensam-
producerade inom skall haGemenskapspreferens, dvs. EUatt varor-

importeradeföreträde framför varor.
finansiering.En gemensam-

marknadGemensam2.2.1

marknaden skall upprätthållas tullar ochDen attgenomgemensamma
subventionerinförselavgifter konkurrenssnedvridande avlägs-samt m.m.

marknadenmedlemsländerna. denmellan Inom gemensamma upp-nas
Stödköp. faktiska marknadspriserna vari-rätthålls prisnivåema Degenom

marknadssituationen, transportavstånden, konsumen-beroende påerar
preferenserternas m.m.

Gemenskapspreferens2.2.2

framförGemenskapspreferensen upprätthålls allt gränsskyddettgenom
tredjeland. skyddar pris på nivåi form bl.a. tullar Dettamot ettav en

oftast betydligt högre interventions- och marknads-ligger änsom
faktiska prisnivån inom understiger normalt betyd-priserna. EUDen sett

kan importeras efter tull erlagts.ligt det pris till vilket Sam-attvaror
bilaterala preferensarrangemang förtidigt tillämpar mångaEU pro-

innebär sänkt gränsskydd för import viss kvantitetdukter. Dessa av en
från eller flera länder. har bindningar iDessutom EUettav varan

fodervaror där låg obefmtlig.för bl.a. flera viktiga tullen ellerGATT är
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finansieringGemensam2.2.3

marknadsreglering-både pris- ochfinansieringenDen avgemensamma
utvecklings- ochsärskildstrukturåtgärdema skeroch gar-genom enarna

bestårJordbruksfondens intäkterjordbruket FEOGA.antifond för av
införsel-inkomstkällor består tullar ochbudgetbidrag från EU:s avvars

producentavgiftermomsunderlag,ländernasavgifter, %1,4 samtav
intäkten kom-från medlemsländerna.BNP-relaterade bidrag Den största

utbetalningarna från fonden uppgårmomsunderlaget. årligafrån Demer
ungefär hälften hela bud-kronor, vilket EU:still miljarder300 är avca

get.
huvudområden:utgifter fördelas på tvåJordbruksfondens

marknadsreglerande åtgärder ochGarantisektionen hanterarsom-
direktstöd.

regionalpolitiskastruktur- ochhanterarUtvecklingssektionen som-
åtgärder.

regionalpolitikochstruktur-2.3 EU:s

regionalpolitik öka den ekonomiskaochmed struktur-Syftet EU:s är att
medlemsländerna och undvikamellansociala samhörighetenoch att ett

skillnader.regionalamedEuropa stora
miljarder kronorSveriges delhandlar det för 13Totalt somom ca

främja utveckling och till-skall användas förunder åren 1995-1999 att
arbetstillfällen.flerskapaväxt samt

geografiska ochmål. målenfördelas mellan olika TreMedlen ärav
5b och industriregionerlandsbygd målglesbygd mål 6,berör som

måltillbakagång med arbetslöshet 2. För-industrielldrabbats storav
mål ochgeografiska mål finns horisontella 4dessa treutom -

kompensationsbidraget berör helaför det s.k.med undantag5a som-
landet.

utvecklinginfrastrukturprojekt, småMedlen bl.a. användas tillkan av
initiativ satsningar inomföretag, stöd till lokalaoch medelstora t.ex.-

kompetensutveck-satsningar produktutveckling,och turism, påkultur
fiske, miljösatsningar,jord- och skogsbrukling, effektivisering samtav

och gränsregionalt samarbete.internationalisering
till nationellai huvudsak komplement demedel skallEU:s ses som

skall därförinom regionalpolitiken. EU-medlensatsningar görssom
offentliga medelminst lika andel svenskakompletteras med samtstor

medel.till viss del privata
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stödDe direkt riktar sig till jordbruksverksamhet finns inom målsom
Övriga5a. strukturstöd med koppling till jordbruket mål 5b ochär

mål

Mål2.3.1 5a

Bland de stöd inom mål har5a regional betydelsestörst återfinnssom
det s.k. kompensationsbidraget. Detta riktar sig till s.k. mindre gynnade
områden, LFA-områden Less Favoured Areas. Det bergsområdenär
eller områden med jordbruksmark med låg avkastningsförmåga där jord-
brukamas inkomster låga och där det finns risk förär befolkningenatt
minskar. Andra stöd inom mål 5a investeringsstöd till livs-ärsom ryms
medelsindustrin och startstöd till jordbrukare. ekonomiskaDenyngre

2 miljarder kronor för periodenär 1995-1999.ramen

Mål2.3.2 5b

Mål 5b-stödet omfattar 8,5 % Sveriges befolkning, 750 000 männi-av ca
skor.

Stödet omfattar fem områden med antal kommuner inom varjeett
område:

Västerbotten/Gävle/Dalama.-
Västra Sverige.-
Sydöstra Sverige.-
Gotland.-
Skärgården.-

Syftet med mål 5b underlätta utvecklingen ochär strukturanpass-att
ningen i landsbygdsområden. ekonomiskaDen från EU 1,3ärramen ca
miljarder kronor for perioden 1995-1999.

För varje område utvecklingsplan fram. Dessa prioriterartas en
följande:

Utveckling ochsmå medelstora företag.av-
Diversifiering den areella näringen.av-
Utveckling och kulturmiljöer för främja turismen.natur- attav-
Satsningar på infrastruktur och lokal utveckling.-
Kompetensutveckling.-
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kommis-godkännasbedöms komma5b-planemasvenska attDe av
beståkommerOrganisationen1996.slutet attisionen enavmarsav

nord-varje region. Denförbeslutsgruppochövervakningskommitté en
avstånden mellantill demed hänsynkommer5b-regionenligaste stora

beslutsgrupper.bestå tvåsödra delarnaochde att avnorra
kommis-Övervakningskommittén förbeståföreslås representanterav
besluts-regionaladenfrånföreträdare, någoncentralaantalsionen, ett

partnerskapet.regionalafrån detnågraorganisationen samt
landet kom-iför 5b-arbetetmyndighetsamordnandeegenskapI av

övervaknings-sekretariatsuppgifterförGlesbygdsverket att svaramer
kommittéema.

uppgifter:följandefårbeslutsgruppemaregionalaDe

för dessa.EU-ñnansieringbeslutaochprojektVälja om-
Övergripande förinformationsansvar programmet.-

partnerskapet.meddialogLöpande-
Övervakningskommittén.tillUtse representantgruppens-

landsting,kommuner,förbestårBeslutsgruppema representanterav
majo-landsting harochlänsarbetsnämnder. Kommunerochlänsstyrelser

sekretariatsuppgifterförLänsstyrelsernabeslutsgruppema.ritet i svarar
beslutsgruppema.
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mål 5b-områden.Figur 2.1 Karta över
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Mål 62.3.3

in-med högst åttaregionerbebyggdaomfattar glest6-stödetMål
vånare/kmz. och berör femSverigestäcker halvaområdeDetta yta pro-

människor.000befolkning, 450landetscent caav
strukturanpassningochfrämja utvecklingmed mål 6Syftet är att

finansierasekonomiskaområdena. Dende berördainom avramen, som
för perioden 1995-1999.miljarder kronor2,5EU, är ca

målFöljande län berörs av

Västerbottens länlänNorrbottens --
Jämtlands länlänVästernorrlands --
Kopparbergs länlänGävleborgs --

länVärmlands-

insatsområden:femomfattarutvecklingsprogrammetregionalaDet

Företagsutveckling-
Kompetensutveckling

ochfiskeJordbruk, naturresurser-
utvecklingLokal-

Samisk utveckling-

november 1995.kommissionen igodkändesProgramdokumentet av
bestårövervakningskommitténharövergripandeDet ansvaret avsom

näringslivs-svenska regeringen,denkommissionen,förrepresentanter
beslutregionala beslutsgruppema. Fördeintresseorganisationeroch samt

medbeslutsgrupperlänsvisafinns detprojekt representanterenskildai
länsarbetsnämnder.länsstyrelser ochlandsting,för kommuner,

forskning ochinformationsteknik,frågor,övergripandevissaFör t.ex.
regionövergripande beslutsgrupp. Denfinnsturismutveckling samt en

måli 6-0m-regional beslutsgruppfrån varjebestår representanterav
Jordbruks-5a-åtgärderbeslutfattas dessutommål 6rådet. I resp.om av

samiskinsatsområdetåtgärder inomförSametingetFiskeriverket. svarar
utveckling.

länsstyrelsernaochövervakningskommitténsekretariatNutek är
beslutsgrupp.regionalaresp.
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mål 6-0mråden.2.2Figur Karta över
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Områdesbeskrivning2.4

jordbrukareStöd till2.4.1

stödArealbaserat2.4.1 1
.

Stödberättigande grödor

arealbidragbestår i huvudsakstöden inomarealbaserade EUDe ettav
finns areal-och träda.baljväxter Dessutomspannmål, oljeväxter,för

linser, kikärterspånadslin för odlingochstöd for hampabaserat samt av
och vicker.

för sänktajordbruksproducentemaskall kompenseraArealstödet
till arealstöd:grödor berättigarFöljandespannmålspriser.

majs och andrabovete,korn, havre, rågvete,Spannmål råg,vete,-
Spannmål ensi-full axgång.odlas till minstspannmålslag somsom

arealstöd.tillberättigarefter full axgångleras

minst tillsolrosor odlassojabönor ochrybs,Oljeväxter raps, som-
Oljeväxterberättigar till stöd.godkändaEndastblomning. sorter

Jämtlands, Västerbott-Västemorrlands,arealstöd itillberättigar inte
län inte bedrivits någondet i dessalän eftersomoch Norrbottensens

Oljeväxter.omfattande odling av

minst tillodlasoch sötlupineråkerbönorBaljväxter ärter, som-
blomning.

inte tillSpånadslin berättigartill blomning.odlas minstOljelin som-
regler.stöd med andrasärskiltomfattasarealstödEU:s ettutan av

tidinom vissmåste såddagäller desamtliga grödorFör att envara
arealstöd.tillberättigaför att

Val programav

det förenk-arealstöd skall välja antingenansökerJordbrukare omsom
för år iväljsgenerella Programmenlade eller det ett tagetprogrammet.

kombineras.och kan inte
söker areal-till för jordbrukareförenkladeDet ärprogrammet som

för areal medmaximaltareal. Stöd lämnasmindrestöd för en som,en
produktionsregionen,spannmål iföravkastningenfastställdaden mot-
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areal på ha. detta92 18-30 IDetta motsvararton.svarar en program
det inte krav på areal livsmedels- och foderpro-finns något att ta ur

duktion.
kan alla odlar stödberättigandedet generellaInom programmet som
skiljer sig från det förenkladegrödor söka arealstöd. Programmet genom

del arealendet förknippat med krav livsmedels-är attatt tasen av ur
stöd för den arealen.och foderproduktion, och Denatt uttagnages

för tio den totala arealenminsta uttagsplikten år 1996 är procent av som
den arealen fast ellerstöd söks för, sig liggerdetta äruttagnavare

areal kan variera arealroterande. på åren. UttagenKravet överuttag av
industri- ochantingen trädas eller odlas med energigrödor, dvs.kan

avsedda till foder eller livsmedel.grödor inte ärsom

Stödberättigad areal

har tilldelats basareal på cirka miljoner ha. BasarealenSverige 1,7 ären
med stödberättigande grödor eller har varit medden areal har odlatssom

i omställningsprogrammet.
lämnas för jordbruksskiften odlas med ochArealstöd som en samma

stödberättigande gröda och minst ha.0,3är
skall för jordbruksskifte skiftet haarealstöd lämnas måsteFör att ett

den december Skiften den dageni växtföljd 1991.ingått 31 somen
skogsbruk eller till jordbruksändamål inteanvändes till än ärannat

berättigade till arealstöd. gäller för skiftenDetsamma permanentsom
användes till bete eller till odling fleråriga grödor.av

planterats energiskog Salix ellerArealer med t.ex. år 1987som
stödberättigande. gäller för arealer hardock Det ävenär somsenare

hallon, sparris, blåbärodlats med vinbär, kronärtskockor, rabarber, eller
under periodenlingon 1987-1991.

arealUttagen

valt det generella måste enligtJordbrukare har EU:sprogrammetsom
livsmedels- och foderproduktion. arealer skallregler areal Uttagnata ur

ha och hålla minst tjugo bredd.ha minimistorlek 0,3 metersaven
kan stödberättigande de varaktigtMindre jordbruksskiften ärvara om

vattendrag, stadigvarande hägn ellerbegränsade vägar.t.ex.av
får maximalt lika den arealarealenDen storuttagna vara som som

Undantag från regeln har medgivits förstödberätti gande grödor odlas på.
lämnar det svenska omställningsprogrammet. Undan-jordbrukare som
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gäller fem från och med deti högst år år jordbrukaren ansluter sigtaget
till EU:s program.

Stödbelopp

de femStödnivåema skiljer sig mellan produktionsregionema. För
genomsnittliga stödetspannmål uppgår det till kr/ha. balj-2 200 Förca

areal, oljeväxter och oljelin lämnas högre ersättning.växter, uttagen en
har miljarder kronor utbetalats i arealstöd.För år 1995 3,7

spånadslinArealstöd för

forSyftet med arealstöd priserna det lin odlas huvudsakligenär att som
konkurrenskraftiga producentemaför ñberproduktion skall och attvara

skall få rimlig inkomst.kunna en
skifte skall stödberättigat måste det odlas medFör att ett vara en

godkänd linsort i renbestånd. Regler finns linet skall skördas undernär
och hur linet skall behandlat.regleringsåret vara

Ersättningsbeloppet för inte lin kronor/ha.6 300rötat ärrepatmen ca
kr/ha.lin stödet 300 Av detta belopp tillfallerFör 7 25 %ärannat ca

stödet odlaren och den bereder linet.75 %av som

Djurbidrag2.4.1.2

producenter får- lammkött.Djurbidrag kan beviljas nötkött, ochav
nationella bidragskvoterSverige har tilldelats på 250 000 handjur,

och dikor tackor.155 000 180 000samtam-
Djurtätheten får inte för hög producent skall kunna fåvara om en

bidrag. Djurtätheten räknas dela antalet djurenheter medut attgenom
framåtforderarealen. år 1996 och betalas bidrag för maximaltFör 2,0ut

djurenheter/ha. bidragproducenter söker för högst djuren-För 15som
heter krävs inte någon foderareal.

har efter ellerår 1993 miss-Den sättnystartat annatsom som
for valet basår ansöka tilldelningkan ytterligaregynnats av om av

bidragsrätter de nationella för och dikor tackor.ur reservema am- resp.
Fördelning den nationella efter vissa kriterier, bl.a. skallgörsur reserven

tidigare avtalhänsyn till brukare med utökat sintas statensom genom
djurhållning. skall intentionsanmälan ha lämnats före detDessutom en

slakttillfället.första
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Hand jursbid rag

tjurarFör och utgår handjursbidrag. kvotDenna fördelasstutar inteett
enskilda producenter.
Om produktionen i Sverige blir Sveriges landskvotstörre minskasän

bidraget proportionellt för alla producenter. årFör 1996 bidragetutgår
med 1 000 kronor djuret 10 månader ochnär med ytterligareärca ca
1 000 kronor det 23 månader. Bidrag lämnasnär endastär för de första

djuren90 i varje åldersgrupp.
Handjursbidraget grundas på uppgifter in till Statensrapporteratssom

jordbruksverk från slakteriema. Djurägaren skall ha lämnat minst två
djur till slakt under kalenderår för få bidrag.ett att

Am- dikobidragoch

Sverige har tilldelats landskvot på 155 bidragsrätter000 för ochen am-
dikor. Bidragsrättema har i första hand fördelats till producenter som
fick bidrag för minst 3 och dikor år 1993. Mjölkproducenter medam-

mjölkkvot överstigande 120 kg000 har inte fått någon initial till-en
delning bidragsrätter för och dikor.av am-

ÖverlåtelseBidragsrättema kan eller upplåtas.över- bidragsrättav
innebär den definitivt överförs från producent tillatt Skeren en arman.
överlåtelsen bidragsrättema företaget överlåtes, förs 15 %utan attav av
de överförda bidragsrättema till nationell kanDessa sedanen reserv.
delas till nystartade producenter. Upplåtelse bidragsrättut innebär attav

producent hyr eller lånar sina bidragsrätter under minstut år. Deten ett
finns ytterligare regler för och upplåtelse. Producenteröver- kan ansöka

tilldelning den nationella För dessa gäller särskildaom ur reserven.
regler.

Bidrag kan sökas för och dikor minst 50 % köttrasäram- som av
vilken ingår i besättning avsedd för uppfödning kalvar för kött-en av
produktion. I Sverige räknas för närvarande alla Jersey ochutomraser
Ayreshire köttras. För erhålla bidrag måste producenten iatt minstsom

månader hålla minst det antal och dikor denne sökersex am- som
bidrag för. Bidraget för år 1996 uppgår till 1 320 kronor ochca per am-
diko.

Tackbidrag

För erhålla bidrag minimiantalet tio tackor. Bidragetatt är inte fastär
beroende priset för får-är och lammkött.utan Bidraget ligger förav
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påbidragutgårkronor/tacka. Dessutom extra200-250närvarande på ca
LFA-områden. Förområdengynnademindres.k.kronor/tacka inom60

hålla dedagar100under minstproducentenmåstebidragerhållaatt
söks för.bidragtackor som

Djurtäthet

foderareal.företagetstillkopplingfinnsdjurbidragförreglerEU:sI en
handjursbidragoch/ellerdikobidragochansökerProducent am-omsom
antal bidrags-högstaregler fördvs.djurtäthet,reglerberörs omav

foderareal.haberättigande djur per
handjursbidrag kanoch/ellerdikobidragochfårProducenter am-som

företagetdjurtäthetenextensifieringsbidragbidragfå omextraett
forBidragetåret.foderareal underhadjurenheter1,4mindre änär per

handjurs-ochdikobidragochbeviljatkronor3301996år är am-perca
bidrag.

stödRegionala2.4.1.3

jordbruk ifortsattsäkratillsyftar bl.a.stöd ettregionala attEU:s
såförproduktionsförutsättningar sättattmedområden upp-sämre

områden.dessailandskapetbevaraochbefolkningsnivånrätthålla
till mindrekompensationsbidraglämnasSverigestöd iRegionala som

stödområdena 1-3och inommellansverigeochsyd-iområdengynnade
natio-ochkompensationsbidragkombinationSverigei avensomnorra

stöd.nellt
stöden.regionalaför destödområdenfem olikaindelat iSverige är

omfattas1-3Stödområdena av:

Kompensationsbidrag.-
Nationellt stöd.-

omfattasoch 5Stödområdena 4 av:

Kompensationsbidrag.-
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nivåhögre5
I nivålägre5
j 5endast miljöstöd

Figur 2.3 Karta områden omfattas regionalaöver stöd.som av
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Kompensationsbidrag

s.k. bergs-lämnas imål kanför 5ainomKompensationsbidrag ramen
stödom-Sverigegäller iområden.gynnade Detmindreochområden

och2b, 42a,rådena
jordbruk-kompensationsbidrag krävsberättigad till attFör att vara

betes-och/ellerjordbruksmark åkerhaminst 3brukasigåtar attaren
stöd-med den förstafrån ochfem årminststödområde imark inom ett

utbetalningen.
jord-djur krävskompensationsbidrag förtillberättigad attFör att vara

hamåstejordbruksmarkhabruka minst 3 ävenbrukaren utöver att
tackorminst femgetproduktionfår-eller viddjurenheter,minst två resp.

honkön.femeller getter av
djur.enbart för Inomkompensationsbidraglämnasstödområde 5I

stödområdena l-3potatisodling.för Istödlämnasstödområde 4 även
beräknasvete. Förstspannmålsodling utomstöd fördessutomlämnas

därefterläggsstödområdena 1-4djurenheter.stödberättigande Iantalet
spannmålmedarealertill, dvs.arealenheterstödberättigandeeventuella

stödenheter.antaletdåpotatis. Summaneller ger
följande:enligtberäknasDjurenheter

Antal djurenheterDjurslag
1,00Mjölkkor

Övr. 1,00åräldre tvånötkreatur än
0,60två årmånNötkreatur 6 -
0,15Tackor
0,15honkönGetter av

stöd-årellerhar lammat ärär övertackor ettEndast somsom
harår ochäldreskallgäller de änoch för ettberättigande attgetter vara

killingar.fått
kor kanhögst 20ochstödområdena 4 5gäller imjölkkor attFör vara

stödberättigande.
skiljerkompensationsbidragfördjurenheterantaletBeräkningen av

djurslagflereftersomdjurbidragengenerellaför deberäkningenfrånsig
uträk-betydelse vidinte har någonantalet bidragsrättermed ochräknas

kompensationsbidraget.ningen av
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Stödnivån kr/stödenhet ligger för år 1996 i olika intervall enligt
följande:

Antal stödenheter Gill 61-120 12_1;
Stödområde 1-3 1 640 1 435 615
Stödområde 4 1 640 820
Stödområde högre5 nivå 800 400
Stödområde lägre5 nivå 400 200

Kompensationsbidrag kan maximalt lämnas för djurenheter1,4 per
hektar foderareal. Stöd kan lämnas till denna djur-gräns ävenupp om
tätheten högre.är

För stödområde l-3 och 4 gäller kompensationsbidrag kan lämnasatt
med maximalt l 640 kr multiplicerat med foderarealen. Detta innebär

stöd i princip lämnas föratt maximalt djurenhet1,0 hektar foder-per
areal.

Totalt betalades för år 1995 550 miljoner kronor i kompensa-utca
tionsbidrag. 160 miljoner kronor dessa betalades EUav av genom
FEOGA:s garantisektion. 25 företag000 bidragsberättigade.var

Nationellt stöd

Avtalet med EU Sverige tillämparätt nationellt stödatt inomettger
stödområde 1-3. Detta stöd helt finansieratär den svenska staten.av
Syftet främst behålla traditionellär jordbruksproduktionatt och bearbet-
ning särskilt lämpad förär klimatförhållandena i Sverige.som norra
Tanken också stödet skallär medverka till förbättraatt strukturen föratt
produktion, omsättning och förädling jordbruksprodukter och säker-av
ställa miljön och naturvärdena skyddasatt och bevaras. Det nationella
stödet tillsammans med kompensationsbidraget och miljöstödet för bevar-
ande odlingslandskapöppetett det gamlaersätter norrlandsstödet.av

Nationellt stöd lämnas för mjölk-, slaktsvins- och äggproduktion
för potatis, bärsamt och grönsaker.getter, Vidare lämnas natio-suggor,

nellt stöd för mjölk från producenttransport till mejeri. Stöd förav
potatis-, bär- ochgetter, grönsaksodling söks samtidigtsuggor, på den

ansökan för regionala stöd. Nationellt stöd förgemensamma mjölk-,
slaktsvins- och äggproduktion vissa transportstöd sökssamt separat.

Om produktionen inom stödområde 1-3 under visst år överstigerett
produktionen under den s.k. referensperioden, kommer det nationella
stödet sänkas under det följandeatt året. Referensperioden år 1994är
för mjölkproduktion referenskvantiteten de sammanlagdaär mjölkkvot-
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för årochgrönsaksodling, ärochbär-förområdetinom samterna
äggproduktion.ochslaktsvins-för1993 samtgettersuggor,

för kompen-desammastödetnationellaför det ärMinimikraven som
sationsbidrag.

ålders-statligharjordbrukaretillintelämnasstödNationellt som
förtidspension.helellerpension

kronor.understiger 500beloppetintebetalasStödet ut om

Suggor

Stöddjur.beloppmedlämnasför ettstödetnationella perDet suggor
Somminst tvåharjordbrukaretillenbart suggorlämnas suggor.som

pågyltorintedäremotutslagssuggor,s.k. upp-räknas somäven men
för 120lämnasmaximaltkanStödgrisat.integiftsdagen suggor.ännu

Getter

honkön. För att ettbeloppmedlämnas getStödet för ettgetter per av
omfattarbesättningenkrävsstödtillberättigat attskallföretag vara

honkön.femminst getter av

grönsaksodlingochbär-P0tatis-,

grönsaker.ellerpotatis, bärodladhabeloppStödet lämnas ett persom
omfattarodlingenpotatis krävsstödet förtillberättigad attFör att vara

areal på 0,3minstakrävsgrönsaksodlingellerbär-ha. Förminst 0,5 en
ha.

grönsaker:ochbärföljandeförStöd lämnas

Jordgubbar-
vinbärSvarta-

Blomkål-
Broccoli-
Isbergssallat-
Kålrötter-
Morötter-
Rödbetor-
Vitkål-
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Aljölkproduktion

Avsikten med det nationella stödet for mjölkproduktion behållaär att
lönsamheten inom produktionen i Sverige. nationella stödetDetnorra
lämnas pristillägg kilo mjölk. Stöd lämnas för mjölk-ettsom per en

företagetsmängd produktion till företagets mjölk-motsvararsom upp
kvot. utgår transportstöd till mejerisektomDessutom kompensa-ett som
tion för merkostnader på grund långa avstånd till leverantörerna.av

Slaktsvin

Stödet lämnas med visst belopp slaktsvin. Stöd lämnas för lägstett per
och högst slaktsvin företag40 2 500 och år. stöd skall kunnaFör attper

lämnas krävs de djur stöd söks för har befunnit sig inomatt som samma
stödområde under månader före slakten kvaliñcerings-närmasttre
period.

Åggproduktion

Stödet lämnas för det antal värphöns i produktionen undersattssom
kalenderåret.

Stöd lämnas för värphöns vid insättningen mellan 20 och 25ärsom
lämnas för detveckor. Stödet antal insatta höns överstiger 1 000som

under kalenderår. förstaDe värphönsen1 000 berättigar alltså interesp.
till stöd.

för nationellaStödnivåer det stödet:

l 2a Åh 3
Mjölkprod. kr/kg 1,05 0,71 0,47 0,09
Slaktsvinsprod. kr/svin 222 143 143 23
Smågrisprod. kr/sugga 843 437 437 101
Getprod. kr/get honkön 430 430 430 430av
Potatisodl. kr/ha 2 700 2 700 960 960
Bär/grönsaksodl. kr/ha 2 850 2 850 2 850 1 850
Äggprod. kr/höna 13,45 13,45 13,45 4,90

totala för det nationellaDen stödet begränsad till mil-320ärramen
joner kronor.
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Miljöstöd2.4.1.4

till biolog-åtgärder lederstimuleramiljöstöd syftar till attEU:s att som
produktions-miljövänligaförstärks ochellermångfald bevarasisk att
kulturmiljö-odlingslandskapetsbevaraomfattningökar iformer samt att

till produk-syftena bidragenerellagäller devärden. Här attattäven
jordbrukamatillförsäkraminskar ochtionsöverskottet inom EU att en

inkomst.rimlig
fördelade påmiljöstödsåtgärder. Dessatio olikafinns är treDet

huvudprogram:

kulturmiljövärden ibiologisk mångfald ochtill bevarandeStödl av
odlingslandskapet:ochnaturbetesmarkerslåtterängar,

kulturmiljövärdenmångfald ochbiologiskbevarandeStöd för av-
i slåtterängar.

kulturmiljövärdenmångfald ochbiologiskbevarandeStöd för av-
betesmarker.i

och kulturmiljöer ivärdefullabevarandeförStöd natur-av-
odlingslandskapet.

odlingslandskap.for bevarandeStöd öppetettav-

områden:miljökänsligaStöd till2

och små-återställande våtmarkerochanläggningStöd för av-
vatten.

utmedskyddszonerextensiv vall ochanläggningStöd för av-
vattendrag.

fånggrödor.Stöd för sådd av-
husdjursraser.utrotningshotadebevarandetStöd för av-

Öland.bönor påodling brunaStöd till av-

odling.till ekologiskStöd3

bestämmelserGenerella

stödformer och kommerför samtligagäller generelltbestämmelserVissa
gällerstödfomi. Bl.a.under varjebehandlasinte att:att

kalkning, konst-bekämpningsmedel, gödsling,kemiskaSpridning av-
ekologisk odling ochtillåtet.trädplantering inte Förochbevattning är
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djurhållning gäller särskilda villkor for vilka bekämpningsmetoder
och gödningsmedel får användas endast viss förebyg-samt attsom
gande behandling med läkemedel tillåten.är

Uttagen areal ingår i EU:s arealersättningsprogram, jordbruks-som-
skiften omfattas det svenska omställningsprogrammet och försom av
åtgärder omfattas skötselersättning inom områden skyddadesom av
enligt Naturvårdslagen, berättigar inte till miljöstöd. Vissa undantag
gäller, våtmarksanläggning.t.ex.

Skiften omfattas NOLA- eller landskapsvårdsavtal berättigarsom av
inte till miljöstöd inte den sökande avstår från ersättning frånom
dessa. Från och med år får1996 ersättning enligt NOLA- och land-
skapsvårdsavtal inte heller betalas till företag får miljöstöd.ut som

För varje stödfonn måste arealen omfatta minst ha0,1 0,2 ha för våt--
marker för berättiga till stöd, och beloppet skall uppgå tillatt minst

kronorl 000 för betalasatt ut.

Stöd lämnas i mån tillgång på medel.av-

Det sammanlagda stödet ha får uppgå till maximalt 3 850 kronorper
för berättiga till medfinansiering. För vissaatt åtgärder, bl.a. skötsel av
slåtterängar och värdefulla och kutunniljöer, får beloppennatur- över-

Överskjutandestiga 3 85O kronor. del betalas då med nationella medel.

2.4.1.5 Miljöstöd för bevarande odlingslandskapöppetettav

Stöd för bevarande odlingslandskap syftaröppet till främjaett attav
markanvändning och produktionsmetoder förenliga med bevar-ärsom
andet odlingslandskapet och landsbygden och förhindrar omfattandeav
nedläggning jordbruksmark.av

ÖlandStödet lämnas i stödområdena inkl.l-5, hela och Gotland,
till fast landförbindelse. Stödberättigadöarsamt arealutan slåttervall,är

betesvall betesmark. Med betesmark jordbruksskiftesamt ettmenas som
inte lämpligt plöja ochär används för bete.att Betes- och slåtter-som
vallen skall ligga på åkermark.

I stödområdena 1-3, har regionalpolitiskäven koppling,som en
lämnas stödet enbart till jordbruksföretag bedriver mjölk- eller kött-som
produktion med nötkreatur, får eller getter.
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sig skötaförbinderjordbrukarenförutsättningunder attStödet attges
femunder år.villkorgällandeenligtmarken

krävsberättiga till stödskall kunnabetesmarkmedskifteFör att ett
följande:

fjärdedel.mindreskallgrässvål änsaknarAndel envarasom-
spridda.jämtskallgrässvålsaknarOmråden varasom-

skallstödområdena 1-3förMed undantagårligen.skall betasSkiftet
ochstödområdena 5 öarhösten. Föravbetad påvälbetesmarken vara

igenväxningskarak-trädochbuskargällerlandförbindelsefast att avutan
skall bort.tär tas

föras bort.skalloch skördenårligenskördasellerbetasskallVallen
antaletmed villkorförenatstödområdena 1-3iMiljöstödet är om

stödområden baserasövrigajordbruksföretaget. Iha idjurenheter per
storlek.arealensstödet på

urenheterantaletgenomsnittetberäknasdjurenheterAntalet avsom
för miljö-beräkningeniingårdjurslagräkningstillfällen. Sammavid tre

kompensationsbidrag.förstöd som
antaletberäknasstödberättigande ha attantalMaximalt genom

1995-1998för årenarealfaktor ärmedmultiplicerasdjurenheter somen
uppnåsyftearealfaktor igäller attår 1999Från0,8. en ex-annanen

driften.tensifiering av
1995-1998:betesmark för årenvall ellerförkr/haStödnivån i

åkermarkervall påeller slat1°Betesmark Betes-Stödområde
700270021

2 45045022a
2 4002 4002b

300230023
6008004
4008005

kulturvärdenochmångfaldbiologiskbevarandetillStöd2.4.1.6 av
odlingslandskapetochnaturbetesmarkeri slåtterängar,

mångfaldbiologiskaodlingslandskapetsbevarastödenmedSyftet är att
sköts påbetesmarkerochslåtterängarkulturmiljövärdenoch attgenom

biologiska mång-deras högaförstärkerochbevararsådant sättett som
samtidigttypiska sällsyntaochfaunaflora ochrepresentativa arterfald,

debörtydliggörs. Dessutomochbevaraskulturmiljövärdenderassom
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biologiskt värdefulla och rika livsmiljöema och de värdefullamest mest
kulturhistoriska lämningama i och i anslutning till åkermark skötas på

sådant bevarar och förstärker dessa värden.sättett som
stödformer omfattasDe är:tre som

Slåtterängar.-
Betesmarker.-
Värdefulla och kulturmiljöer.natur--

Stöd lämnas för sådana åtgärder utförs inom ettsom samman-
hängande område åker-, eller betesmark. vissa special-Inomängs-av
klasser skogsbete och fäbodbete kan skogsmark ingå i ettsom avser
jordbruksskifte eftersom den traditionellt har för fodertäkt.använts

Stödmottagaren åtar sig uppfylla villkoren under femårsperiod.att en
Länsstyrelsen erbjuder brukaren utbildning och rådgivning skötseln.om
Brukaren skall delta i utbildning eller rådgivning minst dag under deen
fem år beslutet stöd gäller.som om

Slåtterängar

Syftet stödformmed denna de få kvarvarande slåtterängama skallär att
skötas på bevarar och förstärker deras biologiska mångfald,sättett som

flora och faunarepresentativa och typiska sällsynta djurarter.
slåtterängama i klasser;delas in två olika klass högstaA ärsom av

bevarandevärde och klass högt bevarandevärde.B ärsom av
Enligt särskilda skötselvillkorende får brukaren inte någotgöra som

kan skada slåtterängs och kulturmiljövärden. Hit räknasnatur- t.ex.en
tillskottsutfodring betesdjur liksom täkt och jord.stenav av

klass stödbeloppet för slåtterFör A 800 kr/ha och för klass1 Bär
kr/ha. Tillägg kan lämnas300 med 2 500 kr/ha för lieslåtter,1 700

kr/ha för efterbete och kr/ha för lövtäkt.500

Betesmarker

Syftet med detta stöd bevara och förstärka den biologiska mång-är att
falden de betesmarker särskiltpå värdefulla från naturvårds- ochärsom
kulturmiljösynpunkt.

Med betesmark jordbruksskifte inte lämpligtärett attmenas som
plöja och används till bete.som
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stöd:berättigar tillolika klasserdelas iBetesmarkema som

klassbevarandevärde A.Högsta-
bevarandevärde klass B.högtAv-

klassbevarandevärde C.visstAv-
klassfornlämningar D.Innehåller vissa typer av-

särskildaharspecifika karaktärerbetesmarkerVissa gettstyper avav
specialklasser:underbeteckningar

alvarbete.Klass A,-
skogsbete.Klass B,-
fábodbete.Klass B,-

tillhör.betesmarkenvilken klassansökaniBrukaren måste uppge
i sinbetesmark får brukarenvarierar inomförutsättningarnaOm an-en

jordbruksskiften.flera olikaden idelasökan upp
skada slâtter-kannågotfår brukaren intebetesmarkenPå göra ensom
for slâtterängar,räknas, liksomkulturrniljövärden. Hitochängs natur-

jord.ochtäkt stenav
för högststöd 4fäbodbete, lämnasspecialklassi B,markFör

hela betessäsongen.fäboden undervidvistasha/djurenhet som
förmiljöstödmedstödet kombineraskanstödområde l-3Inom

landet kandelarodlingslandskap. övrigaIbevarande öppet manavav
från miljöstödföra markhuvudklassema A-Dför överunder år 1996

betesmark.förtill stödetodlingslandskapbevarandefor öppetav
för huvudklasskr/ha, Bstödbeloppet 600lhuvudklass AFör är
kr/ha.800huvudklassema C Doch förkr/ha,1001 resp.

special-förkr/ha,stödbeloppet 400alvarbete,specialklass A, ärFör
fäbodbete, 100specialklass 1kr/ha och för B,skogsbete, 100klass 1B,

kr/ha.

kulturmiljöerochVärdefulla natur-

land-värdefullaskötselstödformmed dennaSyftet är att genom av
rikakulturmiljöer påochhosvärdet ärskapselement bevara natur- som

jordbruket. Brukningsvägar,markanvändning iäldrelämningar av
landskapselementexempel sådanahägnaderochodlingsrösen är som

äldre brukningssätt.funktion ihafteller harhar etten
bruknings-finns inomlandskapselementvärdefullaflerJu ensom
kulturmiljöochbrukningsenhetenvärdefullaredestoenhet natur-är som
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i helhet. skall ocksåDe i huvudsak tillkomna före år 1940.en vara
Olika landskapselement olika höga kvalifikationspoäng. För omräk-ges
ning till kvalifikationspoängen får brukaren räkna de värdefulla land-
skapselement ligger brukningsenhetenspå hela jordbruksmark. Stödsom
lämnas dock bara for skötsel landskapselement eller i anslutningav
till åkermark.

kvalificeraFör sig krävs brukningsenheten huvudsakligen haratt att
för regionen traditionellt byggnadsskick och mängden värdefullaett att

landskapselement minst:motsvarar

Öland15 kvalifikationspoäng på och Gotland.-
Öland10 kvalifikationspoäng inom stödområden utanför och-

Gotland.
kvalifikationspoäng7 i övriga landet.-

Stödbeloppet beräknas på antalet ha och efter täthetenpoäng per av
landskapselement återfinns på bmkningsenhetens åkennark.som

Vissa skötselkrav för brukningsenheten skall erhålla stöd.attanges
åkermark gäller den inteFör får jordbruksproduktionatt tas samt attur

det inte tillåtet bedriva eller jordtäkt. Vad gällerär de värde-att sten-
fulla landskapselementen skall dessa underhållas och därutöver skall
markvegetationen slås och bärgas eller betas träd och buskarsamt av
igenväxningskaraktär och upplag röjningsavfall bort.tasav

Stödbeloppet kr/hal 400 stödberättigad åkermark vidär kvot påen
1,00.

detta kan tilläggUtöver lämnas för slåtter åker- ochett vägrenarav
uppfyller vissa kvalificeringskrav. åker- ochFör gällervägrenarsom en

indelning i klasser;två klass och klassA årB. För 1996 uppgår stödet
till 1 400 kr/ha åker- eller för slåtter inom klass A och kr/havägren 700
åker- eller för slåtter inom klass B.vägren

2.4.1.7 Stöd till miljökänsliga områden

Stödet åtgärder främjar den biologiska mångfalden och lederavser som
till minskade växtnäringsförluster våtmarkema har kväve-attgenom en
reducerande effekt. Vidare förstöd hålla åkermarken bevuxenattges
året för minska växtnäringsläckage och erosion.attom

GötalandI och Svealand lämnas miljöstöd för följande åtgärder:

Anläggning och återställande våtmarker och småvatten på åker-av-
mark.
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vattendragskyddszoner utmedvall ochextensivAnläggning av-
odlingslandskap"miljöstödområden där "öppetutanförendast

lämnas.

fånggrödor.miljöstöd för såddGötaland lämnasI även av
stödetperiod fem år. Inommiljöstöd gäller förbeslutEtt en omom

dockgällervåtmarker och småvattenåterställandeanläggning ochför av
20-årsperiod.beslutet för en

småvattenVåtmarker och

och nyskapa ellerväxtnäringsläckagetminskamed stödetSyftet är att
våtmarker.ochsmåvattenrestaurera

åtgärdenmarken därjordbrukareendast tilllämnasStödet ägersom
småvattenvåtmark eller20-ârigt åtagande. Enutförs och ettgör ettsom

berättiga till stöd.ha förminstskall 0,2 attvara
våtmarker och småvattenanvänds förjordbruksmarkEftersom som

produktion i miljö-stöd räknasför dettaenligt reglerna tagensom ur
Våtmarken fårfår användas.hur markenreglervårdssyfte finns om

period fåraugusti. Underdenförrän efter 31inte betasdärför samma
jordbruksproduktion.användas förvegetationavslagenheller inte

innan stödgodkänna anläggningenbesiktiga ochmåsteLänsstyrelsen
kan utgå.

ersättning. Stödhögrestödperioden lämnasfem första årenDe enav
ha och år:beloppmed följandelämnas per

Ar
kronor8004l-5
kronor2 5006-20

våtmarkvegetation iför avslagningstöd lämnasdetta kanUtöver av
genomförs.åtgärdenkr/ha de årmed 0001

vallextensivSkyddszoner och

erosion frånväxtnäringsläckage ochminskaSyftet med stödet är att
och anlägg-extensiv vallför anläggningkan lämnasåkermark. Stöd av

utmedåkermarkenskyddszoner, dvs. bevuxnaning vatten-remsor avav
drag och sjöar.
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Särskilda skötselvillkor gäller för såväl extensiv vall försom
bl.a. sådd ske med vallgrässkyddszoner. gäller måste iHär gräs,att

vallbaljväxter eller fleråriga förblandning med örter samt att artenen
utsädesmängdoch syftet normal används.

Stödet kvoterat till maximalt fem ha extensiv vall brukare.är per
för vall lämnas endast for areal direkt ansluten tillStöd extensiv ärsom

Skyddszonen minst bred ochskyddszon. måste 6 200meter metervara
till stöd.lång för berättigaatt

omfattasStöd lämnas inte för mark något miljöstöd,annatsom av
för stöd för bevarande värdefulla och kultur-med undantag natur-av

miljöer i odlingslandskapet.
Stödbeloppen ha och år:är per

kronorExtensiv vall l 500
Skyddszon kronor3 300

Fånggrödor

till fånggröda denna skall kväve fri-Syftet med stödet är att ta upp som
vinterhalvåret, del kväveutlakningen vanligenundergörs när storen av

sker.
i Götaland. Brukaren förbinder förStödet lämnas sig varje åratt

stödperioden fånggrödor omfattande minst ha/år.under så 2,0 Sådden
ske skifte varje år.behöver inte samma

fånggröda skall ske den augusti varje under stöd-Sådd l årsenastav
Sådden skall ske med för och syftet normal utsädes-perioden. artenen

får efterFånggrödan brytas tidigast den februari året sådd.mängd. 15
för bete användas tillFånggrödan får inte skördas, utnyttjas eller någon

Huvudgrödan får vall.form produktion. inte bestå avannan av
får utförasGödsling eller kemisk bekämpning inte i fånggrödan från

framdet huvudgrödan skördats och till den februari året därpå.15att
lämnas för mark omfattas miljöstöd,Stödet inte något annatsom av

med undantag for stödet för ekologisk produktion och stödet for bevar-
kultunniljöer i odlingslandskapet.ande värdefulla ochnatur-av

Stödbeloppet år för sådd fånggröda kr/ha och år.1996 500ärav

Miljöstöd for ekologisk odling2.4.1.8

Syftet med stödform eftersträva långsiktigt uthålligtdenna är att ett
jordbruk där odling och djurhållning sker med hög grad självför-en av

bevaras allsidig växtföljd.sörjning och jordens bördighet genom en
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Både de redan har lagt till ekologisk odling och desom om som
håller läggapå kan få stöd. inget kravDet lägga helaäratt attom om
produktionen.

få stöd skallFör brukaren under period på fem kalenderår iatt en
följd bedriva ekologisk odling minsti omfattning under detsamma som
första året. ekologiska odlingenDen måste ligga mark helapå samma
tiden.

jordbrukare har djur kan läggaDen djurhållningen tillävensom om
ekologisk produktion. Ekologisk djurhållning stödberättigat ochär
lämnas i form högre stöd för ekologiskt odlad vall och grönfoder-av en
grödor. regler for tid omfattningSamma och gäller för ekologisk djur-
hållning för ekologisk odling.som

Stödberättigad areal

Stöd forlämnas jordbruksgrödor och frilandsodlade trädgårdsgrödor på
åkermark. Stöd lämnas däremot inte för ekologisk produktion på betes-
mark eller mark inte åker. På jordbruksskifte får baraär ettannan som

gröda odlas.en
Särskilda regler gäller redan för vilka bekämpnings-nämntssom

metoder och gödningsmedel får användas. Utsäde och plantor skallsom
ekologiskt odlade. Om det inte finns ekologiskt odlat utsäde fårvara

Jordbruksverket godkänna konventionellt odlat utsäde får användas.att
Särskilda regler gäller också för djurhållningen. Några exempel:

Fodret skall komma från godkänd ekologisk odling eller från odling-
under karens. Normala skallår 90 % godkänt foder användas. deFör

förstatvå åren efter omläggning dock 80 minimigräns.%är

Kemiska foderkonserveringsmedel inte tillåtna med undantag förär-
och propionsyra.myrsyra

Rutinmässig, förebyggande behandling med läkemedel får inte före--
komma. Dock tillåts vaccinering vissa sjukdomar.mot

deFörutom nämnda reglerna finns mängd andra produk-storovan en
tionsregler för såväl växtodling djurhållning.som
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Stöd belopp

Stöd för ekologisk odling lämnas med belopp ha vil-oavsettsamma per
ken gröda odlas den stödberättigande arealen. Sverige delas insom
i två med olika stödnivåer med utgångspunkt från indelningen förzoner
kompensationsbidrag.

omfattar stödområdenaZon l 1-4, och5a fast landför-öar utan
bindelse. omfattarZon 2 stödområde 5 övriga delarresten samtav av
Sverige enligt miljöstödsförordningen.

Stödbeloppen hektar och år:är per

900 kronorZon l
Zon 2 600 kronorl

I både och il 2 det stödet för djurhållning 600är extrazon zon
kr/ha. stöd lämnas bara för slåttervall,Detta betesvall och grönfoder. För

få det stödet måste den ekologiska produktionen vissatt extra vara av
omfattning i proportion till grovfoderarealen. Jordbrukaren måste ha
antingen mjölkko, eller diko,1 1,5 8 tackor, 8 honköngetteram- av
eller i ekologisktvå produktion för varje ha vall eller grönfoder.suggor

Stödbelopp under 1 000 kronor betalas inte ut.

Miljöstöd för bevarande2.4.1.9 utrotningshotade husdjursraserav

Stödet delprogrammetingår i för miljökänsliga områden och det syftar
till bevara utrotningshotade husdjursraser. Endast påatt arter upptagna

lista utrotningshotadeEUzs berättigande till stöd. Djur-över ärarter
slagen nötkreatur, får och finns för närvarande på listan.getter upptagna

Följande tillberättigar stöd:raser

Nötkreatur får Getter
Fjällko Gutefår Lantrasget
Rödkulla Ryafår Allmogeget

Väneko Skogsfår Göingeget- - -
Ringamålako Dala pälsfär Jämtget- - -
Bohuskulla Roslagsfår- -

Beslut stöd gäller under fem därår djurägaren måste förbinda sigom
varaktigt bevara minst det antal djurenheter omfattas denattom som av

aktuella Såväl uppgifter härstamning rastillhörighet måsterasen. om som
kunna styrkas. skall särskildDessutom avelsplan tillämpas.en
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Djurenheter

följande:enligtklassificerasDjurenheter

djurenhet.räknas 1,0åräldre 2nötkreaturl än som-
djurenheter.räknas 0,6månaderäldre 6nötkreaturl än som-

Meddjurenhet.räknas 0,15får liksom ll getvuxet somvuxen-
avel.idjurfår sattsvuxet sommenas

ochkr/djurenhet år.med 0001Stöd lämnas

Ölandpåbruna bönorodlingMiljöstöd för2.4.l.lO av

Syftet medområden.miljökänsligafördelprogrammetingår iStödet
och miljö-med lokalagrödamiljövänligbibehålla sorterstödet är att en

brukningsmetoder.vänliga
jordbearbet-odlingsavstånd ochareal,förgällerSärskilda regler sort,
och stöd förodlingekologiskstöd förmedkombinerasStödet fårning.

odlingslandskapet.kulturmiljöer iochvärdefullabevarande natur-av
kr/ ha.med 700lämnas 2Stöd

jordbrukareförStartstöd2.4.l.ll yngre

jordbrukaresunderlättasyftar till5a-stöd eta-målStartstödet att yngre
de skallställsföretagare. Kraven ärsjälvständiga attblering somsom

erfarenhetpraktiskochyrkeskunskaperår, samt35 ägaänyngrevara
ochheltidsföretagaresigde attförsta gångendet äratt somengagerar

heltidsföretag.det är ett
medfem år ochhögstunder tidnärvarandeförlämnasBidrag aven

efter-de tvåförsta åren.de Förunderårkronorhögst 50 000 treper
hjälpmedStödet beräknaskronor.högst 25 000utgårföljande åren av

storlek.företagetspåoch berorschabloner

produktersaluförförädlar ellerInvesteringsstöd till den2.4.l.l2 som
skogsbruketochfrån jordbruket

konkurrenskraftenfrämjasyftar tillmål Sa-stöd,Stödet, attär ettsom
investeringarskall stödjalivsmedelsindustrin. Detochjordbruketi som

för jord-avsättningenochbearbetningenrationaliserarochförbättrar
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bruks- och skogsprodukter. Stödet gäller enbart förädlingsledet och alltså
inte den enskilde jordbrukaren.

2.4.2 Marknadsregleringar

Regleringsåtgärdema går till delen på stödjastörsta prisnivånut att
tullar och hålla undan pristryckande överskottattgenom genom genom

interventionsköp, exportstöd och produktionsbegränsningar.
Marknadsregleringar finns bl.a. för följande produktområden: spann-

mål och ris, oljeväxtfrö, olivolja, socker, vin, tobak, nötkött, griskött,
fågelkött, får- och getkött, frukt och grönsaker, lin, hampa, bomull,
mjölk och mejeriprodukter äggsamt m.m.

För några regleringar gäller följande prismönster:

Interventionspris producentförsäljningspris, bottenpris i partihandels--
ledet.
Representativt marknadspris tillåta normal avsättning.-

Jordbruksavtalet i GATT/Uruguayrundan innebär i princip EU:satt
importavgifter, sluss- och referenspriser har med fasta tullar.ersatts
Några undantag finns flertal Övergångsbestämmelser. Likasåsamt ett
skall kvantiteten med exportbidrag inom visstexporteras ettvaror som
område begränsas. gällerDetsamma de utbetalda beloppen.

2.4.2.1 Intervention och stöd

Interventionsuppköp används för hand överskottsproduktionatt ta om
varken den inhemska marknaden eller exportmarknaden förmår attsom

svälja vid visst tillfälle. Uppköpta kvantiteter normaltett avyttras genom
anbudsförfarande fåroch sedan endast den normala mark-avsättas om
naden inte Förfarandet förekommer inom mejeri-,störs. spannmåls- och
nötköttssektorema inom frukt- och grönsaksområdena där detsamt är
kopplat till vissa kvalitetsnormer.

En åtgärd stöd till privat lagringär används mark-annan som om
nadsprisema hotar falla under viss nivå. Nivån fastställs kom-en av
missionen anbudsförfarande eller fast prissättning.genom genom

Vidare används med produktions- och konsumtionsstöd försystem
diverse Beloppen fastställs kommissionen och justeras regel-varor. av
bundet. finnsDet möjlighet förutfastställa stöden. sambandI medatt
detta krävs säkerhet har ställts. Säkerheten frisläppsatt och nären om
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skall också ställas förSäkerhetåtaganden.uppfyllt sinastödmottagaren
har begärts.förutfastställelsestödvissa oavsett om

exportbidragochkvoterTullskydd,2.4.2.2

länderdvs. handel medtredjelands-handel,i s.k.Tullskyddet tillämpas
tilläggs-tullar och rörligaomfattar bl.a.Skyddetgemenskapen.utanför

avgifter.
särskilda skydds-dentilläggsavgift enligttillMöjlighet utatt ta

kanKommissionenprodukter.finns för fleraGATT-avtaletklausulen i
skulle för lågt.importprisettilläggsavgiftinförabesluta att varaomom

och justerasfrån kommissionencentraltadministrerasTilläggsavgiftema
tilläggsavgiftdärprodukterExempel på ärintervaller.i jämna tas ut

socker.spannmål och
preferensord-omfattas särskildaimporten till EUdelEn stor avav

handelsavtal. Härigenommultilateralaellerför bi-ningar inom ramen
reducerad tull eller medmedbeläggasvisstkan import ett ursprungav

sådan reduktionerhållakande kvantiteterOftasttullfrihet. är ensom
skerFördelning kvotutrymmekvoterade.därförochbegränsade av
s.k.kvoteringförsorg.kommissionens En ärtyp avannangenom

GATT-kvoter.
importlicenserhållitoftaimporterakrav förEtt är attatt manvaraen

avgifter, kvote-samband medanvänds iställs.säkerhet Dennaoch att
importen.för begränsastatistikinsamling ellerring, att

exportbidragerhållafinns möjlighetvaruområdenflertaletInom att
kan fast-destinationer.för olika Dessadifferentieradevilka kan vara

beräkningssätt. GATT-fasteller efteranbudsinfordranefterställas ett
fålicens för Fördet oftast krävsmedförtåtagandet har attexport.att

erhållsexportbidragsäkerhet ställs. Det ärexportlicens krävs att som
ansökningstillfallet.vidgällande bidrag

då krävsprodukter,också för vissaförskott finnstillMöjlighet men
säkerhet.ytterligareen

Mjölkkvoter2.4.2.3

kvo-mjölkproduktionenjordbrukspolitik skallEnligt EU:s gemensamma
produktionen.totalabegränsa denmedlemsländerna förmellan attteras

År tilläggsavgifter för mjölk ochmedinfördes inom EU1984 ett system
nioårsperiod,infördes förSyftet medmjölkprodukter. systemet, ensom

marknadenoch efterfrågan påmellan tillgångobalansenminskaattvar
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för mjölk och mjölkprodukter och de därmed sammanhängande över-
skotten. För uppnå bättre balans marknaden haratt för-systemeten
längts till år 2000.

Sverige har avtalet med EU årlig mjölkkvot 3 303 000genom en om
mjölk vid fetthalt på 4,33 %, 3 000 s.k.ton direktför-ärtonen varav en

säljningskvot.
Sverige indelat i regioner för hanteringenär mjölkkvoter:tre av

Region stödområdena och2a 2b.-
Region stödområdena 3 och-
Region övriga landet.-

Mjölkkvoten bestäms leveranskvot eller direkt-som en som en
försäljningskvot. Med leveranskvot den mängd mjölk och mjölk-avses
produkter produktion säljs till mejeri eller uppköpareav egen som annan
under kvotår perioden den april1 den 31 mars. Medett direktför--
säljningskvot den kvantitet produktion säljs direkt föravses av egen som
konsumtion under kvotår. Producenter har mjölkpensionett kansom
inte tilldelas mjölkkvot. De mjölkpension får kvoten överfördtarsom

ersättning till den nationellautan reserven.
Mjölkkvoten, i kilogram, den kvantitet mjölk frånutgörsom anges

produktion företaget har avgift levererarätt tillatt utanegen som upp-
köpare eller sälja direkt för konsumtion under kvotår.ett

kunna fåFör initial tilldelning leveranskvotatt krävdesen attav
företaget levererade mjölk den 1 och1994 levererade avbrottutanmars
fram till den januari1 1995. Dessutom krävdes de miljökravatt som
gäller för mjölkproducenter uppfyllda. fastställdesKvoten till ettvar
genomsnitt leveranserna åren 1991, 1992 och 1993.av

Om det sker förändringar mellan företags andel leverans ochett
direktförsäljning kan företaget begära omfördelning mellan dessaen
kvoter. Den totala kvantiteten kvoter får dock inte ökas.av

De producenter har övergått till ekologisk mjölkproduktion,som
eller utökat produktionen före den januarinystartat l 1995, behövde

ansöka kvot eller utökad kvot hos Jordbruksverket. Detom samma
gällde för direktförsäljningsproducenter.

Om den nationella kvoten överskrids skall avgift för leve-tas uten
överskrider den tilldelade kvoten. dettaOm sker skallranser som av-

giften de producenter levererat ellertas sålt förut mycket.av som
Överlåtelse mjölkkvoter sker normalt vid försäljning fastighetav av

eller arrende. Om arrendet frånträds frivilligt kvoten hos fastig-stannar
heten, inte avtalat frånträdetOm inte frivilligtparterna annat. ärom om
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ochjordägaremellanfördelaskvotenkrävaarrendatom arren-kan att
dator.

får säljamjölkproduktionmedupphörellerminskarProducent som
JordbruksverkettillFörsäljningenkvot.sin görsdelarellerhela somav

säljas ibarakankvoter. Kvotemaförsäljningochköpadministrerar av
verksam.producentenregion ärsomsamma

Nationell reserv

överförsellerköpsmjölkkvoternationella utgörsDen somavreserven
kanJordbruksverketjölkproduktion.medupphörproducenterfrån msom

produ-frånnationellatill denöverföringförmjölkkvoterköpa reserven
produktionen.medupphördelvishelt ellercenter som

mjölk-andraellermjölksåltinteproducenttillhörKvot somsom
Omnationellatillfalla denskallhelt kvotårunderprodukter reserven.ett
dentillbakafådennekanproduktionenvill återupptaproducenten

indrag-det datumfråntidsperiod årinomkvotenursprungliga treaven
detfrånmånaderinom attproducentenskett. Dettaningen sexom

återfå kvoten.möjlighethaansöktskett attindragning attom
gällerochJordbruksverketfastställs årligenmjölkkvoterPriset av

påföljande kvotår.för

Övriga verksamheter2.4.3

Djurmärkning2.4.3.1

registreringochmärkningförreglerinnebärEU-medlemskapet avnya
Märk-bufflar.ochfår,svin,nötkreatur,omfattar getterReglernadjur.

användningsområden. Det sättär attettflera t.ex.harningssystemet
spridningenmotverkaförochidentitetdjurens attkontrollera ursprung

sjukdomar.smittsammaav
utbetal-kontrollförochavelsarbetevidocksåanvändsSystemet av

stöd.olikaningen av
dehanteringförekommernågotdet påverksamhet där sättAll av

Verk-Jordbruksverket.hosregistrerasomfattar måstereglernadjur som
tillkopplatdirektproduktionsplatsnummer ärtilldelassamheten ett som

bedrivs.verksamhetendäreller platsfastighetden
djurhåll-förjournalfinnasskall detproduktionsplatsvarjePå en

för-registreraordningkronologiskdjurhållaren iskalldennaningen. I
jour-Avproduktionsplatsen.händelserochdjurinnehavetiändringar

hondjursvinnötkreatur,totala innehavet samtalltid detskallnalen av
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får och framgå. Den juni varje1 år skall samtliga får ochgetterav
produktionsplatsen inventeras och registreras.getter

Nötkreatur och bufflar skall märkas vid veckas ålder,senast en
medan svin, får och skall märkas innan de lämnar sin födelse-getter
besättning. Vid integrerad slaktsvinproduktion det dock inget kravär att
märka grisar lämnas till slakt direkt från sin födelsebesättning.som

Djur födda före den januaril 1995 skall ocksåär märkta.som vara
deOm redan har identitetsbeteckning kan denna behållas. Får, lammen

och födda före den januari1 1995 och kvar i sin födelse-getter ärsom
besättning skall dock märkas med s.k. SE-brickor.

2.4.3.2 Köttklassificering

Syftet med klassificeringen få säker beskrivningär slakt-att en av
kroppamas innehåll kött, fett och ben användbarhet. Medsamtav
användbarhet djurslagsindelning slaktkroppensutöver proport-menas
ioner, olika styckningsdelars form fettansättning.samt

Klassificeringen utnyttjas underlag för prissättning vid avräkningsom
till producent och i olika handelsled. Med EUROP-systemets tio form-
klasser och tio putsfettsgrupper tillsammans med slaktkroppamas vikt
finns förutsättningar för prissättning, återspeglar värdet vid styck-en som
ning. Avräkningsprisct, både prisnivån och prisskillnaden, påverkas av
marknadssituationen och hur marknaden värderar slaktkroppama.av

EUROP-systemets utbildning och kontroll sköts Jordbruksverket.av
Alla klassificerare, utför klassificeringen slakterierna,på utbild-ärsom
ade och godkända Jordbruksverket. Inspektörer från Jordbruksverketav
besöker slakterierna oanmält minst gång i kvartalet och kontrolleraren

reglerna tillämpas påatt rätt sätt.
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3 Administrativ hantering

3.1 Inledning

ochI med Sveriges inträde i kornEU denäven jordbruks-gemensamma
politiken CAP tillämpas i Sverige. Regleringama iatt är stort mer
detaljerade och omfattar fler områden vad tidigare gällt förän som
Sverige. medfördeDetta krav på förändringar det inhemska admini-av
strativa systemet.

administrativaDe rutinerna till övervägande del baseradeär på
generella regler skall tillämpas inom hela gemenskapen.som

Jordbruksverket presenterade under våren 1994 konsekvens-en
bedömning vad eventuellt EU-medlemskap skulleett medföra förav
verket frågai administrativa dennaI antogs att systemetom resurser.
skulle administreras centralt.

propositionI 1994/95:75 Vissa livsmedelspolitiska åtgärder vid ett
medlemskap i Europeiska unionen, slås den initiala arbets- och ansvars-
fördelningen mellan centrala förvaltningsmyndigheter och länsförvalt-
ningarna fast. Här handläggningensägs olika bidragatt densamtav
fysiska kontrollen bör läggas så de berörda möjligt.nära Det ärsom
denna decentraliserade och arbetsfördelning gäller. Somansvars- som nu
central sektorsmyndighet fick Jordbruksverket samordnande, stöd-en
jande och rådgivande roll den regionala förvaltningen, liksomgentemot
Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet inom områden harresp. en
motsvarande stödjande och rådgivande roll.

Uppgifterna i det följande "antal ärenden" skall indi-om ses som en
kator på områdets omfattning. kan innefattaDe såväl registrerade som
handlagda ärenden och omprövningar. Arbetsåtgången indikeras därmed
inte heller.

3.2 Komponenter

3.2. l Implementering EU-författningarav

Huvuddelen EU:s regelverk tvingande och ställerär mycketav upp
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Andra delarskall administreras.regleringamaregler för hurdetaljerade
nationell tillämp-förmiljöstöden, lämnarregelverket, utrymmet.ex.av

med-harkompletterande regler. Dessadockkrävsfallenbådaning. I
myndighetsföreskrifter.ochregeringsförordningarlagar,delats i form av

Övergripande bl.a.riktlinjernationella ges

struktur-miljö- ochförordningar1994:1708 EU:sLagen omom-
stöd.

jordbruksprodukter.förordningarEG:s1994:1710Lagen omom-
mjölkkvoter.1994:1714Förordningen om-

jordbruks-förordningarEG:s1994:1715Förordningen omom-
produkter.

miljöstöd.1995:133SJVFSFörordningen om-
jordbruk itillkompensationsbidrag1995:1174Förordningen om-

område.gynnademindrebergsområden och
jordbruket itillstödnationellt1996:93Förordningen norraom-

Sverige.

meddelamöjlighetJordbruksverket ytter-attförordningamaI ges
verk-förregelverktill EU:skomplement samtföreskrifterligare som

detta.ställigheten av

tillinformationsinsatserGenomförande3.2.2 av

jordbrukare

sprida kunskapförutformatsharInformationsinsatsema att om
stödsystemochregleringarutformningenochinnebörden m.m.av

brukareberördasamtligautskick tillspridsInformationen genom
utskick ochlokalaochregionalaJordbruksverket,direkt från genom

anordnadei forminformation, mötenmuntligmedier, t.ex. avavgenom
andraellerjordbrukarehosvid besöklänsstyrelserna grupper.samt

informa-framÄven RiksantikvarieämbetetochNaturvårdsverket tar
Myndigheternajordbrukama.tillspridassedan kantionsmaterial som

länsnivåpåförkursererbjuderdvs.utbildning,förockså personersvarar
jordbrukama.riktad tillinformationenförstödsom

direktrådgivninghandfastgenomförtshar deti länenUte även mer
ochstödensanledningmedbl.a.jordbrukare. Dettaenskildatill av

komplexitet.ansökningsblanketternas
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3.2.3 Beredning ansökningar, beslut stöd ochav om

tilldelning utbetalning stödsamt av

Ansökan skall depå blanketter tagits fram Jordbruksverketgöras som av
eller i vissa fall Tullverket. Ansökningar stöd sänds in tillav om m.m.
berörd myndighet. jordbruksstöden dettaFör länsstyrelserna. Efterär
sedvanlig diarieföring kontrolleras ansökningshandlingarna inkommitatt
inom föreskriven tid de blivit korrekt ifyllda.samt att

beslut berättigarEtt till stöd behöver inte fattassom av samma
instans sköter utbetalningen.som

Som ackrediterat utbetalningsställe sköter Jordbruksverket avräk-
ningen budget.FEOGA:smot

Fysisk och3.2.4 administrativ kontroll

Enligt regelverk finns detEU:s formellt krav på åtminstone femett att
ärendena avseende arealer och tio avseende djur skallprocent procentav

kontrolleras. regler får kompletterasDessa med långtgåendemer
nationella krav.

Administrativ kontroll utförs i första skede länsstyrelsernanärett
bereder ärendena. Kontrollenheten vid Jordbruksverket har samord-en
nande roll för den fysiska kontrollen skall genomföras länssty-som av
relsema.

Statistik och underrättelse3.2.5

Såväl kommissionen nationella instanser efterfrågar vid skilda till-som
Åtminstonefällen statistiskt material. vad gäller regleringarEU:s detär

ofta krav uppgiftersådana lämnas. Ibland kan detett att även vara
påkallat färdigställa för olika ändamål.att prognoser

Jordbruksverket skall ha direkt tillgång till alla uppgifter detgenom
centrala datorsystem/register har byggts eller underärsom upp upp-
byggnad.

de fallI där upplåter till Sverige utformaEU specifikaatt mer
bestämmelser finns krav på dessa bestämmelser meddelas kom-ett att
missionen. skall utförasDetta Jordbruksdepartementet.av
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3.2.6 Revision

Jordbruksverket har byggt enhet för intemrevision ärupp en egen som
fristående från verksamheten. enhetDenna skall bedriva revision EU-av
stöd inom alla berörda myndigheter. Riksrevisionsverket föransvarar
den revisionen dessa EU-system, vilket också innebärexterna attav
kontrollera och bedöma intemrevisionens kvalitet.

Till detta kommer revisorer kontinuerligtEU:s besöker varje med-att
lemsland för utföra liknande revision.att

Överklagande3.2.7

Generellt gäller länsstyrelsens beslut stöd kan överklagas hosatt om
Jordbruksverket. Yttrande skall förekommandei fall inhämtas från Riks-
antikvarieämbetet och Naturvårdsverket innan Jordbruksverket meddelar
beslut. Jordbruksverkets beslut får inte överklagas.

3.3 Områdesbeskrivning

Marknadsreglerande åtgärder3.3. 1

Marknadsregleringama skapade för bibehålla åsyftad prisnivåär att en
inom gemenskapen.

Generellt gäller handläggningen dessa åtgärder administrerasatt av
centralt Jordbruksverket.av

3.3.1.1 Exportbidrag och licenser

Ca ärenden behandlas50 000 årligen.
Ansökan tilldelning vissa kvoter måste ske vid specifikaom av

tidpunkter. Exportbidrag kan sökas året förutsatt finnsdetattom,
bidragssats fastställd.

Området omfattar licenser, tullar, import-, tilläggs- och utjämnings-
Ärendenavgifter, exportbidrag och kvoter. gäller tullar och avgiftersom

handläggs Tullverket. Licenser, exportbidrag och kvoter handläggsav
Jordbruksverket. JordbruksverketsInom kompetens faller frågorävenav
säkerheter måste ställda i anslutning till ärendena hand-attom som vara

läggs.
Detaljerade regler har finns i Jordbruksverkets föreskrifter SJV FS.
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s.k. vägledningar vilkasammanställt serieharJordbruksverket aven
30-tal tillinforrnationsenheten. Dessabeställas frånkunnat ärhar ett

informerat vidåtgärder. harsamtliga Manoch täcker inantalet även
inledningsskede fannsrepresenterad.varit Idär näringen ävenettmöten

och för materialbeställ-få informationtillgå fortelefonpanel attatten
ning.

kvottilldelningexportbidrag ochlicenser,Ansökningar avsersom
Handlingarna går sedande diarieförs.Jordbruksverket därtilllämnas

sakenheten för beredning. Häransvarigaverkettill den pådirekt
och kvottilldelning.bidrags-beslutar omman

Kommunikation med kom-ADB-baserat.Beredningsförfarandet är
ekonomi-skertelefax. Utbetalningarmissionen sker genomgenom

sakenhetema.tilldelning skermedanenheten genom
registrerasjordbruksprodukterfor sättSäkerheter samma som

Även det centralain i ADB-systemet.säkerhetemaansökningarna. matas
utnyttja deskall sedan kunnasakenhetemade berördaHandläggare vid

efter behov.säkerhetemaställda
denEU-direktiv.utföras regleras i FörskallkontrollerAntalet som

tillhörandemedimportförsändelserochkontrollenfysiska export-av
Tullverket.dokumentation svarar

Jordbruksverketantingenuppgifter skerstatistiskaInsamling avav
Tullverkets försorg.ellercentrala ADB-systemetvia det genom

revisionsenhet. DennaJordbruksverketsrevisionenFör egensvarar
vid besökkontrollerRiksrevisionsverketsföljs sedan samt avavupp

revisorer.EU:s
överklagas hos länsrätten.fårJordbruksverkets beslut

stödochIntervention3.3.1.2

behandlas årligen.ärendenCa 8 000
särskilda tidpunkter.ske vidinterventionsköp måsteAnsökan om

kan sökas åretkonsumtionsstödochProduktions- om.m.m.
stödfonner,diverseinterventionsuppköpinnehållerOmrådet samt

Även områdedettakonsumtionsstöd. inomochproduktions-framför allt
skall ställas.säkerhetkravettillämpas att

föreskrifter utgivna i SJV FS.15-talRegelverket utgörs ettav
områdetinomhar varit desammaInformationsinsatsema export-som

har producerats.20-tal Vägledningarbidrag och licenser. Ett
försker ioch beslutsprocessenBerednings- export-stort sett som

licenser.bidrag och
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kontroll.detaljerade regler för Kon-beslutarJordbruksverket om
genomförs i formtrollen av:

och därmedproduktionlokaliteter,kontrollerFysiska samman-av-
kopplade aktiviteter.

produktionförbrukning ochRäkenskapskontroll för lager, m.m.-
fárdigvaran.halvfabrikat eller frånfrånoch analyserUttag proverav-

kontrollvad gällerJordbruksverketutförsKontrollen utom avav
för.Livsmedelsverketlokalhygien svararsom

enligtstatistik skötsochprisuppgifterSammanställning annanav
rutiner ovan.

revisionsenhet. DennaJordbruksverketsrevisionenFör egensvarar
besökvidkontrollerRiksrevisionsverketssedanföljs samt avupp av

revisorer.EU:s
stöd kanformerolikabeslut omprövasJordbruksverkets av m.m.om

interventionBeslutöverklagas.intebeslut kan rörverket. Dessa somav
hos länsrätten.får överklagasmarknadsreglerande beslutoch andra

Mjölkkvoter3.3.1.3

denapril 31mellan denlöper 1Kvotåret mars.-
under 1995.behandlades åromprövningsärenden10 000Ca

underför första gångenharförsäljning kvoter ägtochKöp rumav
månad 1996.januari

tilläggsavgifter syftarmjölkkvoter ochnationella hanteringenDen av
landskvoten.bestämdafördela den EUtill att av

regeringsförordningnationellt ireglerasMjölkkvotshanteringen en
Jordbruksverket.meddeladeföreskrifteroch i av

från Jordbruks-centrala utskickhar skettInformationsinsatser genom
länsstyrelserna.ochför näringeninformationsmötenverket och

produktiongenomsnittligutifrånfördelades iLandskvoten stort sett
Jordbruksverket. Medgjordesreferensperiod. Fördelningenför aven

fördelades kvo-förordningenriktlinjer ioch utifrånunderlagdetta som
produktion ellerutökat singårdsvis. är nystartareFöretagten somsom

leveranskapaciteten.för denkvotkunde ansöka nyaom en
kunde denne begäramissnöjd med beslutetmjölkproducentenOm var

Jord-överklaga hos länsrätten.ochverkets beslutomprövning senareav
dvs.nationelladen s.k.administrerar över-bruksverket även reserven,

mjölkkvoter.försäljningochköptillföring kvoter samt avreservenav
fetthaltdessmjölkleveranserskallmjölkUppköpama samtrapporteraav
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till verket. avgift den kvantitet inlevererasEn på denutövertas ut som
tilldelade kvoten den nationella kvoten överskrids. Uppköpamaom

för denna avgift betalas in till Jordbruksverket.attsvarar
Mjölkproducentemas Riksförening,Svenska SMR för attsvarar pro-

ducentema fortlöpande får information hur produktionen utvecklasom
i relation till kvoten.

mjölkkvotsregleringen utförsKontroll enligt hos såväl mjölkprodu-
hos uppköparen. kontroll utförs Jordbruksverket.Dennacenten som av

uppköparen kontrolleras registerhanteringen och bokföringen. Sköt-Hos
sellagens gödselvårdsanläggningkrav på godkänd kontrolleras huvud-
sakligen kommunerna.av

Statistiska sammanställningar produktion Jord-över görsm.m. av
bruksverket.

Jordbruksverketsrevisionen revisionsenhet.För Dennasvarar egen
Riksrevisionsverkets kontrollerföljs sedan besök EU:ssamtav avupp

revisorer.
i enskilda fall kanJordbruksverkets beslut verket.omprövas av

Besluten får överklagas hos länsrätten.

Stöd till jordbrukare3.3.2

Arealbaserat stöd3.3.2. 1

Regleringsåret löper mellan den juli den juni.l 30-
ansökningar behandlas årligen.Ca 65 000

ansökningsdag den aprilSista 3 1996.var
Stödberättigande grödor spannmål, oljeväxter, baljväxter och olje-är

spånadslin linser, kikärter och vicker berättigarlin. Odling samtav av
till stöd. träda kan också berättiga tills stöd.Mark iäven

Nationella bestämmelser finns i regeringsförordning, kom-somen
med föreskrifter från Jordbruksverket.pletteras

Jordbruksverket har distribuerat centralt framtaget informations-
material till samtliga jordbrukare. Vid behov inrättas telefonpanel fören

materialbeställning. Länsstyrelsernainformation och har också genom-
fört inforrnationskampanjer massmedia och utskick ochvia genom
möten.

skifteskartorAnsökan arealstöd jämte och andra eventuellaom
bilagor skall skickas in till länsstyrelsen i det län där brukaren har sin

ansökan angivna skiftena kontrollerasodlingsareal. påDestörsta mot
kontroll och skiftenabifogade kartorna. Likaså grödomagörs atten av

utförs lantbruksenhetema ellerstödberättigande. arbeteDettaär av
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ytterligare gång. Allmaterial kontrollerasFärdigberettmotsvarande. en
finns hos Jordbruks-datorsystemdatabehandling skall ske i ett som

Jordbruksverket eftermaterialet tillEfter beredning skickasverket. som
för utbetalning sker.länsstyrelsemas beslut attsvarar

länsstyrelsepersonal. JordbruksverketskötsKontrollen i fält svararav
del kontrollendenna personal. Vissoch utbildningför samordning avav

in ochsatellitövervakning. tjänst köpsDennasker på försök genom
verket.administreras av

Jordbruksverket.statistik skötsSammanställning avav
revisionsenhet. Revi-JordbruksverketsrevisionenFör egensvarar

revisorer.Riksrevisionsverket ochutförs EU:ssionen även av
hos Jordbruksverket.beslut får överklagasLänsstyrelsens

Djurbidrag3.3.2.2

kalenderår.Regleringsåret löper som
årligen.ansökningar behandlasCa 40 000

maj denför och dikor denavseende bidrag 1Ansökningstid äram- -
den februari 1996.och för tackor l 29september 1996,30 -

för tackor.för handjur, och dikorinnefattar bidragOmrådet samtam-
förför varje EU-land. BidragsrätterkvoteratAntalet bidragsrätter är am-

fördelningfördelats gårdsnivå.för tackor har på Dennaoch dikor samt
den s.k. slakt-handjur tillämpasJordbruksverket.har gjorts Förav

grundval de djurbidrag beräknas påinnebärmodellen att av somsom
skickas till slakt.

Överlåtelser Jordbruksverket.administrerasbidragsrätter avav
ha inkommit denbidragsrätter skallöverlåtelseAnmälan senastavom
april 1996 för ochtackor och den 30för29 februari 1996 senast am-

dikor.
nationellabidragsrätter denför ansökanAnsökningstid reser-urom

och dikordecember och förden 1995,för tackor den 1 31är am-ven -
februari 1996.den den 291 -

regeringsförordning och ifinns ibestämmelserNationella en
Jordbruksverket.föreskrifter frånkompletterande

informations-centralt framställthar distribueratJordbruksverket
telefonpanel förVid behovsamtliga uppfödare.material till upprättas en
har genomförtmaterialbeställning. Länsstyrelsernaochinformation

utskick ochmassmedia ochinformationskampanjer genomgenom
möten.

Jordbruksverkethandjursbidrag sänds tillIntentionsanmälan somom
ansökan tilllevande djur liggerGäller detbereder ansökan. export av
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grund för handläggningen. Gäller det i stället djur skickats till slaktsom
ligger de uppgifter slakteriema skickar till verket grund i bered-som
ningsförfarandet. Utbetalning sker Jordbruksverket och kan del-genom
vis förskotteras.

Bidragsrätter för och dikor tackor fördelades Jordbruks-samtam- av
verket med år 1993 referensår. Verket bereder ochäven över-som upp-
låtelse bidragsrättema fördelning den nationellasamtav ur reserven.

För bidrag för och dikor för tackor länsstyrelsen isamt taram-
uppfödarens hemlän ansökan diarieförs och bereds på lant-emot som
bruksenheten eller motsvarande. Uppgifterna i ansökan ligger till grund
för bidrag. Utbetalning sker via Jordbruksverket och kan delvis förskott-
eras.

fysiskaDen kontrollen formi stickprovskontroll stalljoumal,av av
djurantal, räkenskaper utförs länsstyrelserna. Jordbruksverketm.m. av

för samordning och utbildning kontrollantema.svarar av
För revisionen verkets revisionsenhet. Revision utförssvarar egen

Riksrevisionsverket ochäven EU:s revisorer.av
Länsstyrelsernas beslut bidrag får överklagas hos Jordbruks-om

verket. Jordbruksverkets beslut handjursbidrag och bidragsrätter kanom
verket. Jordbruksverkets beslutomprövas kan inte överklagas.av

3.3.2.3 Struktur- och regionala stöd

Regleringsåret löper kalenderår.som
Ca ansökningar30 000 behandlas årligen.
Här innefattas kompensationsbidrag inom mindre gynnade områden

i södra och mellersta Sverige och hela Sverige det nationelltsamtnorra
Ävenfinansierade stödet till jordbruket i Sverige. övriga struk-norra

turstöd medfmansieras jordbruksfondEU:s dvs. mål 5a stöd försom av
påskynda strukturutvecklingen inom jordbruket delaratt målsamt av

5b landsbygdsutveckling och mål 6 stöd till regioner med mycket låg
befolkningstäthet ingår här. Inom mål 6-områdena medfmansierings-är
graden från högre.EU

Stödformema regleras i författningsfonn i Jordbruksverketssamt
föreskrifter.

Informationsinsatser rörande det regionala stödet inom mål och5a
det regionala nationella stödet har skett via centrala utskick från Jord-
bruksverket till jordbrukama och informationsmöten med näringen och
länsstyrelserna. Länsstyrelserna har genomfört informationskampanjer
via massmedia utskick och detNär gäller mål 5bsamt möten.genom
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fort beslutsåpåbörjasinforrnationsinsatserkommer attoch mål 6
myndighet.ansvarigNutekfattats. är

Mål 5a

tillnationella stödetdelar detochkompensationsbidragAnsökan avom
ochhandläggningregistrering,förlänsstyrelsernatillskickasjordbrukare

kompensationsbidragetutbetalningforJordbruksverketbeslut. avsvarar
Sverige.ijordbrukaretillgårnationella stödetdet norrasamt som

ansökan ocksåditlänsstyrelsernafulltadministrerasStartstödet ut av
deloch EU:ssvenskabåde denbetalarJordbruksverketskickas. ut av

stödet.
frånproduktersaluförellerförädlardenInvesteringsstöd till som

ditJordbruksverket,beslutasochhandläggsskogsbruketellerjord- av
länsstyrelserna till-fårhandläggningsprocessenskickas. Iansökanockså

Utbetal-stöd.söktlänetdetföretag idesigfälle överatt yttra somegna
Jordbruksverket.samfmansieringsvenskEU-medel och görsning avav

målMål 6och5b

finnsSekretariatenbeslutsgruppen.försekretariatettillskickasAnsökan
i målbeslutsgruppemaregionaladeberörda län.i Förlänsstyrelsernapå

beslutsunderlagetslutligafram dethuvudsekretariat5b finns tarett som
besluts-fattasstödBeslutbesluten.expedieringsköter avsamt omav

myndighet.nybildadsärskiltändamålfor dettaär ensomgruppen,
Utbetalningcentralt ADB-system.sker idatabearbetningAll ett av

efter kon-sekretariatet,tillskickasrekvisitionstöd sker mot somsom
stödutbetalningförJordbruksverkettillvidareskickar dentroll somav

jordbruksfond.finansieras EU:sav
ochi mål 5båtgärdersamfinansieringenoffentliganationellaDen av

finansieringen.förståroffentligadetutbetalasmål 6 somorganav

överklaganderevision ochKontroll,

Jordbruksverketlänsstyrelserna.frånpersonali fält skötsKontrollen av
personal.dennautbildningochsamordningför avsvarar

Revi-revisionsenhet.JordbruksverketsrevisionenFör egensvarar
detrevisorer. NärRiksrevisionsverket och EU:sutförssionen även av

övervakningskom-särskildadessutommål5b och 6gäller mål upprättas
Sverigefrånochkommissionenbåde fråndärmittéer, representanter
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ingår. Dessa skall ställa övergripande kriterier för stöden kon-samtupp
trollera stöd utbetalas i enlighet med de har beslutatsatt program som
för stödområde.resp.

Länsstyrelsens beslut kompensationsbidrag får överklagas hosom
Jordbruksverket. Jordbruksverkets beslut upphävande beslut ochom av
återbetalningsskyldighet får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Länsstyrelsens beslut nationellt stöd får överklagas hos Jord-om
bruksverket. de fallI verket fattar beslut första instans kan dettasom
inte överklagas. finnsDet dock enligt förvaltningslagen möjlighet tillen
omprövning hos verket.

Jordbruksverkets beslut återbetalningsskyldighet och upphäv-om om
ande stödbeslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.av

3.3.2.4 Miljöstöd

Regleringsåret löper kalenderår.som
Ca 35 000 ansökningar behandlades år 1995 under år kommer1996

miljöprogrammen tillämpas i sin helhet.att
Sista ansökningsdag förstöd våtmarker den 31 januari 1996om var

och för övriga miljöstöd den 3 april 1996.
dettaInom område stöd för bevarande odlingslandskapetsavses av

biologiska mångfald och kulturmiljövärden, åtgärder i särskilt miljökäns-
liga områden förstöd ekologisk odling Totalt omfattar miljö-samt m.m.
stödet tio olika stödformer.

Stödformema regleras rådsförordningar, regeringsförordningargenom
i Jordbruksverkets föreskrifter.samt

Informationsinsatser har skett centrala utskick från Jordbruks-genom
verket. Informationsmöten för näringen och länsstyrelserna har genom-
förts Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet.av
Länsstyrelserna har genomfört informationskampanjer massmediagenom

utskick ochsamt möten.genom
Ansökan jämte skifteskarta skickas till länsstyrelsen i det län där

brukaren har sin hemvist. ansökanDe angivna skiftena kontrolleras
de bifogade kartorna. arbeteDetta utförs lantbruksenhetemamot ellerav

motsvarande, ofta i samarbete med personal från och kulturmiljö-natur-
vårdsenhetema eller motsvarande. Ansökan gäller för femårsperioden
och måste årligen kompletteras ansökan utbetalning. Länsstyr-av en om
elserna registrerar uppgifter ansökningarna i Jordbruksverkets data-om
bas, till vilken samtliga länsstyrelser direktuppkopplade. Efterär det att
länsstyrelserna kontrollerat stödbeloppen fattas beslut ansökningarna.om
Jordbruksverket sedan för utbetalning sker.attsvarar
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länsstyrelserna.personal frånskötsuppföljning i fältKontroll och av
Naturvårdsverket och Riksan-medtillsammansJordbruksverket svarar,
personal.dennautbildningförtikvarieämbetet, av

Revisionrevisionsenhet.JordbruksverketsrevisionenFör egensvarar
revisorer.ochRiksrevisionsverket EU:sutförs även av

Jordbruksverketöverklagas hosbidrag fårbeslutLänsstyrelsens om
Riksanti-frånYttranden skall inhämtasfår överklagas.beslut intevars

Jordbruksverket meddelarNaturvårdsverket innanochkvarieämbetet
ochåterbetalningsskyldighetbeslutJordbruksverketsbeslut. om upp-om

förvaltningsdomstol.hos allmänöverklagasstödbeslut fårhävande av

Övriga verksamheter3.3.3

Djurmärkning3.3.3.1

skall kunnaochidentitetdjurensmärkningenSyftet med är att ursprung
länder, inomochmellan regionerhandelanvänds vidfastställas. Detta

kontroll stödföravelsarbeteochsmittskydds- samt m.m.av
informationsmaterialframställtcentraltharJordbruksverket sänt ut

tillgåtelefonpanelinledningsskede fannsuppfödare. I atttill ett enresp.
materialbeställning.information ochför

Jordbruksverket.produktionsplats hossinskall registreraUppfödare
produktions-ochför beredningsakenhetendirekt tillöverförsAnmälan

tilldelasplatsen ett nummer.
märkas. Endastskalloch djurenjournalförasskallDjurinnehav av

användas.märkningsbricka fårstalljournal ochgodkändJordbruksverket
Husdjurssköt-SvenskJordbruksverket eller hoshosbeställaskanDessa

sel.
stall-produktionsplats ochstickprov påi formkontrollFysisk avav

Jordbruksverket.journal utförs av
hos länsrätten.överklagasBeslut får

Köttklassificering3.3.3.2

uppfödar-betalning tillgrund förslaktkropparKlassificering utgör enav
Även och interven-prisrapportering till EUförädlingsledet.ochna

grund.klassificeringentionsupphandling har som
fastställtsharrapporteringoch slakteriernasklassificeringförRegler

i FS.SJV
klassificerare pågodkännautbilda ochförJordbruksverket attsvarar

slakteri.resp.
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Slakterierna skall redovisa utförd slakt till Jordbruksverket. Under-
laget används också för utbetalning djurbidrag. från klassifice-Intygav

skall bifogas.rare
Jordbruksverket utför stickprovskontroller på slakteriema i enlig-ute

het med regler.EU:s
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4 CAP:s framväxt, problem och
framtidsutsikter

4.1 framväxtCAP:s

Historik4.1.1

Redan i Romfördraget utformades jordbrukspolitiken på sättett som
utgick från medlemsstaterna underordnade sig rådets och kommis-att
sionens beslut det gällde uppfylla fördragspunktema.när fannsDetatt

rad skäl till jordbrukspolitiken fick denna särställning.att Underen
1930-talets depression införde flertalet europeiska länder olika former

marknadsregleringar jordbruketspå område.av
Sverige fickI vi prisreglering jordbruksområdetpå år 1933. Nären

Romfördraget undertecknades de ursprungliga medlemsländernavar
nettoimportörer livsmedel och jordbruksråvaror.sammantaget Fråganav

effektivisera och öka jordbruksproduktionenatt därförom storgavs en
vikt. betydelsefullEn roll spelade också den politiska viljan behållaatt
familjejordbruket rimlig inkomstnivå för jord-att tryggagenom en
brukama. Medlet dettauppnå gränsskydd och olika formeratt ettvar av
ingripanden i syfte stabilisera marknaderna inom EG.att

bildadesNär EG fanns redan nationella marknadsregleringar inom
medlemsstaterna. Regleringama varierade i omfattning och form. Därför
föreskrevs övergångsperiod skulle det möjligt gradvisgöra atten som
avlägsna de nationella regleringarna.

Den jordbrukspolitiken har under sin trettioårigagemensamma
historia varit relativt robust radikala förändringar. betyderDet dockmot
inte politiken undgått kritik. harDen ifrågasatts fleraatt medlems-av
länder och i diskussioner inom EG:s institutioner.

CAP byggde redan från början på grundprinciper;tre en gemensam
marknad med priser, företräde för EG:s framförgemensamma varor
importerade och finansiering jordbrukspolitiken.en gemensam av
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Genomförande4.1.2

stegvis dengenomfördesoch 19681958Mellan åren gemensamma
och deinfördes år 1962marknadsregleringenförstamarknaden. Den

undvikasedan år 1968. Förtillämpatshar attpriserna attgemensamma
sig detochskulle missgynnasområden motsättavissaijordbrukama

i detprodukt till prisetvarjepriset förbestämdespriset,gemensamma
skillnadökandeleda tillkomdyrast. Dettaproduktenland där att envar

gemenskapspriset.ochvärldsmarknadsprisetmellan
importerade måsteframförföredrasskulleprodukterEG:sFör att

påladesimportproduktema. ImportvarorbilligareprodukterEG:s änvara
exportstödmedparallelltmedantullaravgifter ochdärför systemett

tillämpadesprisnivån inom EGstödjaEG-produkter. Förförinfördes att
produkter. Denolikaoch lagringuppköpdvs.intervention,även av

Medlemsländemabudget.EG:ssköttesfinansieringen övergemensamma
jordbrukaretill sinadirektkostnaderna för CAPintebetalade därigenom

gemenskapsbudgeten.tillbidragindirektutan genom
ökade.produktionen EGblevförda politikendenResultatet attav

småningomsjälvförsörjande och så1970-talet över-börjanblev i av
minskade.hela tiden Kon-jordbrukareantaletskottsproducent trots att

Ävenaffärerna.ivälja mellanoch flerfick att omsumenterna varormer
hushållsutgiftemaandelsjönk densålivsmedelspriserna steg somav

ökademedlemsländernamellanHandelnlivsmedelsinköp.gick till
fortsatteinte EGförhindrade dockGemenskapspreferensen attkraftigt.

främstlivsmedelsimportörema,de största varor somatt avvara en av
inom unionen.producerasinte kan

problemCAP:s4.2

Ökade överskottsproduktionochkostnader4.2.1

avseendeni fleraföljaktligenjordbrukspolitikenDen vargemensamma
överskottsproduktionenkostnaderna ochSamtidigt komframgångsrik.

växande problem.bli ettatt
prisergaranterade lägstadepolitikenihömstenamaEn somvarav

myckethurprodukter,sinafick förjordbrukama oavsett som pro-
sinförsöka ökaskälalltsåordbrukama hadeducerades. J gott attett pro-

ökande skördar.tillbidrog ocksåkunskaperochteknikduktion. Ny nya
kostnaderna förochökade kraftigtinterventionslagrengjordeDetta att

blev alltbidragmed hjälpprodukternauppköptadeexporteraatt av
belastning.handelspolitiskbörjade bliExportsubventionemahögre. en
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Kostnaden för CAP ökade dessutom hela tiden. Stödet via priserna
ledde också till 80 % medlen gick tillän 20att avjord-procentmer av
brukarna, de och effektiva företagen.största De små familje-mest
företagen och brukare i mindre gynnade områden fick inte stöd i avsedd
omfattning. Under slutet 1970-talet började EG att över-av reagera

Årproduktionen och kostnadsstegringama. 1979 vidtogs de första
mindre förändringarna i prisgarantin begränsades.systemet attgenom
Den dittills reformen skedde årstörsta 1988 då utgifterna för CAP
underkastades budgetdiciplin gäller i övrigt. Då sattessamma ettsom
tak för de samlade utgifterna. Samtidigt infördes med stabili-ett system

vilket innebar produktionsvolymsatorer, fastställdatt kvotutöveren
"bestraffades" med sänkt stöd, i vissa fall i kombination med sänkt kvot
för det kommande året. fickDetta dock endast marginell effekt påen
överproduktionen och gjorde reformen efter bara varnågra åratt
otillräcklig. Belastningen jordbruket utgjorde budgeten, påsom
miljön och på de handelspolitiska relationerna kvarstod och ledde fram
till beslut radikal reform jordbrukspolitiken.ett om en av

4.2.2 CAP-reformen år 1992

Efter år debatter och förhandlingarän rådet i juniett 1992antogmer av
den reformen hittills CAP. Reformbeslutetsstörsta viktigaste inslagav

sänkningen stödpriset för spannmål med 29 %, avseddvar attav vara
genomförd budgetåret 1995/96. För sänkningen stödprisema kom-av

jordbrukama med arealbidrag vilkas storlek relateras till avkast-penseras
ningen under referensperiod i region.en resp.

Jordbruksreformen har således inte inneburit de traditionellaatt
instrumenten i jordbrukspolitiken gränsskydd, intervention och-
exportbidrag avskaffats, de har minskat i betydelse. Förskjut-men-
ningen från prisstöd till direktstöd innebära minskad intensitetväntas en
i odlingen, ökad konsumtion och minskade överskott. Av betydelse när
det gäller begränsa överskottsproduktionen ocksåatt villkoret förär
arealbidrag, nämligen jordbruk måste läggaatt större 15 % eller mer
beroende på val trädesforrn arealen i träda. Trädan, ocksåav av som
berättigar till arealbidrag, kan användas för produktion alternativaav
grödor ej livsmedel eller foder.

Som följd sänkta spannmålspriser har kostnaderna för ani-en av
malieproduktionen sjunkit. Stödpriserna för mjölk, och nötkött harsmör
också sänkts något. Gränsskydd och exportbidrag för griskött, fjäderfä
och avvägda i direkt relation tillägg, är spannmålsprisema, harsom
också sjunkit automatiskt.
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de lägreanimalieproduktionenintensivadenEftersom avgynnas
stöd tillslagfleraocksåreformbeslutetinnebarfoderkostnadema av

köttproduktion.extensiv
i formåtgärderkompletterandeantalingick ocksåreformbeslutet ettI

biologiskbevarandebrukningsmetoder,miljövänligaretillstöd avav
till skogs-stimulanskulturmiljövärden,odlingslandskapetsochmångfald

Reform-förtidspensionering.förvillkorförmånligareochplantering
medEGmedfinansierasstödformer,dessainnebarbeslutet att avsom

nivåhöjningar.eller fåttutvidgatshar avsevärt%,50

Framtidsutsikter443

utvecklingenpåverkarfaktorerMånga4.3.1

tillhänsynvariablerfinns mångaframtid att tagällerdet CAP:sNär om
försöktharUtredningenframtiden. attförutspåförsökaskallman

utvecklingenfortsattapåverka denkanområdennågraidentifiera som
jordbrukspolitik:EU:s gemensammaav

alltblitendensprinciper har attenligt CAP:sMarknadsstöd en-
Stöden tillmålutifrån deeffektiva sattsmindre upp.som

priseroch högremarkprisergrund högreeroderas påjordbrukama av
högarelativtkonsumenternaharmed dettaSamtidigtpå insatsvaror.

cirkelondjordbruket. Enskattefinansieringhögmatpriser trots aven
världsmarknadsprisema,hållerstödskattefmansieratuppstår när nere

finansierastöd förbehovtill större attledersin ännuvilket i tur av
överproduktionen.

År 1991jordbrukama.mellaneffektivtfördelas inteCAP-stödet-
jordbru-gick till 20 %jordbruksstödet80 %beräknades att avav

iprodukterförstödet lämnatsdelvisberorkama. Detta att som
detgemenskapendelen atti den samtproducerasgradhög avnorra

livsmedlen.andelproducerarheltidsjordbruken stor avär ensom
harspeciellastödjaförCAP-stödetfrnjusteraFörsök att grupperatt
haförmodaskanSituationendyrt.ochbesvärligtbådesigvisat

prisstödetminskadedå1992, EUreformen årefterförändrats något
strukturstöd.ochmiljö-och ökadedirektstödförförmåntill

intejordbruken inom EUantalCAP-stödet kan ett stortTrots av-
överlevnads-ekonomiskainkomster. Denrimligasigförväntalängre
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möjligheten för många jordbruk därför svårbedömd, för demär även
lyckas öka effektiviteten eller utveckla diversifiering.som en

Landsbygden fortsätter lida antal ekonomiska problematt ettav som-
Äveninte kan lösas med ytterligare CAP-stöd. reformen CAPom av

år 1988 upphov till strukturfondema, hanterar CAP-stödet litetgav
dessa problem.av

Prisstödet driver kostnaderna för industrier med jordbruksråvarorupp-
insatsvara. Utvecklingen produkter baserade på jord-som av nya

bruksråvaror, biobränslen, svår få fart på omfattandeärt.ex. att utan
stöd.

Administrationen har blivitCAP allt komplex och känslig förav mer-
fusk på grund antal förändringar genomförtsett stortav som
successivt. Problemen har ökat med antalet medlemmar och dessa
riskerar förvärras med ytterligare utvidgning.att en

CAP:s negativa effekter miljönpå har uppmärksammats alltmer.-
Minskande biologisk mångfald grund monokulturer för-samtav
oreningar och luft från kemikalier och stallgödselvatten ärav
exempel på detta. växandeDessa problem hanteras inte inom ramen
för dagens jordbrukspolitik.gemensamma

EU-kommissionäremas4.3.2 angåenderapport en
östutvidgning

avsnittDetta sammanfattning den strategirapport framlagtsär en av som
EU-kommissionärerna Fischler och den Broek.av van

Inledning4.3.2.1

Vid Europeiska Rådets i i decemberEssen 1994 beskrev jord-möte man
bruket följandepå "Jordbruket nyckelelementen i desätt: är ett stra-av
tegiska diskussionerna i samband med förbereda utvidgning". Vidatt en

begärde kommissionen under den andramötet delen år 1995attman av
skulle studie börjanI december 1995presentera över ämnet.en av pres-
enterades så "Kommissionens förslag till alternativa strategier för

Östeuropautvecklingen relationerna med länder i Central- och införav
framtida utvidgning".en
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identifierats viktig fråga ijordbruketjustSkälen till att sam-som en
relativa storlek i antalutvidgningen dessframtidaband med den är ett

Östeuropeiska benämndaländerna i fortsättningenCentral- ochdeav
samband medkan uppstå isvårigheterCEEC-ländema och de ensom

jordbrukspolitiken, CAP,i dendessaintegrering stater gemensammaav
nuvarande form.i dess

dethuvudsakliga utmaningaridentifiera deförsökerRapporten som
CEEC-länd-jordbrukspolitiken inför såväl istårjordbruket ochframtida

vilka effekter utvidgningbedömningi EU, görasamt av enenerna som
form.dess nuvarandeför iskulle få CAP

framtidCAP:s4.3.2.2

positiva.lagCAP-reformen Detresultatenvisar över ärRapporten att av
utveckling ochsektor underjordbruketdock konstaterasmåste äratt en

påverkarpolitiskasociala ochekonomiska,de parametrarävenatt som
tillJordbrukspolitiken måsteförändring.underjordbruket är anpassas

måstemöjlig utvidgningInsiktenförändringar. östdessa mot tasenom
ellerförsvåraringreppinte någrabeaktande såi görssätt att som

framtida utvidgning.försenar en
bland andra,endast faktordärmedutvidgningEn öst ärmot omen

inbegripet ökadmarknaden,Utvecklingensådan.viktigän pro-aven
förutspådd ökadförsörjningendelta iönskanduktivitet och att enaven

och den ökandeWTO-rundavärldsmarknaden,efterfrågan på nästa
landsbygdenssociala frågor ochmiljöhänsyn,debatten inom EU om

framtiden.införi diskussionernaviktiga elementandrautveckling är

alternativadärför kommitharKommissionen övervägaatt tre
framtidensför CAP:utvecklingsvägar

förändring.l Ingen

reformering.Radikal2

reform.utveckling års1992fortsatt3 En av

förändringIngen

inteefter år 2000,CAP-politik,nuvarandebibehållande ärävenEtt av
skulle möjligtdetlösning enligtbra attnågon ävenrapporten varaom
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detta under begränsat antal år. skulle i förlängningenDettagöra med-ett
föra påfrestningar på jordbruk.EU:sstora

Även utvidgning kommer avkastningen inomöstutan en
jordbruket öka ledaoch till ökad produktion i antal nyckelsektoreratt ett
med undantag för socker och mjölk där produktionen kvoterad ochär
där ökning avkastningen leder till reduktion betareal och djur-en av av
besättningar. Till detta kommer möjligheterna till subventioneradatt

begränsade och kommer antagligen beskäras ytterligare iärexport att
framtiden, samtidigt efterfrågan inom gemenskapen inte kommersom

öka vissa sektorer kan det tillI och med kommanämnvärt.att att
minska och därmed kommer igenåter ökande överskott leda tillett att

obalanser på den interna marknaden. utvidgningEnstora östmot utan
förändring CAP-politiken skulle leda till ytterligare obalans ochav
accelerera förfallet.

Slutligen skulle situationen bli ohållbar och CAP-refonnstoren vore
därmed oundviklig. den skulleOm efter utvidgning skulleäga rum en
den riskera bli mycket svår genomföra och väldigt kostsam.att att
Eftersom jordbrukare i CEEC-ländema skulle ha hunnit dra nytta av
höga EU-priser under antal skulleår det nödvändigtett attvara
kompensera dessa för de prisnedskärningar efteräven ägtsom rum
utvidgningen.

Även det kan enkelt behålla den jord-attom synas gemensamma
brukspolitiken några förändringar, skulle det snabbt komma visautan att
sig omöjlighet och illusion.vara en en

Radikal reformering

Möjligheterna till och radikal reformering CAP, med eller utannyen av
koppling till frågan utvidgning harösterut, presenterats ettom en av
antal ekonomer.

reformer inkluderarDessa vanligtvis upphävande prisstödet ellerav
reduktion till världsmarknadsnivåema; inkomstkompensationen genom

direktutbetalningar partiell eller fullständig upphävandesamt ett av
kvoter och andra styrande åtgärder. Stöd skall i stället utgå ettgenom
successivt direkt inkomststöd och för miljöinsatser påavtrappat pengar
nationell basis, med eller finansiering.utan gemensam

Fördelen med förslaget det skulle leda till avgjord för-är att en
enkling och skulle reducera kostnaderna för jordbrukspolitiken betydligt
efter det kompensationsutgiftema fasatsatt ut systemet.ur

sådan radikal reformMen attraktiv ekonomisktäven är ettom en ur
perspektiv skulle det innebära risktagande socialt och miljö-ett stort
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skulle reformen leda till betydande negativamässigt. vissa regionerI
i alla fall de första fem eller tio åren,effekter. Till detta skall läggas,

kompensationsstöd innan dessa fasatsökade kostnader for ut ur
systemet.

mjölk- och sockerprisema för dem tillreduceraAtt närmaattt.ex.
innebära drastiska prisnedskämingar ochvärldsmarknadsprisema skulle

miljoner i direktstöd för full kom-kräva 000 uppnå10 000-15 attecu
pensation.

direkt från medlemsstaterna, skulle detstödet skulle betalasOm
mellan för fåbehov utjämninguppstå staterna att systemet attett av

fungera.

års CAP-reformUtveckling 1992av

konkurrenskraftMot större

livsmedelsindustrin inom till fullo skall kunnaochOm jordbruket EU
utvecklingen världsmarknaden ochdelta i den förväntat gynnsamma av

världshandeln förbättrad konkurrenskraftexpansionenden fortsatta ärav
innefattar bl.a. kvalitet ochinför framtiden. begreppnyckelord Dettaett

ökat värde vidareförädling, service-specialisering produkter, genomav
pris Utifrån existerande ochkopplade till produkterna,funktioner etc.

exportsubventioner anpassningen tillbegränsningar förframtida är en
avgörande.allticke subventionerad export mer

marknaden ökatkonkurrens på denVäxande gemensamma genom
konkurrenskraftens betydelse.marknadstillträde understryker frågan om

låg bakom det arbetet startadedessa omständigheterDet som somvar
fördjupareform. visade sig viktigti och med års Det1992 attvara

inbegriperkopplingen till andra sektorer.arbetet och utvidga Detta
prisstöd, med kompenserande åtgärderminskat beroende genomav

det nödvändigt.direkta utbetalningar där är
direktstöd skall betalas till jordbrukaretänktDet är utatt som en

prisstödsnedskämingar. detta finns,kompensation för betydande Trots
redan koppling till miljö- och socialpoli-i begränsad omfattning,änom

gäller direktstöden. det längre perspektivettiska överväganden det Inär
utveckla denna inriktning ytterligare.bör det också övervägas att

fullföljs skulle leda tillårs reform dettainriktningen 1992Om enav
marknadspolitik och inkomststöd. sådanklar distinktion mellan En

leda till mindre skevheter ekonomiskpolitik skulle inte bara ur syn-
inom sektorn och ökad konkurrenskraft,punkt, ökad marknadsinriktning
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integration Central-underlätta för framtida länderna iocksåutan en av
Östeuropa.och

långsiktiga strategi ökad mark-utifrån sin gårOm EU mot
och konkurrenskraft kommer mellan de internanadsorientering gapet

och världsmarknadsprisema minska. innebärjordbruksprisema Dettaatt
mellan priser och priserna inom CEEC-ländema ocksåEU:satt gapet

eller blir lättare överbrygga. skulle förmodligenförsvinner Dettaatt vara
få marknadsintegration jordbruketsdet smidigaste påsättet att en

område.

integrerad IandsbygdspolitikMot en

reformering strukturpolitiken medreform innebar1992 års även en av
landsbygdsutveckling. Sedan dess har miljö-inriktning även ettmoten

omfattning. innebäri begränsad Tillsammanspåbörjats, änomprogram
områden avsevärd framgång jämfört med situa-utvecklingen på dessa en

tidigt 80-tal.tionen under
de olika åtgärderna och delvis utvecklatsUnder åren har programmen

varandra. det för-parallellt och delvis överlappat Därför skulle vara
olika metoderna och dra olika synergi-nuftigt gå igenom de nyttaatt av

maximal effekt för integrerad landsbygds-effekter för uppnåatt en
förfarande skulle kunna åstadkomma balan-politik. sådantEtt en mer

mellan traditionellt jordbruk, andra former lands-serad situation av
skulle ocksåbygdsutveckling bevarandet Densamt naturresursema.av

jordbrukama kan spela i dettafram de olika rollerlyfta som samman-
livsmedel, foder och industrigrödor, ledare förproducenterhang avsom

bas för serviceoch skötselnlandsbygdsutvecklingen, naturresursema,av
jordbrukama därmed lyftas framtidigare kommerMer än attetc. som

Utifrån utvecklingsproblemlandsbygdens de svåraentreprenörer. som
landsbygdsområden i CEEC-ländema, skulle dennaför flerakrävs

för dem de vill behålla funger-inriktning också intresseav om envara
social struktur i dessa landsbygdsregioner.ande ekonomisk och

örenklF in g

graduppnått hög komplexitet årenfaktum CAPDet att en av genom
vad gäller situationer ochfinns avgjorda olikheter regionaladetattsamt

finns det starka motiv för radikalt förenklaproblem inom unionen att
överstatlig nivå. också viktigt minska klyftansköts på Detdet är attsom

och unionens medborgare. kräver för-mellan den centrala nivån Detta
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genomföraför demodligen medlemsstaterna större atttar ettatt ansvar
föreslagits,central nivå. klarare distinktion,beslut fattats på En somsom

direktstöd skulle bidra till detta.marknadspolitik och kunnamellan
ramlagstiftning, angiv-skulle aktiviteterna begränsas tillPå EU-nivån

nödvändiga regler försakmål, definitionande attavgemensammaav
och för undvika störningarmarknaden påbevara den attgemensamma

beslut direkta marknadsingrip-där detta behövs,densamma samt, om
för medlemsstaterna det gälleranden. ökad grad frihetEn när genom-av
särskilt det gäller stöden skulle ocksåförandet lagstiftningEU:s närav

skulleansvarstagande. Medlemsstaternakräva gemensamt varamer av
reglerna rigoröst och skulle irespekteratvungna att gemensammage

inom förutbestämda budgetramar.bli tvingadeutsträckning attstor agera

utvidgningKompensationsstöd och4.3.2.3

utvidgning kan de Central- ochgäller frågandetNär anta attmanom
Östeuropeiska företa några prisnedskär-inte kommer störreattstaterna

prishöj-för vissa produkter ske mindrekommer detningar. Snarare att
för kompensations-finns inga ekonomiska skälblir falletningar. Om så

för reform.utifrån principerna gällde 1992 årsstöd, åtminstone inte som
andra frågeställ-uppmärksamhetenfinns därför skälDet ägnaatt

ningar.
CEEC-ländemajordbrukssektom i fleraTill detta kommer att av

fall miljömässiga problem.sociala och i vissakommer mötaatt stora
CEEC-ländemamyndigheter inomNationella och/eller regionala

förvalta medel skulle bliklara dekommer antagligen att att somav
förkompensationsåtgärder efter anslutningtillgängliga för programen

modernisering fastig-jordbruketför strukturell förbättring t.ex. avav
direkt kopplade tilloch för andra sektorerhetsstrukturen ärsom

tilllagerhållning, marknadsföring, servicejordbruket processindustri,
allmänhet.landsbygdsutveckling ijordbruket församt en

efter utvidg-under övergångstidlösning åtminstoneEn envore,
kompensationsstöd till jordbrukama ibetala CEEC-ningen, inteatt ut

betydande belopp kunna ställas till förfog-stället skulleländema. I ett
och miljöskydd.för generell landsbygdsutvecklingande

kunna låta nationella ellerdenna lösning skullevariantEn attvaraav
fördessa länder använda delregionala myndigheter i av pengarnaen

utvecklings-och till särskildainkomststöd till jordbrukama resten
erbjuda flexibilitet förlösning skullesådanEn mötaattmerprogram.

behov.särskilda
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4.3.2.4 Utvidgningens budgetmässiga effekter

förutspåAtt utvecklingen långsiktiga projekt alltid svårt eftersomärav
antal faktorer påverkar denna. Målet för analysen har framförett stort

allt varit bild hur marknaden kan utvecklas, inklu-att över antasge en
sive dess inverkan budgeten.

ÖsteuropeiskaOm de tio Central- och skulleantar att staternaman
bli medlemmar i EU år 2000 och därmed gradvis deras prisnivåanpassa
till under femårsperiod,EU:s kommer med säkerhet produktionen atten
öka samtidigt efterfrågan minskar. lederDetta till ökningsom en av
CEEC-ländemas exportpotential. Efter denna övergångsperiod kan man

CEEC-ländema blir fullständigt integrerade ianta jord-att EU:s
brukspolitik.

Om fullföljer hypotesen samtliga tio länder blir medlemmarattman
år 2000 skulle effekten på budgeten bli ytterligare kostnad på ungefären
tolv miljarder år efter övergångsperioden och detta skallecu per
jämföras med dagens 42 miljarder för de nuvarande 15 medlemslän-ecu
dema. Denna kostnad inkluderar då arealstöd och djurbidrag, pro-
duktionskvoter alla ytterligare åtgärder, miljöstöd, skogs-samt t.ex.
plantering och förtidspensionering.

4.3.3 svenskaDen regeringens ståndpunkter inför en
CAP-reformering

regeringenDen svenska tillsatte år 1995 parlamentarisk kommittéen
med uppgift från svensk utgångspunkt utarbeta samlat förslagatt tillett
reformer EU:s jordbrukspolitik och strategi förav gemensamma en
reformernas genomförande. Syftet med reformema skall mark-attvara
nadsorientera, avreglera och miljöanpassa CAP.

Bakgrunden till uppdraget dels växande kritikär CAP, ävenmoten
i dess reviderade form, dels de krav ställs CAP vidnya som en

Ävenutvidgning EU Uruguayrundans åtagandenöst.mot samtav
besluten vid konferensFN:s miljö- och utveckling år 1992 ingår iom
bakgrunden.

Regeringen konstaterar såväl EU påtänkta nytillkommandeatt som
medlemmar har gjort åtaganden i Uruguayrundan. omfattarDessa bl.a.
neddragningar internstöd,av
gränsskydd och exportsubventioner. Kommittén skall analysera hur
alternativa antaganden produktions- och konsumtionsutvecklingenom
påverkar möjligheterna med nuvarande politik klara åtagandena.att
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jord-uppmärksamhet riktasalltmerkonstaterarRegeringen att
uthålligbedrivamöjligheternaochökonsekvensermilj attbrukets pro-en

ökar inten-produktionsanknutetjordbrukettillstödet ärduktion. Om
ochbekämpningsmedelanvändningökadmedjordbruket,siteten i av

miljöeffekter.negativaoch andraläckageriskermedförvilketgödsel,
odlingsland-omvandlingjordbruketsvidareRegeringen att avanser

Å sidanandramångfalden.biologiskadenhotinnebärskapet motett
jordbruks-innebärastödforrnertraditionellaneddragningen attkan av

riskerarmiljösynpunktfrånönskvärd attverksamhet varaansessom
börnuvarande politikhuranalyseradärförskallKommitténupphöra.

miljömål skall kunnakulturmiljömål ochuppställdaFörreformeras att

nas.
harregional balansbetydelse förjordbruketspåpekasuppdragetI att

möjligheternaRegeringensammanhang. atti olika attframhållits anser
dock kommerjordbruksprodukter atttraditionellaproducera vara

marknadsregleringargrundantingen påframtiden,ibegränsade även av
viktigtdärförproduktionen. Manilönsamhet att ettbristandeeller anser

deförstärkningCAPreformeringen ärfortsattaled i den av resur-enav
landsbygds-förjordbrukspolitiken avsättsförinom somramenser

reform-politik börnuvarandehuranalyseraskallKommitténutveckling.
mål.dessaoptimalt nåför sättettatt mereras

livsmedels-belystavill haregeringen ärområdenAndra som
regionalt ochlokalt,jordbrukspolitiken ipåverkan ettförsörjningens av

frametikaspektemaochkvalitets-lyftsVidareperspektiv.globalt av
regeringen.

juni 1997.den 30klarskallUtredningen vara
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5 svenska jordbrukspolitikensDen

utveckling

5.1 Politiska utgångspunkter

livsmedels-Den och jordbrukspolitik förhärskande fram tillsom var
slutet 1980-talet hade sitt i den världsekonomiska krisav ursprung som
började i slutet 1920-talet. För skydda jordbruket krisensatt motav
verkningar, såsom starka prisfall och hård internationell konkurrens av
dumpningskaraktär, införde de flesta industriländer under 1930-talet en
reglering priserna på jordbruksprodukter. De åtgärderav som man
använde sig tänkta tillfälliga för dämpa effekternaatt attav var vara av
den ekonomiska depressionen. Men regleringama blev bestående och
motiverades då socialpolitiska skäl. regleringytterst Denav av
jordbrukssektom på detta fram undersätt växte 1930-talet korn isom

oförändrad till slutetstort l990-talet.sett att Under krigsårenvara av
handlade dock jordbrukspolitiken främst befolkningensatt tryggaom
försörjning.

År formulerades1947 de huvudmâlen bildadetre i denstommensom
svenska jordbrukspolitiken; inkomstmålet, produktionsmâlet och effek-
tivitetsmålet.

Inkomstmålet innebar jordbrukama skulle tillförsäkrasatt vissen
inkomstnivå. I 1947 års riksdagsbeslut uttrycktes det skäligsom en
inkomstnivå. I 1967 års jordbrukspolitiska beslut formulerades inkomst-
målet sysselsatta inom jordbruket skulle kunnaatt nå ekonomisksom en
standard likvärdig med den erbjöds inom andra näringar. Enligtsom
1977 års beslut skulle sysselsatta inom jordbruket uppnå med andraen

jämförbara likvärdig ekonomisk och social standard.grupper
Produktionsmålet handlade storleken på den svenska jord-om

bruksproduktionen och motiverades i första hand beredskapsskäl.av
Produktionsmålet utformades i 1967 och 1977 års beslut också med
hänsyn till bl.a. den internationella livsmedelssituationen, samhällseko-
nomiska Ävensynpunkter regionalpolitiska överväganden.samt om
detta mål varierat något i de olika livsmedelspolitiska besluten, och
ibland huvud inte specificerats,över prägladestaget ändå livsmedels-
politiken krav på mycket hög självförsörjningsgrad livsmedel.av en av
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stimulerainsatserstatligatillsyftadeEjfektivitetsmålet att engenom
jordbrukamasskulledettaPåjordbruket. sättrationalisering av

livsmedelkostnader förkonsumenternassamtidigtökainkomster som
viktigocksårationaliseringenbeslutårsEnligt 1967minska.skulle var

jordbrukspro-förkostnadernasamhällsekonomiskanedbringa deför att
vissabeaktandemedutformadeocksåHuvudmålenduktionen. avvar

Norrland.jordbruket irördefrämstmålregionalpolitiska som
underväxlatharmålendemellanrangordningeninbördes treDen

tyngd, i 1967särskildinkomstmåletriksdagsbeslutårs1947åren. I gavs
plats. 1977framträdande Ieffektivitetsmåletfick däremotbeslutårs en

jordbruks-förhuvudsyfteinkomstmåletåter ettbeslutårs somangavs
politiken.

beslutlivsmedelspolitiskaårs19855.2

samladförriktlinjergångenför förstafastställde år 1985Riksdagen en
huvud-beslutlivsmedelspolitiskaårsEnligt 1985livsmedelspolitik. var

livsmedelsförsörjninglandetslivsmedelspolitikenförmålet att trygga
bådeinnehöll vidareBeslutetkrig.ochkriserunderfredstidisåväl som

konsumenternatillsyftadeinkomstrnâloch attkonsument- geett som
jord-rimliga priser,tillkvalitetgod attlivsmedeltilltillgång geresp.av

innebarstandard. Beslutetlikvärdigjämförbaramedbrukarna grupperen
regional balans. Igodfrämjaskullelivsmedelspolitikenockså att en

jord-vilketenligtresursmålochmiljö-ocksåtillkombeslutårs1985 ett
godpåtill kravethänsynskullelivsmedelsproduktionenoch tabruket en

hushållning medplaneradochlångsiktigtill behovetochmiljö enav
våra naturresurser.

Bl.a.beslut.tidigaremedjämförtförändringarvissainnebarBeslutet
inkomst-ochkostnaderökadeförkompensationfåjordbruketskulle

ocksåinnebarBeslutetöverläggningar. attobundnaefterföljsamhet
spannmål. Jord-skulleöverskottsarealen utgöraspåproduktionen av

ochöverskottsproduktionenförhuvudansvaretdockfickbruksnäringen
underocksådockinnebarBeslutet att statenproduktionsanpassningen.

fördelansvarekonomiskt över-skulleövergångsperiodfemårig etttaen
fem-underåtgärder vidtasskullekostnader. Dessutomskottsarealens en

förkostnadernadärmedochöverskottenminskaårsperiod för sam-att
19891988,under årengenomfördes ocksåjordbruket. Dettaochhället

sinminskadejordbrukaretilllämnadesersättningdåoch 1990, som
prisregleringen.omfattadesgrödorandraochspannmålareal avsom

omfat-de1990fram till årlivsmedelspolitikenKaraktäristiskt för var
livsmedels-deuppnåförfannsstödoch attregleringartande som
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politiska målen och i utsträckning kom såväl primär-stor att styrasom
produktionen förädlingen. främstaDet medlet för uppnå målenattsom

regleringen jordbruksprisema. innehöllDen två huvudelement, ettvar av
gränsskydd och intern marknadsreglering, syftade till atten som upp-
rätthålla administrativt priser de viktigaste jordbruksproduktema.satta
Gränsskyddet innebar den svenska marknaden för jordbruksprodukteratt

införselavgifter skyddades från internationell priskonkurrens,genom
medan marknadsregleringen lyfte bort pristryckande överskott från den
inhemska marknaden.

Det alltså fråga omfattande offentliga ingrepp i prisbildningenvar om
innebar produktionen livsmedelsråvaror avskärmades inteattsom av

bara från utländsk priskonkurrens också från variationer i efter-utan
frågan hos de svenska konsumenterna.

kompenseraFör jordbruket i Sverige för de produk-att sämrenorra
tionsbetingelsema lämnades särskilt prisstöd för jordbruket i dessaett
delar landet. En reglering utgjorde jordförvärvslagstiftningenav annan

syfte bl.a. fortsatt strukturrationalisering främjasamt attvars var upp-
byggnaden och vidmakthållandet effektiva familjeföretag. För jord-av
brukets rationalisering lämnades också direkt statligt stöd i form låne-av
garanti och statsbidrag. Vidare fanns inom för livsmedelspolitikenramen

omfattande stöd till forskning, försök och rådgivning.ett

5.3 års1990 livsmedelspolitiska beslut

införI propositionen beslutet utgångspunkten för livsme-attangavs
delspolitiken den i princip skulle underkastad villkoratt vara samma

för andra näringar. Producentema skulle endast för efter-ersättassom
frågade och tjänster. de fall efterfråganI gällde kollektivavaror varor
och nyttigheter kunde offentliga ingripande befogade.anses

Följande målformulering presenterades:

"Ett övergripande mål livsmedelspolitiken skall stå iär att överens-
stämmelse med de allmänna målsättningarna god hushållningom en
med samhällets totala Livsmedel skall uppfylla livsmedels-resurser.
lagstiftningens hygien- och redlighetskrav. Samtidigt bör den förda
politiken bidra till väl kost och därmed bättre folk-sammansatten
hälsa. Prisutvecklingen på livsmedel skall rimlig i förhållandevara
till prisutvecklingen på övriga och tjänster. Konsumenternas valvaror
skall produktionen. Konsumenterna skall goda möjligheterstyra ges

välja mellan livsmedel olika slag, där skillnaderna kanatt av avse
exempelvis smak, produktionssätt eller förädlingsgrad.ursprung,
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inomfredstidagrundas deskallLivsmedelsberedskapen resurserna
kompletteradanpassning,tillförmågaoch desslivsmedelssektom
landets livs-Måletberedskapsåtgärder.särskildamed är att trygga

val markan-Vidoch i krig.under krisermedelsförsörjning av
till kraven påmåste hänsynbrukningsmetodervändning och tas en

Miljömåletmedhushållninglångsiktigochgod miljö naturresursema.
ochodlingslandskapvarieratrikt ochvaktslå attskall ettatt omvara
skäligfårproducentemamiljöbelastning. Attjordbruketsminimera en

övriga målförutsättning förtjänsterochersättning för attär envaror
till regionalbör bidraLivsmedelspolitikenförverkligas.skall kunna

välfärd."sysselsättning ochutjämning av

formgränsskydd iinnebarjordbrukspolitiska beslut1990 års att ett
GATT-förhand-avvaktanbehållas iskulleinförselavgifterrörliga avav

ensidigskulle ske någondet intemarkeringinnebarlingarna. Det atten
GATT-förhand-resultatetgränsskyddet,neddragning utan att avav

anpassningen detta.föravgörandeskullelingarna avvara
skulle avveck-marknadsregleringenden internainnebarBeslutet att

ochupphävdesområdejordbruketsprisreglering pålaglas. 1967 års om
jordbruksprodukter.vissapåavgifterlagmedersattes m.m.en om

godlivsmedel,försörjningtryggadgällde målendetNär enavom en
fördelningregionalodlingslandskapvarieratmiljö och samtett aven

med riktadeskulle skehuvudsakdetta ibeslutadesproduktionen, att
åtgärder.

Landskapsvårdanslag föråtgärder detriktadeexempel på ärEtt som
användas tillskullemedel deför dessaRiktlinjerna attinrättades. attvar
länsstyrelsernaskötselavtal mellan genomcivilrättsligateckna staten

skulle handlaskulturmiljövärdenaochSkötseloch brukarna. natur-av
denskötseln vägdeskostnaden fördärkvalitativt motpå sätt,ettupp

områdenskulle ske tillmedelStyrningmedföra.skulleåtgärdennytta av
uttryck i länssty-tillvilka kombevarandevärdena,de högstahadesom

Riksantikvarieämbetetodlingslandskapet.bevarandeplaner förrelsernas
arbetelänsstyrelsemasråd förallmännaupprättadeNaturvårdsverketoch

fast,ladesersättningsbeloppfastabevarandeplanema. Inga utanmed
bevarandevärdet och detberoendevarieraskötsel tillätsförkostnaden

situationenskilda företagets m.m.
marknadsinriktattillövergångenfastslogs systemVidare ettatt mer

skulle därförsamhälletformer ochacceptablasocialtunderskulle ske
för övergången.betydandeta ett ansvar
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5.4 Sveriges EU-medlemskap

Efter 1990 års livsmedelspolitiska beslut kom förutsättningarna för
jordbrukspolitiken förändras på flera punkter. orsakenFrämsta tillatt
detta Sveriges ansökan medlemskap i FörhållandenaEU. ivar om
jordbruket påverkades också i hög grad utvecklingen valutakurser,påav

och den allmänna lågkonjunkturen.räntor
regeringensGenom proposition 1994/95: 19 angående Sveriges med-

lemskap i Europeiska unionen och därpå följande riksdagsbeslut, har
nationen fått jordbrukspolitik i fas med den i övriga med-ären som
lemsländer.

svenska jordbruksförvaltningen5.5 Den

svenska jordbruket förvaltadesDet sedan år 1890 centralav en myn-
dighet, Lantbruksstyrelsen, vilken bildades för just befrämja deatt are-
ella näringamas utveckling. Förutom jordbrukets produktion skulle styr-
elsen sig avsättningsmöjligheterna för produkterna.ägna Den senare
uppgiften kom år 1935 den då nybildade Statens jord-övertasatt av
bruksnämnd.

Kompetensmässigt fördelade sig arbetsuppgifterna så Lantbruks-att
styrelsen central förvaltningsmyndighet med övergripande sektors-som

hade för frågor rörande lantbruk, trädgårds- ochansvaretansvar ren-
näringarna Styrelsen hade tillse målsättningarna i de livs-att attm.m.
medelspolitiska besluten i praktiken.omsattes

Statens jordbruksnämnd å sin sida hade för pris- och mark-ansvar
nadsregleringarna jordbruketspå och fiskets områden. regleringarDessa
användes medel för uppnå de jordbrukspolitiska målen. Nämn-attsom
den ansvarade inom totalförsvarets civila del för beredskapsför-även
beredelser i fråga livsmedelsförsörjningenom m.m.

År fick1948 Lantbruksstyrelsen regional organisation atten genom
lantbruksnämndema bildades. Verksamheten kom på detta sätt närmare
de verksamma inom jordbruks- och trädgårdsnäringama.som var

Nämndema fick för handläggning och förmedling statligaansvaret av
lån och bidrag för inre och rationalisering vissFör delyttre m.m. av
driftsrationaliseringen svarade dock hushållningssällskapen för hand-
läggningen. Lantbruksstyrelsen kom central myndighet meddelaattsom
anvisningar och direktiv sig ärenden principiell vikt.samt att ta an av
Styrelsen blev också besvärsinstans för nämndernas beslut i låne- och
bidragsärenden.
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jordbruksnämnd. Nämndennybildades Statens1950-taletbörjanI av
jord-prisreglerande verksamheten inomsköta denskulle tidigaresom
led iavsättningsfrämjande åtgärder. Somliksombruket och fisket ett

utgifter,jordbrukets inkomster ochkalkylerdetta upprättade överman
innefattadereglerande verksamhetenjordbrukskalkyler. Dens.k. export-

utbetalning pris-importavgifter,restitutionimportregleringar,och avav
diverse stöd och bidrag. Härutbetalningavgiftstaxering ochtillägg, av
kvalitetskontroll, bl.a. kött-priskontroll ochinterninnefattades även

för utrednings- ochsvarade visstJordbruksnämndenklassiñcering. även
statistiskt arbete.

organisation år 1967lantbruksnämndemasVid tillkomsten nyaav
delegeras tillstödärenden skullebeslutanderätten ipoängterades att m.m.

Lantbruksnämndema fick huvud-möjligt.detdessa i den mån somvar
trädgårds-jordbrukets ochmedverkan iföruppgift statensatt svara
skulle där-rådgivningsverksamhetNämndernasrationalisering.näringens

kommersiellt betonadområden medanhand gälla dessamed i första mer
strukturanpassning ochViktentill näringen.hänvisadesrådgivning av

rådgivning betonades.koppladdärmed
Lantbruksstyrelsens centralainnebar detta viktenSamtidigt att av

för allmänt verksle-Styrelsen skulle ståframhävdes.serviceinsatser en
följa och analyseraadministrativai frågadande funktion resurser,om

och direktivanvisningarinom näringen, lämnautvecklingen samt vara
remissorgan.besvärsinstans och

Lantbruksstyrelsenl980-talenAnsvarsfördelningen mellanoch1970-
central instans hadestyrelsenlantbruksnämndema innebaroch att som

för-för nämnderna.budgetansvar Dettapersonal- ochsamlatett ansvar
lantbruksnämndema fick1980-taletdelvis i börjansedan närsvann av

intäktsansvar.
råd kunde verksam-föreskrifter och allmännaanvisningar,Genom
nödfall kundenationella målen.de Iheten i länen ävenmotstyras

ochdvs. kunde gåsin kommandorätt,använda sigstyrelsen manav
tillämpningar.nämndernasändra

hos lant-utbetalningsförfarandena lågochBerednings-, besluts-
före-kontrollverksamhettillsyns- ochliksom denbruksnämndema som

kom.
statistiska sammanställningar ochansvarig forLantbruksstyrelsen var

revisionsskyldighet.hade även
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Reformering5.5.1 jordbruksadminstrationenav

Under åren 1989 och lades1990 två statliga utredningar fram hand-som
lade förvaltningsmyndigheters organisation.om

5.5.1.1 Regional nivå

Samordnad länsförvaltningl SOU 1989:6 drogs riktlinjerna förupp
den länsstyrelsen.nya

denAv dittillsvarande statliga länsförvaltningen utformades då raden
länsnämnder och andra länsorgan med specialiserade uppgifter. Dessa
inrättades vid sidan länsstyrelserna. Dessa motiverades attav organ av
målinriktade och effektiva insatser behövdes inom olika samhällssektorer
och den ekonomiska tillväxten tillät genomgripande reforrnarbete.att ett

kunnaFör genomföra olika sociala projekt utveckladesatt sektorise-en
rad organisation därför behovet kontakter med och formellt inflyt-att av
ande andra verksamhetsområden bedömdesöver ringa. deNärsom upp-
ställda reformmålen hade nåtts, skulle förvaltningsstrukturen bli föremål
för överväganden. Med flertal länsorgan och expand-ettnya nya en
erande offentlig verksamhet kom den bristande samordningensnart av
statliga insatser i förgrunden.

Poängen bl.a. skapa garantier för verklig samordning mellanattvar
de olika verksamhetsgrenama, dvs. tvärsektoriella lösningar. Inordnandet

vissa fristående länsorgan länsstyrelsernai skulle medföra ökad flexi-av
bilitet och bättre möjligheter utnyttja personalen i länsförvaltningen.att

skulleDetta i sin leda till bättre service för allmänheten och detur
kommunala beroende kontakter med olika statligaorgan som var av
länsmyndigheter.

tillFör viss del överkomma samordningsproblemen inrättadesatt
redan år lekmannastyrelserna1971 där landshövdingen ordförande.är
Dessutom föreskrevs vidgat samrådsförfarande mellan de olika läns-ett

Syftet med reformen bättre samordna de insatserattorganen. var som
syftar till främja den regionala utvecklingen.att

Honnörsorden under och1970- 1980-talen utveckling grundad påvar
regionala behov och förutsättningar, delegering beslutanderätt ochen av
sektorsövergripande problemlösningar tvärsektoriellt arbete.genom

Även den ekonomiska situationen krävde förvaltning effektivi-att
serades omprioriteringar mellan olika sektorer och bättregenom genom
utnyttjande befintliga Behovet administrativav resurser. av en samver-
kan underströks. Länsstyrelserna skulle ha central roll frågorien som
rörde länens utveckling och framtid.
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detta lant-innebarrennäringamaträdgårds- och attjordbruks-,För
länsstyrelserna.tillöverföraskombruksnämndema att

tvärsektoriellttillmöjligheternatilltill dettaMotivet att ta varavar
skulleinsatserregionalpolitiskaglesbygdsstöd ochbl.a.ocharbete att

möjlighetskullelänsstyrelserna atthåll,arbeta åt samt att gessamma
ändamålsenligkrav påochutvecklinglandsbygdensförarbeta ettsamlat

främjadochfastighetsstrukturförbättradbl.a.markanvändning genom
utveck-regionalaför denbetydelsehaansågsföretagsutveckling. Detta

skyddetinklusivemedhushållningenförochlingen naturresurser, av
kulturlandskapsvärdena.miljö- och

Central nivå5.5.1.2

1990:87jordbruksmyndigheten SOUcentralaUtredningen Den nya
och StatensLantbruksstyrelsensammanslagningbl.a.föreslog aven

jordbruks-bildandet Statensförgrundenvilketjordbruksnämnd, avvar
verk.

livsmedelspolitiskaårs1990kornavregleringmedochI avsom
marknads-pris- ochdebortheltavveckla ellerkundebeslut taman

myndig-förvaltat. DenordbruksnämndenJåtgärderreglerande nyasom
Lantbruksstyrelsen,tidigarelikt attföreslogs,huvuduppgifthetens vara
område.jordbruketspåsektorsansvarsamlatha ett

expertmyndighet påregeringensskullejordbruksverkStatens vara
ochjordbruketiutvecklingenutvärderafölja ochjordbruksområdet samt

åtgärder.nödvändigaregeringenföreslåellervidta
inom detsamhällsmålnationellatillinnefattade attAnsvaret att se

genomslag ioch snabbtenhetligtfickområdetlivsmedelspolitiska ett
ochflexibilitetocheffektivitetbättre störreilågVinstenhela landet. en

handlingsförmåga.
utredningsverksam-främsttidigareskulleMyndigheten genomsom

stöd främjafinansielltutbildningsinsatseroch samtinformations-het, en
produk-balans ibl.a.såjordbruksnäringenmarknadsanpassning attav

miljögodochutjämningregionaluppstod, liksomtionen att enen
befrämjades.

ha någonkominte längremyndighetencentrala attdenEftersom
ansvarsför-behovmedförde dettaorganisationregional ett nyav en

regionaladenregionala behov. Gentemotochcentralamellandelning
för deriktlinjerutfärdabl.a.Jordbruksverketskulleförvaltningen nya

utbildapolitikengenomförandetgäller samtdetlänsstyrelserna när av
iorganisationerjordbruketsochmyndigheterregionalaoch informera
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frågor rörde jordbrukspolitiska beslut. Det möjlighetäven attsom gavs
köpa tjänster varandra.av

Eftersom den regionala nivån skulle få nyckelroll för genomföran-en
det den nationella livsmedelspolitiken med dithörande omställ-av
ningsperiod, ansåg jordbruket skulle få särställning inomattman en
länsförvaltningen. tillgodoseFör resursbehovet minimi-att angavs en
budget för de areella näringamas verksamhet. Dessutom fick man som
tidigare utnyttja sina intäkter i sin verksamhet.rätt att

Resursåtgång5.5.2

sambandI med tillkomsten den regionala statliga förvaltningenav nya
arbetade sammanlagt årsarbetskrafter1 020 vid de 24 lantbruksnämn-
derna. Motsvarande siffra vid länsstyrelsemas lantbruksenheter eller
motsvarande för 1993/94 500 stycken. Kostnaderna för verksam-var ca
heten uppgick år till miljoner245 kronor. Motsvarande siffra församma
1993/94 miljoner278 kronor.var

sammanslagningen Lantbruksstyrelsen och Statens jordbruks-av
nämnd innebar den centrala jordbruksförvaltningen skulle minskaatt
från drygt 350 årsarbetskrafter till 175. Därtill kom sakanslagsfinans-
ierad personal för bl.a. omställningsåtgärder.

5.6 Besvärsprocessen
År föreslog1984 regeringen prop. 1983/84:120 regeringens be-om
fattning med besvärsärenden i fråga förvaltningsärendenatt man om
skulle skilja på sådana ärenden där det kunde önskvärt medvara en
politisk styrning praxis och sådana ärenden där det huvudsakligaav
syftet med prövningen tillgodose rättssäkerheten. detIattvar senare
fallet borde besvärsprövning ske vid domstol.

Under delen 1980-talet och början 1990-talet harsenare av av
dessutom antal ärendegmpper överförts från regeringenett stort till de
centrala förvaltningsmyndighetema. Skälen till detta detär att man anser

naturligt ärendena slutligt där sakkompetensenatt avgörs finns,vara
detta innebäräven möjligheten till prövning i fler instansatt änom en

försvinner.
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Övriga6 EU-länder

Inledning1

administrativaDen hanteringen EU:s stödsystem och regleringarav
följer skiftande i olika länder inom gemenskapen.mönster likhetI med
den diskussion Sverige hade före EU-inträdet har de flesta länder valt
antingen decentraliserat administrativt centraliserat ellerett system, ett

i flertalet fall någon hybrid därav. de flestaI fall bygger påsom man
den regionala indelningen och den förvaltningstradition hävdsom av
finns i landet.

Generellt kan administrationensägas marknadsreglerandeatt av
åtgärder, exportbidrag, licenser, intervention tenderar skötasattm.m.,
centralt.

vissa fallI ligger del myndighetsutövandetäven hos friståendeen av
hushållningssällskap eller liknande. verksamhetDenna då del-årorgan,

vis anslagsfmansierad.

6.2 Decentraliserad förvaltning
decentraliseradeDe förvaltningarna kännetecknas jordbrukarnaattav

sänder in sina ansökningar till lokal/regional myndighet sedanen som
Ävenbereder ärendena. stödbeslut och kvottilldelning fattas normalt av

myndigheten medan själva utbetalningen sköts från plats, från mini-en
steriet, dess underställda eller central förvaltningsmyndighet.organ en

fysiskaDen kontrollen sköts i dessa fall den lokala/regionalaäven av
myndigheten. Huvuddelen medlemsländerEU:s har valt decentra-av en
liserad hantering eller kombination decentraliserad och centrali-en av
serad hantering.

Till de länder dennavalt lösning hör Finland och Storbritannien.som
Tyskland präglas sin federativa karaktär och administrationen skötsav
dänned i huvudsak delstatsnivå.på
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förvaltningCentraliserad6.3

administrativacentraliserade är attför det systemetKännetecknande
jordbruksministeriet,administrerasregleringar ettochstödsystem av

myndighetde skötsellerunderställtdirekt att menannanav enorgan
visstillcentraliseratförfarandet ort.äratt en

och kvot-stödbeslutberedningsfasensåvälKaraktäristiskt är att som
underställdaeller dessjordbruksministeriethostilldelning ligger organ.

däremotskötskontrollerna,fysiskagäller devadKontrollfunktionen, av
den bästa lös-verkar allmäntmyndigheter. Dettaregionala anses som

praktiskt.ningen rent
uppbyggtadministrativadetGrekland systemetoch iDanmark ärI
arealstöd,fördelar dettatill vissaanvänderIrland system,dettapå sätt.

Österrike någotharsäsongsutjämningsbidrag.ochhandjursbidrag en
beredningsförfarandet skötsochdär besluts-organisationspeciell av en

ochutbildnings-gäller förorganisationmyndighet. Sammahalvstatlig
Irland.miljöstöd påhandläggningrådgivningsinsatser samt av

Ländergenomgång6.4

utförligare.någotantal medlemsstatergranskatharUtredningen ett
admini-ländersdessagenomgångdetaljeradNedan följer avmeren

strativa system.

Danmark6.4.1

medel frånallaadministrationenföransvarigtEU-direktoratet är av
huvuddelenhandläggerochDanmarkigarantisektionFEOGA:s av

miljöochstrukturfrågorfiske,Stödjordbrukama.till rörstöden som
Skogs-StrukturdirektoratetFiskeridirektoratet, samtdockhandläggs av

Miljöministeriet.underNaturstyrelsenoch
lantbruks-500de drygt 1få hjälpmöjlighetharJordbrukama att av

det oftapraktikenDanmark. Ispridda ärfinns överkonsulentema som
areal-ansökningarnaför 25 %blanketternafyller idessa omavcasom

stödansökningama.iinnehålletgällerdetrådstöd och närävenger
tillmotsvarighetDanmarksanställdaLantbrukskonsulentema är sven-av

statlig.till 30 %Finansieringenska ärLRF. ca
dessa EU-behandlasdjurbidragocharealstödgällerdetNär av

ansökningsblanketterförtrycktasänderEU-direktoratetdirektoratet. ut
jordbrukaren.tillinkommit skickasansökanpåbekräftelseoch atten
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Efter registrering hanteras ansökan enligt följande:

Datafångst. Med hjälp relativt okvalificerad personal sker instans-av
ning uppgifter och formell och administrativ kontroll utförsav en
med automatik. Eventuella felkoder följs med brev eller telefon-upp
samtal till jordbrukama.
Sakbehandling
Sakbehandling

Varje ansökan behandlas två Om stöd beviljasav personer. av
direktoratet, går handlingen vidare till utbetalningskontoret sättersom

på den sökandes bankkonto.pengarna
Totalt arbetar 125 den administrativa personalen påca personer av

ÅrligenEU-direktoratet med direktstöd och regleringar. betalas 4,8ca
miljarder danska kronor i direktstöd.ut

Miljöstödet handläggs i viss mån decentraliserat. Ansökningama
lämnas till län. registrerasDär ansökningarna och bedöm-amtresp. en
ning tjänstemän i Därefter sänds de till Struktur-amten.avges av
direktoratet för beslut. slutliga utbetalningenDen sker EU-genom
direktoratet.

Danmark arbetar med utveckla administrationen och nyttjaatt att
elektronisk dataöverföring redan i ansökningsfasen och i myndigheternas
behandling kontrollarbete.och Principen data endast skall regi-är att

gång. data registreradeNär i skall de till-streras är systemet,en vara
gängliga för alla involverade myndigheter och för den ansökersom om
stöd. Detta operationellt först tidigast femväntas år.system vara om

Kontrollen direktstöden och de flesta regleringama utförsav av
Plantedirektoratet. fysiska kontrollenDen personal vid regionalagörs av
kontor. Plantedirektoratet har distriktskontor.sex

Kontrollmyndighetema inrapporterar missförhållanden till EU-
direktoratet. Ca 150 årsarbeten används för kontroll direktstödEU:sav
och regleringar.

Varje avdelning på EU-direktoratet informerar ändringar ochom
liknande direkt till jordbrukama och lantbrukskonsulentema och andra
intressenter. Det finns inte någon informationsavdelning.separat

Revisionen utförs EU-direktoratets intemrevision. Revisionsrutin-av
fastlagda efter avtal med Riksrevisionen.är Möten hålls varjeema

månad mellan Riksrevisionen och EU-direktoratets intemrevision.
Mjölkkvotema hanteras Danska Mejeriema Fellesorganisation iav

Århus. Beslut överklagas till EU-direktoratet.
Ordningen innebär mej eriorganisationen har möjlighet användaatt att

outnyttjad kvot, med risk hamna den nationella kvoten ochöveratt
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Danmark nyttjar sin nationellainnebäravgift.tvingas betala Systemet att
kvot fullt ut.

Mjölkkvotemas prishelst.mjölkkvoter kanKöp ärgöras när somav
ligger underkronor liter. Prisettill danskafast och uppgår 1,25 per
för få delde köper jordbrukoch det finnsmarknadsvärdet attsom upp

kvotema.av
danskasläppa priset fritt.diskussion DenfinnsDet att reger-en om

helt ochhelst vill slopa kvotematill detta. dåtveksamingen är man
detta.skulle försvårahöjda kvotpriser

Finland6.4.2

År finska mark ijordbrukama miljarderfinländska 8fick de1995 ca
finansieradehelt eller delvisungefär hälften EU.direktstöd, är avvarav

vilketlandsbygdssekreterare,och 400finns 450 kommunerDet ca
arbetari dessa frågor. Totaltsamarbetarinnebär vissa kommuneratt ca

jordbruksfrågor. Landsbygds-medkommunal nivåpå600 personer
basmiljöstödet. Lands-arealbaserade stödhandläggersekreterarna samt

jordbruksstöden.uppgifterhar också andrabygdssekreterama utöver
och central nivå 60påarbetar 130distriktsnivåPå capersonerca

till EU-för-koppladeEU-stöd och regleringarmed ärsompersoner
jordbruksnäringen.ordningar rörsom

stöd, registreraransökningarnaLandsbygdssekreterama får om
med jordbrukarengranskning. Kontaktförstadessa och gör tas omen

i kommunensInformationenfelaktigt i ansökan.något stansasär
överförs informationen sedanFrån kommunenADB-system. genom

kom-skogsbruksministeriets databas.Jord- och Idiskett tillmodem eller
kartbilagoma tillvidarebefordrassatellitbevakningdär det utförsmuner

lantmäteriverket.
skogsbruksministerietsJord- ochmed hjälpBeräkningarna utförs av

intekan läsa beräkningarna,landsbygdssekreterarnadatorsystem, men
detta skall införas ifinns önskemåldem.förändra Det systemet,attom

fattarLandsbygdssekreterarenmed dettahar inte hunnit ännu.men man
myndighet.överklagas till högrevilket kandärefter beslut,

stödbetal-infonnationstjänstcentralsskogsbruksministerietsJord- och
betalningsmeddelandeenligt detstödet till brukarenningsenhet betalar

och skogsbruks-efter det Jord-landsbygdssekreteraren översänt attsom
betalningen.ministeriet har accepterat

Övriga ideella rådgiv-producentorganisationer ochinblandade är
utbildning.information och Defrämsta insatserningsorgan rörvars

för sin verk-40-procentiga statsbidragrådgivningsorganen fårideella
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Övrigasamhet. kostnader täcks medlemsavgifter och särskildagenom
konsultarvoden.

Eventuella besvär och begäran överprövning hanteras i förstaom
hand landsbygdsnäringsdistrikten, i andra hand särskildav av en
besvärsnämnd och i tredje hand högre förvaltningsdomstol.av en

Förutom basmiljöstödet, utgår till samtliga uppfyller krite-som som
rierna, finns antal särskilda miljöstöd, skyddszoner,ett landskaps-t.ex.
vård och biologisk mångfald. Dessa hanteras de landsbygds-16av
näringsdistrikten med 20 á 30 anställda vid varje distrikt. Påpersoner
distriktsnivå arbetar totalt 130 med stöd och kontrollca personer som

jordbruksnäringen.avser
Distrikten filialer till ministeriet.är Det pågår diskussion atten om

inrätta särskilda länscentraler med samtliga statliga funktioner, lantbruk,
arbetsmarknad, näringspolitiken, miljö etc.

Landsbygdsnäringsdistriktet skall samråda med miljödistriktet detnär
gäller de särskilda miljöstöden. Miljödistriktets synpunkter väger tungt

beslut stöd skall fattas.när om
Varje distrikt får viss stödforrn, sedan kanen summa pengar per som

fördelas. Distrikten prioriterar vilka skall erhålla stöd. vissI månsom
kan de flytta mellan olika stödforrner, fast. Mini-ärpengar men ramen
steriet kan överföra outnyttjade medel till andra distrikt.

För handjursbidrag och amkobidrag finns det fyra ansökningstill-
fällen. Systemet inte kopplat till slakteriema,är diskussion pågårmen en

detta. Kvotengöra nationell.att För amkorär finns kvoter på varjeom
gård.

Jordbrukama får alltså för levande djur. Stöden handläggspengar av
landsbygdssekreteraren. slutligaDet beslutet dock på distriktsnivå.tas
80 utbetalas% förskottsbetalning.som

Finland har sedan 1985 haft med gårdsbaseradeett mjölk-system
kvoter. Kvothandeln fri inom distrikten kvotemaär kan inte överfö-men

Årmellan distrikten. 1998 blir det fast pris på mjölkkvotema.ettras
Nya kvoter fördelas på distriktsnivå beroende hur många sökerav som
kvotema.

Landsbygdsnäringsdistrikten övervakar fem arealstödetprocent av
och tio husdjursstödet. Distriktenprocent inspekterar landsbygds-av
sekreterama och odlama, och kan beslut.ompröva

Fältkontrollen sker dels utifrån vad kommer fram satellit-som genom
kontrollen, dels utifrån slumpurval och i viss mån efter riskanalys.
Listor urvalet skickas till distrikten för effektuering.

Kontrollenheten på ministeriet kan kontrollera verksamheten inom
landsbygdsnäringsdistrikten, landsbygdssekreterama kon-ävensamt
trollera enskilda jordbrukare.
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flyg-sig påbaserarsatellitövervakningenutförLantmäteriverket som
djurkontrollmedarbetetdeltar idatacentralLantbruketsfotografering.

öronmärken.distributionförstårsamt av
förinformationsavdelningskogsbruksministerietsochJord- ansvarar

tidningenmedtillsammansharAvdelningeninformationsåtgärderna.
EU-stöd.beträffandepublikationertvåutgivitMaamiesKäytännön

Maaseudun Tule-tidningskerInformationsverksamheten även genom
förlandsbygdsnäringsdistriktenvidochvalsuus möten arrangerarsom

praktiskadenförocksåInfomiationsavdelningenjordbrukama. ansvarar
framjordbruksavdelningMinisteriets tarblanketterna.hanteringen av

innehåll.blankettemasoch bestämmerunderlag
Statskon-övervakningssektionskogsbruksministeriets samtochord-J

EU-stöd.beträffanderevisionenförBevakningsverktorets ansvarar

Irland6.4.3

fullständigtihanterasjordbruksförvaltningen settstortirländska avDen
undantaglokalkontor. Ett ärdessjordbruksministeriet ochirländskadet

företag.skötsfjärrkontrollen externtettavsom
Dublin.i900anställda,000drygt 4ordbruksministeriet harJ cavarav

medlokalkontor,25-talbestårorganisationregionala ettMinisteriets av
kontorTill dessaförekommer.variationerstoravardera 60 personerca

knutna.veterinäremapersonaltekniskvissockså samtär
sker,stödutbetalningarbeslutochansökningarBeredning omav

miljöstöd ochhandjursbidrag,arealersättning,gällervadförutom
sker sedanUtbetalningamalokalkontor.dessaaid", på"deseasonalisation

kontor.regionalafåtalfrån ett
skersäsongsutjämningsbidragochhandjursbidragarealstöd,För

dessatill dettaSkäletcentralt. attbeslutochhandläggning varaanses
detföregångare. Mannationell atthar någonstöd inte ansertyper av

för-effektivtpersonalen attnyttjarcentraliserade mansystemet menmer
jordbrukama.kontaktochtillgänglighet gentemotilorar

Handlägg-decentraliserade.alladärförskallsiktPå system vara
brukaren såSyftetdatabas.central är attskötasskallningen mot en

ochlokalkontortill sittvända sigskall behöva egetendastsmåningom
honom/henne.stödinformationsamtlig rörtillfå tillgångdär som

rapporteringförcentralt,administreras ansvaretMjölkkvotema men
f°arkvotFörsäljninguppköpare.baseraderegionaltpåligger avm.m.

bestämmelserSärskildaregion.uppköparensdenske inomendast egna
sammanhangetiproblem är attsin kvot. Ettutökafå stortgäller för att

sker.produktionendärmarkenkopplade tillkvoterna är
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Försäljning bidragsrätter sker under helt marknadsmässiga former.av
Kontrollen sköts lokalt anknutna En mycket andel,av storpersoner.
40 %, kontrolleras.ca
Utbildning och produktionsrådgivning sköts organi-separatav en

sation, Teagasc nationellt för utveckling jordbruket och livs-organ av
medelsindustrin, finansieras dels via statsanslag och dels viasom
avgifter. Här handhas miljöstöden.även

6.4.4 Storbritannien

Storbritannien har särskild ordning det gäller hanteringennär EU-en av
stöd och regleringar.

Den centrala regeringen med jordbruksministem i sköterspetsen
kontakterna såsomEU valutafrågor, intervention,gentemot exportstöd

Jordbruksdepartementet Ministryetc. of Agriculture, Fisheries and
Food, MAFF hanterar i övrigt enbart stöd och regleringar gällersom
England. För Skottland, Wales och Nordirland särskilda kontoransvarar
for dessa frågor under ledning särskild minister för ochav etten var av
kontoren.

Handeln med mjölkkvoter helt fri i Storbritannien,är med undantag
för antal Förutom köpögrupper. och försäljningett har också ettman

med leasing mjölkkvoter.system Kvothandeln koordineras Inter-av av
vention Board där 100 administrerar kvotema. Såväl köpareca personer

säljare anmäler till Intervention Board transaktion harsom att ägten
från och till vilka kvotemasamt flyttats. Detsamma gällerrum grupper

kvoten leasats Intervention Board kan upphävaut. transaktionenom om
det uppenbartär arealen inte tillräckligatt fört.ex. är kvoten skallatt
kunna nyttjas. Gränsen går vid 20 000 liter mjölk ha och år.ca per

Detta innebär eller flera mejerier elleratt ett ysterier bildaretc. en
Denna får detta viss kvot. Omgrupp. systemgrupp genom en man

väljer överskrida kvoten samtidigtatt Storbritannien överskridersom
den nationella kvoten, drabbas den överskridit kvotengrupp som av
avgiften och för betalningen denna. kanMan då väljaansvarar att taav

den varje producent ellerut betala den kollektivt.av
Detta tillsammans med möjlighetensystem till leasing innebär att

Storbritannien har möjligheter nyttja kvotenstora fulltatt ut.

6.4.4.1 England

Systemet i mycketär utsträckning decentraliseratstor till nio regionala
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placerade iRCS. Dessa ärService Centres,Regionalservicecentrum
totalt 1 700sysselsätterområdena. Debmkningsintensivade perso-mest

de harstödomrâdenfleraellerocksåharRCSVarje ett somner.
skercentral nivåKoordinationenför.ledningsansvaret genom

basisanställda. PåtiotalmedDivisionServices ettRegional av
poli-avjordbmksdepartementetsutfärdadeföreskrifterochinstruktioner

för sådessaanställda, centra160medcyenheter, ansvararpersonerca
delfinansieradejordbruksstöden, ävenhanteringenhelagott avsom

sådana.
stödUtbetalningarregionalai detstöd fattas centret.Beslut avom

effektuerasregionaltvarjedator center,auktoriseras av enmenavper
Guilford.ibelägenbetalningscentral ärdatoriserad som

vilkafáltinspektörer rapporterarskergårdarnaKontrollen på genom
regionalttill center.resp.

idepartementetsakenhet iutformasinformationTryckt resp.av
visstinom"lead"ledningsansvar ettharmed det RSCsamråd som

RSC.hanterasförfrågningarDagligaproduktområde. resp.av
tiomed cirkarevisionsenhetdepartementetsrevisionenFör ansvarar

revisorer.EU:sanställda samt

Skottland6.4.4.2

OfficeScottishfrån "The ärjordbruksfrågomahanterarSkottland som
Edinburgh.beläget i

meddistriktskontortilldecentraliserad 18Stödhanteringen utär ca
frånskerUtbetalningarnahandläggningen.helasköteranställda400 som

Office.ScottishThe
fårdistriktskontoren. DennafrånstödrådgivningsärskildIngen ges

statligtfrån demånoch i visskonsulterprivatafrånköpajordbrukama
förutomverksamhetsådanbedriverlantbruksskolomafinansierade som

forskningsverksamhet.ochutbildnings-sedvanlig

Tyskland6.4.5

speciellnågotsituationenförbundsstatTyskland ärEftersom är en
starkmyckettraditionhardelstatemaSverige.med Dejämfört sexton av

nationen.tillförhållandeställning i
Tyskland,ijordbrukare000573år 1994fanns detTotalt varavca

TysklandiSituationen ärVästtyskland. östragamladethuvuddelen i
22 000.1994jordbrukare årantaletochomvandlingunder var ca
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I Tyskland minskar antalet jordbrukarevästra varje år, medan det i östra
Tyskland sker relativt kraftig ökning. Det beror påsett atten senare

Östtysklandtidigare till huvuddelen byggde på kollektivjordbruk, som
övergår i mindre enheter.nu
När det gäller jordbrukspolitiken och jordbruksstöden har förbunds-

regeringen koordinerande funktion, detta gäller naturligtvis ien synner-
het kontakterna med EU-kommissionen i Bryssel. De jordbruks-sexton
ministrarna från delstaterna och den Tyska jordbruksministem träffas
regelbundet för diskutera jordbrukspolitiken.att

6.4.5. 1 Förbundsstatsnivå

Finansdepartementet har generellt för denett EU-ansvar gemensamma
finansieringen. Ministeriet också särskilt för frågor röransvarar som
utrikeshandel, tullar och exportrestitutioner.

Jordbruksministeriet BML för genomförandet jord-ansvarar av
brukspolitiken i direktstödet till jordbrukama interventions-stort, samt
frågor.

En mindre del beviljande understöd skötsav av av gemensam
marknadsorganisation sockerstödet och delvis mjölkkvoter.

Jordbruksverket BLE, ligger i Frankfurt, för grund-som ansvarar
läggande information till Förbundsstatema. BLE har också föransvar
upplåningen nödvändiga krediter till jordbruksstödet. Man har delsav

stående kredit till viss nivå, dels möjlighet obliga-atten utupp en ge
tioner detta nödvändigt för klara tidsperiodenär mellan nationellaattom
utbetalningar och inflödet från EU:s jordbruksfond.

FrankfurtI finns Bundeskasse för utbetalningarnaen som ansvarar
direktstöden till jordbrukama.av

HamburgI finns Bundeskasse för utbetal-en annan som ansvarar
ningar i samband med intervention och exportstöd. Dessa frågor
hanteras institution heter HZA Hamburg Jonas.av en som -

6.4.5.2 Delstatsnivå

Delstatema har frihet organisera sin administration.stor att Samtliga
delstater har parlament, regering och olika fackdepartement.ett Det
vanligaste det finns antalär "ämter"att kan jämförasett närmastsom-
med Sveriges län. För bild hur det helaatt organiseratärge en av
används här exemplet delstaten Hessen.



Övriga 1996:65SOUEU-länder98

desMinisterium InnemHessischesHessiskajordbruksministerietDet
HMILFN har detund naturschutz,forstemLandwirtschaft,fürund

jordbrukspolitiken i förbunds-genomföraförövergripande ansvaret att
ministerium.på dettaTotalt arbetar 150staten. personerca

förjordbruksverk HLRL. DettaocksåfinnsHessenI ett ansvarar
stöden. Totaltinformation de olikablanketterutformningen samt omav

jordbruksverket.vidarbetar 250 personerca
lantbruksnämnderfinnsjordbruksverkregionaladettaUnder sexton

varjejordbrukama.kontakten med Idirektaför denstårARLL som
kontakt medNämndema hararbetar 80lantbruksnämnd personer.ca

vardera.jordbrukare000 3 0002 -
viss rådgivningstödärendensåvälLantbruksnämndema hanterar som

Även kontrollverksam-här.stöd fattasBeslutjordbrukama.till ävenom
ambi-jävsförhållandenundvikadenna nivå. För ärpåheten hanteras att
utförastödärendet skallde hanteratandrationen änatt sompersoner

kontrollen.
förs infor-beviljatsoch stöd hardatoriseradStödhanteringen närär

direktuppkoppladeellervia disketteri hierarkinuppåtmationen vidare
tillinformationenförs slutligenförbundsstatvarjeFrånförbindelser.

jordbrukama.tillutbetalningarnaFrankfurt sköteriBundeskasse som
jordbruks-ochjordbruksministeriet BMLtillocksåInformationen går

verket BLE.

Österrike6.4.6

inblandade i hanter-främstorganisationerinstitutioner och ärDe som
jordbruksstödeningen är:av

jordbruksdeparte-Forstwirtschaftfür Land- ochBundesministerium-
mentet.

hybridorganisationAustria, AMA. DennaAgrarmarkt är ett av-
jordbruksprodukter.marknadsorganisation förinstitution ochstatlig

Österrike jämställas medkanställninghar i närmastAMA somen
marknadsregleringförJordbruksverket. AMAsvenskadet ansvarar
finansierad.offentligt AMAadministrationintervention,och ärvars

jordbruksprodukter,österrikiskamarknadsföringenocksåsköter av
avgiftssystem.särskiltfinansieras viavilket ett

politiskt.JordbrukskammareLandwirtschaftskammem styrssom-
jordbruks-hahar minst l-2medborgaremyndigaharRösträtt som
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mark. Medlemskapet samtidigt obligatoriskt. särskildEn skattär tas
också de röstberättigade för finansiera verksamheten.ut attav
Samma finns för andra yrkesgrupper. En har flerasystem person som
olika yrken tvångsansluten till samtliga "skrån" omfattningenär om

verksamheten tillräcklig. Var och de nio Bundesländemaärav en av
har Landwirtschaftskammer. Antalet anställda i Landwirt-en en
schaftskammer varierar från till25 200 På central nivåpersoner.
organiseras Landwirtschaftskammem "Presidentenkonferenzgenom
der Landwirtschaftskammem". dennaI ingår varje regional ordför-
ande. Organisationen har inflytande i beslutsprocessen ochstort är
representerad i olika kommittéer och utskott.

Bezirksbauernkammer. regionalaDessa underorganisationer knutnaär-
till varje Landwirtschaftskammer. BezirksbauernkammerEn omfattar

Österrike20 000 40 000 invånare. I finns totalt 120 Bezirks-ca ca-
bauernkammer. flestaDe Bezirksbauernkammer har liten admini-en
stration med till fem anställda.tre

Jordbrukarna har sin huvudsakliga kontakt med Bezirksbauem-
kammer där kande få information, blanketter får rådgivningsamt
och hjälp fylla i ansökningarna. skerHär inga beslut stöd. Omatt om
särskild kompetens saknas på denna nivå, kan denna erhållas i första
hand från varje Landwirtschaftskammer.

Kontroll ansökningarna och beslut stöd skall utgå fattasav om av
EfterAMA. beslut i ärendet handlingengår vidare till jordbruksdeparte-

betalar och återrapporterar till AMA.mentet utsom pengarna

Kontrollverksamheten fördelad mellan jordbruksdepartementet ochär
AMA. Departementet för satellitkontrollen och AMA för allansvarar
övrig kontroll. Initiativen till den övriga kontrollen AMA.tas av
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överväganden7

7.1 Inledning

Utredningen försöker inte någon utvärderingatt göra hur EU:sav
Årgemensammajordbrukspolitik administreras. 1995 helt naturligt,var,

extraordinärt på många Det innebar introduktionsätt. heltav en ny
jordbrukspolitik, i grunden skild från den tillämpats sedan år 1990.som
Även EU:s jordbrukspolitik har många principiellaom gemensamma
likheter med den gällde före 1990 års livsmedelspolitiska beslut,som är
skillnaderna betydande. Tidigare erfarenheter har därför bara kunnat
utnyttjas i begränsad omfattning.

Detta ledde till administrativa inkömingsproblem och hel delen
improvisationer och justeringar under handläggningens gång. Infonna-
tionsbehovet, dels mellan myndigheter och dels från myndigheterna till
jordbrukarna oerhört Detta erfarenheternastort. gör frånatt år 1995var

begränsad vägledning skallnär bedöma hurger ändamålsenligaen man
nuvarande arbetsformer Till dettaär. kommer vissa stödformer, iatt
första hand miljöstöd, introducerats fr.o.m. år 1996.

Inte desto mindre utredningen kunna dra slutsatsen denanser att
arbets- och ansvarsfördelning mellan olika myndigheter gälldesom
under år 1995 i ändamålsenlig ochstort desett förändringarattvar som
behöver relativt begränsade.göras är

Inför ikraftträdandet den jordbrukspolitiken skeddeav gemensamma
val mellan i huvudsakett centraliserad förvaltning och decen-en en mer

traliserad. Ett alternativ således i princip all handläggningatt skullevar
ske på Jordbruksverket, centralt och kontrollen på länsstyrelserna. Ett

handläggningen iannat huvudsakatt skulle ligga på länsstyrelserna.var
Statsmakterna valde det senare.

Den decentraliserade handläggningsstruktur tillämpas stämmersom
väl med den svenska traditionen. Länsstyrelserna uppfyller i princip de
uppgifter tidigare låg lantbruksnämndema,på medan Statens jord-som
bruksverk har övergripande sektoransvarett inom jordbruksområdet.
Som framgår den internationella översikten har flertal länder valtav ett
någon form decentraliserad handläggning.av
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denjordbruksadministrationen är attnuvarandedenisärdragEtt
självständigaheltbestårtidigare,skillnad fråntillnivån,regionala av

federalthardär system,EU-länder, ettandraI utommyndigheter. man
centraladendelregionala nivån ärdenvanligtdäremotdet att avenär

itillämpasmodellverket. Denellerministerietadministrationen som-
fungerandevälochrollerklaramedviktigt ettsärskiltdetSverige gör

myndigheterna.mellanumgänge

Utgångspunkter7.2

jordbrukspolitikEU:sadministrationensvenska gemensammaDen av
ochuppfylla EU:stillmedverkarden attutformad såskall attvara

biologisk mång-jordbruk,effektivtochbärkraftigtmålSveriges ettom
natio-utveckling. Detregional ärochkulturlandskapbibehållet avfald,

fåkanjordbruksvenskttillbidraradministrationen attnellt intresse att
mil-med 20årligenbidrarSverigetill.berättigatdet castöddet ärsom

dettahälftenbudget. Närmaretill EU:s avjarder kronor gemensamma
jordbrukspolitiken.denfinansieringentillgår gemensammaav

återbäringfår denSverigenationellt intresse attrimligenDet ettär
admi-måsteSamtidigtbefogad.jordbmksstöd ärbl.a.formi somav

fusk,förhindrarmån oegent-möjligasteidensåfungeranistrationen att
administra-målviktigtdet attVidaremisstag. är ettochligheter rena

arbeteochi formkostnadermöjligaminstaförorsakar pengartionen av
myndigheter.andraochjordbrukamahosdels t.ex.dels internt, externt

ordbrukarenJ7.2.1

enkeltsåregelsystemet ärjordbrukarenfrånkrav attsjälvklartDet är ett
tillräckliginformationen ärmedger,reglerEU:s attöverskådligtoch som

uppgiftslämnande intekravochblanketterochadekvat,och att
jord-önskvärtockså attnödvändigt. Det ärarbeteförorsakar änmer

börHelstmöjligt.tillsigvändainstanserfåhar så attbrukaren som
han/honinformationdenfåställe kunnaochpåhan/hon ett samma

andraochansökningardärocksådet ärsamtidigtbehöver, somsom
jordbrukarenserviceytterligare gentemotSomskall lämnas.uppgifter en

ansök-inlämnadebrukarentill överskickasbekräftelsebrev utskall ett
ningar.

viktigträttssäkerhet. Det ärbehovklartocksåharordbrukaren ettJ av
beviljatsstödvisstvarförinformation etttydligfårhan/hon omatt en

Självfallettillämpats.harregleringarandradärellerbeviljatseller inte
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också vilka konsekvenser felaktiga uppgifter kan innebära i form av
sanktioner finnsDet skäl talar för tvister uppkommerattm.m. som som
mellan jordbrukare och myndighet till följd beslut och/eller hand-av
läggning förordningarEU:s skall kunna överklagas till allmän för-av
valtningsdomstol.

Jordbrukaren står i för jordbrukspolitiken. Därförcentrum detär
också viktigt hans/hennes synpunkter och önskemålatt politikensom
utformning till och förs vidare itas I utsträckningsystemet. storvara
sker detta givetvis fackligpå eller politiska kontakter.väg Mengenom
det också nödvändigt medär väl fungerande erfarenhetsåtervinningen
inom administrationen.

7.2.2 Myndigheterna

Myndigheterna har intresse så enkeltett och lättatt systemet är attav
administrera möjligt, så resursåtgången kan minimeras.att Myn-som
digheternas uppgifter, och befogenheter bör därför tydligaansvar vara
och kongruenta, dvs. det bör finnas klart samband mellanett ansvar,
befogenheter och arbetsuppgifter. Rollema i förhållande till andra myn-
digheter och till allmänheten bör tydliga. Handläggare skall havara
erforderlig kompetens och erhålla såväl teknikstöd stöd.annatsom

7.2.3 statsmakterna

För statsmakterna, regering och riksdag, det viktigt admini-är att
strationen fungerar så beslutade intentioner verkligen fåratt ett genom-
slag i praktiken. Likaså det viktigt administrationenär effektiv ochatt är
inte onödigt kostnadskrävande. Kvalitets- och kostnadshänsyn kan inte
sällan komma i konflikt med varandra och det viktig politiskär en av-
vägning mellan vad vill ha och vad det f°ar kosta.uträttat Det ärman
också viktigt intresse för statsmakternaett administrationen fungeraratt
smidigt och obyråkratiskt från allmänhetens synpunkt och inte föror-
sakar onödigt missnöje.

7.2.4 EU

Det EU:s jordbrukspolitikär Sverige administrerar. Därför ställersom
EU-kommissionen detaljerade krav på hur administrationen skall fungera
och intentionerna med de olika stödformemaatt förverkligas. EU-
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erforder-skall finnasdettydliga kravocksåställer attkommissionen
kontrol-lättocksåverksamhetenoch är attkontrollmekanismerliga att

fusk ocholikaundvikadärigenomförsida, typerderaslera från att av
politik fårdessintressei EU:s ettligger attoegentligheter. Det även

administrationensoch där sätt attallmänhetenhos ärbemötandepositivt
betydelse.fungera av

JordbmksfondenfråndirektstödengällerdetregelverkEU:s när
förinte någotlämnarochdetaljerade nästan utrymmeFEOGA är

förvaltningstradi-andraocksåregelverk byggerval. EU:snationella
fall åter-i mångainnebärtillämpat. DeharSverigedetioner enän som

i Sverigetillämpatstidigarehanteringtillgång senaresommensom
gradi höginnebärkravmetoder. EU:smoderna t.ex. enersatts av mer

tvåpersonershandlägg-stämpelkrav,checklistor,meddokumenthantering
hanteringsådanharSverigekontrollkrav. Inivåerabsolutaochning
kontrollerochdataöverföringelektroniskomfattningi ersattsstor av

förverkarSverigeönskvärtväsentlighet. Detrisk och är attbyggda på
inriktning.moderni sådanförvaltningskravEU:sförändring meraven

regeländringarfå igenomtidlångdockdetErfarenhetsmässigt atttar
inom EU.

reglerdeföljaSverigeändras måstekravEU:savvaktanI att noga
revisions-frekventadeerfarenhetenEU. Dettagäller inom är avsom

strikta krav. Deställerrevisorergjort. EU:shittillsbesök EUsom
Sverigeföljs riskerarreglernainteinnebärgjortspåpekande att omsom
belopp.tilluppgåkansanktionerfinansiella storadrabbasatt somav

regelverket.förenklingargenomföramöjligheternabegränsar attDetta av

Allmänheten7.2.5

jordbruksadmini-hurintresseocksåharslutligenAllmänheten ett av
förbetalar EU:smed ochallaskattebetalare ärfungerar. Somstrationen

tillgodosetill förockså ettstödformema attärjordbruksstöd. Många av
gäller konsumen-jordbrukspolitiskt. Detintressevidarebetydligt än rent

kulturland-måttliga priser,tilllivsmedel öppetbra ettintresseternas av
näringnågonkulturvärden. Inteochmiljö-bevaradevälskap och annan

medmotiveraskan barajordbruksnäringen. Detstyrdpolitisktsåär som
med dessförknippat sätt attallmänintresse ärsärskiltdet stora som
jordbruksdriftensochexistensför vårcentrala rolllivsmedlensfungera -

allmän-miljö. Detlandskap och görbetydelse för attgenomgripande
någonintressemedjordbrukspolitiken änstörreföljerheten annan

Upplevelsenfunktion.desskravställer högaoch"branschpolitik" av
fårgenomförandeoch dessjordbrukspolitikenden engemensamma
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avgörande betydelse för människors uppfattning och offent-EUom om
lig förvaltning i allmänhet.

Administrativa konsekvenser7.3 av en

förändringsprocesstänkbar

framtida utvecklingen kan tänkas iDen CAP gå antal huvudrikt-ettav
ningar, vilket belysts i kapitel kan i sin leda till olikaDessa kon-tur

försekvenser det administrativa systemet:

Förenkling stödsystemet. krav från många ochDetta är ett parterav-
ambition från kommissionen. skulle kunna innebäraDetäven en

möjligheter förenkla förbilligaoch administrationen också iatt
Sverige. Samtidigt visar erfarenheten förändringar ställeti oftaatt
innebär blir komplicerat och kräver administra-att systemet mer mer
tion. utvidgning innebär hänsynEn EU kan tänkas alstraav nya som

regler.nya

Ökat för medlemsländerna själva utforma den närmareattansvar-
tillämpningen jordbrukspolitiken ofta uttalad ambition. Enärav en

skullesådan utveckling innebära helt andra utgångspunkter för admi-
Särskiltnistrationen. skulle arbetet hos centrala myndigheter och

departement påverkas. Arbetet med utveckla den nationellaatt
tillämpningen jordbrukspolitiken skulle öka i omfattning. Styr-av

från skulleningen samtidigt minska och möjligheternaEU att
administrativa rutiner till svenska förutsättningar skulle blianpassa

bättre.

Ökad betoning miljöaspektema i vid mening, inkluderande bl.a.av-
tillvaratagande odlingslandskapets och kulturrniljövärden.natur-av

skulle medföra ökat utformning och tillämpning förDetta ansvar av
Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet kultur- och miljö-samt
vårdsenheterna länsstyrelserna ellerpå motsvarande.

Utveckling integrerad politik för landsbygdsutveckling. Dettamot en-
innebär de regionalpolitiska aspekterna får betydelse. Där-störreatt
med kommer och länsstyrelsemasNutek regionalekonomiska enheter,
eller motsvarande, bli direkt berörda stödsystemens utform-att mer av
ning och tillämpning.
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tidsaspekten det svårt någon säker bedöm-det gällerNär är göraatt
År det sista för den nuvarande EU-budgeten, vilketning. 1999 åretär

reformering anslutning tilltroligt trycket på ökas iinnebär det äratt att
Även utvidgning kommer troligtvisdetta. diskussionerna österutom en

vid sekelskiftet.konkretiserasatt
krafter utifrån påverka i synnerhetVidare kommer att processen,

sänkningar såväl exportstöd,GATT/WTO-rundan med krav av
direktstöd till jordbrukama.importrestriktioner som

detta det nuvarande med vissainnebärSammantaget att systemet,
miljöprofil, troligtvis kommerförändringar och förstärktbudgetmässiga

under de åren.till övervägande del bestå 10närmasteatt

Tydliga roller7.4

involverademyndigheter på olika iantalDet sätt ärär ett stort som
allajordbrukspolitiken.administrationen den Det ärgemensammaav

Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Riksantikvarieäm-länsstyrelserna,
allaregeringskansliet. viktigt för berör-betet, Nutek och givetvis Det är

myndigheterna och medda såväl jordbrukama EU:sparter, organ,som
lätt sluta sig till harrollfördelning. börtydlig Det attvara vem somen

vilken delför av processen.ansvar

Länsstyrelserna7.4.1

handläggningprincip för information och allLänsstyrelserna bör i svara
dit den enskilde företagaren vänder sigstödärenden.enskilda Det ärav

behand-alla uppgifter behövs för dessmed sin ansökan och lämnar som
alladen enskilde också kunna inhämtaling. länsstyrelsen börFrån upp-

stöd företagetbehöver för ställning till vilkagifter vederbörande att ta
föroch vilka krav ställs. Mycket talarbör söka, vad stöden innebär som

fungerar "kundmottagare" förorganisation där olika tjänstemän somen
och i stånd huvuddelen denjordbruksföretagviss är att ge aven grupp

behöver. Vid behov kan sedan "kund-myndighetsservice företagetsom
specialister inom länsstyrelsen ellervända sig till olikamottagaren"

medalternativt slussa "kunden" vidare. Fördelenandra myndigheter, ett
han/hon skall vända sigföretagaren alltidsådant är att vetsystem vem

kännedom företaget.till, handläggaren får godoch att omen
och väljer älva sitt arbetssätt.Länsstyrelserna har olika organisation

ärendehandläggningenorganisation talar för självakundorienteradEn att
motsvarande.till lantbruksenheten eller Sam-alla stödformer samlasav
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jordbrukamas synpunkt viktigtsamhällets ochtidigt det attär enur
jordbruk deltarnaturvård, kulturmiljövård ochinomsamlad kompetens

sinsemellan harmiljöstödet, och dessahandläggningeni att enav
myndig-mål och tolkningar i sinochstrategi gemensammagemensam

kulturmiljö-från miljö- ochadministration. Tjänstemänhetsservice och
handläggningen, lik-därför medverka imotsvarande måsteenheter eller

utarbetandet bedömningsgrunder.ochmed informationsinsatser avsom
förenhetsövergripande projektorganisation EU-viktigt medDet är en

tillämpades flertalet länssty-arbetssätt påstöden. sådant integreratEtt
skötsel via skötselavtal med tidigare NOLA-upphandlingenrelser vid av

tillvara.erfarenheter bör kunnaLandskapsvårdsmedel.och Dessa tas
rollerrenodling och tydligautgångspunkt iMed resonemanget om

funktion också det gäller deviktigarelänsstyrelsernabör närges en
jordbruk-enskildenationella kvoter. Denstöd/regleringar byggersom

myndighetskontakter med länsstyrel-direktaha alla sinabör kunnaaren
för alllänsstyrelsen bör i principfrågor, ochockså i dessa svarasen

Jordbruksverket kunnaSamtidigt måsteenskilda ärenden.prövning av
ocksåhållas. Vissa uppgifter kanför kvotema kanfullgöra sitt attansvar

länsstyrelserna. antal ärende-Jordbruksverket Ettskötasenklare än avav
i avsnitt 7.6.behandlas närmaretyper

jordbruksverk7.4.2 Statens

finnshandläggningen redandecentraliserademycketMed den eta-som
förkonsekvent, rollenkan bli ändåochblerad, är att svaramersom

likabehandlingeffektivitet, rättssäkerhet ochkontroll,samordning, samt
arbets-utbetalningsrutiner,utveckling regelsystem, ADB-system,av

fortsättnings-ankommer och börviktig.metoder mycket Detta ävenetc.,
Jordbruksverket.vis ankomma på

länsstyrel-skall tillämpasregelsystemVerket utarbetar det avsom
förordningar och andrasvenska lagar ochEG-direktiv,utifrånserna

bedömnings-kriterier ocholika slagstatsmaktsbeslut. ingårDär av
betydande infor-därmed ocksåJordbruksverket hargrunder. ett

länsstyrelserna, också ihandmationsansvar, i första gentemot gene-men
allmänheten.jordbrukama ochrella former till

central tillsyns-överklaganden viktig. SomförFrågan gången ärom
första instansmed Jordbruksverketförfarandemyndighet kan ett som

frågor.för utarbeta praxis i vissaändamålsenligtvisserligen attvara
för-överklaganden skall till allmäntalar dock förPrincipiella skäl att

för följaJordbruksverket bör dock havaltningsdomstol. ett attansvar
inom länsstyrelserna.och praxisutvecklingenregeltillämpningenupp
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fondkoordinator och utbetalningsställe förJordbruksverket EU-är
utbetalningsställen det nödvändigtstöd. Enligt krav på verketEU:s är att

beslutsunderlag.har tillgång till länsstyrelsemas
har för samordningen den kontrollJordbruksverket ansvaret av som

åläggs regelsystem. ändamålsenligt länsstyrelsernaDetEU:s är attav
utför den inom länet erforderliga kontrollen i enlighet med Jordbruks-
verkets föreskrifter.

Jordbruksverket bör bedriva systematisk utvärdering och metod-en
utveckling, där till de erfarenheter successivt vinnstarman vara som
och föreslår förenklingar och förbättringar i regelsystem och handlägg-

Verket bör också kunna föreslå åtgärder kräver beslutningsrutiner. som
eller svenska initiativ i ministerråd och andrastatsmakterna, EU-av

organ.

Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och7.4.3

Nutek

Jordbruksverket har övergripande samordningsansvar för allt jord-ett
Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet har särskiltbruksstöd. ett

för de svenska miljö- och kulturrniljöstöden.ansvar
Naturvårdsverket haft till uppgiftantal tillbaka harSedan årett att

uppgift fleramål för miljöarbetet. har anmälts i proposi-utveckla Denna
Naturvårdsverkets regleringsbrev.miljöområdet och itioner även

förhållande till sektorsmyndigheter regio-Verket skall i sitt arbete i samt
särskilt arbeta med mål, vägledning,nala och lokala myndigheter sam-

frågor miljöarbetet. gällerordning och uppföljning i Detta ävenrörsom
och hållbart nyttja den biologiska mångfalden iarbetet med bevaraatt

följajordbrukslandskapet. Verket har också övergripandeett attansvar
föreslå åtgärder kan med-och utvärdera miljöarbetet samt att somupp

föra förbättringar.
integrerad del den totalaNaturvårdsverkets roll skall ses som en av

medverkar arbetetjordbruksadministrationen, där verket i med att
skall deltar i uppföljning ochutforma de miljökvalitetsmål nås samtsom

jordbmksadministrationenutvärdering de delar dessarörav somav
miljökvalitetsmål.

bidrar med sitt expertkunnande i flertalNaturvårdsverket ett
samarbetsgrupper bl.a. tillämpning miljöstödsförordningen,rörsom av

handläggare för administra-implementering miljöstöd, utbildning avav
tion miljöstöd utbildning, informations- och demonstrations-samtav

miljöstödet. Verket sig också de överkla-projekt rör överyttrarsom
ganden miljöstödet.rörsom
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Riksantikvarieämbetet har motsvarande funktion i frågaen om
Ämbetetkulturmiljöstöden. har deltagit i arbetet med skapaatt ett nytt

miljöstödsprogram. huvudsakligaDet har gällt stödet förengagemanget
värdefulla och kultumiiljöer och de kulturhistoriskanatur- aspekterna på
slåtter- och betesmarksstöden. Riksantikvarieämbetet har, komple-som

till Jordbruksverkets informationsmaterial,ment tagit fram informa-eget
tionsmaterial miljöstödet för värdefulla och kulturmiljöernatur-om samt
skötseln odlingslandskapets kulturvärden. Riksantikvarieämbetet ärav
också anordnare kurser för utbildning handläggare på olika admi-av av
nistrativa nivåer.

Nutek har samordningsansvar för samtliga strukturfonder,ett medan
utbetalningssystemet fördelat sektorsmyndighet.är resp.

Det innebär verken medverkar expertmyndigheteratt vid utarbet-som
andet förordningar och andra regelverk stödfonner.rörav som resp.
Verken bör också medverka till informationsinsatser och utbildning som

stödfonner. Vidare börrör verken vid behov lämna råd ochresp.
utvärdera de berörda stödens tillämpning och effekter vid behovsamt
föreslå åtgärder. Sådana åtgärder kan gälla såväl förändrade admini-
strativa rutiner och prövningsförfarande förändringar i regelsystemsom

beslutas statsmakterna eller EU-organ.som av av

Delat7.4.4 ansvar

Statens jordbruksverk delar således för vissa jordbruks-EU:sansvaret av
stöd med Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet. Nutek har dess-

övergripande för strukturfondema.utom ett Detta förhållandeansvar
inom regeringskanslietmotsvaras såväl Jordbruksdepartementetattav

Miljö- och Kulturdepartementen i viss mån Arbetsmarknads-samtsom
och Näringsdepartementen berörda. Till det kommerär Inrikes-att
departementet har för länsstyrelseorganisationenansvaret och Finans-
departementet givetvis ekonomiskt Det uppenbartett dettaär attansvar.
delade mellan eller fyra statliga verk och sju departementtre kanansvar
bidra till administrationen onödigtgöraatt tungrodd. kan inteDet ute-
slutas del de administrativa svårigheternaatt under år 1995 måsteen av
hänföras till detta förhållande. Tendensema till sektorisering kan gene-
rellt ha varit starkare på densett centrala nivån inom den statligaän
verksamheten på regional nivå.

Samtidigt det ofrånkomligt samtligaär berörda myndigheter ochatt
departement kompetens och intressenrepresenterar det nöd-ärsom
vändigt tillföraatt processen.
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påsamordningsansvarJordbruksverketsutredningen övervägsI om
skulleytterligare. Ettmarkeras sättbordemyndighetsnivå varacentral

frågaiföreskrifterutfärdaskallJordbruksverketföreskriva omattatt
samrådföri ställetsamråd med""efterkultunniljöstödenochmiljö-

för intedockhar attUtredningen stannatfackmyndighet.berördmed"
måsteordning. Detnuvarandetillförhållandeiändringnågonföreslå

berördademellansamarbetesmidigtpåkravhögaställas ver-dock ett
såvälundvikerochdepartementen attmellan-liksomken man-

lösningar.krångligaonödigtbeslutsprocesserutdragna som

erfarenheternapåTa7.5 vara

förbättras,kontinuerligtbehöverjordbrukspolitikenDen gemensamma
Därför detinnehåll.till sitt ärformeradministrativasinasåväl i som

ochutvärderatillförfungerande att tavälmed systemviktigt vara,ett
detta ibörtidigareSom nämntserfarenheter.vidarebefordra vunna

verk. DetcentralaövrigaochJordbruksverketpåankommahandförsta
ocherfarenhetervidarebefordrarlänsstyrelsernaviktigt syn-också attär

förvaltningen.inomjordbrukareenskildafrånsåvälpunkter, som
mednämnderellerrådsärskildainrättatharlänsstyrelserNågra

landsbygdsintressen.livsmedelsindustri ochlantbruks-,förrepresentanter
förtroendevalda före-och/ellernäringens representanterdessa ärI organ

fungerafrånvariera,kan attmedsyftetformellaträdda. Det organen
tilllekmannastyrelselänsstyrelsens attrådgivande gentemotorgansom

landsbygds-frågoriuppföljningsorganochpolicy-idégivare, omvara
informations-emellertiddethandlarfallsamtligautveckling. l enom

återkopplingskanal.och en
erfaren-metod förbradettauppfattningutredningen ärEnligt en

kanallmänhet. Detberördochmyndighetmellandialogochhetsutbyte
utvecklaellerlösningdennalänsstyrelser prövaför flerskäl attfinnas

samrådsformer.andra

ansvarsförhållandenFörändrade7.6

förtalarskälstarkadetframhållit finnsredanutredningen enSom som
hand-länsstyrelsernamöjligtlångt ärdet sådärarbetsordning somsom

rollfördel-tydligareskapatillbidrarärenden. Detenskilda attlägger en
Jord-främstmyndigheterna,centralaoch delänsstyrelsemellanning

övervakandeochutvecklandesamordnande,harbruksverket, merasom
jordbrukaren kanenskildedenangelägetockså attfunktioner. Det är
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vända sig till myndighet i samtliga ärenden EU:s jordbruks-rören som
stöd och regleringar, och det naturligt detta skerär regional nivå,att
så jordbrukaren möjligt.nära Länsstyrelsen har också de bästasom
förutsättningarna bygga kännedom de enskilda jordbruks-att upp en om
företagen, vilket goda förutsättningar för bra myndighetsserviceger en
och effektiv kontroll.en

detNär gäller flertalet stödformer har länsstyrelsen redan denna roll.
System bygger på nationella kvoter har dock i huvudsak handlagtssom
och beslutats på central nivå. Det ligger i sakens nationellanatur att
kvoter kräver formnågon central fördelning. kanDet då ratio-av vara
nellt lägga hela handläggningen på centralatt myndighet Jord-en som
bruksverket. dennaDet lösning hittills gällt frågaär i mjölk-som om
kvoter, handj fördelning bidragsrätter för och dikor ochav am-
tackor och dessutom för produktionsplatsnummer och öronmärken.

Denna ordning har förmodligen varit helt nödvändig i introduktions-
skedet. Samtidigt visar dock erfarenheterna det från den enskildeatt
jordbrukarens synpunkt kan nackdel ha med tvåatt göraattvara en
myndigheter, och det kan svårare kommunicera medatt attvara en cen-
tral myndighet med regional. länsstyrelsenFörän innebär det deladeen

för stödhanteringen svårigheter få tillräckligtansvaret godatt över-en
blick vilka stödformer det enskilda jordbruksföretagetöver åtnjuter och

ändå får frågor beträffande stödformeratt inte harman som man ansvar
för.

följandeI avsnitt pekar utredningen på några olika principlösningar
för hur dessa stödformer kan handläggas, A-alternativen byggervarav

principen prövningen enskilda stödärenden i huvudsak skallatt av
ske på länsstyrelsen. sådanEn handläggningsordning inteär utan pro-
blem. Eftersom slutlig fördelning ändå skall ske Jordbruksverketen av
uppstår delat beslutsansvar, där länsstyrelsen för prövningett ochsvarar
prioritering det enskilda ärendet, och Jordbruksverket bestämmer vil-av
ket utfall vilken kvottilldelning detta leder till. Från rättssäkerhets-- -
och kontrollsynpunkt det nödvändigt klargöraär det formellaatt var
beslutet ligger. Utredningen har för beslutsinstans detstannat att när
gäller fördelning kvot bör Jordbruksverket, medan länsstyrelsensav vara
uppgift i A-alternativen blir förmedlande och beredande.

Vinsten med alternativen måste granskas och värderas utifrån vad de
innebär för effektiviteten i arbetet jämfört med dagens såväl isystem
ekonomiskt administrativt hänseende.som

Utgångspunkten för val mellan olika alternativ måste de:attvara

kostnadseffektiva dagensär än system,mer-
inte leder till oklarheter i beslutshänseende,-
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regelverk.medförenliga EU:sär-

allaifördelardet såuppfattningutredningens är attstoraDet attär
enskildeoch denregionalt,handläggshuvudsakiärenden attenskilda

handlägg-ärenden,länsstyrelsen i allasig tillvändajordbrukaren kan att
bör Even-alternativ Aprincipskissemas prövas.enligtningsordningar

vid vissaförsöksverksamhetinledningsvis skedettatuellt kan engenom
beslutsför-oklarafarhågordeviktigtlänsstyrelser. Det är att om

utredningen berörthandläggningomständligarehållanden och ovansom
åstadkommaskallSyftetdetaljutformning.vid attbeaktas varaennoga

handläggningsordning.och tydligareenklareen

mjölkkvotermedHandel7.6.1

Alternativ A7.6.1.1

önske-anmälanlänsstyrelsenpåalternativ bygger emottarDetta att om
jordbrukaren.frånmjölkkvoterförsäljningköpmål avresp.om
prioriterings-eventuellochregiontillhörighetfastställerLänsstyrelsen

databasernadetilluppgifterna någonförLänsstyrelsen treklass. över av
hanteringen.dettaefterJordbruksverketoch övertar

erforder-ochefterfråganutbud och görJordbruksverket stämmer av
andelverket hurbeslutarkvotbrist påVid storberäkningar.liga av

motsvarande för-Vid överskotttillgodoses.skall görsbegärda köp som
betal-ochfaktureringsedanJordbruksverket hanterarsäljarna.tilldelning
resul-ochmjölkkvotersäljafår köpa rapporterarning till dem resp.som

länsstyrelsen.tilltatet

Alternativ B7.6.1.2

därkösystem,alternativ medi Afördelningenalternativ ettBI ersätts
densammai övrigtHanteringengår före.prioriteringar äreventuella som

registrerartill länsstyrelsengåransökand.v.salternativ A,för att som
detJordbruksverket hanterarochregionenfördatabasenuppgifterna i

beslutet.slutgiltiga

Alternativ C7.6.1.3

mjölkkvoter skerhandelallinnebäralternativDetta att genomav
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Svenska Mjölkproducentemas Riksförening, SMR. Samtliga uppgifter
skulle sedan i efterhand överföras till Jordbruksverket. Danmark prakti-

denna metod.serar
Fördelen med detta skulle SMR skulle kunna "över-system attvara

boka" kvotema samtidigt ansvarig för eventuella avgifter.som man vore

Alternativ7.6.1.4 D

Handel med mjölkkvoter enligt dagens där Jordbruksverket fårsystem,
in anmälningarna från mjölkproducentema och beslutar såväl köpom

försäljning.som om
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mjölkkvoterHandläggning av
Alternativ A

JordbruksverketfastställsPrioriteringsregler av

SäljarenKöparen
Anmäler önskemåltillbeställningSkickar sin om--
försäljning till länsstyrelsenlänsstyrelsen

i AiA

Länsstyrelsen
köparens/säljarens befogenhetKontrollerar-

regiontillhörighetIdentifierar-
köparen/säljaren i prioritetsklassPlacerar ev.-

respektive databasbeställning tillGör

Jordbruksverket
och efterfrågan itillgångStämmer av-

respektive region

balans:Vid
samtliga beställningar ochExpedierar-

enligt önskemålförsäljningar

Vid obalans:
köp/försäljningarprioriteradeExpedierar0

köp/försäljningar medresterandeExpedierar-
procentuellt utfall baserat på tillgång ochett

efterfrågan

FaktureringBetalning

Alternativ B
inlämnade önskemålmed skillnadenför alternativ A,ordningSamma attsom

medi i stället förexpedieras i turordning kösystemförsäljningochköp ettom
fördelningprocentuellen

alternativ ochA B.mjölkkvoterHandläggning7.1Figur av -
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Handjursbidrag7.6.2

7.6.2.1 AlternativA

Jordbrukaren intentionsanmälan till länsstyrelsen kontrollerargör en som
behörighet och meddelar jordbrukaren eventuella fel. Godkänd anmälan
registreras sedan i Jordbruksverkets databas.

Slakteriet sin anmälan till Jordbruksverket. Verket beslutargör om
utbetalning till jordbrukaren och information överförs till länsstyrelsen.

Alternativ7.6.2.2 B

Detta alternativ kräver ingen intentionsanmälan från jordbrukaren utan
Slakteriet anmälan direkt till Jordbruksverket. Verket kontrollerargör
behörighet och verkställer efter beslut utbetalning till jordbrukaren. Om
några oklarheter finns, hänskjuts ärendet till länsstyrelsen prövarsom

stöd kan utgår. Beslut eller avslag meddelas sedan till Jordbruks-om
verket verkställer eventuell utbetalning.som

Alternativ7.6.2.3 C

Bibehållande dagens innebär ansökan handjurs-system attav som om
bidrag via slakteriema hos Jordbruksverket. Ansökan bidrag vidgörs om
slakt föranmäls intentionsanmälan till Jordbruksverket ocksågenom som

utbetalning.verkställer
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Handläggning handjursbidragav
Alternativ A

Jordbrukaren
eGör intentionsanmälan till- en

länsstyrelsen

Länsstyrelsen
Kontrollerar behörighet-
Meddela: jordbrukaren fel- ev. I gRegistrerar godkänd anmälan-
i SJV databas:s

SJV
godkänd anmälanOm-

föreligger utbetalninggörs
till JordbrukarenSlakteriet

överförs tillInformation-anmälan tillGör SJVr länsstyrelsen

alternativhandjursbidrag A.Handläggning7.2Figur av -
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Handläggning handjursbidragav
Alternativ B

Jordbrukaren ---

Slakteriet
Gör anmälan till SJV-

ml
Kontrollerar behörighet-
Om allt OK: betalningen-
verkställs
Om problem finns: ärendet-
hänskjuts till länsstyrelsen

l T
Länsstyrelsen

Prövar osäkra fall-
Beslutet meddelas SJV- som
expedierar utbetalningev.

Figur 7.3 Handläggning handjursbidrag alternativ B.av -
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tackoroch dikorför samtBidragsrätter7.6.3 am-

Alternativ A7.6.3.1

vid före-länsstyrelseÖver- "säljarens"anmäls tillupplåtelseeller som
Transaktionemanationelltillavdragfallkommande re-gör reserv.

länsstyrel-till "köparens"ochregistercentralti rapporterasgistreras ett

se.
bidragsrätterjordbruksföretagspåregisterhållerLänsstyrelsen resp.

tillräckligtkontrollerar storbidragsansökningar attsamthandläggeroch
eventuellabeslutarLänsstyrelsenutnyttjas.bidragsrättemaandel omav
nationelladentillförsdessatillochbidragsrätter attindragningar serav

reserven.
länsvisfördelningbidragsrättemasregisterförJordbruksverket över

nationellfördelarsamt reserv.

Alternativ B7.6.3.2

anmälningarJordbruksverketdär emottardagens omEnligt system
till denbidragsrätteröverförfallförekommandeupplåtelse, ielleröver-

nationelladenfrånbidragsrätterfördelarnationella res-samtreserven
erven.

djurmärkenBeställning7.6.4 av

Alternativ A7.6.4.1

medlänsstyrelserna,påskerdjurmärkningförbrickorBeställningar av
skalldettaHusdjursskötsel. FörSvensk attfrånmedverkaneller utan

centralmedintegreradelänsstyrelsersamtligamåstemöjligt envaravara
meddataöverföringmedelleron-lineJordbruksverket,databas på av

intervall.vissa

Alternativ B7.6.4.2

brickornaförutsatttillverkare,valfri attbeställa hoskanJordbrukaren
krav.uppfyller EU:s
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7.6.4.3 Alternativ C

Enligt dagens där beställningar djurmärken sker antingen hossystem, av
Jordbruksverket eller hos Svensk Husdjursskötsel.

7.7 Resursfrågor

viktig frågaEn för utredningen resursbehoven för administreraär denatt
jordbrukspolitiken. Statskontoret har därför utredningengemensamma

uppdrag genomfört studie möjligheterna effektivisera stöd-atten av
hanteringen. den harI bl.a. ingått enkät till samtliga länsstyrelseren om
deras resursanvändning och behov. Med stöd enkätsvaren harav en

lantbruksdirektörer på utredningens uppdrag gjort analysgrupp en av
hur resursbehovet fördelar sig mellan olika länsstyrelser i form av en
"fördelningsnyckel". Statskontorets och lantbruksdirektöremas rapporter
återfinns under bilagoma ochI harDärutöver utredningen besökt när-

hälften alla länsstyrelser för få djupare bild hurattmare av en av man
genomfört handläggningen.

7.7.1 Resursanvändningen under åren 1995 1996-

Som utredningen redan framhållit år 1995 extraordinärt år detett närvar
gäller jordbruksadministrationen i Sverige. EU-medlemskapet innebar en
mycket radikal förändring jordbrukspolitiken. En pågående föränd-av
ringsprocess 1990 års livsmedelspolitiska beslut- avbröts och ersattes-

sin Avregleringen återregleringmotsats. ochersattesav av en omreg-
lering. Ett regelsystem i byggtsEU successivt under många årsom upp
skulle i Sverige införas Det naturligt dettaöver skapadeärnatt. atten
extraordinära påfrestningar förvaltningen i samtliga led.

Dels skulle på myndigheterna bygga helt administrativaman upp nya
rutiner och tillämpa helt regelsystem, dels skulleett tillnytt attman se
de regelsystemen blev kända bland dem berördes, dvs. i förstanya som
hand jordbrukama. Fungerande samarbetsformer mellan myndigheterna
skulle också byggas Den mängden nyheter gjorde det ocksåstoraupp.
svårt redan från början hitta de ändamålsenliga arbetsformemaatt mest
och samordna olika arbetsuppgifter på bästa Olika inslag i densätt.

jordbrukspolitiken introducerades successivt, tillämpnings-gemensamma
föreskrifter fram samtidigt handläggningen påbörjades,togs ADB-som
rutiner ibland otillräckliga etc.var
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ända-medel förtillfördeslänsstyrelsernaJordbruksverketSåväl som
till 163kronormiljoner112ökade frånJordbruksverketsmålet. ram
tidigarepersonaldeninnebarårsbasis. Dettapå attkronormiljoner som

"Verketsramanslaget.tillfördessakanslagfrån överfinansierats resurser
följd EU-oförändradeidärmedkommer sett attstort avsom envara

försärskildahafttidigareeftersommedlemskapet om-resurserman
bil.10,1994/95: 100beslut" prop.årsenligt 1990ställningsprogrammet

20.s.
personal-drogsjordbruksverk år 1991bildandet StatensVid av

möjligheternabegränsathar att%. Dettamed 25caresurserna ner
verk-huvuddeleneftersomverksamhetexisterandeinomomprioritera av

EU-medlemskapet.påverkasmyndighetenvidsamheten av
uppbygg-fått koncentrerashartillgängliga ADB-resursernaDe

har fåttverksamhetinnebärvilket attnaden EU-systemen, annanav
harorationella DessutomäldremedADB-stöd eller system.skötas utan

kravdefullt tillgodoseförtillräcktinteanvisade attde somresurserna
förunderlagsvenska kravrapporteringshänseendeställer i samtEU

ochfondkoordinatorsrollenmedArbetetanalyser EU-systemen.olika av
utbetal-Jordbruksverketackrediteringenförförberedelsearbetet somav

uppskjutits.ocksåningsställe har
årsbasis.påkronormiljonermedökade 80Länsstyrelsemas ram

komsakanslagfrånfinansieratstidigarepersonalinnebarDetta att som
komLänsstyrelsemasramanslaget.finansierasi stället över resurseratt

EU-medlem-följdoförändradeidärmed settstort avatt som envara
omställnings-medel försärskildahafttidigareeftersomskapet, man

omfattandefått vidkännaslänsstyrelsernaSamtidigt harprogrammet.
1995-98.periodenunderkronormiljoner293%besparingskrav 17-

varithaintelänsstyrelserna,enstämmigt fråndetframhållsskulle,Det
fråninsatserextraordinäraarbetsuppgifternagenomföramöjligt utanatt

uppskjutnaövertidsuttag, etc.semestrarmed högasida,personalens
arbets-andraprisettillocksåskeddeEU-stöden attmedArbetet av

skötsbyggnadsfrågormiljöinsatser,information, etc.allmänuppgifter -
upp.

erfarenheternadelkunnatendastegentligenharUtredningen ta av
kulturenhetemaochMiljö-motsvarande.ochlantbruksenhetemafrån

dennaochkulturmiljöstöden,ochgäller miljö-detfrämstberörs när
utredningensiförränallvari pågånginte kommabörjadebehandling

sigvisastödformer ändock dessaSannolikt kommer attslutskede. vara
förhållandevis detal-Regelsystemenövriga.de ärarbetsintensiva änmer

enskildeför dentillämpasvåravisa sigkanjerade och attvara
Även sannoliktstöddessakontrolloch äruppföljningjordbrukaren. av

stöd.övrigaförkrävande änmer
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Miljö- och kulturstöden bidrar till knappastår 1996 kommeratt att
bli väsentligt mindre arbetskrävande för år 1995. det talar ocksåFörän

hel del ansökningsrutiner kommer förändras, för underlättaatt att atten
samordning och helt identifikationssystem skall införas.att ett nytt
Samtidigt arbetsuppgifterkommer sådana inom jordbrukssektom som
åsidosattes under år 1995 kräva uppmärksamhet under år 1996.att mer

och miljöstöd införts förstmed vissa år och heltI 1996att att ett nytt
identifikationssystem införstroligen år informationsbehovet till1997, är
jordbrukarna fortfarande de varföråren, detta måstenärmastestort
beaktas resurstilldelningen.vid

Arbetsbelastningen länsstyrelsernapå kommer således inte minskaatt
under år 1996.

Även Jordbruksverketför innebar år 1995 arbets-extremt storen
belastning hård prioriteringmed de arbetsuppgifter nöd-en av som var

genomförandetvändiga för stödsystemen. Arbetssituationen påver-av
kades också förhållandevis hög personalomsättning och mångaav en
nyanställningar. Personalen skulle sig i arbetsuppgifter,sätta nya sam-
tidigt skulle ledning till dem arbetade fältet.påutesom man ge som
Svårigheterna i ADB-hanteringen komplicerade situationen ytterligare.
Genom den hårda prioriteringen arbetsuppgifter kommerår 1995av

år kräva betydande arbetsinsatser för vidareutveckla1996även att att
och möjligheter börja konsolidera verksamheten.systemen attge

Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet har fått förextra resurser
under 1996 arbeta med jordbruksstöden. haråren 1995 Dessaatt -

till inlåningoch används och anställning personal bl.a.använts av som
arbetat med utformning och tillämpningsanvisningar miljöstödsför-av

infonnationsinsatser, utbildningsfrågor,ordningen, planering för uppfölj-
ning och överklaganden miljöstödsbeslut. Riksan-utvärdering samt av
tikvarieämbetet har miljoner kronor i tilläggsbudget för sin del i3,2

Ämbetetadministrationen miljöstöden. har också enligt reglerings-av
brevet i uppdrag den december31 1996 redovisa metoder föratt senast
dokumentationsuppföljning och utvärdering hur odlingslandskapetsav
kulturvärden till inom miljöstödsprogrammet.tas vara

Statskontorets studie7.7.2

Statskontoret har på utredningens uppdrag utfört studie rörandeen
möjligheterna effektivisera stödhanteringen. Uppdraget redovisas iatt
bilaga 2.
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länsstyrelsernaansvarsfördelningen mellanpåpekarStatskontoret att
handläggningsrutiner ochochpreciserasJordbruksverket måsteoch att

dessa preciseringar.enlighet medutformas idatorstöd måste
förut-fr.o.m. finnasuppfattning bör det år 1998StatskontoretsEnligt

datorstödtill utbyggt itillgånglänsstyrelserna harförsättningar ettatt
mellankontinuerligt samarbetehandläggningsarbetet att ettsamt mer

delaretablerats. Utredningen Stats-bidragssökande harochmyndigheter
denna fråga.uppfattning ikontorets

jordbruksstödadministrationenför EU:stotala resursbehovetDet av
enligt Stats-länsstyrelserna svårbedömtJordbruksverketinom ärresp.

under detendast från arbeteterfarenheter finnskontoret. Man attmenar
engångskaraktär. Under år 1996vissa insatserförsta dvs.året, när var av

dessutom till-inkömingsproblem ochfinnasfortfarandekommer det att
Genomförandetmiljöområdet.stödfonner, bl.a.flerakommer avnya

skiftenidentifikationförkrav påEU-kommissionens systemett nytt av
ytterligare ökadvilket innebärske år 1997,kommer troligen att en

länsstyrelserna.förarbetsbelastning
inteförutsättning någraunderkonstaterar störreStatskontoret attatt
förändringenjordbrukspolitik ochförändringar EU:s görs att avav

vid såvälbör arbetsinsatsemagenomförd,skiftenindentifikationen ärav
minskas frånemellertid kunnalänsstyrelsernavidJordbruksverket som

vid såväl länssty-framförs arbetslägetmotiv för dettaår Som1998. att
vidstabilt, datorsystemetrelativtJordbruksverket börrelserna varasom

i hanteringen EU-drift och säkerhetenfinnas ibörlänsstyrelserna av
blivithuvud habörstöden större.över taget

i frågaprincipiella inställningdelar StatskontoretsUtredningen om
resursbehovet.framtidadet

Jord-bedömningdelsbeskriver i sinStatskontoret rapport aven
kostnader vid verketresursbehov ochkommandeangåendebruksverket

länsstyrelserna harResursbehovet föroch1997 1998.under åren 1996,
utred-uppdrag såvällantbruksdirektörer påbedömts avgruppav en

har lämnatStatskontoret. Gruppenningen rapport somensom av
fördelningsnyckelockså tagit framharredovisas i bilaga Dessa aven

resursfördel-totalavilken denlänsstyrelserna,mellan oavsettresurserna
försåväl Inrikesdepartementettill förkanningen stor nytta somvar

länsstyrelserna internt.
föreslåsdecentraliserade konceptetbedömer detStatskontoret att som

vid Jordbruks-personalbehovetminskabörgälla fr.o.m. år 1998 även
handläggningsarbetet kommerpekar påverket. Statskontoret attatt

datorstöd,deras generellaförlänsstyrelserna inomutföras vid ramen
StatskontoretJordbruksverket.frånminska behovetvilket bör supportav

uppgifterinsamlingomfattning kommeralltockså i störreatt avmenar
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formerkunna inordnas i olika elektronisk data-från jordbrukama att av
insamling.

det från med bör kunnabedömer därför och år 1999Statskontoret att
resursbehovet för dessa uppgifter vidförutses avsevärd minskning aven

Jordbruksverket.
vid länsstyrelsernaVid bedömningen resursbehovet Stats-menarav

arealstödet börytterligare effektiviseringar i hanteringenkontoret att av
de % den särskilda utred-kunna ske med 30 % år 1998, 20utöver som

räknat med.ningsgmppen
bedömning det bör möjligtdelar StatskontoretsUtredningen att vara

fr.0.m. reservationeffektivisera stödhanteringen år 1998.kraftigt Enatt
miljöstöden. komplexa och harbör dock läggas det gäller Dessanär är

mycket handläggningsresurser.regelsystem kräver Det ärstoraett som
i vilken omfattning dessa stöd "har sig"självfallet svårt bedöma sattatt

fått förenklad struktur och därigenomtill alternativtår 1998, en mer
lättare handlägga.blivit att

deltar inte iNaturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet någon större
för ärenden kringstödhanteringen med undantagutsträckning i själva

stöd läns-arbetar till delenöverklaganden, största ettutan som
Jordbruksverket m.fl. Under år och framgent,styrelserna, 1996, även

jordbruksstöden, inteuppföljningar och utvärderingarkrävs löpande av
Jordbruksverket har i uppdrag i samråd medmiljöstöden.minst attav

Riksantikvarieämbetet utvärdera det svenska miljö-Naturvårdsverket och
före aprilUppdraget skall redovisas den 1997.ersättningsprogrammet. 1

fåoch Riksantikvarieämbetet kommer sannoliktNaturvårdsverket att en
uppföljning utvärdering i vilken graddet gäller ochcentral roll när av

kulturkvalitetsmålen har Någon stödhantering, ioch uppnåtts.miljö-
effektivisera finns inte verken. kanomfattning, Snararestörre att

kommande utvärd-arbetsuppgifter bli i samband medoch störreansvar
inkl. förenklingareringar och utveckling systemen.av

ADB-stöd7.7.3

faktum utvecklingenlyfter sin fram detStatskontoret i attrapport av
efter andra förut-informationsteknologin går mycket snabbt. skerDen

traditionella centralatiotal år sedan. Dåsättningar för baraän ett var
och lokalamöjlighet fanns. dag har PC-teknikden enda Isystem som

regionalspridning förutsättningarna försådan kapacitet ochnät atten
radikalt. Standardiserade gränssnittdatabehandling har ändratsoch lokal

koppla ihoputvecklats så det möjligtharoch äratt attprogramvaror
tidigare. EDI-teknik ochmycket enklareolika på sätt änettsystem
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avgörande ändrat förutsättningarna för elektroniskhar påInternet sättett
kommunikation mellan myndigheter och uppgiftslämnare och dessa
möjligheter kommer utvecklas ytterligare.att

Statskontoret för IT-stödet bör möjligt liggaatt ansvaretmenar om
utförpå den myndighet arbetet med stöden. skulle underlättaDettasom

effektiv lämpliga delaranpassning till regionala krav.systemeten av av
faktum länsstyrelserna själva kan samspeletpåverka mellanDet att

datorstödet och handläggningsrutinema användargränssnittet börsamt
enligt Statskontoret leda till effektivare handläggning. Statskontoreten

också det inte bör finnas någon motsättning mellan decen-att ettmenar
ADB-stöd och Jordbruksverkets fondkoordinator.traliserat ansvar som

har, efter beslut riksförbundsstämman årLRF 1995, startat ett
projekt syftar till fram strategi det inforrnationstekno-att tasom en

Syftet utforma för lantbrukskoop-logiska området. LRF ochär att en,
IT-lösning vänder sig till jordbrukaren,erationen, ochgemensam som

kommer omfatta användare. höghastighetsnät200 000 Ettattsom ca
skall binda ihop värddator med de kooperativa företagen, SLUt.ex.en
och Jordbruksverket för användaren skall nå allt ochatt ett samma
ställe sitt IT-fönster.genom

lyft framUtredningen har tidigare principen bör denatt attvara
myndigheten; länsstyrelsen.sökande skall ha kontaktpunkt med Utred-en

uppfattning det bör möjligtningen delar Statskontorets att attom vara
hämta redan insamlade uppgifter den sök-databas omur en gemensam

stödgivning. Redan underandes identitet och andra data år 1996om
ansökningsblanketter, skickas till jordbrukarna,kommer de ut attsom

förtryckta med identiñkationsuppgifter avseende fastighetsbeteck-vara
särskild bilaga med förtryckta skiften ochningar och åkrar och grö-en

dor.
effektivteffektiv handläggning skall ske med ADB-stöd. Prin-En

i digital form diskettcipen bör den ansökan kan på ellergörasattvara
länsstyrelsen. Självfallet skall det ocksåvia direktuppkoppling mot vara

möjligt lämna ansökan och andra uppgifter sedanatt papper, som
hos länsstyrelsen i länsstyrelsen skall detADB-systemet. Hosmatas

uppgifter för varjefinnas gårdsprofil med alla relevanta berört jord-en
bruksföretag. innebär jordbrukaren vid varje ansökningstillfälleDet att
endast behöver anmäla förändringar eller kompletteringar till de upp-
gifter redan finns. Ansökningsblanketten, sig den påärsom vare papper
eller fonn, skall förtryckt med kändai digital också samtliga rele-vara

data.vanta
den Statskontoret föreslagna principlös-Utredningen attanser av

för utvecklingenningen bra utgångspunkt integrerat ADB-ettvara en av
Jordbruksverket. utformat förför länsstyrelserna och Förslaget ärsystem
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handläggningen arealstöd. börDet kompletteras så samtliga före-attav
kommande stödfonner kan hanteras inom dettaFör krävssystemet.
också medverkan Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket, vilkaav
också skall kunna datagöra för sinuttag uppföljning.systemetav ur
Det krävs också lösningar för länsstyrelsemas medverkan i handlägg-
ningen stöd och regleringar med nationella kvoter, där alla ansök-av
ningar före det slutgiltiga beslutet skall i centraltavstämmas register,ett
för besked hur andel kan tillgodoses.om som

Jordbruksverket bör i samverkan med länsstyrelserna, Riksantikvarie-
ämbetet och Naturvårdsverket utveckla ADB-system förett gemensamt
handläggning stöd och regleringar inom den jordbruks-av gemensamma
politiken. Utredningen förutsätter därvid kan utgå från den prin-att man
ciplösning utredningen tagit fram. En kostnadsjämförelse mellansom en
vidareutveckling nuvarande och alternativa måste ocksåsystemav av
goras.

7.7.4 Resursbehoven på sikt

Statskontorets studie således stöd för slutsatsen det bör finnasattger en
hel del besparingar på jordbruksadministrationengöraatt från år 1998
och framåt i förhållande till dagens resursbehov, såväl inom länsstyrel-

inom Jordbruksverket. Den uppfattningen bekräftas deserna som av
samtal utredningen haft med företrädare för de berörda myndigheterna.

Om den rationaliseringspotential framkommit skall kunna för-som
verkligas krävs dock antal åtgärder för förenkla stödhanteringenett att
och därmed administrationen. Utredningen har identifierat några om-
råden särskilt viktiga i detär avseendet:som

decentraliseradEn stödhantering där handläggare länsstyrelserna-
kan arbeta med helhetsbild de berörda jordbruksföretagen. En-en av
ligt utredningens uppfattning handläggningär så de berördanäraen
företagen möjligt inte bara kundvänligt, på sikt ocksåsom utanmer

lättadministrerat och därför ekonomiskt.mer mer
En långtgående datorisering där i princip samtliga led i processen,-
från ifyllande ansökan till utbetalningar, sker med hjälp ADB.av av

Enkla och tydliga handläggningsrutiner ändrar så lite möj-som- som
ligt, och egentligen bara för möjliggöra förenklingar.att

Detaljregler undviks och uppgiftslämnandet begränsas till vad- som
oundgängligen nödvändigt.är
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delvisSverige bararåderproblemområdena översistnämndatvåDe
nödvändigtdetDärförregelsystem.bundet EU:s ärgradi högoch är av

insti-olikamyndigheter och EU:ssvenskamellandialogaktivmed en
Jord-viktigtpolitisk nivå.stöd på Deterforderligt ärmed atttutioner -

kandepartementmyndighetercentralaberördaövrigabruksverket, samt
för-förslagutarbetaförutredningsresursererforderligaavdela att om
för-underlag förkontrollsystemochhandläggningsrutinerenklade som

handi förstarelevantaEU-kommissionensmedhandlingar organ,
medmedlemsländermed andrasökasbör motsvar-SamarbeteFEOGA.

ande intresse.
inomförenklingsmöjlighetemaanledningocksåfinns överDet att se

svenskagällandebesluta Demyndigheter kansvenskaden ram som
erfarenhetlängrekort tid ochtill underkommithar utanregelsystemen

dentillämpningmedlemsländemaspåkravvad EU:s gemensam-avav
ifrågasättaskaninnebära. Detbehöveregentligenjordbrukspolitikma

vaddetaljregleringiibland gått längre egent-ärSverigeinte somom
utvärderingsystematisknödvändigt. Ensigvisakommerligen att vara

såväl förförenklingaråstadkommasyfteiregelsystemgällande attav
därför angelägen.förvaltningenför ärjordbrukama som

beror påstarkt.resursbehovet DetvarierardellänsstyrelsernasFör
jordbruksföretag, varia-mängdensammansättning,jordbruksnäringens

avståndgeografiskakan utgå,vilka stödföretagsstrukturen,itioner som
lantbruksdirektörer gjort påerfarnabedömningDenetc. gruppsom en

väl-uppfattning såutredningensenligtuppdragutredningensbl.a. är
iredovisas"fördelningsnyckel"möjligt.det Dengrundad är somsom

budgetarbetet.iunderlaganvändasdärför kunnabörbilaga 3 som
inombudgetarlängre någrahar inteLantbruksverksamheten egna

delkunnadäremotFördelningsnyckel bör utgöralänsstyrelsen. en av
mellanskall fördelasramanslagenhurbedömningenvidunderlaget av
fördel-bakombehovsanalys liggerbör denLikasålänsstyrelserna. som

länsstyrel-inombudgetbehandlingenvidanvändaskunnaningsnyckeln

serna.

utredningsbehov7.8 Fortsatt

harmiljöstödenresursbehov förochadministrationBedömningen av
tiofyra definns förendasterfarenhetereftersomsvåravarit göraatt av

efterdärförbörmiljöstödenavseendeavstämning görasmiljöstöden. En
1996.stödåret

förkontrollsystemenregel- ochutredningen konstateratharVidare att
kontraproduktiva.riskerakankomplexa ochmiljöstöden attt.o.mär vara
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finnsDet risk jordbrukama helt enkelt inteatt vågar söka stödenen
beroende på oklarheter i regelverk, med tyngdpunkt pâ sanktionsreg-en
lema.

En regelsystemet böröversyn därför med siktegöras påav att
förenkla regelverket och reda juridiska oklarheteratt vad gällerut
sanktioner. Utredningen förutsätter dessa frågor kommer spelaatt att en
central roll vid den utvärdering skall det svenskagöras miljöer-som av
sättningsprogrammet.

7.9 Utredningens förslag

bakgrundMot de överväganden redovisats i detta betänkandeav som
föreslår utredningen följande:

Utredningen förordar statsmakterna fortsattatt decentra-överväger en
lisering handläggningen EU:s jordbrukspolitik iav av gemensamma
den mån åtgärderna riktar sig direkt till enskilda jordbruksföretag.
Strävan bör samtliga enskilda ärenden i huvudsakatt hosprövasvara
länsstyrelserna och den enskilde jordbrukaren kan vändaatt sig till
länsstyrelsen i alla ärenden EU:s jordbruks-rörsom gemensamma
politik. Utredningen har redovisat några principförslag till decent-en
raliserad handläggning också sådana ärenden natio-styrsav som av
nella kvoter.

Länsstyrelserna bör enligt utredningens uppfattning eftersträva en
kundorienterad handläggning. Det kan önskvärt varje jord-attvara
brukare har "kundmottagare" han/hon kan vända sig till ien som
princip i samtliga ärenden, och har god överblick detöversom en
enskilda företagets situation. Samtidigt det viktigt medär projekt-ett
orienterat och enhetsövergripande arbetssätt, så expertis inomatt
olika enheter nyttiggörs verksamheten. Kontrollverksamheten måste
genomföras skild från handläggningen stödärenden. Det viktigtärav

jordbrukamas erfarenheter ochatt synpunkter väl till Etttas sättvara.
åstadkomma detta kan särskildaatt lantbrukarråd knyts tillattvara

verksamheten.

Statens Jordbruksverk bör i samverkan med Riksantikvarieämbetet,
Naturvårdsverket och länsstyrelserna genomföra datoriseringen av
stödhandläggningen där ansökningar kan digitalt, överförasupprättas
via direktuppkoppling eller diskett och handläggas ADB.per genom
Systemet bör sådant det underlättar decentraliseradatt hand-vara en
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horisontell integra-vertikalsåvälmöjliggörochläggning ensomen
uppdrag,utredningenshar påStatskontoretlänsstyrelserna.tion inom

förprinciplösning ettkonsulthjälp presenteratmedoch enav en
lösningdennaförordarUtredningen attdecentraliseratsådant system.

utvecklingsarbetet.fortsattautgångspunkt i denblir en

lantbruks-ochStatskontorethjälpmedhar,Utredningen gruppenav
läns-mellanfördelaförnyckelframtagit attdirektörer, resurseren

jordbrukspolitiken.denadministeraförstyrelserna att gemensamma
vidsåvälbeaktasfördelningsnyckeldennaföreslårUtredningen att

budgetbe-vidanslaglänsstyrclsemasprövningstatsmaktemas somav
jus-behövaFördelningsnyckeln kanlänsstyrelserna.inomredningen

1996.miljöstöden åravstämningenefterteras av

bedömtöversiktligtuppdragutredningenspåocksåharStatskontoret
detförordarUtredningenjordbruksverk. atthos Statensresursbehovet

jord-till Statensanslagenprövningstatsmaktemasvidbeaktas av
bruksverk.

för-skall kunnaframkommitrationaliseringspotentialdenOm som
stödhante-förenklaföråtgärderantaldock attkrävsverkligas ett

identifieratharUtredningenadministrationen.därmedochringen
avseendet:detiviktigasärskiltområdennågra ärsom

länsstyrelser-påhandläggarestödhantering därdecentraliseradEn- jordbruksföre-berördadehelhetsbildmedarbetakan avenna
såhandläggning närauppfattningutredningens ärEnligt entagen.

kundvänlig,baramöjligt inte utanberörda företagende mersom
ekonomisk.därförochlättadministreradocksåsiktpå mermer

litesåändrashandläggningsrutinertydligaochEnkla somsom-
förenklingar.möjliggöraforbaraegentligenochmöjligt, att

vadtilluppgiftslämnandet begränsasochundviksDetaljregler-
nödvändigt.oundgängligenärsom

delvisbaraSverigeråderproblemområdenasistnämndatvåDe
Därförregelsystem. ärbundet EU:sgradi högoch vi äröver av

myndighetersvenskamellandialogaktivmednödvändigtdet en
viktigtpolitisk nivå. Detstöd på ärerforderligtmedoch EU:s -

ochmyndighetercentralaberördaövrigaJordbruksverket,att
förutredningsresursererforderliga attavdelakandepartement
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utarbeta förslag till förenklade handläggningsrutiner och kontroll-
underlag för förhandlingar medsystem EU-kommissionenssom

relevanta institutioner, i första hand FEOGA. Samarbete bör sökas
med andra medlemsländer med motsvarande intresse.

finnsDet också anledning förenklingsmöjlighetemaöveratt se
inom den svenska myndigheter kan besluta De gäll-ram som
ande svenska regelsystemen har kommit till under kort tid och

längre erfarenhet vad kravutan EU:s på medlemsländemasav
tillämpning den jordbrukspolitik egentligenav gemensamma
behöver innebära. kanDet ifrågasättas Sverige inte ibland gåttom
längre i detaljreglering vad egentligenär kommer visa sigattsom

nödvändigt. En systematisk utvärdering gällande regel-vara av
i syfte åstadkomma förenklingarsystem att såväl för jordbrukama

för förvaltningen därför angelägen.ärsom

En långtgående datorisering där i princip samtliga led i processen,-
från ifyllande ansökan till utbetalningar, sker med hjälpav av
ADB.

Det enligt utredningensär uppfattning och enligt vad utredningen
inhämtat under arbetet här den rationaliseringspotentialenstörsta
ligger. För det skall kunna realiseras fulltatt krävs det dockut
anpassningar i de krav handläggningenpå ställs från EU. Försom
närvarande nödvändiggör dessa betydande manuell hantering.en
Enligt uppgift från FEOGA:s revisionsavdelning dockär man
beredd denna handläggningatt överförsacceptera att till ADB. De

rutinerna bör dock läggas fast i samråd med FEOGA, sånya att
kan försäkra sig kontrollkraven tillgodoses.attman om

finnsDet skäl talar för tvister uppkommer mellanatt jord-som som
brukare och myndighet till följd beslut och/eller handläggningav av
EU:s förordningar skall kunna överklagas till allmän förvaltnings-
domstol. Som tillsynsmyndighetcentral kan förfarande med Jord-ett
bruksverket första instans visserligen ändamålsenligt försom attvara
utarbeta praxis i vissa frågor. Principiella skäl talar dock för över-att
klaganden skall till/allmän förvaltningsdomstol. Jordbruksverket
bör dock ha för följa regeltillämpningenett att och praxis-ansvar upp
utvecklingen inom länsstyrelserna. Utredningen föreslår därför att
Jordbruksdepartementet reglerna föröver överklaganden i syfteser

höja jordbrukamas rättssäkerhet.att
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utred-tillkommandefinnsdetkonstaterathar ettUtredningen att
be-varit svårthar göramiljöstöden. Detgäller attvadningsbehov en

eftersommiljöstödenförresursbehovochadministrationdömning av
miljöstöden. Entio avstäm-defyraförfinnsendasterfarenheter av

1996.stödåretefterdärförbörmiljöstöden görasavseendening
kontrollsystemenochregel-konstateratutredningenhar attVidare

riskeraoch kankomplexa attmycket t.0.mmiljöstödenför varaär
heltjordbrukamariskväsentligfinns attkontraproduktiva. Det en

medregelverk,ioklarheterberoendestödensökavågarenkelt inte
dessaförutsätterUtredningensanktionsreglema. attpåtyngdpunkten

Jordbruksverketsförinombehandlaskommerfrågor att ramen
Riksantikvarie-ochNaturvårdsverketmedtillsammansuppdrag att,

miljöersätt-ochutvärderingsamlad översynämbetet, göra aven
ningsprogrammet.
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Särskilt yttrande

Av tf överdirektör Mats Persson

Enligt direktiven skall utredaren lämna förslag till förändringar i
och arbetsfördelningen i fråga administrationen jord-ansvars- om av

brukarstöden kan främja effektiviteten i arbetet såväl administrativtsom
ekonomiskt. De alternativ till förändrade ansvarsförhållanden isom

fråga stöd med nationella kvoter föreslås i avsnitt 7.6 visarom som
enligt utredningens mening inte på några effektivitetsvinster i nämnda
avseenden. Några kostnadsjämförelser har inte redovisats. Inte heller när
det gäller den principlösning för decentraliserat ADB-systemett som
Statskontoret med hjälp konsult har någon fullständigpresenteratav en
kostnadsjämförelse redovisats.

Systemen med handjursbidrag, mjölkkvoter och bidragsrätter för
djurbidrag sammanfaller med länsgränser nationella till sinärutan
karaktär. alternativDe till nuvarande administration redovisas inne-som
bär handläggning och beslut delas mellanatt länsstyrelserna och Jord-
bruksverket. Alternativen innebär ökade administrativa kostnader och
framför allt oklarhet vilken myndighet fattar beslut ochen om tarsom

för besluten. Länsstyrelsemas behov de uppgifter finnsansvar av som
i kan tillgodoses betydligt enklaresystemen nämligenett sätt, genom

informationen i aktuella databaseratt tillgänglig för länsstyrelserna.görs
Detta åtgärder för övrigtär redan på gång.ärsom

Beträffande Statskontorets bedömning möjligheterna tillav resurs-
minskningar vid Jordbruksverket fr.o.m. år 1999 har någon närmare
presentation denna analys inte redovisats. En sådan resursbedömningav
kan ske först vid denna tidpunkt och på grundval de förhållandenav

då gäller i fråga utvecklingen EU:s marknadsregleringar ochsom om av
stödsystem, administrativa krav från EU, ADB-utveckling etc.

Enligt utredningens mening bör de begränsade utredningsresursema,
i fråga ADB, användast.ex. på områden kan medföra påtag-om som en

lig effektivisering administrationen, såväl för myndigheterna förav som
jordbrukaren. Exempel på sådana områden elektroniskär överföringen

ansökningar och kartor samordning och förenklingsamt ansök-av av
ningsblanketter.





Kommittédirektiv

denAdministrativa konsekvenser Dir.av

jordbrukspolitiken 1995:83gemensamma

den aprilvid regeringssammanträde 20 1995Beslut

uppdragetSammanfattning av

uppgiftskall tillkallas medsärskild utredareEn göraatt en
jordbrukspolitikens admini-uppföljning den gemensammaav

länsstyrelserna, jordbruksverkför Statensstrativa konsekvenser
myndigheter, i första hand Statensoch andra berörda natur-

Utredaren skall lämnaRiksantikvarieämbetet.vårdsverk och
och arbetsfördel-till förändringar isådana förslag ansvars-

arbetet, såväl admini-främja effektiviteten iningen kansom
Utgångspunkten för ochekonomiskt.strativt ansvars-som

handläggning och beslut skallarbetsfördelningen skall attvara
berörda möjligt. Utredarenligga deså nära mottagarna som

ändamålsenlig resursfördelning mellan de be-skall föreslå en
utifrån hur stödformer påverkarmyndigheterna bl.a. EG:srörda

administrationen.omfattningen av

Bakgrund

regional förvaltningbeslutadeRiksdagen hösten 1989 om en ny
1989/90:BoU4 och rskr.bet. BoU9,prop. l988/89zl54,

bl.a. lantbruksnämndema1989/90:89. Beslutet innebar att
fr.o.m den juliskulle ingå i de länsstyrelserna 1 1991. Inya

verksamhetens inriktning ochpropositionen attangavs
fast i års livsmedels-omfattning skulle läggas 1990närmare

beslutet fastslogs dockpolitiska proposition. Redan i 1989 att
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omfattandeskulle komma krävajordbrukspolitikenden attnya
genomföra den ochskullede myndigheteråtgärder ensomav

omställningsperioden.frågorna undersärställning ges
reformeringbeslutade våren 1990Riksdagen avom en

1989/901146, bet. 1989/90:JoU25,livsmedelspolitiken prop.
ochunderströks deDärvid1989/90:327.rskr. nytt nya

imyndighetsorganisationemaställdes påökade krav som
jordbrukspolitiken.denanledning av nya

med uppgiftsärskild utredaretillkallades1990Våren atten
jordbruketsmyndighetsorganisationen påden centralaöverse

Översynen reform-bakgrund detskulleområde. göras mot av
ochlivsmedelspolitikens områdepågick påarbete som

statlig förvaltning.regional ochbeslutriksdagens nyom en
centralaslutbetänkandeföreslog i sitt DenUtredningen nya

central jord-jordbruksmyndigheten 1990:87SOU att en ny
skulle bildas ochjordbruksverk,bruksmyndighet, Statens att

samtidigtjordbruksnämndochLantbruksstyrelsen Statens
skallhuvuduppgiftmyndighetensskulle upphöra. Den varanya

Riks-jordbrukets område.samlat sektorsansvarhaatt ett
bil. bet.1990/912100 11,prop.dagen beslutade våren 1991

med utredningensi enlighet1990/911202rskr.1990/91 :JoU22,
inrättades den juli 1991.jordbruksverk 1förslag. Statens

bil.1990/912100 15,beslutade våren 1991 prop.Riksdagen
resurstilldelning1990/9l:249,rskr.1990/91:BoU14,bet. om

Resurstilldelning-lantbruksverksamheten.länsstyrelserna förtill
lantbruks-användes förbeloppmotsvarade det somen

1990/91. minimi-budgetåret Enverksamhet undernämndemas
lantbruksverksamhetenförekonomiskaför denivå resurserna

regleringsbrevet försedan ilänsstyrelse fastställdesvarjevid
de tidi-motsvarade deNivån1991/92.budgetåret resurser som

in-disponerade. krav påFortsattlantbruksnämndemagare
beslutet.ställdes också ilantbruksverksamhetenfrånkomster

lantbruks-verksamheten inomanvändas förskallInkomsterna
området.

1994/95:19, bet.hösten 1994 prop.beslutadeRiksdagen
bet.1994/95:75,1994/95:63 ochrskr.1994/95:UU5, prop.

tillämp-den svenskarskr. 1994/9521261994/95:JoU7, om
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ningen jordbrukspolitik vidEG:s svenskt medlemskap iettav
Europeiska unionen hur administrationen densamt om av

jordbmkspolitiken skulle organiseras. Igemensamma prop.
1994/95:75 viktig förutgångspunkt deanges som en
administrativa och tekniska lösningar utformas vid ettsom
medlemskap de skall frånutgå den traditionella svenskaatt
ansvarsfördelningen mellan departement och ämbetsverk.
Förslaget till ansvarsfördelning frånutgår kombinationen av
långsiktigt syftande principer för arbetsfördelning mellan
departement, myndigheter och länsförvaltning och kortsiktigen

endast i begränsad utsträckning förändra densträvan att
existerande myndighetsstrukturen. Enligt riksdagens beslut är
det central betydelse handläggningen olika bidragattav av
läggs så de berörda möjligt. fysiska kontrollenDennära som
bör också skötas regionalpå nivå. innebärDetta en
förskjutning till länsnivå. Länsstyrelserna får enligtansvaretav
beslutet det administrativa för flera EG-stöd inom denansvaret

jordbrukspolitiken. Det emellertid angelägetär attgemensamma
praxis blir enhetlig i landet inte förhållandena i olika delarom

landet motiverar något Som central sektorsmyndighetannat.av
har Statens jordbruksverk på regeringens uppdrag en
samordnande, stödjande och rådgivande roll läns-gentemot
styrelserna. Statens naturvårdsverk och Riksantikvarieämbetet
har för följa och utvärdera åtgärder inom dessaattansvar upp
myndigheters ansvarsområden.

Medel till länsstyrelsemas verksamhet lämnas i olika
former. förvaltningskostnadematäcka anvisasFör länsstyrel-att

medel trettonde huvudtitelns anslag Länsstyrel-Aöverserna
fördelasanslag på skildaDetta förramposter,serna m.m. en

varje länsstyrelse. dessa medel anvisades för budgetåretAv
1994/95 miljoner kronor för160 verksamhet inom lant-ca
bruksområdet den s.k. minimiramen. Vidare har föreskrivits

särskilt inkomstbeting från lantbruksverksamheten, vilketett
skall tillföras och användas för verksamheten inomramposten
lantbruksområdet exkl. veterinärverksamheten. budgetåretFör
1994/95 omfattar dessa medel sammanlagt miljoner35,5ca
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kronor. Länsstyrelserna har sina ordinarieäven utöver resurser
erhållit för administration landskapsvårdsstödet.resurser av

1994/95:100Regeringen har i bil. föreslagit14 attprop.
anslaget till länsstyrelserna till följd de uppgifterna medav nya

jordbruksstöd ökas med miljonerEG:s 120 kronor 18
månader. Regeringen föreslog vidare den särskilda minimi-att

och intäktsbetinget för lantbruksverksamhetenramen som
infördes budgetåret 1991/92 Riksdagenbort. har beslutat itas
enlighet med regeringens förslag bet. 1994/95:B0U12, rskr.
1994/952213. Regeringen har vidare föreslagit prop.
1994/95:100 bil. drygt miljoner kronor10 28 anvisas tillatt
länsstyrelserna engångsbelopp disponeras förett attsom
rådgivning och utbildning i samband med de uppgifterna.nya

Utredningsuppdraget

Sveriges medlemskap innebär förändringari EU stora av
jordbruksfrågor.länsstyrelsemas arbete med mängdEn stor

ärenden handläggs och beslutas länsstyrelserna. Länsstyrel-av
påverkas i varierande grad de uppgifterna. EU-serna av nya

medlemskapet innebär också vissa länsstyrelsemasatt av
tidigare uppgifter förändras eller bortfaller. omständig-Dessa
heter kan innebära den resursfördelning för närvarandeatt som

längrefinns mellan olika länsstyrelser inte ändamålsenlig.är
regeringen principerna för ansvarsfördelningenNär angav

mellan länsstyrelserna och de centrala verken i prop.
första förhållandena1994/95:75 avsågs i hand under år 1995.

anförde efter erfarenheterRegeringen det, vunnitsatt att attav
tillämpa den jordbrukspolitiken, kan bli nödvän-gemensamma
digt justera ansvarsfördelningen i syfte uppnå bästaatt att
möjliga effektivitet från såväl administrativ ekonomisksom
synpunkt. lämpligt inför de kommande budgetårenDet är att
utreda denna fråga.

särskilde utredaren skall uppföljning denDen göra en av
jordbrukspolitikens administrativa konsekvensergemensamma

för länsstyrelserna, jordbruksverk berördaStatens och andra
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myndigheter, i första hand Statens naturvårdsverk och Riks-
antikvarieämbetet. Utredaren skall gå igenom den verksamhet

länsstyrelserna har bedriva på jordbrukets och land-attsom
skapsvårdens områden och hur för denna verksamhetresurserna
fördelar sig mellan länen. Utredaren skall beakta den rolläven

Statens jordbruksverk har länsstyrelserna ochgentemotsom
belysa hur verkets styrning, bl.a. meddelarätten attgenom
föreskrifter och delegera tillsynsuppgifter, inverkar på länssty-
relsernas administration och resursförbrukning.

detNär gäller tillämpningen den jord-av gemensamma
brukspolitiken skall utredaren lämna sådana förslag till föränd-
ringar i och arbetsfördelningen mellan länsstyrelsernaansvars-
och Statens jordbruksverk kan främja såväl den admini-som
strativa ekonomiska effektiviteten. Utgångspunkten försom

och arbetsfördelningen skall handläggningenattansvars- vara
olika bidrag skall ligga såtyper nära mottagarnaav av som

möjligt. Utredaren skall föreslå ändamålsenligen resurs-
fördelning mellan de berörda myndigheterna och därvid belysa
hur administrationen EG:s stödforrner påverkarav resurs-
behovet. Utredaren skall hänsyn till länens olika förutsätt-ta
ningar, exempelvis antalet jordbruksföretag, den brukade area-
lens storlek, förekomsten områden med höga och kul-natur-av
turvärden och de särskilda arbetsuppgifter kan förekommasom
i respektive län.

Övrigt

Utredaren skall beakta regeringens direktiv redovisaattom
regionalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50, prövaattom
offentliga åtaganden dir. 1994:23 och redovisa jäm-attom
ställdhetspolitiska konsekvenser dir. 1994: 124.

Arbetet skall bedrivas i samverkan med förrepresentanter
berörda myndigheter. Utredaren bör också under arbetets gång
informera berörda fackliga huvudorganisationer och i förekom-
mande fall berörd central arbetstagarorganisation medannan
vilken har eller brukar ha avtal löner och andrastaten om
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framföratillfällebereda demanställningsvillkor attsamt syn-
punkter.

uppdragetRedovisning av

1996.den luppdragredovisa sittskall senastUtredaren mars

Jordbruksdepartementet
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Effektivare stödhantering inom för denramen
jordbrukspolitikengemensamma

1 Statskontorets uppdrag och arbetets
genomförande

Utredningen Jo 1995:05 de administrativa konsekvensernaom
den jordbrukspolitiken Statskontoret iav gemensamma gav upp-

drag 1995-11-10 studiegöra möjligheternaatt utvecklaen attav
effektiviseraoch ytterligare stödhanteringen inom den gemen-

jordbrukspolitiken CAP.samma

Enligt direktiven skulle Statskontoret möjligheternapröva att
förenkla handläggningen EU-stöden inom för de kravav ramen
på kontroll föreskrivna allmännaär krav påsamt rättssä-som
kerhet och på enhetlig tillämpning. Vid prövningen skulle sär-
skilt beaktas handläggningen stöd skallatt ligga så näraav m.m.

möjligt.mottagarna som

I uppdraget ingick vidare undersöka hur Jordbruksverketsatt
kan integreras med länsstyrelsernassystem generella datorstöd

hur insamlade uppgifter arealer ochsamt djur kan uppdate-om
på för lantbrukarna så enkeltett möjligt.sättras som

Statskontoret skulle belysa Jordbruksverketsäven roll gentemot
länsstyrelserna resursfördelningen demsamt emellan samt pröva

frågorvissa angående länsstyrelserna personalbehov.

Arbetets genomförande

Erfarenheter från administrationen stödhanteringen underav
förstadet bl.a.året har inhämtats besök vid tvâgenom

länsstyrelser vid Jordbruksverket ochsamt
Hushållningssällskapet i Skara. Vi har haft kontaktäven med
RRV och Lantbrukarnas Riksförbund LRF.

Statskontoret i november Artic1995 Software AB i uppdraggav
fram förscenario framtida hanteringatt ta ett EU-stöden av
länsstyrelseninom avseende arealstöd, generella djurbidrag och

regionala Syftetstöd. med modernt ADB-stödatt ett åstad-var
komma så effektiv, kvalitativ och säker hantering stödären-en av
den möjligt. Uppdraget har genomförts i samarbete medsom
länsstyrelsen Norrbotten.i I januari kompletterade1996 Artic

med kostnadsberäkning.scenariot en
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länsstyrelserna har analyserats. SomvidresursbehovFramtida
medStatskontoret samarbetat denhararbetedetta ut-lediett

utredningenlänsstyrelserna, iinom gettsredningsgrupp som av
förlänsstyrelsernainombehovetuppdrag överatt resurseravse

föreslå hur medlen börEU-stöden under 1997 samthantering av
för bedömningarna harUnderlaglänsstyrelserna.mellanfördelas

Utred-länsstyrelser.till samtligaenkätinsamlatsbl.a. engenom
utredningen börjantill iöverlämnade sin rapportningsgruppen

år.ifebruariav

drag frånStatskontoretsmedskettvidareharSamverkan upp
resursfördelningenangående översynCivildep artementet av

länsstyrelsernamellan m.m.

fortsättningenramanslagetföreslå ikommer attUtredningen att
modellerenligt någon delänsstyrelsernamellanfördelas somav

administrationsmedlenbehandlasmodellernaIredovisas. en av
fördelas enligtdessa medelsärskilt, d.v.s.jordbruksstödför EU:s

Vidmellan länsstyrelserna.fördelningtillförslagnämndaovan
låtasärskilt ellerEU-medlenfördelamellan attjämförelse att

skillnadernadetvisade sigramanslagetingå attdessa i var mar-
ginella.

redovisningñck novemberbegärde och i 1995Statskontoret en av
för hanteringADB-systemutvecklingenbedömdehur SJV avav
åren. SJV harunder de vi-jordbrukarnatill närmasteEU-stöden

för uppgifterresursåtgångbedömningarredovisat sinadare av
för be-för överprövningfondkoordinator, instans samts.k.som

stödärenden.beslut i vissaochredning

utredningslä-informerades uppdragsgivarendecember 1995I om
get.

genomfört semi-Statskontorets initiativ,påhar, ettUtredningen
berörda myndigheter ochföreträdare förmed1996-02-02narium

redovisade länsstyrelserna ochVid seminarietandra intressenter.
datorstöd vidansvarsfördelningsfrågor ochpå bl.a.SJV sin syn

EU-stöden.hanteringen av

Lindeberg ochhar Göranvid StatskontoretprojektgruppenI
ingått.NorrbyKerstin
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2 Arbetsfördelningen länsstyrelsernamellan
och Jordbruksverket

Länsstyrelserna har de huvudsakliga kontakterna med de enskil-
da lantbrukarna. De för direktinformation, handlägg-ansvarar

de flestaoch beslutning i stödärenden för kontrollverksam-samt
heten.

SJV s.k. fondkoordinator och bl.a. förär samordningsvarar av
och kontrollverksamheten,EG-stöden för utveckling och under-

håll centrala ADB-system för utbetalning stöden.saint Vi-av av
föreskrifter,dare beslutar SJV utarbetar ansökningsblanket-om

och centraltanvisningar informationsmaterial. rollenIter, som
s.k. fondkoordinator ligger SJV skall sprida kunskapatt om re-
gelverken främja likartad tillämpning reglerna.samt SJVen av

vidare överprövningsorgan för beslut fattas länsstyrel-är som av
bidrågsrätterdet gäller handjursbidrag,När och mjölkkvo-serna.

ocksåhar SJV för handläggning och beslut.ter ansvaret

Erfarenheter från 1995

funnitsI Sverige har det jordbruksregleringssystem sedan 1930-
talet. regleringarDessa avskaffades i och med 1990 års livsme-
delspolitiska beslut.

gick efter avregleringenSverige in omställningsskedei därett
överskottsmarken skulle överföras i produktion livsme-änannan
del. I omställningsprogrammet satsades fjorton miljarder kro-ca.

I län, Stockholmsvissa län, låg ungefär fjärdedelt.ex.nor. en av
arealen vänteläge,s.k. dvs.i marken brukades inte alls. Endast

liten denna arealdel hade överförts till beständigen av en mera
alternativ produktion upphörde.när systemet

Inträdet EU och CAP-systemeti januari ändradel 1995 över en
förutsättningarna för det omställningsprogramnatt pågicksom

och idag delenhar den mark lågi s.k.större väntelägeav som
produktion.åter tagits i

innebärCAP-systemet omfattande administrations-att ochen
kontrollorganisation under det året.startats Traditionensenaste

regleringsekonomi, de årliga jordbruksräkningarna liggerav som
till grund för det heltäckande lantbruksregistret erfarenhe-samt

från administrationen omställningsprogrammetterna harav
medverkat till ingången det mycketi komplicerade CAP-sys-att

förvånansvärtgått smärtfritt. Det bör dåtemet observeras att
allainte stödformer kommit igång.
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allt väsentligt förlantbruksenheter har iLänsstyrelsernas svarat
för arealstöd, djurstöd ochbehövs LFA-datainsamlingden som

informa-datorstöd ochFavoured Area. Blanketter,stöd Less
fram SJVtagitstionsmaterial har av .

under har huvudsaklänsstyrelserna 1995 ividHandläggningen
färdigbehandladeoriginalblanketterna. Depådirekt ären-skett

fysiskt placerat hos SJVcentral databas iihar lagts indena en
Avsikten datorstödetlänsstyrelsens beslut.samband med är att

PC-baserad handläggning skall blividareutvecklas såskall att
kontroller och beräkningarSJVlänsstyrelsen. I stö-möjlig i avs

vid SJV utnyttjatsden har datorsystemet .

datasystemet demed hjälpsammanställerJordbruksverket av
Bryssel för utbetalningtillskall lämnasrapporter av pengar-som

datorstöd.Bryssel skermedKommunikation utanna.

Jordbruksverket

för förändra dennågra motivdet inteEnligt SJV ñnns att nu
dem och länsstyrelserna. Degäller mellanarbetsfördelning som

heller någonhittills intevunnits visarerfarenheter att mersom
funnitsproblem underbehövs.förändring Deomfattande som

hänföras till de speciella förhållan-huvudsak kunnatorde i1995
beslut ochförutsättningar,osäkramed mångaden storsena- EU-medlem.första åretunder detgällttidspress somsom-

oktober hanteringen jord-granskade i 1995EU-kommissionen av
därvid följande kom-KommissionenSverige.bruksstöden i gav

allmänna struk-nuvarande "Denorganisationen:dentillmentar
handläggerutbetalningsställeendainnebär att ettturen som

befogenheternanödvändigaoch har deåtgärdersamtliga gente-
föråtgärderna direkt-länsstyrelserna vilka berörsde 24mot av

förvaltning och borde kunnaeffektivprincipstöd, möjliggör i en
bestämmelserna. ADB-sys-enhetlig tillämpningsäkerställa aven

tillfredsställande SJVpå sätt."organiserati princip ettärtemet
skäl till denuttalandetill dettabl.a.hänvisar attettsom nuva-

bibehållas.börarbetsfördelningenrande

fall medfört lösningarunder har i vissa1995Förhållandena att
detidsperspektiv intelängre ärifått tillgripas mestett ra-som

Även begrän-första åretfrån deterfarenheterna ärtionella. om
under finnsstöden först 1996 detfleraintroducerassade bl.a. av
förbättravidareutveckla och deförutsättningargoda att nuvaran-

kompetensuppbyggnad, haromfattandede Densystemen. som
för detta arbete.bra grund Den samordningskett, bör utgöra en

arealstöd och miljöstödenför haransökningshandlingarna somav
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skett inför 1996 exempelär på utvecklingsarbeteett innebärsom
rationell stödhantering.en mer

SJV skrivelse BilagaI daterad2 1996-1 1-30 "ADB-system:s om
för hantering stöden till jordbrukarna" redovisar verket gäl-av
lande planer vad utveckling och förändring efter 1996.avser

Länsstyrelserna

Tillgängligheten till det centrala under har1995 iblandsystemet
mycket dåligvarit och orsakat oönskade avbrott i arbetet vid

Ännulänsstyrelserna. allvarligare har emellertid upplevtman
den oklarhet for handläggningansvaret ärenden och beslutom av

stöd har funnits. Kritik har framförts från RRV rörandeom som
organisation, kontroll,intern ADB-system dokumentationsamt

dessa. Granskningen har visat på allvarliga brister. Enligtav
RRV:s bedömning måste SJV ledning vidta och kraftfulla:s snara
åtgärder. fallI riskerar den svenskaannat oacceptablastaten
ekonomiska och goodwill förluster.

Samtliga länsstyrelserna har beslutat försig samordna sinaatt
informationssystem vad gäller ärendehantering gränssnittsamt

andra myndigheter, till allmänheten ochmot till företag. Infor-
mationen i skall kunnasystemen även samutnyttjas i länsstyrel-

arbete med bl.a. plan-, miljö- och kulturfrågor. För dettasernas
ändamål har länsstyrelserna valt ärendehante-ett gemensamt
rigssystem Diabas III.

Riksrevisionsverket

Samma principer gäller for handläggning ärenden ochsom av
revision svensk statsförvaltningi skall, enligt RRV, gälla foräven
de administrativa där EU harsystem inflytandeett stort över
regelsystemen. betyderDet vissa regler föråldradeatt som anses

svensk synvinkel, bl.a. manuella dubbelkontroller, inte behö-ur
tillämpas fallde tillfredsställandei säkerhet kan uppnåsver en

på inom för effektivasättannat handläggningsruünerramen mer
och datorstöd tillförlitliga ADB-kontroller.t.ex genom
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Överväganden3

den nuvarandeinnebär i sigöverväganden inte attStatskontorets
ändras pålänsstyrelsernaochmellan SJVansvarsfördelningen

emellertidAnsvarsfördelningen måsteavgörande sätt.något pre-
datorstöd utformas enlig-iochhandläggningsrutinerochciseras

nuvarande fördelninginteharmed den. Vi utretthet av an-om
uppgif-enskilda stöd ochförlänsstyrelsernaochSJVmellansvar

förändras.behöverter

jordbruks-dendeldenbehandlatviharFrämst gemensammaav
nationella stöd ochinslagEU-stöd utanpolitiken år rent avsom

handläggningen underfrånerfarenheternafrånutgåttsärskilt
ersättningsberättigade grödortillarealersättningEUs1995 av

överväganden intevårahar i närmareareal. Vi stu-och uttagen
och datorsys-handläggnings-nuvarandeutvecklingdenderat av

fram tillplanerad 1997.ärtem som

d.v.s. finnasfrom. år fyra, 1998,bör detuppfattningvårEnligt
tillgång till utbyggtharlänsstyrelsernaför ettförutsättningar att

kontinuerligthandläggningsarbetet att ettdatorstöd samti mer
bidragssökande har etable-ochmyndighetermellansamarbete

rats.

effektivtbehovlänsstyrelsernastillgodoseMöjlighet avatt
handläggningsstöd

upphandlatnyligen etthar nyttLänsstyrelserna gemensamt
införasskallDiabas III,handläggningsstödsystem,generellt som

landet.helai

hurtill detta PM, visarbilagorbeskrivs i ettscenario, treDet som
med den teknik,fungeraskulle kunnadatorstöddecentraliserat

skall imple-länsstyrelserna,förplanergällandeenligt varasom
för arbetet harutgångspunkt varitEn att1998.menterad senast

handläggningen EU-stödenintegreramöjligtskalldet att avvara
ärendehantering pådatorstöd förgenerellalänsstyrelsernasmed

bra sätt.ett

Norrbottens län,Länsstyrelsen iutarbetatsharbilagaI avsom
EU-stöden inomvid hanteringenfasernaolikadebeskrivs av

ansökan,mottagningolika ärlänsstyrelsen. De momenten av
berörs säkerhets-Dessutombeslutshantering.ochhandläggning

hanteringen.påaspekter

beskrivningkonsultföretaget Articsomfattar ettBilaga 4 av sce-
länsstyrelserna.EU-stöd Hand-inomhandläggningförnario av
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olikaläggningsprocessens beskrivs grafiskt. Arbetet delassteg
fyra delprocesser;i registrering, handläggning, styrning/led-upp

och utbetalning.ning

redovisas översiktlig kostnadsberäkningbilaga för det skis-I 5 en
framgårdatorstödet. Bl.a. vilka kostnaderserade förenadeärsom

framtidaimplementering enligt detmed utarbetadeett systemav
scenariot.

förutsättning för skallscenariot kunna bliEn verklighetatt är att
datorstödetsamordningen mellan och inom länsstyrelsernaav

fortsätter riktning länsstyrelsernai inom kangör attsomen man
utveckla och använda olikainom specifikagemensamma program

tidigare nämndaområden. Den upphandlingen Diabas III ärav
riktning.dennaiett steg

IT-utvecklingen

informationsteknologinUtvecklingen går mycket snabbt. Denav
förutsättningarsker efter andra för bara tiotal år sedan.än ett

traditionella centralaDå den enda möjlighet somsystemvar
PC-teknikfanns. Idag har och lokala sådan kapacitet ochnät en

förutsättningarna förspridning regional och lokal databe-att
ändrats radikalt.handling har Standardiserade ochgränssnitt
har utvecklats så det möjligt koppla ihopäratt attprogramvaror

mycket enklareolika på tidigare. EDI-tekniksättsystem ett än
påoch har avgörandeInternet ändrat förutsättningarnaett sätt

kommunikationför elektronisk mellan myndigheter och uppgifts-
möjligheterlämnare och dessa kommer utvecklas ytterligare.att

for IT-stödet börAnsvaret möjligt ligga på den myndighetom som
utför med stöden.arbetet Härigenom underlättas eñektiven an-

lämpliga delarpassning till regionala krav. Detsystemetav av
faktum länsstyrelserna själva kan påverka samspelet mellanatt
datorstödet handläggningsrutinernaoch användargräns-samt

effektivarebör leda till handläggning.snittet Enligt våren upp-
ñnns det någonfattning inte mellanmotsättning decentralise-ett

och SJVADB-stöd fondkoordinator.rat :s ansvar som

efter besluthar, på riksförbundsstämmanLRF 1995, startat ett
syftar till framprojekt detstrategi på informations-ett tasom en

teknologiska området. Syftet utforma forär att LRF och lant-en,
brukskooperationen, IT-lösning vänder tillsiggemensam som
bonden, omfattaoch kommer 200 000 användare. Ettattsom ca.
höghastighetsnät skall binda ihop värddator med de ko-t.ex.en

SLU och Jordbruksverket förforetagen,operativa användarenatt
och ställeskall pånå allt sitt IT-fonster.ett samma genom
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lantbrukskooperationenmedlemmarna iHuvudsyftet är att ge
fåoch tillgång till rele-den teknikenutnyttjamöjlighet att nya

affärsrutiner interaktivaförenkladeochinformation samtvant
konkurrenskraft.ökadärigenom sinförtjänster att

vardagligafå hjälp sittskall iför bondenFörutsättningen att ar-
och innehåller relevantanvändarvänligtbete ärsystemetär att

infor-önskemål kaninformation. Ytterligareaktuell attoch vara
enkeltdettillgänglig dygnet är attmationen samt attruntär

medoch kommuniceradokumentsöker, skickadethitta man
användare.andra

skall ha kon-sökandedenutredningenförprincipEn är att en
bör möjligtlänsstyrelsen. Detmyndigheten,medtaktpunkt vara

insamlade uppgifterredandatabas hämtaatt gemensamenur
stödgivning. Redandataoch andrasökandes identitetden omom

skickas tillansökningsblanketter,dekommerunder ut1996 som
identiñkationsuppgiftermedförtrycktalantbrukarna, att vara

och åkrar.fastighetsbeteckningaravseende

fungerafrån EU pådock enligt kravmåsteEU-stödsystemen --
därförkrävslänsstyrelser. Detvid samtligaenhetligt attsättett

kring utveck-samarbetarlänsstyrelsernaochJordbruksverket
uppfyller krav.EU:sdecentraliseratlingen systemett somav

utveckling ochforframgentocksåSJV måste systemetssvara
och krav.förändrade reglermedenlighetiaktualisering

länsstyrelserna gårutvecklingen påförutsättning motEn är att
utvecklas på likartatkoncerntänkande och rutinerna ettökat att
så mycket hantering-stabiliserasregelverkEU:s attsätt attsamt

enklare.blirsuccessivtstödenen av

rättighet och någonkaraktärenstöden harEU-speciñkaDe av
fullständighetansökningarnasgranskningprövning utöver av

stöd med medfinan-stöd ochNationellarimlighet inte.och görs
karaktärenmiljöstöd,medel,nationellafrån ärsiering t.ex. av
dessa stöd vidhandläggningenstöd.prövade Hurindividuellt av

datorstödet skall utformasskall gå till hurlänsstyrelserna samt
oklart.fortfarandeär

Genomförande

skullelänsstyrelsebaserat systemhypotesVår ett nyttär att
Försöksverksamhetlandet.helafr.0.m. iår 1998brukikunna tas

underha genomförts 1997.dåskallläni ett par
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De studier Statskontoret initierat och genomförtssom som av
softwareArctic samarbetei med Länsstyrelsen i Norrbotten utgör
fullständigingen lösning på hur decentraliserad administra-en

tion EU-stöden skall fungera. fordrasDet ytterligare utveck-av
lingsarbete måste ske i samarbete mellannära SJV och läns-som
styrelserna med LRF.samt

Statskontorets uppfattning utvecklingenär bör skeatt med läns-
styrelsernas generella handläggarstöd bas.som

Ett principbeslut bör fattas så möjligt i dennasnart fråga såsom
samarbete med SJV kannärmareatt ett inledas. Under alla om-

ständigheter kommer datorstödet finnas på SJVatt under 1996-
sedan det97, bör möjligt till länsstyrelsernaatt överfö-men vara

de delar bättre i regional lösning. Detra som ärpassar en ange-
läget standarder tillämpasatt på håll.ömsesamma

Kontakt bör med LRF såsnarast tas kangränssnitt utfor-att ett
fdr utväxla informationen elektronisktatt i så omfatt-mas stor

ning möjligt. kommerDet krävas god säkerhetatt infor-isom en
mationsöverföringen eftersom EUs sanktionsregler fasta bl.a.tar
på tidpunkten for uppgiftsinlämnandet.

Inom for Toppledarforum pågår antal projektett kanramen som
vägledning det gäller bl.a. teknikvalnär och säkerhetsnivåer.ge

Ett sådant projekt Gemensammaär IT-plattformar for informa-
tionsutbyte. nyligenI presenterad huvudstudierapporten
"Gemensamma IT-plattformar för informationsutbyte" redovisas

datorbaserat för spridningett och hämtningsystem informa-av
tion.

Ett sådant projekt Elektronisk handelärannat där säkerheten
vid elektronisk informationsöverforing klarläggs. I nyligenen
genomförd upphandling har krav på säkerhet, kommer attsom
bli normgivande vid överföring information, fastställts.av

De erfarenheter kommer fram dessa projekt bör kunnasom ur
utnyttjas vid utformningen ett nytt system.av

RRV har genomfört serie granskningar myndigheters in-en av
formationsforsörjning. Nyligen har granskningsrapporten av-
seende miljödatasystemet KRUT offentliggjorts.

RRV konstaterar gällande författningaratt respektiveanger
myndighets ansvarsområde i och myndigheternastort skallatt
samarbeta inom verksamhetsområden.gemensamma
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betydelsenpåhar visatRRV av

informationssystem gåransvarsförhållanden överi somatt9
förbl.a. kunnatydligorda, attärorganisationsgränser ga-

informationskvalitetbrarantera en

utveckla ADB-system,skalltillsammansmyndigheteratt som0
behövermyndigheter,mellandataöverföraför attt.ex.

förutsätt-fastställasamverkansmodell för attsärskildpa en
utvecklingsarbetetiningarna

styrningenorganiseraraktivtverksamhetsansvariga avatt°
informaiionsförsörjningen.IT-baseradeden

admi-tillämpliga pårekommendationer ärRRVsVi attmenar
EU-stödet.nistrationen av

förmyndigheterdär deforumf.n.saknas ansvararDet ett som
frå-och andradessadiskuterakantillsammansjordbruksstödet

miljöskyddsområdetexempelvisInomintresse.gemensamtgor av
Naturvårdsverketochlänsstyrelserna ut-mellansamarbetethar

hur tek-samstämmighetråderdet storsåvecklats omatt numera
utnyttjas.skallniken

förmåste attIT-strategigrupp etttaCivildepartementets ansvar
standarderoch ärkoncernuppträder attlänsstyrelserna ensom

gränssnittvadlänsstyrelser mot centra-olikavidde avsersamma
medborgargrupper.andraochjordbrukarnamyndigheter,la

hanteringförresursbehovframtida avBedömning av
EU-stöd

jordbruks-EU:sadministrationförresursbehovettotalaDet av
Erfa-svårbedömt.länsstyrelsernarespektive ärSJVstöd inom

d.v.s.första året,detunder närarbetetfrånendastñnnsrenheter
hellertycks inteengångskaraktär. Lägetflertalet insatser var av

kommer detUnder 1996åren.deunder närmastestabiliseras
tillkom-och dessutominkömingsproblemattñnnasfortfarande

Genomförandetmiljöområdet.påstödformer, bl.a.flera nyamer
för identifikationpåkrav systemEU-kommissionens nyttettav

ökaddå innebäraochsketroligen 1997kommerskiften att enav
länsstyrelserna.påarbetsbelastning

jord-EU:sförändringaringa störreförutsättning attUnder av
identifika-förändringnämndaochbrukspolitik attgörs avovan

vid såvälarbetsinsatsernagenomförd börskiften ärtionen av
Dåkunna minskasemellertid 1998.länsstyrelsernavidSJV som
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bör arbetsläget vid såväl länsstyrelserna Jordbruksverketsom
relativt stabilt, datorstödet vid länsstyrelserna bör finnasvara i

drift och säkerheten hanteringeni EU-stöden bör överhuvud-av
ha blivittaget större.

När det gäller personalbehovet vid Statens jordbruksverk bör
kunnaavtrappning ske EU-stöden stabiliserats.när SJVsamma

har uppskattninggjort personalbehovet de åren.närmasteen av
framgårAv denna personalbehovet iatt ligger konstant.stort sett

Förklaringen ytterligareär stödformer skallatt introduceras,nya
föreskriftsarbetevilket kräver och informationsinsatser.massiva

tabellen nedanI visas resursbehov och kostnader vid SJV for 1996 yoch Lönekostnaderna1997 1998. beräknadeär enligt schablon.

Resurser personår Kostnader mkr
1996 1997,1998 1996 1997,1998

inkl lone- inkllone-och inkl lone- inkllone-l
tilllnee ndmkostn tillägg admkostn

Fondkoordinator, 16,0 24,0 16,0- 24,0
samordning o.d.

forvarav överprövn 4,815 7,2 4,8 7,2

Utveckling, under- 20 6,4 9,6 6,4 9,6-
håll och drift av
ADB-system

Handläggning, 14,5 6,2 9,4 4,6 7,0-
beslut och kontroll

vissa stödav

Szaberäknat 89,5 84,5 28,6re- 43,0 27,0 40,6
sursbehov

Kostnader för ADB-
drift, avskrivning 1,7 1,4

xklutrustning eav
personal

decentraliseradeDet koncept förslårvi fr.o.m. 1998 börsom
minska personalbehovet vid SJV. Handläggningsarbetetäven
kommer utföras vid länsstyrelserna inomatt for derasramen
generella datorstöd, vilket bör minska behovet frånsupportav
SJV. I allt omfattning kommer insamlingstörre uppgifter frånav
jordbrukarna kunna inordnas olika formeri elektroniskatt av
datainsamling.

bör därförFrom. 1999 avsevärd minskning resursbehoveten av
for dessa uppgifter kunna förutses vid Jordbruksverket.
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länsstyrelserna undervidresursbehovetbedömningenVid av
samarbetat med denEU-stöden har viför hanteringen1997 av
länsstyrelsernainomutredningsgruppennämndatidigare som

dessafördelningenför ochresursbehovetberäknat resurserav
uppgifter, tidsåtgångdeMångalänsstyrelserna. t.ex.mellan av

ligger tillsamordningsvinster,ochstödformrespektiveför som
osäkerhetBetydandeosäkra.mycketberäkningarna ärgrund för

och bedöm-Arbetsmetodsiffror.angivnanedansåledes ifinns
1996-01-31utredningsgruppensi rapportredovisasningsgrunder

AKOJ-utredningen.till

utredningsgruppenharlänsstyrelsernavidResursbehovet av
rationalise-Till följdpersonår 1997.till 400uppskattats avca.

minskabör kostnadernasamordningsvinsterökaderingar, m.m.
identiñkationssys-detinförandetMenredan 1997. nyaavp.g.a.

förränskeminskningskiften kan ingen resursernatemet avav
handläggningenantagithar1998 attFör1998.tidigast gruppen -
rationaliseraskangenomsnittEU-stöden ikontrollerexkl. av-

personår.medminskning 66d.v.s.med %,20 en

resursåtgångdenrimligheten ikan inte prövaStatskontoret
påpekatSom viutgångsåretmed för 1996.räknarlänsstyrelserna

framgårvilket ocksåosäkramycketberäkningarna avärovan
rapport.gruppens

uppfattningutredningsgruppens nyttdelar att ettStatskontorets
underarbetetförsvårar 1997,skiftenidentifikationförsystem av

förutsättningUnderunder 1998.minskarresursbehovetoch att
används pådrift ochfinnslänsstyrelserna ividdatorstödetatt

arealstödetför hanteringenarbetstidenvi att avsettavsett anser
utredningsgruppen antagit.betydligtminskas änbör kunna mer

sökandetill samtligadelasochregelstyrt utArealstödet är som
har lämnatlantbrukarenuppgifterI devillkoren.uppfyller som
från detfå förändringarmycketnormalt skedetkommer att ena

föregåendemed årsAnsökningsblanketterdettillåret nästa.
skickas till lantbru-kunnaredan 1998börförtrycktauppgifter

förändringar.eventuella Vi attuppdateringförkarna menarav
arealstödet med ytterligarehanteringenieffektivisering ca.aven

räknat med börutredningsgruppende 20 %30 % utöver som --
1998.möjligvara

EU svår-jordbruket inomtill ärstödgivningenUtvecklingen av
framför alltmedlemsantalet,eventuell utökningbedömd. En av



SOU 1996:65 Bilaga 2 153

ESTATSKONTORET PM 15

Uppdragsenhet 2 1996-02-23 Dnr 340/95-5

brukspolitiken innebär ständiga diskussioneratt kommer fö-att
angående stödens utformning.ras

allmänEn bedömning dock denär principiellaatt inriktning som
stöden ñck ochi med CAP-reformen kommer1992 bestå åt-att i
minstone tio år.

Vår uppfattning detär efteratt även finns1998 betydandeen
rationaliseringspotential. Med konsekvent användning effek-av
tiva ADB-system bör personalbehovet kunna sänkas ytterligare.
Tillsammans med avtrappning den rådgivningen varitav som
nödvändig under de första åren ñnner vi det inte orimligt att
personalbehovet administrativ utveckling bör kunna liggagenom
på personår100 omkring år 2000.

tabellenI nedan redovisas beräknat resursbehov och kostnad för
och såväl1997 utredningsgruppens Alt 1 Statskontoretssom

Alt bedömning2 for 1998:

År 1997 1998 1998
Alt 1 Alt 2

Beräkn resursbehov 400 334 268personår
Minskat resursbehov GG- - 132
jfrt med 1997

Beräkn kostnad mkr 128 107 8G
inkl lönetillägg

Beräkn kostnad 192mkr 160 129
inkl löne-/50%admtillñgg
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Bilaga 1

"“denkonsekvenser UPPDRAGAdm. av
jordbrukspolitiken 1995-11-10gemensamma

Jordbruksdepartementet

I
Till

Kontakt
Statskontoret

2280Box
FT STOCKHOLM103 1745a 15isatum sgn .............. ......

studie rörande möjligheternagöraUppdrag att en
stödhanteringen inom föreffektiviseraatt ramen

jordbrukspolitiken CAPden gemensama

administrativade05JoUtredningen 1995 om
jordbrukspolitikendenkonsekvenserna gemensammaav

departementsprotokollstödmed § 376,uppdrar av
studiegöraåt Statskontoret att1995-10-13, en av

ytterligareutveckla ochmöjligheterna att
stödhanteringen inom deneffektivisera gemensamma

CAP.jordbrukspolitiken

iredovisasskallarbeteStatskontorets en
januariutredningen dentill 31promemoria senast

Statskontoretkontrollstation skall1996. Som geen
omkringunderhandsredovisning den 15utredningen en

december 1995.

får överstigaintearbetet 200 000förKostnaderna
utredningensskall belastaKostnadernakronor.

avsluta:faktura efterBetalning skerbudget. mot
arbete.

i bilagduppdraget utvecklasUtgångspunkterna för
promemoria.

gå vägnarutredningens

Lw i
i h

utredareSärskild

Bilñgâ
uppdragetutgångspunkter förPromemoria med

p:akojstatskon
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Uppdrag göra studie rörandeatt möjligheternaen
effektivisera stödhanteringenatt inom förramen

den jordbrukspolitiken CAPgemensamma

Utredningen Jo 1995:05 administrativa konsekvenserom avden jordbrukspolitiken har tpdragit åtgemensamma
Statskontoret göra studie rörandeatt möjligheternaen att
effektivisera stödhanteringen.

Erfarenheter frånfinns års verksa:::ett när det gäller
arealstöd, djurbidrag, marknadsreglerizgar irsa. renligt kontrolldirektiv.

Nuvarande handläggningssystem har infö
tidspress. Rutinerna har hittills fra
lantbrukare, länsstyrelser och Jordbr;
Jordbruksverkets datasystem har utn-:f

dir. 1995:83 och därvid särskilt a:
och arbetsfördelningen skallansvars- . agningen m.m.skall såstöd ligga näraav ::::agar:a som

möjligt.

Statskontoret skall pröva systemets ::a:a:
utifrån möjligheterna ytterligareatt -
inom påkravför de kontrollramen sa
allmänna påkrav rättssäkerhet och - . - -,__

möjligtOm skall inhämta länsstyrelseman
bedömningar de stödsystem, främs-av
regional- miljöstödoch ännu intesom
funktion.

gångnapraktiken åretsI har det ha:
stödärenden påskett traditionellt s
granskning och beredning. framtidaI
stabiliserats, troligenkommer hand:
kunna utföras med allt högre graden
Länsstyrelserna genomgår en upprust:
generellt datorstöd. bör undersDet
verkets integreraskan med lsystem
generella datorstöd hur aktusamt f
rörande arealer och djur kan utfö H
brukarna så möjlienkelt sätt som

Statskontoret pröva hurskall även pe
länsstyrelserna komma utveckkan att

blir intrimmade samtidigtsystemen s
kontroller blir tydligare definierad :ör--m__:g.

akojstatskonp:
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Statskontorets projekt rörandemedsamverkanigöras
till Statskontoretuppdrag översynregeringens en avom

mellan länsstyrelserna anslagetresursfördelningen av
regeringsbeslut 1995-05-24,Länsstyrelserna m.m.

C95/592/LST.

Jordbruksverketbelysa den rollStatskontoretskallVidare
resursfördelningen demlänsstyrelserna samthar gentemot

emellan.

i form enkätundersökninginhämtasInformationen bör av en
inhämtarJordbruksverket skallenkätsvarvarvid de som

scenariosStatskontoretbör presenterabeaktas. Dessutom
inom Jordbruksverketinformationssystemen EU,visar hursom

myndigheter, länsstyrelsercentralaberördaandra samtoch
organisationer utvecklas ikan syftederasochlantbrukarna

särskiltstödhantering. Därvid böreffektivnåatt en
inom förgenomföraskan EU:shur dettabelysas ramen

säkerhet.ochpå kontrollspecifika krav

p:akojstatskon



SOU 1996:65 Bilaga 2 157

Bila 2a
STATSKONTORET

Registrator
Statens jordbruksverk 1995-11-30

-12-Stödavdelningen k- 33775 U i
EklundPer

ADB-system för hantering stöden till jordbrukarnaav

Inledning

Statskontoret har i skrivelse 1995-11-14 uppdragit åt Jordbruksverketen att
redovisa verkets planer avseende ADB-system för hantering stöden tillav
jordbmket. Anledning till förfrågan år Statskontorets uppdrag utredningen

de administrativa konsekvenserna den jordbrukspolitikenom av gemensamma
AKOJ.

kortaDen ståtttid till förfogande besvara skrivelsen har inteatt ortsom det
möjligt någon genomgripande framtidssynatt presentera Ett helt stödår har.inteännu gått varför erfarenheterna år begränsade. Framtidsredovisningen i
denna PM bygger på tankegångar hittills diskuterats.som

Denna beskriverPM vissa förhållanden beaktats vidsom ett
systemuppbyggande de planer idag ñnns tillsamt utveckling ochsom
förändring efter 1996. Beskrivningen utgår från nuvarande arbets- och
ansvarfördelning mellan Jordbruksverket och länsstyrelserna.

Av proposition 1994/95:75 framgår följande beträffande administrativa
effekter PSU-medlemskap. "Statens jordbmksverkett och Fiskeriverketav får

primäiansvar utbetalningsmyndigheter.ett I Jordbruksverkets fallsom
innebär detta samtliga utbetalningar till jordbrukareatt sker ettgenom
centralt ADB-system verket för."som ansvarar

I regleringsbrevet för Jordbruksverket framgår bl.a. följande:

Jordbruksverket skall i sin administrativa verksamhet särskilt
i egenskap fondkoordinator vidta åtgärder för enhetlighetav och-

likabehandling,
för samtliga utbetalningar från jordbruksfondensvara för de stöd- som

Jordbruksverket för,ansvarar
beträffande EG-stöd ha samordnande roll länsstyrelserna,en gentemot-
bedriva intemrevision EG-stöd inom berörda myndigheter.av-

Jordbruksverket skall
arbeta för förenklingar EG:s regleringar inom denav- gemensamma

jordbmkspolitiken,
vidta åtgärder för förhindra felaktigaatt utbetalningar bedrägerier,samt-

central sektorsmyndighet i jordbmksfrågorsom en samordnande- vara
länsstyrelserna,gentemot
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organisationer ochlänsstyrelserna,tillreglerinformation EU:ssprida om-
företag.

situationenAktuella

ställt1995 harjordbrukarstödenför storarutinerochUtformningen systemav
nationelltbådetagitsmånga beslutdåinte minst sent,organisationen,påkrav

Även 1995under kanvaritförhållandenakommissionen. extremavidoch om
på sådana beslutExempelframtiden.iförväntas ävenförhållandenliknande

1996 beslutförändrasareal kommermed attviär uttagensystemetattatt vet
oklart.kommissionen ärbeslutastillämpningen blirhurrådet,i avmen

april, ochföre den lförläggsintedenansökningsdagsistaförDatum om
jnärosäkertkommissionen. ärDetsådatum fastställssistaförändring avav

fattas.beslut kommerdetta att

förjordbruksverketnovember/december lämnarmånadsskiftet manusI
för tryckning.informationsbroschyrerochanvisningaransökningsblanketter,

därför ske förstkanansökningsdatuminformationDefinitiv senare.mmom
vid rättainte lämnaskanpå ADB-systemenlcravspeciñkationerDeñnitiva

ochförutses parametrarbeslut kandeltidpunkter. Far somprogrammeras
areal häverförreglerförändradebeslut uttagenmedan andra som

omprogrammering.

spridningrationellsnabb ochpåkravställer ävenbeslutfattade avSent
minst deberörda. Inteövrigaochlänsstyrelsebrukare,tillinformation
information, dåtidigi behovjordbrukarna äråtarbetarkonsultföretag avsom

årsskiftet.påbörjas förei vissa falltill brukamarådgivning

föralfanumerisktinförtSverige haskall system1997-01-01Till ett
införtskallmedlemsstaternagamlade tolv systemetarealidentifrkation. I vara

Sverigei kaninförandetförYtterligare dispens1996-01-0. systemettill av
medlemslandet indragnariskeraruteblivet införandeVidförväntas.inte

påbyggernuvarandearealersättning. Detmedel för systemet som
tillräckligt.kommissionen intefastighetsbeteckningar är enligt

införaövriga Europai delarJordbruksverket överväger storaatt avsomnu
naturligamedbasskiften,block, ilot ellerkalladesldften, äventopograñska

delmängdblirjordbruksskiftenasvenskaavgränsningar i De avennaturen.
blockdessa

planJordbruksverket1995 kommerdecember presenterabörjan attI enav
utifrån denärTankenblockbaserat ID-system.för införandet attettav

förblockstmkturenautomatisktkartanekonomiskadigitala generera
början påtillframpå betesarealermedblock byggs sedanåkerarealen. Dessa

Geografisktifrån början läggasredankommerBlockensekel. ettnästa att
medfår sedan skeUppdatering blockenGIS.Informationssystem av

kartan.ekonomiskaförändringarna i denochbrukamas hjälp
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Att bygga GIS-systemett istället baseras jordbruksskiñen torde isom
dagsläget inte realistiskt. Engångskostnaderna förvara uppbyggnad ettav
GIS-system med samtliga jordbruksskiften beräknas överstiga hundra
miljoner kronor. Ajourhållningen sådant tordeett kostsamt,systemav vara
då jordbruksskiften mellan åren i utsträckning ändras beträffandestor form
och karaktär.

Ett lD-system för djuren djurmärlcning är huvudsakligen genomfört i
Sverige.

EU kräver vidare databas för de stödsystem ingåren gemensam i IACSsom
integrerade administrations och kontrollsystemet. Den gemensamma
databasen är hjälpmedel för administrationett och kontroll flertalettav
stödsystem. Databasen också möjlighet utnyttjaattger gemensamma
uppgifter mellan de olika stödsystemen liksom samordning av
handläggningsrutiner inom och mellan stöden.

Den administrativa kontrollen mycket viktig, inte minstses som att ett
företag inte skall kunna delas i flera företag olika geografiskaupp genom
belägenheter.

Inför 1996 kommer Jordbruksverket samordna ansökningarnaatt deav
arealbaserade stöden. Arealredovisning brukarna skall ske endast gångav en

år och vid tillfälle. Inför 1996 förändrasettper medsystemet
slciftesredovisning enbart marginellt, medan det med blocksystemetnya
eventuellt kan införas till 1997. Skiftesredovisningen förändras därmed
också. I ansökan 1996 skall också anmälan foderareal ske. Om anmälanom
inte skett är inte berättigad söka djurbidrag förman att än 15 djurenhetermer
eller bidrag grundar sigannat på foderarealer.som

ansöksI den samordnade ansökan för 1996 miljöstöden samtidigt medom
arealstöd, medan djurstöd och regionala stöd ligger utanför denna ansökan.
Inför 1997 kan eventuellt även regionala stöd och djurstöd föras isamman en
ansökan.

Ett med jordbrukssldftensystem inom block, där blocketett är välavgränsat
och belägenheten väl känd GIS-system,ett öppnar möjligheterex. genom
till ansökningssystemett kartredovisning.utan Brukaren behöver bara ange
hur mycket olika grödor odlas inomav block. Systemetsom torde fungeraett
även fleramed brukare inom block.samma

En databas med skiftesredovisninggemensam är centralt i Ett skiftesystemet.
kan bidrag inom flera olika stödprogram.ge T.ex. kan skiften för vilken
arealersättning erhålls även bidrag inom något eller någrage av
miljöprogrammen. Beträffande foderarealer kan betesarealer vara
kvaliñcerande för djurbidrag och kompensationsbidrag samtidigt bidragsom
erhålls för öppet odlingslandskap kvaliñcerandesamt förvara
extensiñeringsbidrag. Vidare utnyttjas uppgifterna i mjölkkvotssystemet för
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ingårdjurbidraget. dettagenerella Iför det systemdjurtäthetenberäknaatt
såledesflertal olika ärbidragsrätter. Ettfördelning systemäven av

detintekan brytasvarandra. Ett attpåverkar utanihopbundna och utsystem
regelverken.fruktårStrukturenandrafår påverlcningar system. en av

hardatabas. DetpåkravkommissionenställerIACSBeträffande gemensam
inte bara förmed IACS,ihop övrigakopplavarit naturligt systematt

handläggning och kontroll.samordnaför kunnaregelverken, attutan

i oktober 1995 pekadegenomfördekommissionenrevisionVid den mansom
ochmed ADB-systemSverigeibyggts gemensamtettpå det systernatt som -

hantering säkerställereffektiv ochmedförmyndighetutbetalande enenen -
regelverket.tillämpningenhetlig av

skallverksamhetsstatistik från stödsystemenomfattandekräverEU somen
framföralltytterligare behov,finnsNationellttidsramar.vissainomleveras

äradministrativa indelningardeområde efterstatistik nedbruten somper
alltidföljer inte kommunindelningarjordbruksomradet. Dessainombrukliga

länsgräns.eller

ieventuelltLantbruksregistret, kaniidag finnsstrukturstatistikDen som
kompletteringar.med vissastödregistrenframtiden hämtas ur

dennaundersökai uppdragharsamarbetsnämndenLivsmedelsekonomiska att
1996.iRegeringenredovisas tillskallUppdragetmöjlighet. mars

områden.flera Uttagdatorstöd inomutnyttjaskontrollområdetInom av
slumpval.riskanalys ochbl.a.skerkontrollerasskallföretag genomsom

minskaförstödsystemen görsmellankontrollobjekten attOptimering av
Datorstöd äri urvalet.effektivitetbibehållenmedkontrollenikostnaderna en

in isedankontrollbesökenfrån systemenResultatenförutsättning. rapporteras
utbetalningar.sanktion ochför beslutunderlagliggeroch omsom

sådanttjänanalys. Ettmed hjälpkontrollerasjordbmksarealemaEn del avav
arealstorlekarna ochkontrolleradestvå1995 i Förstgenomfördes steg.system

naturligtvåUppdelning i ärgrödanalysen.genomfördesdärefter steg
tillgängliga. Försatellitbilder finnspå olika attnärberoende typer av

brukarnaserfordras digitala vektordata överkontrollgenomföra denna typ av
digitaliserai kontrollen ärjordbrukssldften. Inledandesamtliga attmoment

sldften.dessa

i tält.kontrolleras sedanfjärranalysengodkänns iinteFöretag som
sig påmöjlighet koncentrerafilter,skallFjärranalysen attett som gerses som

historiskafördelar i arkivmetodenVidare harproblemen.de ett avstora
förhållandena tidigare år.utnyttjas för kontrollbilder kan avsom

användstraditionella kontrollmetoderänmetoden dyraredagsläget ärI som
kostnaden50medñnansierad till blir dockijårranalysen ärDåparallellt.

sjunkande medfjänanalysför kontroll med årKostnadenför Sverige lägre.
digitaliseringeni analysen årkostnad ärEnökade erfarenheter. stor avsom
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slciften. Kan denna digitalisering effektiviseras eller erhållas från det
kommande arealidentiñerlngssystemet alternativt direkt fran brukarna,
kommer kostnaderna sjunka drastiskt.att

Tidigare bearbetades centrala datamångder istora centrala databaser med
teminaluppkoppling. Under är har trenden varit decentraliseradsenare
databehandling med utbyte informtion mellan i efterhand.av system

Jordbruksverket har gått ilängre deett steg och infört client-systemennya
teknik och möjlighet med distribueradeserver databaser. Centralt viktiga data

och lagras centralt medan lokalt specifikaaccessas data kan lagras och
lokalt. Exempelvis kan vektordara överaccesses arealerna lagras centralt

medan bakgrundsdata i form ekonomisk karta lagras lokalt. På detta sättav
minkas överföringen data på riksnätet.av

Planer på utvecklingen framöver

Då det första året för Sverige medlem i EU ännu inte gått till ändasom har
någon utvärdering inte kunnat göras. Något fullständigt scenario för
framtiden har därför inte kunnat fram. Nedan redovisastas dock delen
tankegångar redan finns inom verket.som

Det finns intresse från såväl administrativt håll från de konsultersom som
jordbrukarna anlitar ansökningshandlingar framgentatt skall kunna lämnas in
i digitalform. Diskussionen har påbörjats för fram för 1997arr ta at system
års ansökningar. Om möjligt bör flera alternativ införas. En kansystem vara

motsvarighet till vad görs på skartesidan.en En huvudblankettsom med
checksumma och namnunderskrift lämnas in tillsammans med övriga
uppgifter in digitalform. Den digitala informationen läses in i en
mottagningssystem. Den underskrivna ansökans uppgifter om
ell: tillsammans medpersonnummer automatisk: beräknad knnrrollsummaen
checksumma kontrolleras mo beräknademot
kontrollsumma. ingaOm awikelser föreligger år informationen oförändrad

den brukarenmot godkänt sin underskrift.som Efter administrativagenom
kontroller förs uppgifter över till stödsysteme: för handläggning. För ar:

skall effektivtsystemet krävs större mängdvara att uppgifter kanen
överföras samtidigt, inte varje brukare för sigatt in diskett.en

Ett kanannat brukarensystem jâlv áirehatt kopplarvara sigupp mot e.:
centralt inregistreringsprogram. Brukaren loggar in sin krmdmnnmerg-:mm
och verifierar detta med pin-kod. Därefter registreraren egen hanalron in sina

uppgifter direkt. Kontrolleregna görs amomarisk: vid med
felmeddelanden till brukaren.

Inte bara ansökningsblanketter är intresse överföras digitalt ävenav arr man
kartinfonnationen i form vektordata. Med veteran berövarav kartor i
form papperskopior inte hanteras i normalfallgav vid kontroll och besök i
fält kan karta skrivas för detta behov.ut



1996:65SOUBilaga 2162

fråninformationinscannaundersökas möjlighetenVidare bör att
ansökningshandlingarna

administrativ kontrollautomatiskkombinationidag ärHandläggning aven
handläggningen kunnaidatorstödengranskning. framtiden kanmanuell Ioch

ökas.

med hjälphandläggningsrutinerframpågår projektNorrbotten avI att taett
projektgruppen.ingår ijordbruksverket ävenñnasierasProjektetGIS. somav

utvecklingenjordbruksskiftesnivå, kanpåårligenslciftesredovisningMed en
varje årattributdataochvektordatadockföljas. kräverDetför varje brukare

dessa företag.för

utvecklas.kunnaeffektivaregrund bör systemblocksystemMed ettsom
medkompletterasi GIS-systemblocksstrukturenInformationen ettom

två år. Exempel ärminstårenbeständigt mellanvad ärinformation somom
årsmärkning.informationVarjemiljökontrakten.femårigade extra enges

information påförprintningblock kanskiftesstrukturstabilareMed aven
utökas.ansökningsblanketterna

1996 anskaffaunderpåtillfället planerförharJordbruksverket att
genomfördakvalitetskontrollgenomförakunnaför avattprogramvaror

genomföra1997underverketEventuellt kommerfjärranalysen. attiarbeten
väl kanarbetedettahand. Fallerpå utfjärranalysarbetedel egenaven

itillämpasmodellvid verket,förläggastjärranalyseventullt all somen
Danmark.

diabas IIIdiarieföringssysteminförtharLänsstyrelserna nytt somett
planeringförlänsstyrelsernaförstrategiskt instrumentsamtidigt är ett

tänkeråretUnder det närmstaverksamheterna.styrninguppföljning och av
dehurförlänsstyrelsernafrågan medjordbmksverket attatt ta seupp

detta.ihop medkan kopplascentrala stödsystemen

ochkommissionenkommunikation medjordbruksverketIdagsläget har
ärInformation System" FISantal olika fält. Fast ett systempåEurostat ett

Påmötesmaterialhämta agendor,erhålla information,för snabbt mm.att
tillrapporteringardirektexportbidrags området skerFEOGA och
uppkoppling.Stadium/ statelñnnsstatistik områdetkommissionen. Inom en

antaluppkopplade tillöverföringarna är verketdirektade ettFörutom
inom EU.informationsdatabaser

NSPP, där medlemsländer ochprojekt kallatpågårEUInom ett
anslutitEurodomain. Pilotprojektet harikopplaskommissionen ensamman

och-statistik.områdena jordbruk, fiskeinom tullländernatolv gamlaalla de
kommunikationförprojektet förenklainberettJordbruksverket är attatt
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mellan i första hand kommissionen och jordbruksverket. En anslutning kan
bli aktuell 1996.under Jordbruksverket håller andra vågar öppna NSPPom
projektet inte går iöver operativ fas.
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Beskrivning de olika faserna vid hanteringenav EU-av
stöden inom länsstyrelsen enligt tänktett scenario

Inför ansökan olika former arealbundna EU-stödom av

Arbetet åretsmed ansökningar börjar med länsstyrelsen/SIV skickaratt ansök-ut
ningshandlingar med vissa föregående års uppgifterutav förtryckta. Enligt IAKS-
förordningen Rådets förordning EEG 3508/92 den 27 november 1992 fårnr av
medlemsstatenbesluta ansökan arealstöd endastatt behöver omfattaen föränd-om
ringar i förhållande till föregående års ansökan. Ansökningsblanketten behandlaralla
markbundna stöd arealersättning, foderareal, regionala stöd, miljöstöd.

Till ansökningshandlingenbifogas karta med basskiñen enligt brukarens ansökanen
från föregående år. Basskiñena tillhandahålls myndighetenäven i digital form tillav
jordbrukare och konsulter. IAKS-förordningen föreskriver jordbruksskiñena skaatt
kunna identifieras så det möjligt lokaliseraäratt ochatt varje enskiltmäta uppjordbruksskifte. I Sverige finns idag ingen skiñesindelning tillfredsställer kravetsompå möjlighet till administrativ kontroll skiftenas storlek. Fastighetsindelningenav är
föränderlig identifieringoch unik går inte skapa med fastighetsindelningenen att somgrund och stabil tiden.är Införöver års1997 ansökanbörsom Sverige införa ett

med basskiñen enligt Kommissionenssystem önskemål.

Mottagning ansökanav
För underlätta bådeför myndighetenatt och jordbrukaren bör ansökankunna tas

både i digital och analog form. Störreemot konsulter kan skicka sinakunders
ansökan EDI det bör möjligtäven diskettergenom men medattvara ta emot an-sökningshandlingar. Den undertecknade handlingen kan arkiveras efter ansökanatt
registrerats i databasen.Fördelen med digital mottagning förutom inregist-är, att
reringsarbetet minskar, den elektroniska blanketten utformas såatt det inteatt är
möjligt såregistrera formfel uppstår, felaktigaatt att gröd/kolumnkombinationer,t ex

iarealer flera kolumner Brukaren behöver inte heller riskera myndighetenm m. att
missuppfattar hansuppgifter eller felregistreringar.gör

enligtDet uppgifterär regelsystemetmöjligt ändra uppgifter efteratt ansökanatt
lämnats och dessaändringar registreras i version ansökan,systemet dvssom ny av
ansökanuppstår i version med de förändringar brukaren meddelat.en ny Detsom är
alltså möjligt tillbaka till ursprungsversionen såatt önskas.För underlättaattom
den interna kontrollen loggas alla ändringar i diarium/en journal där det framgårett

vad och varförnär, ändring gjorts. Allt material kommerav ivem, analogen som
form så materialet kan fram skärmen.att Det kan kontrakt,scannas tas vara
ändring brukare Orginalhandlingen kan arkiveras efter ankomsten tillav m m.
myndigheten.

Diarieföringen ansökansker EU-stödsystemet registrerasoch automatisktav igenom
länsstyrelsensdiariesystem. All korrespondens sker i ärenderegistreras i EU-ettsom

LANDSIXYGDSENIlETl-ZN nuoxsmxrssmynnar.: TELEFON Fl-UMLULEÅ971se Stationsgatan: 0920-96000 092047735s
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stödsystemet där sedvanligakontorsinfonnationssystem Ordbehandling,som
kalkylprogram används.m m

Handläggning

granskningenEñer registreringen vidtar de uppgifter lantbrukaren har lämnat.av som
Handläggningen innebär administrativa kontroll lantbrukarens uppgiftergörsatt en av
vad gäller

arealuppgiñens rimlighet0
intekontroll det finns flera brukare söker stöd för jordbmksskifteatt0 som samma

två-årsregeln vad gäller areal följsatt uttageno
fem-årsåtaganden fullföljsatt0
undantagsregeln för areal för i omställningsarealermarkatt uttagen avser0

godkända arealer
klassningen mark i miljöstödetsbedömning olika0 av av program

tillgång året föregående årdatoriserade med till för ochdatabasen tabelldataDen
skiñesinformation i GIS-databasen grundläggande handläggarstödetkopplat till detär

ansökningar underkastasden ad-vid arbete. Samtliga skall enligt IAKSdetta
ansökningarministrativa kontrollen medan fysisk kontroll antalgörs tasett utsom

kanslumpvis med hänsyntill riskbedömning. administrativa kontrollenoch Den
5%-iga urvalet.ytterligare ärenden för kontroll förutom detresultera i att tas ut

geografiskt,ärendentill handläggarna olika olikaFördelningen kan ske sätt:av
slumpvis. Icke handlagdaansökningar köar i datasystemetfelkoder, olika stöd eller

hos handläg-överblick arbetssituationen inom myndigheten ochoch god avger en
garna.

regelverkets meddelandetill lantbru-granskats synvinkel skickasNär ärendet ettur
länsstyrelsen godkänna underlagkaren med de uppgifter i ärendet att somsom avser

i uppgiftema måste förändringar kom-för det skett ändringar dessabeslut. Om
då inommeddela vissenligt Förvaltningslagen. Lantbrukarenmuniceras attuppmanas

kommuniceringuppgifter dennatid länsstyrelsenmissuppfattat i ärendet. Eñerom
de fall beslutetIAKS. Istödet och avdrag enligt sanktionsreglemaiberäknas görs

expedierasuppgiñer i ansökan kaninnehåller beslutet utansamma som
kommunicering.

Beslutshantering
till Jord-EDItill brukarna och beloppets storlek sändsBesluten expedieras per

kan alternativbelutsexpedieringutbetalning. rationellbruksverket för För ettatt en
centrallandettrycks och expedierasveckovis för helabesluten genomattvara

upphandling.
nåslantbrukarnatillvägagångssätt ochskapas naturligt flöde arbetetdetta iGenom ett

granskasden färdigt handlagda. ärendekanbesked i takt ärendena Varjeär avav
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allteftersom materialet tillgängligt i datorn. Brukareär medattesteraren korrekta
uppgifter sanktioner nåskan beslut tidigare de brukareutan harän felaktig-av som
heter medför avdrag stödets storlek. denOm svenskabasarealenöverskridssom
måste samtliga arealstödsärenden färdigbehandlade innan beslut kan eñersomvara tas
samtliga ärendenberörs ersättningen drasattgenom ner.

Säkerhetsaspekter

Eftersom dubbellagring sker besluten, dels den länsstyrelse där besluteten av
fattats Jordbruksverket kan uppgiñema kontrolleras varandra.samt Utbe-mot
talningen kanstödet förläggas i tiden expedieringen beslutet ochänav senare av
utbetalningstidpunkt meddelas beslutet. Jordbrukama kan därigenom tidigare få en
överblick sin ekonomiska situation och kan forplanera den likviditetsbristöver som
uppstår i ersättningen betalasväntan att ut.

utbetalningen skett frånNär Jordbruksverket kan beloppens storlek kontrolleras mot
beslut länsstyrelsende fattat och eventuella awikelser upptäckas.som

Under perioden ñân ansökningar kommer till arbetet åretavslutats for skeratt att
periodvis överföring data till Jordbruksverket för statistikändamâl och fören av att

bereda Jordbruksverket möjlighet till kontroll länsstyrelsemasarbete.av

Christina Huhtasaari
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INLEDNING

medfört genomgripandeförändringi denEuropeiskaUnionenSverigesmedlemskap har en av
1995lantbruksenheter.Under har arbeteti höggrad inneburitvid länsstyrelsernasarbetet

stödenkontroll ochbeslutavseendeinformation, handläggning,

EU:s arealersättning0
till amkoroch tackordjurbidragGenerella0

stödområde1 5Kompensationsbidragi0 -
stödområdei 3trädgårdsväxter. ochpotatis.stödtillNationellt gettersuggor0

stödområde -5odlingslandskapi 1bevarandeMiljöstöd för öppetettav0
ekologiskproduktionförMiljöstöd0

Ölandpåbönorodling brunaMiljöstöd för av-
husdjursraserutrotningshotadebevarandeMiljöstöd för av0

angående handläggs StatensärendeninformationlänsstyrelsernalämnatDärutöverhar som av
generelltmjölkkvotema,innefattandedjurrnärkningssystemet,JordbruksverkSJV,

värphöns.stödtill slaktsvinochnationellthandjursbidrag,
handläggasinförasvilka kommer ochantalmiljöstödytterligare1996Under kommer att attett

länsstyrelserna.beslutasav
målområde 5bför ärendeni och IberedningsansvarhaLänsstyrelsernakommerävenatt ett

angåendeNUTEK medelsanvändninginomtilllänsstyrelsernaärendenskalldessa rapportera
angåendefonden till SJV jordbruksfon-angående sociala ochAMS dentillregionalafonden,den

den.
jordbruks-konsekvenserna denadministrativa1995:05 deJoUtredningen gemensammaavom

studierörandemöjligheternauppdragStatskontoreti görapolitiken har givit attatt en
jordbrukspolitiken.stödhandläggningeninom deneffektivisera gemensamma
fram scenarioför framtidauppdragSoftwareAB iArctichargivitStatskontoret att ta ett en

regionala Dengenerelladjurbidragoch stöd.arealstöd,avseendelänsstyrelsenhanteringinom
såfåfå kontaktytor möjligtskall haskall brukarenutgångspunktenallmänna motatt somvara

till SIVskallhänsynoffentliga förvaltningenden tasattsamt sansvarsom
behandling ansökningarna.enhetligEU:s kravsamordningsmyndighetoch av

ChristinaHuhtasaarividThomasPetterssonochmedfram i samarbetehar arbetatsScenariot
län.Länsstyrelseni Norrbottens
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SAMMANFATTNING

länsstyrelsernabeskriver handläggning EU-stödinomFöreliggande scenarioförettrapport av
sä hanteringmålet få effektiv, kvalitativ ochsäkervarit medmoderntADB-stöddär att aven

ärendena möjligt.som
omfattandehandläggningsprocessensolika mottagning ansökan,scenariotbeskriver steg, av

överföring SIV för utbetalningochbeslutsfattande tillregistrering,handläggningoch samt
statistikändamäl.

förutsättningar bildat den kring vilka scenariotkrav och hargrundläggandeEtt antal stomme
utarbetats:

fram de uppgifter behövsdirekt vid sin arbetsplatskunnaskallHandläggaren ta ettsom om0
ärende.

är bakåtfemtillgängliga minst i tiden.skall finnasdirektmaterial i ärendenaHistoriskt0
skall integreradeärendehantering,fax,kalkylför ordbehandling,Verktyg etce-post vara0

EU-stödsystemet.delari
för blstöd i handläggningendatabasbör finnastillhörandeGIS-verktyg med asomc

arealuppgifter.kontrollmatematisk av
dokumenterade.uppgifterskall välbrukarensochändringarAlla kontroller varaav0

medlänsstyrelsemasutbytainformationskall kunnaEU-stödsystemet gemensamma0
undviks.dubbelregistrering diarieinforrnationsåDiabasärendehanteringssystem att av
enhetligmiljösäkerhetsskälprestanda-ochlänsstyrelsebör strävanRespektive motsamtavo

lokal databas.köra mot egen
Överföringen EDI-teknik.säkerhetsskälskemedutbetalningbörtill SJV fördata avav0

koppladtill utbetal-i centraldatabasfrån överfördadataPå länsstyrelsernaSJV lagrasalla en0
rekonstruktion databasensäkerhet,underlättarDubbellagringen högningssystemet. avger

driftsstömingar.berördavidoch minimerar antalet
ekonomisksäkerhet,informations-tagitstillsäkerhetsaspektendär hänsynhar lagtsvidStor vikt

säkerhet.och fysisksäkerhet,driftssäkerhet
handläggning,delprocesser;registrering,hardelatsin i fyraHanteringen EU-stödav

ingående.beskrivsvilka de förstnämndautbetalning;styming/ledningoch tre merav
följtintressenterkonsekvensbeskrivningför olikamedRapportenavslutas systemets av enen

driftssynpunkt.ochsäkerhets-beskrivning konsekvensernaurav
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MÅL SYFTEOCH3

Handläggningen EU-stödinom jordbruketsområde sålänsstyrelserna effektivtskall skeav0
möjligt medanvändande ADB-teknik möjliggöroch handläggarenskallattsom av som

uppgifter ärendevidfram de behövs sin arbetsplats.kunna Allt materialta ettsom om som
historik i finnas lagrat ibehövs tidigare ärendetskall databaserför årminst fem bakåtiom

denkommunikation skervid handläggningenskalltiden och kunnaskeintegreratisom
angåendeEU-stödeninnebäråtagandenVissa markanvändningundersystemet. av en

femårsperiod finnasinnebär GIS-databasbörvilket stöd i handläggningendäratt en som
ansökanknytsuppgifter markanvändningeni viss till det skifte Dettaom en somavses.

påtillgång ekonomisk länsstyrelserna.förutsätter till digital karta

användarmiljöEU-stödenskall skei där verktyg förHandläggningen Ordbehandling,av en0
inte upplevskalkyl, ärendehantering integreradedelar iärseparata utansom programmm

EU-stödsystemet.

stödhandläggningen myckethögavilket innebärsäkerhetskraveni alla kontroller ochär attr
Överföringenuppgifterskall väl dokumenterade.ändringar brukarens datatill SIVvaraav av

teknik, och kontroll utbetalningför utbetalningskermedsäker kanske de lokalaav gentemot
alladatabasenbyggs länsstyrelsersdata,databaserna.Dencentrala dvsdubbellagringuppav

utbetalningsuppgiftema.skerav
beskrivascenario tagitsfram miljö förSyftet meddet mottagning ansökan.är attsom en av0

beslutsfattande överföringhandläggningoch datatill SIV förregistrering, samt av
statistikändamål.Att samtligalänsstyrelserhar beslutat användasigutbetalningoch att ettav

Diabas möjliggörärendehanteringssystem enhetligalokalahandläggarstödattgemensamt
skapasmedbeaktande Rådetsdecentraliseradedatabaserkan dekrav ställs imed av som

3508/92 november1992EEG den27 och Kommissionensförordningförordning avnr
1992Artikel 2 och 3.23december3887/92 denav
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AVGRÄNSN|NG

EU-stöd inslag nationellastödendastbehandladeUppdraget är utanär avgränsatatt avsom rena
brukarensökersamtidigtmeddestödstöd.I scenariotbehandlasdockde nationella renasom

i handläggningenstöden integreradenationellaEU-stödeneftersomhandläggningen de är avav
dock inte länsstyrel-konceptuellamodellenbehandlarLFA-stöd.kompensationsbidraget Den

jordbruksfondenfonden, heller till desocialaregionalafondeneller denhantering densens av
landsbygdsutveckling.startstödochdelar rörsom

slaktsvinoch värphöns,ansökanstödtillnationelltärendenSJV handlägger rör omsom
intevilket dessaärenden hellerhandjursbidragamkor görtackorochbidragsrättertill attsamt

omfattas scenariot.av
resursåtgâng SJVrespektivelänsstyrel-vidbefintligaför detKostnaden ersätta systemetsamtatt

bedömd.övergångfrån lokalt datasystemvid centralttill ärenserna
beskrivningenutarbetandet scenariotstått förfogandeför ärpå tillMed tanke tid harden avsom

översiktlig.relativt kortfattadochnödvändighetav
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INTRESSENTMODELL

Allmänt5.1

identifieraharvarit desystemkonceptetutgångspunktvid framtagning detviktig attEn nyaav
önskemåloch påRespektiveintressentsbehovfigur l.till seintressentemaviktigaste systemet

fullgottmåste tillgodoses sätt.kunna ettsystemet

EnhetsledningHandläggare

EU-stödsystemBru

till EU-stödsystemetHuvudintressenterFigur

Brukare5.2

priser jord-jordbrukarnaför sänktadirektstödkompenserasyfteharEU-stöden att genomsom
till positivaområden medverkaupprätthålla mindregynnadejordbruk i attbruksprodukter, samt

odlingslandskapet.uppnås ochi jordbruketmiljöeffekter
såutformatmåstedärförStödsystemet attvara

EU-stödetminimerasmåste ansökalägganedtid sökandenden att omo
delhinderföransökningsförfarandetfår upplevasjälva att tajordbrukarna ett avsom-

aktuellastöd

kompletteringarinenkelt lämnaatt-
underhandläggningsprocessentill sökandeninformationkontinuerligdet gero

inkommitansökankvittens att-
myndighetengjortsändringarmeddelande avsomom-

finnsdigitala kartorstöd för0
föregåendeårförändringar rapporterassikt endast gentemoto
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Handläggare5.3

flera000brukaredär har antalolika ansökningarEU-stödsökts cirka 801995harUnder ettav
arealersättning 3 4 miljarder honor. Dessutomenbartinom EU:somsättningen äroch -

miljöstöd. Handläggningenkompensationsbidrag.nationellt stödoch skerunderstarktillkommer
fysiskakontroller vilket kräver dataiomfattandeadministrativaoch ärendemedtidspress att ett

databaser olika slag.lättillgängliga iär av
mål och handläggningsprocess.rationell säkerhuvudsakliga skapaSystemets är att en

såmåstedärför utformatStödsystemet attvara
handläggningsprocessrationell ochsäkerdet stödjeren0

åtkomligdirektskallbehövsiinformationall relevant processen varasom-
faxkalkyl, skall integreratför Ordbehandling,medverktygCI-system e-post, etc vara-

ärendehanteringssystemDiabasocheventuellaandragrundläggandeIänsstyrelsemas- integreradehandläggarstödsystemskallrelevanta vara

Enhetsledning5.4

arbetsuppgiftför lantbruksenhetema.MerpartendominerandeEU-stödenmed ärArbetet aven
förstakvartaletmedmöjlighet till komplet-några i slutetunder veckorinärendenakommer av

måste sådärför planerasArbetetinom enhetenkvartalet.vårbruketunderandraefterteringar att
uppnå handlägg-vissperiod för snabbstödhanteringenundertillkan koncentreras attresurser

läns-till Fleraenheterinombeskedlämnas brukarna.genomförasochså kankontrollerning att
mellanolikakräver samplaneringvilketärendehanteringenberördaistyrelsen expertom-är en

uppnås.arbetsflödeså tillfredställanderåden att ett
såmåstedärför utformatStödsystemet attvara

fördelaochornfördelaarbetetför effektivt kunnaunderlagdet attger0
dvs godsäkerhetikansäkerställas,uppgifter ihanterasinternkontroll systemet geensomav0

ärendehandläggningen
länsstyrelsenarbetsuppgifterinomför övriga görsinformationmöjliggör relevantdet att0

tillgängliga

LST-ledning5.5

Genomtotalaverksamhet.få överblick länsstyrelsensskall enkelt kunna överLST-ledningen0
på ochanvändas optimalttotala sättlänsstyrelsensdennaöverblick kan ett resurserresurser

belastning.höghartillföras deenheterkanperiodvis som
övrigaochuppföljningför styrning sätttillgängligtSystemetskall systemsomsammavara0

Diabas.ärendehanteringssystemetgrundläggandedetgenom
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SJV/ EU5.6

Jordbruksverketssamordningsansvar avgörandebetydelseför likformig hanteringochär attav en
EU-stödentolkning sker hela Jordbruksverkethardessutom behov vissalallalandet.över ettav av

statistikändamål.data används länsstyrelserna ärendehanteringenför Dels för natio-vidsom av
nellt statisktikbehov vadgäller kontrollresultat,omfattningkommissionenävengentemotmen av

Periodisköverföring skeriolika grödor, administrativakontrollresultat data systemet.avmm.
Rådetsärendenenligt ochKomrnisionensSystemetskall stödja rationell hantering- en av

för administrationoch kontroll vissastödsystemförordningar integreratett system avom
inom gemenskapen.

administrativkontroll brukarensskall säkerhetdels medavseendeSystemet avgec
påavseende den säkerheteni betalningsströmmama.uppgifter, delsmed interna

SJVförskall periodisktföra datatill möjliggörastatistikbearbetningarSystemet över att av0
nivå.påaktuella nationellolika slag ärsom
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KONCEPTUELL MODELL

föreslåsför EU-stödsystemet.Denmodell konceptuellaredovisasdenkonceptuellaI figur 2 som
interaktionmedomgivandedet övergripandeflödet imodellenvisar systemet,systemets system

SJV ansvarsfördelningmellanlokala och systemDiabas.övrigaKl-system. samtsystem s
ochSJV.länsstyrelsenbrukare,

l5 JordbruksverketBrukare

SJV
Utbetalninga-

system

SJV
Statistisk

bearbetning

öl/rigarlokalasystenrr

EU-stödsystemetmodellförKonceptuellFigur
grundläggandeförutsättningarantalbaseraskonceptuellamodellenDen ett

länsstyrelsen.behöverfinns lokaltdatabaserlokalt, dvsdeSystemetkörs systemet0
såvälskall digitalt via EDI ochlänsstyrelse kunnaskeochmellanbrukareKommunikation e-0

faxanalogtvia brev, etc.post som
DiabasanvändsförärehanteringssystemgrundläggandeLänsstyrelsernas0

planeringochövergripandestyrning-
ärenderegistreringi diariet

arkiveringelektronisk-
via allmänhetensterminaltillgängligapubliktEU-ärendenagöraatt-

dubbelregistreringEU-stödsystemet,dvsingenviadiarium skeri DiabasRegistrering0
automatiskt.försuppgifternaförekommer överutan

kontorsinfonnationssystemKl-system.länsstyrelsensmedSystemet integreratär0
GIS-databasförÖvriga EU-databasennyttja medtillhörandelänsstyrelsenkanenheter t ex0

miljöanalyser.ochförsvarsplanering
via EDI.SJV skerochlänsstyrelsenmellanKommunikation0

förtSJVför informationssökningtill nationellLST-databaseröverföringPeriodisktsker av0
statistikändamñlex
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PROCESSMODELL7

I ñgur 3 redovisasde fyra delprocesser ingår i hanteringen EU-stöden.som av

inglStyrn
ledning

iHandläggning Utbetalning

Figur Delprocesserinom EU-stödsystemet
Uppdelningen fyrai de delprocessema utifrånhargjorts den bestårtotalaatt processen ettav
antal delaravgränsade har sina förutsättningar pâvadgäller krav hantering,som egna
behörighet,integration,informationssäkerhet kontroll.och
I efterföljandeavsnitt redogörs detaljeratför vilka ingårarbetssteg i delprocessemamer som
registrering,handläggningoch styming/ledning,dvsdedelprocesser påliggersom
länsstyrelserna.
Denfjärde delprocessen.utbetalning, SJVligger har berörtsi detalj i dennasom rapport.
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Processbeskrivning:7.1 Registrering

I figur för registreringsprocessens4 redogörs arbetssteg,från det ansökningshandlingaratt
skickas till dettill brukaren registreratsochansökan redoför handläggning.ärut att

EU-Begäran kompletterandeuppgifterom Da
Bmh" LånsstyrelsoAnnanä

i i - :i
Diabas;- 5

ElKarta

m.

i
E45

Konsult

EU-stödsystemetFigur Registreringsprocesseni4.
samtkartmaterialLänsstyrelsenskickar medinritadebasskiften förtryckt medansökanut en

föregåendeårsuppgiftertill brukaren.
GIS-databasen basskiften publikt2. med tillgänglig; tillhandahållergörs dvsmyndigheten bas-

Dessaskiftena digital form. kananvändasi konsultföretagochbrukare underlagäven av som
för ansökan.

Vansökantill LST där denBrukarenskickar in registrererasi EU-systemetochdärmedmed
automatik Diabas.iäven

ansökningarnainitialtDet bedöms 50% kommer form,in digital dennaatt av attca men
mängdkommer ökamedtiden.att
Om basskiften eller kommertill skerändras digitalisering. I fallde andrahandlingarnya en

kontraktvid odling industri- ochenergigrödor såskall hanterast av systemetsom ex av
Ändringarlagrasi arkiv-systemet.dessain och tidigare uppgifterlämnade underscannas av

ocksåändringsperiodenbör scannas.
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7.2 Processbeskrivning: Handläggning

figurI 5 förredogörs handlägvningsprocessens frånarbetssteg det registreratsansökan till detatt
beslut itagits ärendet.att

lArbetsledare Handläggare Attestenre Jordbruks-
VenaRegistrerade Fördølaue Beredda Beslutade:-ärenden ärenden SJVärenden ärenden. ,2+ -- e. Utbetalning:-
system;

I
I BrukaKonrnunikatlon

EU-
stödsystenr -I

Figur Handläggningsprocesseni EU-stödsystemet
Ärendenafördelasmellanhandläggarnavia lottning eller eventuelltautomatiserat
fördelningssystem.
Ansvarig handläggareberederärendeti kommunikationmedbrukarenochhartill sin hjälp
EU-systemetmedtillhörandeGIS-databas,Diabasoch KI-systemen.Om handläggarengör
ändringari ansökanlagrastidigare versioni medtillhörandeförklaring. Närsystemet
handläggaren medklar ärendet han/honär sin signatursätter det.
Därefterfår brukaren meddelandedärresultatetefter myndighetensgranskningframgår.ett
Brukarenfår då påtalamöjlighet eventuellaregistreringsfeleller andramissuppfattnjngar.att
När går4. ärendet färdigberett det vidare för tillär attestansvarig.Attestansvariggranskarattest
ärendetoch skickarbeslutettill SJV via EDI till brukaren lämpligt sätt.samt
SIV beslutet,betalar stödetoch skickarkvittenstill LST.mottager ut
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Processbeskrivning: styrningLedning och7.3

I länsstyrelsernasgrundläggande Diabasfinnsärendehanteringssystem ledningsinforrna-ett
förtionssystemvilket kan nyttjas LST-ledning enhetsledning uppfölj dåEU-systemetochav

åtgärderregistreraralla ärendenoch diariedatabas.i Diabas
från enhetsledningen.DennaDet finns dock behov detaljeradstyrning styrningbyggerav en mer

påpå framförallt deninformation finnsdelvis informationeni Diabasdiariedatabas, sommen
EU-stödsystemetslagradi databas.

LânsledningEnhetsledning

E :mas
DB.

EU-stödsystemetiFigur Lednings-/stymingsprocessen
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KONSEKVENSBESKRIVNING

Allmänt8.1

för de föreslagetFöljandeavsnitt redogör konsekvenser scenarioinnebärför olikasom
konsekvenser säkerhets-och driftssynvinkel.intressenter ävensamt ur

Intressenter8.2

KonsekvenserIntressent

Brukare Enkeltansökningsförfarandeo
Snabbasvar/beskedo

Handläggare enklareDigital mottagning registreringger0
diarietIngetdubbelarbetemot

arbetsmiljöEnhetlig

Tillgång för Ordbehandling, fax,till verktyg kalkyl, e-post
etc

uppföljningEnkelplaneringoch

LSTADB-ledning ochprogrammiljöEnhetligsystem-
Ökadekrav datorresurser

driftKomplexare

Enhetsledning handläggningstidKortare
LST

arbetsfördelningtillBättremöjlighet

styrningoch uppföljningBättremöjlighet till

Länsledning Bättremöjlighet till styrningoch uppföljningo
ADB-kostnaderInitialt ökade0

EU/SIV EU-stödför hanteringSäkrarerutiner avo
handläggningstidKortare

Säkraredrift

Bättrekvalitet
ansvarsområdenTydligare

driftskostnadLägre
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Säkerhet8.3

Länsstyrelse Jordbruksverket

Beslut SJVg Utbetalningsstödsystem systemKvittens

4verifiering TotalA EUDB. DB

Figur för7. Koncept informationsutbytemellan länsstyrelseochSIVsäkert
Vid utformningen har vikt lagts säkerhetsaspekten Säkerheteni harsystemet stor systemet.av

utifråndelats följandesäkerhetsaspekter:upp
Ekonomisk säkerhet0

Dubbleradedatabaser,dvs respektivelänsstyrelseoch central SJV,en en ger-
utbetalademedel samkömingmöjlighet till efterhandskontroll t systemen.av genom ex av

Matematiskarealkontroll GIS säkrarebeslutsunderlag.via ger-
femärs-åtagandenGIS-databasför kontroll vadgäller markanvändningensamtav-

flerakontroll jordbrukarensuppgifterdär grödor och/ellerflera brukarefinns inomav
basskifte.samma

Tvästegskvittensvid överföring SIV möjlighet till utbetalningartil kontroll och attger av-
felaktigaeventuellt transaktioner.stoppa

Informationssäkerheto
EU-stödsystemets samordnasbehörighetssystem medlänsstyrelsenslokala-
behörighetssystem.

Loggning samtligaförändringarmedobligatorisk förklaring möjliggör uppföljningav av-
förändringar.

återställandeVersionshantering ärenden möjlighet till kontroll och ärendentillav ger av-
tidigare version.

Dubbel digital attestering ökadkvalitet och säkerhet.ger-
Driftssäkerhet0

sårbarhetLokal länsstyrelse minskad vid driftsstömingar.drift vid respektive ger-
Fysisk säkerhet0

Övergång säkerhet möjlighetelektroniskarkivering högre och minskar tilltill ger-
tillgång såväl onginalhandlingar.obehörig till elektroniskakopior som
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Drift8.4

inskränkerMed dagens sig arbetetmeddriften formellt till till klient-system att attse
installeradeblir hosanvändarna.Ansvaretför fungerari sin helhetprogramvaroma att systemet

på SIV.ligger formellt
I praktiken det dockannorlunda Användarenhar blandadmiljö i vilken ävenut.ser en

ingår.länsstyrelsespeciñka draAtt mellandessa ochSJVgräns ärprogram system systemen s
inte varförpraktiskt möjligt, detta omfattasäven ADB-avdelningamasstöd tillsystem av
användarna.
Den förändring isker och meddetredovisadescenariotmedför ökat förettsom ansvar
databashanteringen driftssäkerheten.Databashanteringenoch skiljer sig inte frånnämnvärt andra

såsomlänsstyrelsesystem lönegaranti,ärendehantering fl. Bedömningen därför länssty-är attrn
svårigheterrelsernasADB-avdelningar kan detta frånSIV.överutan ta ansvar

Beträffande i ADB-miljön har länsstyrelsernasäkerheten renodladeproduktionsmiljöer,eftersom
utveckling skeri mycket liten omfattning någonochendast enstakalänsstyrelse.Påsystemav

förekommerföreträdesvisdeställendär detta i AB- och BD-län påskerutvecklingen speciella
utvecklingsmaskineroch flyttas i produktionsmiljö förstöver de klara.när ärsystemen
Eftersom länsstyrelserrnahar mängdolika 59 långi BD-län harrutinersedan tidsystem sten

förutarbetatsoch etablerats säkerhetvad gäller information.största rutiner.säkerhetskopior
fysiskt skydd mm.
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INLEDNING1

UtredningenJo 1995:05 deadministrativakonsekvenserna den jordbruks-om av gemensamma
politiken har givit Statskontoreti uppdrag studierörandegöra möjligheternaatt en att
effektiviserastödhandläggningeninom den jordbrukspolitiken.gemensamma
Statskontoret november1995i Arctic SoftwareAB i uppdrag fram scenarioförgav att ta ett en
framtida hantering länsstyrelseninom avseendearealstöd,generelladjurbidragoch regionala

utgångspunktenstöd. Den allmänna brukarenskall såfåha kontaktytor möjligtattvar motsom
denoffentliga förvaltningen hänsynskall till SIVs samordningsmyndig-tassamtatt ansvarsom

på ansökningarna.het och EU:s krav enhetligbehandlingav
samarbete ThomasPetterssonscenariot utarbetadesi med ochChristinaHuhtasaarivid Länssty-

Norrbottens och rapporteradesi daterad95-12-01.relseni län rapporten
studie StatskontoretSom uppföljning till denna har givit i uppdrag Arctic Software göraen att
framgårdet vilka kostnaderkostnadsberäkningdär förenademedimplementeringärsomen av

En utgångspunktframtida enligt det utarbetadescenariot. detär skaett system att systemetnya
1998-01-01.kunna i bruktas
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Filnamn RevDammUtfärdatav
EUSTOD2.DOC1995-11-30 1.1StridsmanFolkeochTomas StarkKarim,Ramin

FÖR SYSTEMBEFINTLIGTKOSTNADER2

centralOracle-medclient/server-baseratSJVutvecklat ochBeñntligt ärär ett systemsystem av
kapacitet.LST-Net 64kbitvia meddatabasenkoppladetilldatabas.Länsstyrelsernaär

trafiken till SJVBedömningen1.5Mkr.för LST-Net ärårligakostnadLänsstyrelsernas är attca
150kkr.årlig motsvarandekostnadinnebärtrañken,vilketstår totalaför 10% den caenca av

SJV.systemkostnader fallerdeintedäremotDenna somrapporttar upp
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Utfärdat Datumav Filnamn Rev
Ramin Karim. Tomas Starkoch FolkeStridsman 1995-11-30 EUSTOD2.DOC 1.1

FÖRKOSTNADER FRAMTIDA SYSTEM

3.1 Allmänt

En grundtankamameddetutarbetadescenariotför framtida hanteringav EU-stödärav att
databasernafysiskt såskall placerade handläggarnanära möjligt, i dettafall lokalt pävara som
varje länsstyrelse.Fördelarnameddettakoncept bl följande:är a

Minskad nätverkstrañk LST-Net0
Tydligare ansvarsgränsero
Endast databasmiljöbehöver frånstödjas de påkörs länsstyrelserna0 en systemsom
Enklarehanteringvid överföring diarieinformation till länsstyrelsernasärendehanterings-0 av

Diabassystem
Möjlighet enklarekunnanyttja infomiationen i andraatt verksamhetssysteminom-
länsstyrelsen

Nackdelen konceptmeddetta den kostnadförär mästeextra fram förprogramvara tassom att
möjliggöra paketeradöverföring information mellan länsstyrelserna SIV.och Detta dockav är
ingen teknik för länsstyrelsernaeftersom sedanflera är tillbaka använderdenförny man
överföring informationmellanekonornisystemenBUS ochCOSMOS.av
I sambandmed EDI succesivtinförs inom statsförvaltningen återstodenunderatt 90-talet kanav
paketeradöverföring via FTP denersättast ännu automatiseradeochtillförlitligaex av mer
teknik EDI utgör.som
l den kostnadsberäkning tagitsframjämförs i första handalternativenmedcentral ellersom
lokal databas varandra. befintligtdär bådai fallen utökasmot medinteraktivtsystem
handläggarstödenligt länsstyrelsemasönskemål.EU-stödsystemetskall väl integreratmedvara
Diabas överföringavseende ärendeuppgifteroch bör ha "look-and-feel"av systemet samma som
Diabasför förunderlätta användarnaoch minimera supportinsatser.att
I kostnadsberäkningen uppkattning kostnadenäven för fullt utbyggt medges en systemav ett
lokal databasochGIS-funktioner,elektronisktarkiv EDI eventuelltfler funktioner församt.EU-stödfonnerandra inom lantbruket.ElektroniskdokumenthanteringGISochEDI ingår redan
i länsstyrelsernasADB-strategise Figur ochkommerl succesivt införasunderdeatt närmaste
åren.Merkostnadeni sambandmedEU-stödsystemetbegränsasdärför till gällasjälvaatt
integrationenmeddestödjandesystemen.

;användargränssnitt
MS Windows

Kl-systlemArenduhamonngw MSOlliceDiabassystemVedgamhets
Säters Registreringv mmml len thmdläggnmg Hnnaiägganrver - -vtêråtsamhotssyslemjLjppidlinmq Stod l PAemwwmlDokumenthantering- lnlorimtu:isenicl- Glssokmnq

Horisontella apgms Elektroniskt HeqemaserauE-rmtl EDIstödsystem lmormix arkiv wormcw
Unix

Figur Grundprinciperför länsstyrelsernasADB-strategi
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baserasredovisadeför- nackdelar respektivealternativI denna och medförrapport endastpåsom
förfaktiska kostnader länsstyrelsernai form utrustning,kommunikation,utveckling,av Support

systemadministration.Inga bedömningar huruvidahandläggningenbliroch eller mindreav mer
effektiv har gjorts.etc,

System med central databas3.2

Till fördelarna lösning kostnadshänseendehör:meddenna ur
påinvesteringari server-kapacitetKräver utbyggd länsstyrelsernainga0

påanvändarsupportKräver eller endastmarginellökning länsstyrelsernaingen av0
kostnadshänseendemeddennalösning hör:Till nackdelarna ur

ärendeuppgifterihanteringvid registrering DiabaslokaladiariedatabasKomplex iav0
då i centralOracledatabasInformix övrigt arbetarsystemet mot

fördubbladnättrafik vilket tvingar framLösningenbedöms uppgradering LST-Netgeen en av0
ärlig på28 total kostnadför SJV-trafiken LST-Net bedömsbli 200-300till kbit. En kkrca

påcentrala ställer utbyggthandläggarstöd kravJämförtmeddagens denstörreettsystem0
kapacitetochdriftssäkerhet.databasservem det gällercentrala när a

lokal databasSystem med3.3

kostnadshänseendehör:fördelarna dennaTill med ur
ärendeuppgifteri Diabaslokala diariedatabasi lnforrnixEnkel hanteringvid registreringav0

Inforrnix-databasdå övrigt arbetar lokaliävensystemet mot
dåLST-Net med 70% endastpaketeradinformationminskadSJV-trafikBedöms cageen0 Årligfrån till SJV. kostnadsbesparingförs länsstyrelserna jämfört"transaktioner" medöver

befintligt 100kkrärsystem ca
dennalösning kostnadshänseendehör:Till nackdelarnamed ur

paketeradöverföring informationmellanKräver utveckling funktionerför avav0
SJVlänsstyrelsernaoch

påKräver utbyggdserverkapacitet länsstyrelsernamed totalkostnadinvesteringari en ca0
år10kkr länsstyrelseochper
systemadministrationochanvändarsupport länsstyrelsernaKräver marginell ökning av0

med lokal databasFullt utbyggt3.4 system

föregåendei kapitel för byggakostnadertillkommer deFöljande utöver att systemutangessom
GIS-stöd. EDI:med elektrinisktarkiv ochlokal databasmed

EU-stödforrnerför främstGIS-stöd ocheventuellakompletterandeUtvecklingskostnader som0
tillkommeriskall hanteras systemet

serverkapacitetpå länsstyrelsernautbyggd medinvesteringari ytterligareKräver eno
årlänsstyrelseoch10kkrtotalkostnad perca
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Kostnadssammanställning3.5

I kostnadssammanställningenredogörsför bedömdutvecklingskostnad,kostnaderför
kommunikationochutbyggnad serverkapacitet länsstyrelserna kostnaderförav samt
systemadministrationoch användarsuppon.
Bedömningen utvecklingskostnadfår mycket då inga specifikationerav närmaresessom grov

tagits fram för det föreslagnaännu scenariot.Det primärahardock varit bedömarelationeniatt
utvecklingstid mellande alternativen.Anledningarnatill utvecklingskostnadentre för 2 ochatt
3 bedömts lika följande:ärvara a

2 innebär befintligt måsteskrivas helt eller till delarföratt0 system om stora att passa
länsstyrelsernasönskemål.Erfarenhetentalar för genomgripandeförändringari befintligaatt

i regel innebär den kostnadseffektivastesystem lösningen nyutvecklingatt är baseratpåmest
erfarenheterfråndet befintliga systemet.
2 innebärkomplexaredatabashanteringdåärendeuppgifterskall föras till Diabas.övero
3 innebärtroligen nyutvecklas baseraspå tillämpligaatt delaravseendesystemet- men
databasdesign,beräkningsalgoritmerochanvändargränssnitti befintligt system.
3 innebär funktioner för paketeradöverföring information mellanlänsstyrelsernaatt och0 av
SJV skall utvecklas.

Utvecklings- Kommunika- Utbyggnad sysadm
kostnad tionskostnad serverLST anvsupp.

1 Befintligt Marginellkkr/år150system kostnad

2 Framtida
6 Marginell.camed kkr/årsystem 200-300 -manmánader kostnadcentral DB

3 Framtida
6 M .manâznâder ökaârâágânadsystem med kkr/ar.50 .kkr/ar240ca

lokal DB

Framtida4 fullt
94 5cautbyggtsystem kkr/år50 kkr/år Okad480 kostnadcamanmånadermed lokal DB
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RAPPORT
1996-01-31

GranstedtPer
AKOJ-utredningen
Jordbruksdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Resursfördelningen följdmellan länsstyrelserna de ad-en avsom
ministrativa jordbruksgolitikenkonsekvenserna denav gemensamma

Uppdraget1

Utredningen administrativaJo 1995:05 konsekvenser denom av
åtjordbrukspolitiken uppdragit utrednings-har dengemensamma

biträdde Civildepartementet beräkningar införmedgrupp, som
fördelningen administrationmellan länsstyrelserna förmedelav

budgetåret dåEU-stöd göra1995/96, översyn denattav av an-en
fördelningsnyckeln.vända

åtUtredningen vidare uppdragithar göraStatskontoret att en
studie möjligheterna effektivisera inomstödhanteringenattav

jordbrukspolitiken därvidför den blsamt attramen gemensamma a
frågor angåendevissapröva länsstyrelsernas personalbehov. I

frågor utredningsgruppendessa har samverkan skett mellan och
Statskontoret.

utredningsgruppen studien igenomförda förstaDen syftar handav
ändamålsenligtill fördelningatt utveckla nyckel fören av me-

hanteringenför viddel EU-stöden länsstyrelserna. Resultatetav
studien visst bedömningdärutöver även ett underlag förav ger

genomgångnadet totala resursbehovet för de arbetsmomenten.av

Tabellsammanställningar till bifogasoch kommentarer dessa denna
promemoria bilaga 1.

Arbetsmetod2

arbetsmetodik, vid beräkningarna tillämp-Samma har1995,som nu
varje ansökning-ats, dvs att för stödform prognosticera antalet

arbetsåtgångstalfältkontroller genomsnittligtoch samtar per
ansökan tidsförbrukningeneller fältkontroll. Sedan den totala

stödform olika samordningsvinsterframräknats har mellanper
stödformerna beaktats.

bedömningarnagrund för tillSom har enkät länsstyrelsernaen
från Frågeformuläretinkommitgenomförts. bi-har samtliga.Svar

tidsåtgångbilagafogas omfattning2. Erfarenheter och harom
alltså fråni första hand hämtats länsstyrelsernas arbete 1995.
Korrigeringar engångskaraktär startåretför arbeten harunderav

mångjorts i varitden möjligt. beräkningstek-detta har Använda
niker redovisas i bilaga 3.
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Kommentarer3

påUtredningsgruppen i inriktathar första hand arbetet att ta
fördelningsnyckel länsstyrelsernafram kan uppfattasen som av

så rättvis möjligt. tillförslag fördelningsnyckelEttsomsom
bilagafinns i sid "Fördelnandra kolumnen mellan länen1 1,

%u

riket svåraretotala resursbehovet för hela ochDet län ärper
fastställa. Beräknatatt resursbehov arbetet under 1996.avser

påberäkningardessa betydligtattTrots bygger ett bättre un-
beräkningarderlag än det användes för motsvarande är1995som

osäkerheten särskiltfortfarande gäller uppgifternastor. Detta
miljöstöden. betydligtFör börde dessa ett bättre under-om nya

lag kunna presenteras under 1996.sommaren

tidsåtgångenfinns i uppgifternaosäkerhetBetydande även förom
respektive samordningsvinsterna.stödform för bilagaoch Av 1
framgår personårtillresursbehovet beräknatsatt har för401

år.timmar8 dag och dagar1996 180per per

enligtKostnaden för har beräknats olikanedan.1996 beloppenDe
olika planeringssituationer.användas förkan

A B
kr/månLön 17 000 kr204 000 kr204 000

%LKP 41,4 kr84 000 kr84 000
Resekostnader kr32 000 kr32 000

påläggAdm. och lokaler %50 kr160 000-
personårKostnad kr320 000 kr480 000per

personårAntal 401 401

Beräknad miljkostnad miljkr1996 128 kr192

realistisktatt det detGruppen kan räknaatt medanser vara
minskade till följd rationaliseringar,kostnader ökadeav sam-
ordningsvinster, förutsättning ingaredan under1997 att för-mm
ändringar i görs.regelsystemet Under kommer1997 dock med stor

övergång frånsannolikhet fastighetsredovisning till blockre-en
dovisning i ansökningarna genomföras.att Detta är omfattandeen

troligenoch arbetskrävande reform medför att resursbehovetsom
i avståttökar stället för sänks under har därför1997. Gruppen

från särskildagöra beräkningaratt för 1997.

förutsättning blockredovisningsreformenUnder att kan slutföras
under i övrigt inteoch att regelsystemet1997 ändras änmer
marginellt besparingarna i årsverkenbör storleksordningen 60-70

möjligheter på-bl bättre utnyttjaatt datorstöd kunnaa genom
Beräkningarräknas redovisas iavseende detta bilaga si-1998. 1

dan 2.

särskildaUnder milj1995/96 har disponeratsmedel 28 kr för
ocksåEU-anpassning. fått tillhar användas viss informa-Dessa

tion kringregelverket EU-stöden. Härigenom har omfattandeom en
nödvändig informationoch tillkunnat lämnas jordbruk-berörda

insats jordbrukarnadenna har inGenom lämnakunnat ettare.
bättre fullständigare materialoch än skulle fallet.annars vara
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inte ibeaktatsinformationsinsatser harför dessaResursbehovet
sådana finnsinsatser dockredovisningar. Behovetlämnadehär av

tidigaredendettaSärskilt gälleroch 1998.även om1997kvar
sär-Behovetgenomföras under 1997.skallredovisningreformen av

kring EU-stö-informationsverksamhetnödvändigtillskilda medel
närmastedemiljoner underkrtillbedömsregelverk 9-12gensren.

Henrik LarssonErik BraschEngdahlOlle
Lst-MLst-FLst-AB

olssonJanBengt Bengtsson
Lst-YLst-0
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Bilaga 2

STATSKONTORET Enkät
1995-12-06

förresursbehovlänsstyrelsernasangåendeEnkät

EU-stöd 1996administration av

Länsstyrelsens namn: ....................................................................................................... ..

tel:Kontaktperson: ........................... ..................................................................................

üd-itøânc S:a tidsåtgångBeräknadBeräknatarealstödSamordnad ansökanFråga 1: om ansökantim peramd timhandläggningår 1996,för :manm., ,..ansökningar

arealersåttninglfoderareala

stöd ej LFAregionalatillägg förb

odlingslandskaptillägg för öppetc .--u................ ............. ............. .........

produktionekologisktillägg förd ..................................................... ..

mångfaldbiologisktillägg före .... .......... ..u...... ................-... ...........

kulturmiljöerf tillägg för . .......... -....... ............ .............-..........

extensiv valltillägg för ..-............. ................... .......... ......... .

för skyddszonerh tillägg

fånggrödori tillägg för

för bruna bönori tillägg ..................................................... ..

energigrödorochindustri-k tillägg för ............u.... ......................... ............
tidsåtgång ansökanförSumma om

stöd 1996arealknutna

1/ den endastsåsomhandläggning ansökantidsåtgång förredovisas allUnder a omav
ärendetmottagitsansökanareaIersåttning/foderareal, d.v.s. fr.o.m attt.o.momfattar att

aJgt med eventuellarbeteDäremot inräknas inteutbetalningochslutbehandlats rum.
åtgår förtidsåledes bl.a. deninräknasberäknad tidsåtgångöverprövning. I som

bl.a. klarlistor.listor,granskning olikadubbelcheckning ochkontroller,administrativa av
ocksåansökanfallmertid stöd, krävs i dedenkUnder b redovisas ensomper-

rad.respektivepåomfattar det stöd angessom
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accESTATSKONTORET Enkät
1995-12-06

Fråga 2: Fältkontroll ansökningarna i Betäknat Beräknad Sia tidsåtgångav
l/ antal tidsåtgångtimlfråga ltiml1

kontroller kontrollper

areaiersättning/foderareal
...................................................... ..

b regionala stöd ej LFAl ...................................................... ..
c öppet odlingslandskap ...................................................... ..
dl ekologisk produktion ...................................................... ..

biologiske mångfald ...................................................... ..
f kulturmiljöer ...................................................... ..
g extensiv vall ...................................................... ..

skyddszonerhl ...................................................... ..
fånggrödori ...................................................... ..

i bruna bönor ...................................................... ..

Summa tidsåtgång
.............. ..

2/Avgår beräknad samordningsvinst - ____________

Summa tidsåtgång för fältkontroller
för arealknutna stöd 1996

................ ..

1/ Här beräknas tidsåtgångall för fältkontroll förberedelser, restid, fältarbete, protokoll-
skrivning, kontrollmâtning och registrering, då endast stöd kontrolleras gård.ett per

Hår redovisas den beräknade sammanlagda tidsvinsten i praktiken i mångaattav man
fall kan kontrollera flera stöd besök.per

Fråga Våtmarker3: Beräknatantal Tidsåtgångtim S:a tidsåtgång
ansökningar ansökan timper
kontroller kontroll

handläggningal ansökanav ...................................................... ..
bl fältkontroll
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maa§STATSKONTORET Enkät
12-061995-

$:a tidsåtgångTidsåtgângtimBeräknatantalhandläggningDjurbidragFråga 4: av- timansökningar ansökanV peransökan

a Bidrag till tackor

och dikorb Arn-

Kompensationsbidrag LFAd

husdjursrasere utrotningshotade

handläggningtidsåtgång förSumma
djurbidragsansökningarav

1/ Se 1/fråga 1 not

tidsåtgångS:aTidsåtgângtimBeräknatantalfältkontrollFråga Djurbidrag5: - kontrollkontroller timper

Bidrag till tackora . ............. ......................

dikorb Am- och ..................................................... ..

c Handjur

LFAKompensationsbidragd

husdjursraserutrotningshotadee

tidsåtgångSumma

2/samordningsvinstAvgår beräknad - ____________

djurkontrollertidsåtgång förSumma

1/ 2Se 1/.fråga not
/ redovisas den beräk-besök. Härstöd vidflerakontrollpraktiken genomförsI sammaav

mellandjurkontrollernamellansamordning samtsådantidsvinstemavsammanlagdanade
djur- och arealkontroller.
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varaESTATSKONTORET Enkät
1995-12-06

Fråga 6: Medverkan i administreras Beräknadtidsåt-uppgifter Varav avgiftsfinon-som
gång lst sieradetim vid timSJVav

a Mjölkkvoter

Djurmärkningb .................. ..
Handjursbidrag ej kontrollc .................. ..

tidsåtgångSumma ................................... ..

l
l

Sammanställning Sza tidsåtgång S:a antal personår lli tim S:a antal tim/
160 arbdag 8 timx

Handlåggning ansökningarav ......................................... ..

Fältkontroller ......................................... ..

SJV ifråga GlMedverkan i uppgifter ......................................... ..

total tidsåtgångsumma ......... . ....... ........... . . .............

Ange möjligt hur andel i totaltäven antalstor procentom av
personår infaller under perioden april 311 augusti %som - ................ ..

Kommentarer
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Bilaga1996-01-25 3

BERÄIOQINGARORDABESKRIVNING AV GJ

handläggningstöd,Arealknutna

återståendetillägg förmed 2/3ld, 1k: Antal sökta stöd 19951b, lc,1a, av
omställningsföretag

får avrundat tillnötkreatur eller 0,45Antal företag medle: x
10-talnärmaste

arealstödetansökningar tilllf: antalet%20 x

% 1h50lg: av

ansökningar 1a-4darealansökningar antal 10 %antal LFA1h: %10 avav -

utifrån i Götalandantalet företag vallIndelning ili: 3 utangrupper

antal enl enkätBeräknat1

handläggningstidstödsmedianvärde for respektiveframrâlcnade antaletDet x

Arealanknutna stöd, kontroll

Enkätantal gjorda kontroller 19952b,2a, avstämt mot

ansökningar5 % l2c cav
2d d%"- 110

% "-2e 5 l e
f2f % -5 1

% "-2g 5 1 g
2h "- h5 % l

i-5 % 1
j% "- l5

kontrolltid.frarnräknade medianvärdet för respektive stödsantaletDet x
samordningsvinsutgörande beräknad2a-j med %framräknade tid for kontrollerna reduceras 10Länets en

Våtmarker

både handläggning kontroll.Antal enl enkät totaltid for ochtim. Tiden14 ärx en
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handläggningDjurbidrag

års jämförtsansökningar1995Antalet har beräknats4b, 4e:4 att4a, genom
med enkät

handläggningstidför respektive stödsmedianvärdeantaletberäknadeDet x

Djurbidrag, kontroll

4d,antalet 4b, 4e% 4a,Sd, 105b, Se:5a, av respav

utgångspunktenhar utgjortAntalet kontroller 1995Sc:

områdeodlingslandskap 1-3Djurkontroller utöverSf: öppet
vidmedräknatsvad 2csom

beräknadutgörandeSa-t reduceras med %tid för kontrollerna 10ñamrälmadeLänets en
samordningsvinst

SJVförMedverkan

bli högreförfrågningar kring mjölkkvoterAntalet6a antas
beräknasVår medverkanområden skötsellagen gäller.i de som

följande:enligt
mjölkbesättrtingar 0,6antaletSkötsellagslän: x

0,4Delvis skötsellagslän: "- x
0,2skötsellagslän: "- x

mjölkkoinklnötkreaturbesättningarVår tillmedverkan beräknas6b+c
tim/besättning0,25x
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hjälpmedelADB-system som

tillstödhandläggningenför av

jordbrukarna

seminariumDokumentation av

1996februariden I

angående administra-utredningendel ihöllsSeminariet ensom
jordbrukspolitikendenkonsekvensertiva gemensammaav

1995:05Jo

GranstedtPärUtredare:
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Dokumentation från seminarium den februari1 1996 angående framtida
ADB-system hjälpmedel för handläggningen stöd till jordbru-som av
karna. Plats: Rosenbads konferenscenter, Stockholm. Dokumentationen

utförd huvudsekreterareär Mårten Edberg.av

Pär Granstedt, utredare:

anledningEn till mitt uppdrag EU-stöden tillhör de bitarnaär att tyngsta
anpassningen till EU. näringIngen eller sektor i samhället såärav

starkt påverkad EU-medlemskapet just jordbruket.av som
Framför allt innebär medlemskapet rejäl ställning jordbruks-en om av

politiken, vilket Sverige har erfarenhet Vi därför väl förbe-stor av. var
redda gång byta har funnitDetän många problematt ochsystem.en
svårigheter, också kompetens hos olika berörda ställastor attmen en
om.

En anledning till utredningsuppdraget det för drygtär att ettannan
år sedan fanns delade meningar hur administrationen skulle organi-om

Detta innebär den lösning valdes möjligen kan uppfattasattseras. som
aning provisorisk. Jag skall därför i längreöver ettsom en se mer

perspektiv hur administrationen skall ske.
innebärDet uppdraget inte utvärdering då det för tidigtatt är ären

sådan. första tidenDen har varitgöra extraordinäratt och det ären
därför svårt dra några säkra slutsatser. dettaTrots det fördelatt är atten
kunna vissapå praktiska erfarenheter hur administrationenta vara om
fungerat.

inteJag utredningen kommer föreslå några dramatiskatror att att
förändringar. Intrycket fungerat relativt väl.är Trots detatt systemen
kan det finnas skäl till vissa justeringar. direktivenI står admini-att
strationen skall skötas så bönderna möjligt, alltså decentra-nära som en
liserad struktur. Samtidigt rättssäkerhet, likabehandling och effektivi-är

viktiga komponenter.tet
Jag bör eftersträva tydlig rollfördelning mellantror deatt man en

olika myndigheter och sysslar med jordbruksstödet. Detorgan som
innebär, jag uppfattar situationen, det framför allt länsstyrel-att ärsom

uppgift för handläggningen jordbruksstödet.att Desemas svara av
direkta kontakterna med bönderna bör därför i första hand ske genom
länsstyrelserna.

framtidenI skulle jag har situation likartadgärna denattse man en
finns inom bankväsendet; varje jordbrukare har sin stödhand-attsom

läggare i länsstyrelsen. handläggareEn naturligtvis måste arbeta isom
samverkan med olika experter.
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Jordbruksverkets viktigaste roll kompetensmässigt stödär att ettvara
for länsstyrelserna. samordna,Att för rättssäkerhet och likasvara
behandling för det finns effektiv kontroll.attsamt attsvara en

Vi har också andra centrala myndigheter med viktiga uppgifter, t.ex.
Naturvårdsverket på miljöområdet och Riksantikvarieämbetet inom kul-
turmiljöområdet. uppgiftDeras framför allt förär att expert-svara
kunnandet inom områden och därmed stödja såväl Jordbruksverketresp.

länsstyrelserna.som
För få fungera smidigt krävs också väl fungerandeatt systemet att ett

datorsystem. skallDet möjligt för den enskilda jordbrukaren ellervara
dennes konsult skriva uppgifterna själv och dessa skall till-att vara
gängliga för handläggarna. skallDet heller inte nödvändigt medvara

uppgifter i varje skede. skallDet också möjligt kommu-attnya vara
nicera direkt från länsstyrelserna till Jordbruksverket.

diskussionDagens skall handla hur vi får fungerande datorsystemom
uppfyller dessa krav, samtidigt andra myndigheter också fårsom som

tillgång till uppgifterna i systemen.

Bo Olsson, Riksrevisionsverket:

Jag vill på tacka för erbjudandet med. Detatt att är ettpassa vara
utmärkt initiativ genomföra detta seminarium. ligger i Riksrevi-Detatt
sionsverkets intresse medverka till skapa effektiva lösningar föratt att
hanteringen nationens EU-medel, med beaktande god säkerhet.av av

Min enhet har beröring med EU-medel revisionell aspekt i vårstor ur
dagliga hantering. jordbruksfonden,Det strukturfondemaär socialasamt
fonder. frågaEn kan ställa vilken skillnaden från revisionellär ärman
synpunkt hantera EU-medlen och våra nationella budgetmedelatt egna
Svaret det inte någon skillnad.är att är

Vi lever efter begreppet god revisionssed, dvs. vi skall titta på
väsentlighet och risk. Vi skall ha professionell planering, inklusiveen
riskanlys och vi skall också ha kompetent personal.

Till detta finns särskilda EU-regler beskrivs i EG-förordningensom
1663/95, där vissa krav ställs på nationerna. gällerDet bl.a. fastställaatt
utbetalningsställe, kriterier för ackreditering, ackrediteringsamt ettav
utbetalningsställe.

Sverige har bestämt ackrediteringsställe förjordbruksfonden skallatt
Jordbruksverket. Vi har lagt fast kommissionens kriterieräven attvara

skall gälla.
korthet kanI peka på utbetalningsstället skall har huvud-att treman

funktioner; godkännande, verkställande och redovisning utbetal-av
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till servicefunk-ha tillgång tvåskall normaltUtbetalningsställetningar.
kontroll. Hela eller delartekniskochintemrevisiontioner. Dessa är av

organisationer.till andrakan delegerasgodkännandefunktionen
Jordbruks-Riksrevisionsverket,delsrevisionella aktörernaDe är

revi-intemrevisorerkommissionensintemrevisorer,verkets samtegna
Luxemburg.isionsrätten

Riksrevisionsverket:Raja Peltonen,

ackrediteringeninforgranskningenmedregeringenVi har hjälpt av
uppfyllt kommis-granskatdärvidutbetalningsställe. Vi har systemetom

sionens regler.
vilketregler,certiñeras enligt EU:sskall också görsRäkenskapema

förde räkenskapergällerRiksrevisionsverket. Det presenterassomav
kommissionen.

de svenskautgångspunktVårårliga revisionen.också den ärVi har
budgetmedelvilka andraEU-medlenvi behandlarreglerna och somsom

helst.
vill lyftapunkter jagdet någrareviderarRiksrevisionsverket ärNär

fullständigtriktigt ochinalltkontrollerafram. Vi skall ärmataratt man
betalning går tillkorrekt. Attskickas rättallt mot-ärutsamt att som

kontrollenDokumentationeni tid.belopp och ärmed rätträtttagare av
dokumenterat intedet inteviktig. Principen ärmycketockså är att som

utfört.är
helaheller inte utförafåreller funktionochEn samma person

funktionskall finnasfastställt detharoch regeringenkedjan. EU att en
redovisningen.handharochverkställergodkänner, somensomsom en

kanskediskuteraslösningardeintressant ärdagenFör mest somav
ansökan helaföljavill kunnaSverigeochveriñeringskedjan. EU en

följas såväl bakåtskall kunnaKedjankommer in.från denvägen att
veriñeringskedjanbibehållaklararhurframåt. Frågan är attavmansom

problem.mening inte någotminbör enligti Dettasystemet. vara

ÄlvsborgsSten-Åke i län:LänsstyrelsenGustafsson,

samverkan med deADB-arbetelänsstyrelsemasförUtgångspunkten är
ochlänsledningarna imedLänsstyrelserna har,centrala verken. spetsen

särskild teknisk ADB-sam-inrättatCivildepartementet,med stöd från en
frågor.strategiskaförochordningsgrupp en grupp



Bilaga 2354SOU 1996:65

vill peka under slutet och i början 1990-talenJag 1980-att av av
hade vi samordning framför allt inriktad de tekniskapå systemen.en

Allt eftersom utvecklingen har fortskridit har också behovet vuxit när
det gäller samverkan på verksamhetsbasis. Detta ADB-strategi-är

uppgift. Strategigruppen arbetar beställare till tekniker-gruppens som en
gruppen.

Overgripande syfte länsstyrelserna skall arbeta koncernär att som en
föroch bra samverkanspartner de centrala verken. Vi vill ocksåvara en

samverka internt inom länsstyrelsevärlden och har behovsett ett av sam-
ordnad upphandling ADB-system.av

Praktiska resultat samarbetet bl.a. flera upphand-ärav gemensamma
lingar, där databashanterare den första upphand-storavar gemensamma
ling gjordes. Efter detta har antal följt, det aktuellaettsom varav nu
ärendehanteringssystemet denär största.

fungerandeVi har också kommunikationsnät mellan länsstyrel-ett
internetuppkoppling.samtserna gemensam

viktigaste kanske dock vi har fått bra dialog mellanDet är att en
länsstyrelserna och de centrala verken.

Själva idén med samverkan mellan länsstyrelserna och de centrala
verken har för deviär att ett gemensamt systemansvar som

har demanvänder vi och vi bidrar med utveck-Att nytta attavoss av.
lingen dem.av

Självklart måste verken ställa krav på länsstyrelserna funktion,om
säkerhet och information. Från rationell synpunkt det viktigtär att ver-

länsstyrelsevärld.ken Länsstyrelserna självständiga24möter är myn-en
viktigt för kunnadigheter, det visaär attoss oss sommen upp en

koncern.gemensam
vill peka på faktor har betydelse; volymen. Till-Jag storen som

hanterar vi mellan diarieförda ärenden300 000 400 000sammans -
länsstyrelserna. länsstyrelseinstruktionen pekas bl.a. olika verksam-I 25
hetsområden och för dessa finns särskilda länsexperter.ut tretton av

Till länsledningamade krav har ställa på deäratt systemen attsom
skall bidra till rationell produktion. skall utvecklade förDe atten vara

bra handläggarstöd vi får effektiv hantering. allaså Somett attge en
andra statliga organisationer arbetar vi under kostnadspress, vilket gör

vi rationella.måsteatt vara
Ledningen har naturligt intresse produktionsuppföljning ochett av

få information för kunna verksamheten.måste systemet att styraur
Länsstyrelserna har också för samordningen mellan sektorernaett ansvar
inom län, vilket uttryck bådesig i i utveckla och följatar attresp. upp
den statliga funktionen. Till detta behövs då statistiska underlag, ana-
lyser och dylikt, kan hämta de vi användersystemsom man ur som oss
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långa tiderinmatningssystemengamlavi med de väntafickTidigareav.
användbara.alltidintehellerdata,fickinnan ut varsomman

praktisktarbetarviframförvimodell tagetär attDen ossnu sersom
handläggningen.Windowsgränssnitt DetmedPC-miljöuteslutande i mot

snabbt pådetterminaler,medbasdatorsystem ärfortfarandefinns men
förändras.väg att

grund förskall fåviuppfattar att styraVi att pro-gemensamenom
ärende-vi brabehöverinformationfåduktion och ettsystemet,ut ur

hanteringssystem.
haftVi harköpa storhar viDärför system.ett nyttattenats enom

skallDiabas, vilketvaldemed vislutadeupphandlingsomgång attsom
ärende-deuppföljningochhandläggningregistrering, storaklara avav

hanterar.länsstyrelsernamängder som
ekonomi ochförför köpaigångocksåVi har systemattprocessen

med övrigaskall integrerasoch dessapersonaladministration system.
antal hand-medhandläggningeninförskaffa stöd förskall vi ettVidare

ikompetensinformation ochdär vi kräver systemetläggarsystem mer
jordbruksstödet.sådant stödEttärendehanteringssystemet. ärförän

under årärendehanteringssystemetintroduceraförAktuellt är attoss
ocksåskall vipersonaladministrationochekonomi-för1996. Systemet

under år 1996.fatta beslutförsöka om
viktigtverkcentralaoch andraJordbruksverket ärmedSamarbetet

samverkan.bradettavi klararinteför Vi utanatttroross.

län:NorrbottensiLänsstyrelsenPettersson,Thomas

med ArctictillsammansStatskontoretfrånuppdragfåttVi har attett
uppdragettill vi fickAnledningframtidsvision.skissa på attsoftware en
till ArcticknutetDiabasupphandlingendels på ärberorjag atttror av

projektdels detintegrationsobjekt,detharsoftware ettsett somman-
Jordbruksverket ochmedtillsammansmed iHuhtasaariChristina ärsom

areal-GIS.få framhandlarprojekteti Luleå. Dethögskolan att enom
mellansamarbeteexempelbraprojekt ochframgångsrikt näraEtt ett

Jordbruksverket.ochlänsstyrelsen
varit dethela tidenutgångspunktenmodellen harutarbetat attviNär

lösning skulleJordbruksverket, någonmedsamarbeteskall ske i annan
misslyckas.

försJordbruksverket. Dessa överutvecklasdagI systemen
länsstyrelse därvarderastårtillelektroniskt programmenservrar som

Applika-handläggningen.används ii de PC-laddas apparater som
det gåroch tillärendensaker; registerar att tatvå atttionen gör ser
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listor. denDet databas ligger centraltut gör på Jordbruks-mot en som
verket.

Detta har fungerat bra under den knappa tid vi haft,som men nu
behöver vi framåt och hur vi kan utveckla stödet för handlägg-se se
ningen.

den konceptuellaI modellen idéskissen har vi försökt att ta upp- -
vissa punkter. Dels olika ansvarsområden.avgränsa Ansvaratt gentemot
brukaren, inom länsstyrelsen och det Jordbruksverketansvar ansvar som
har utbetalande myndighet.som

Vi har också koncentrerat integration med andra system;oss
ärendehanteringssystem, kontorsinformationssystem och andra handlägg-
ningssystem, informationslämnare till andrasamt att system.vara

Vidare har vi pekat på behovet få modell hur säker-att överav en
hetsfrågoma hanteras. Dels vad gäller driftssäkerheten, dels för penning-
transaktionerna.

Säkerheten viktig. varitDe i kontaktär med Cosmos, eller lik-som
nande känner säkert igen hanteringen. visystem, När utbetalningargör
från länsstyrelserna skickar vi antal transaktioner till Cosmos medett
uträknad vad skall betalas och till Vi får direktutsumma, som vem. en
kvittens på detta. Sedan det vecka innan den faktiskatar utbetal-en
ningen sker och vi får ytterligare kvittens utbetalningen har skett.nären

Jag modell i vår skiss. Att vi dessutom in EDI ochtarser samma
andra säkerhetsfaktorer visionärt och ytterligareär säkerhetshöjande.mer
Tekniken finns alltså.

Driftssäkerhet också viktigt. byggerHär driftssäkerhetenär på att
har lokal databas på varje länsstyrelse, vilket vi säker-man en ser som

hetshöjande. skallFör medveten det inte fråganatt ärman vara om om
databas slås den slåsatt ut Säkerheten liggerut, utan när mellanen

95-99 %, vilket innebär under antal dagar under år står dator-att ett ett
stilla.systemet

Med lokala databaser sprids risken på antal ställen och lokalett en
databas påverkas inte andras problem. Länsstyrelserna har ocksåav
erfarenhet minimera de stillestånd uppstår.attav som

Registeransvaret ligger på länsstyrelserna. Det vi förär som svarar
det skall finnas uppgifter i dessaatt register.rätt Frågan dåär vem som

skall ha behörighet gå i dessa och skall bestämmaatt vem som om
detta. För mig det självklart det skallär ligga på länsstyrelsenatt be-att

behörighetenstämma
detNär gäller utvecklingen måste Jordbruksverketsystemetav vara

koordinerande och sammanhållande och skall driva detta tillsammans
med länsstyrelserna i regi eller med hjälp konsulter.egen av-
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sammanställ-medförsökt påviekonomin hargällerdetNär enoss
detalternativet,det förstaalternativen. För ärolikaning på de som

kostnaderna. Vi harberäknatochvi inte gåttharbefintliga systemet,
länsstyrelserna tillförkommunikationskostnademabedömtdock ca

länsstyrelserna harberäkna dessa,svårtkronor.000 Det150 är att men
Totaltinkopplat.Jordbruksverkettill vilket ärävennät,gemensamtett
10 %och vi bedömerförkronormiljonerbetalar vi nätet att1,5 ca

jordbruksstöden.tillkopplingmedtrafikenavser
utvecklingskostnad.onekligenfår vivi byggaSkulle systemetut en

produktionskost-ocksåökarmanmånader. HärcirkahandlarDet om sex
Ökningen arbetarberorJönköping.ifinnsnaden att manservernom

datatrafik kost-vilket innebärdatabasen,direkt störremycket motmer -
Fortfarande000 kronor.000-300 ärtill 200 system-naden bedöms ca

handlar detlänsstyrelsernahelt marginell. Föradministrationen attom
med persondatorer.arbetsplatserantalett

lokal databas,medfullt utbyggtdock inteutbyggtEtt system en--
interaktivtarbetarsjunker. Mankommunikationskostnademainnebär att

informationen till Jord-för sedandatabasen ochlokaladen övermot
Överföringen ochsnabbtgårperiodicitet.valfri ärmedbruksverket

vionline-uppkoppling. Härjämfört medkostnadseffektivmycket ser en
handlar desystemadministration. Detkostnad förmarginellt ökad om

databaserna.de lokalahanteraarbete meddatabasansvarigas att
utvecklings-innebärochinnefattar GIS EDI, störreIdéskissen, som

beroende hurmanmånader,den till 9-15bedömerkostnader. Vi
hittar på.och i SverigevadAlltså EUförändras.snabbt regelverket
totalt förungefär likadanablirkommunikationförKostnaderna men

och disk-krav påbli betydligtskulle detlänsstyrelserna större servrar
lagrar.databetydligtdet blirutrymme, manmer

systemadministrationkostnaderna förkanVarför jag så klart säga att
antallänsstyrelserna "snurrar"hosdetmarginella, beror påblir så ettatt

blandsådant härdriftsmässigtbetraktaroch vi ettsystemettsystem som
andra.många

iLänsstyrelsen Norr-finns hosfram dehar tagitJag system som
applika-antal60-talsig ärbottens län. Det ettsystern,rör ett varavom

client/server-Andralänsstyrelsen.gjorda försärskilt ärtioner ärsom
det sig 37Sammanlagti dag.vi talarden rörtypsystem om app-omav

Windowsstationclient/server-miljö. Dvs.går ilikationer 17 envarav
databas ijobbar mot server.enensom

merkostnad vi talarganska litendetperspektiveti det härSett är en
till alla deinföra ytterligarehandlar alltsåDet ett systemattomom.

andra.
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Christina Huhtasaari, Länsstyrelsen i Norrbottens län:

handlar till bonde får i tid.Det rätt rättatt att rättom se pengar
till karaktärEU-stöden sin ganska annorlunda de vi arbetat medär än

ekonomiskt stöd för byggatidigare, ladugårdar byggerDeattt.ex. etc.
brukaren ansöker och myndighetenpå genomför kontrollenatt att -

administrativ och fysisk. sanktionerar detMan finns fel i ansökan,om
fattar beslut och går ut.man pengar

Mentalt EU-stöden annorlunda. Tidigare har försöktärsett attman
till ansökningen blivit bra för brukarenså möjligt. Sedan harattse som

fattat beslut förvettigt den sökande och vettigt förärettman som
myndigheten. det gäller EU-stöden vi ifrånNär utgår brukarens upp-
gifter och "rackar" dem finnspå det fel. Ansökan inteärner om
utformad så brukaren beskriver vad han och kryssar igöratt ruta atten
han söker högsta möjliga stöd. alltså inteDet någon optimering,är utan
vi hanterar ansökan. Vi har lärt detta, det tagtog etten oss men

skall beskriva hur jag handläggareJag vill det skall fungeraattsom
det jordbrukare fårså stöd. har delatJag det i tvåär rätt rättatt som upp

registreringsfas och handläggningsfas.steg; en en
Utgångspunkten det "rullar" där vi harär äratt ett system som en

mängd information jordbrukaren sedan tidigare. Med utgångspunktom
från tidigare ansökningar skickas handlingarårs till jordbrukaren delsut
tabelldata från föregående delsår, karta. förutsätter ocksåJag viatten
går in i det basskiftessystemet, vilket EU-kommissionen ställernya som

fr.0.m. januarikrav 1997.
Jordbrukaren f°ar alltså ansökningshandlingar med förtryckta uppgifter

plus basskiftenakarta belägna. kan också tillhanda-Dessaär ytoren var
hållas länsstyrelsen digitali form, till jordbrukaren eller den konsultav

denne anlitar.som
jordbrukaren fått sin ansökan och fylltNär i den efter sin bästa för-

måga, skall vi kunna den pappersformati eller digitalt, via led-ta emot
ning eller via diskett. längeså världen dagMen i måsteutsom ser som
vi få den i pappersform i fall,alla med underskrift intenog en om

uppgifterna på disketten riktiga.annat, att ärom
Min förhoppning så mycket möjligt kommer i elektroniskär att som

form, så vi inte skall behöva tyda siffror. exempelEtt på festligatt en
feltolkning där jordbrukaren skrivit "hästbete", det blivit tolkatär men
till "höstvete"

Om vi får materialet elektroniskt får vi inga formella fel. gårDet
bara skriva uppgift på varje rad, vilket inte fallet det gällerär nären
pappersblanketter, dvs. vi behöver inte sitta och för få in det irätta att

vilket också innebär misstag kan ske.systemet, att
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innehållet i ansökan. kan då konstateraregistrerar DenLänsstyrelsen
basskiften det brukaren odlar på,fall inte finnsdet i vissa t.ex. ettatt

lägga till definns på kartorna. Då måstemiljöstödsärende inte mansom
basskiftena.nya

mycket krav kontrakt olikaoch energigrödor harIndustri- stora av
skall för ha hela ansökanvislag. förutsätterDessa attatt man scanna

i form olika tabell-inte skall läggasi datorsystemet. Det avsom
helainnebär får överblickskall in.värden Detta att en avmanscannas

arkiv.springa omkring och söka i olikaoch slipperansökan i datorn att
fram allt det jordbrukaren står förregistreringsfasen får alltsåI man som

själv.
handläggningen. kan ske ellerDenSedan vidtar nästa moment -

lätta och ärenden.olika principer. finns svårafördelas efter lite Det
kan tänka sigorganiserade på lite olika vis, såLänsstyrelserna är man

vissageografiskt till de handläggare kanärendena fördelasatt som
församlingar bättre.och känner vissaområden

industri- eller energi-fördela efter olika ärendetyper;kan ocksåMan
det generelltomställningsärenden, bara foderareal,grödor, gamla ärom

etc.program
innehållet. jagfår ärendet till sig och går igenom SomHandläggaren
ärendet i versioner.varje handläggare kan hanteradet det braär omser

uppgifter, sedan har andrajordbrukarensversionenFörsta är man ver-
kontrollerat enligt vissa regelsystem.har gått in ochsioner där man

skall denhar och gjort ändring,Varje gång gått senasteman en
kontrolleraskall hela tiden kunna in ochversionen Man närsparas.

och varförutförts och gjort detnågonting har utförts, vad som vem som
för fusk. Handläggarennågonting. minimerar riskenhar gjort Dettaman

utföra något olov-för påtryckningarriskerar därmed inte utsättas attatt
döljaligt det går inte att-

antal uppgifterfärdig, får fram påhandläggarenNär är ettman
därefter med den sökandearealer, djur kommunicerasDettaetc. om

uppgifteravviker från de denne lämnat.uppgifterna
ökad kommunikation, vilketJämfört med dagens blir dettasystern en

Jordbrukaren f°ar hur myndighetenlänsstyrelsens horisont bra.är vetaur
ligger utgångspunkt för detuppfattat grundmaterialet, dettaatt som

kommunikation kanbeslut myndigheten kommer fatta. Dennaattsom
varje ärende kommuniceras det klart.ske styckevis, d.v.s ärnär

länsstyrelsen fatta beslut. skall också skeEfter viss tid kan Dettaen
skall inte beslutaför i har handlagt ärendetärende Denett taget. som

vid.skall då handläggarebetalning utgå, Denatt utan tar annanom en
medslutliga underskriften ligger troligtvis lantbruksdirektören men

ifrånflera handläggare föredragande. Vi kommer dagensolika som
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innebär skriver på lunta Detsystem äratt systemetsom man en papper.
inte särskilt lustigt där föredragande handläggare övertarman som

från alla andra arbetat med ärendet.ansvaret som
Med versionshanteringen kan det vid ändringarmånga finnas skäl till

omfattande genomgång inför beslut. innebärDetta inbyggden mer en
möjlighet till utbyggd intemkontroll.

Efter detta expedieras länsstyrelsens beslut- förhoppningsvis någon
igång augusti/september. står det betalasDär visstatt ut ettpengarna

förfarandedatum. sådant innebär vi slipper förfrågningarEtt mångaatt
hur det blir medom pengarna.

Med beslutet jordbrukarenkan till exempelvis banken och tala om
vid den här tidpunkten kommer denna vilket böratt summa pengar,

underlätta möjligheten till kredit. trygghet.Detta ger en
principiell skillnad dagens i dagEn ärmot systern attannan re-

gistrerar länsstyrelsen alla uppgifter, Jordbruksverket alla beräk-gör
ningar, länsstyrelsen får tillbaka innebär delatDetta ettsumma.

eller kollektivt Länsstyrelsen haroansvar för slutsum-ansvaretansvar -
bara inflytande grunduppgiftemapåman men

borde så beräkningarna utförs länsstyrelserna ochDet att attvara
besluten länsstyrelsen beloppsnivå.på på länsstyrelsen fattatNärtas
beslutet, uppgifterna till jordbrukarengår och samtidigt till Jordbruks-ut
verket.

förutsätter framallt material hos länsstyrelsen ocksåJag att tassom
förs till Jordbruksverket, verket i detalj kan vad länsstyrel-såöver att se

gjort.sen
Efter år 1996 vi vad jordbrukama frågar vilketvet mera om om,

innebär kan bygga det blir lätt besvara dessa.såatt systemet att attman

Per Eklund, Statens jordbruksverk:

skall gå tillbaka till mitten november. Då ville StatskontoretJag attav
vi skulle skriva litet den nuvarande situationen och kanske tittaom
framåt vad gäller ADB-stödet för jordbrukama. Vi fick väldigt kort tid
på och någon vad gäller framtidsvyergenomgång hann vi intestörreoss
med. skall föredra kort innehållet i dennaJag PM.om

handlar främst hur det i dag ochDet litet de för-ut tarser avupp
ändringar vi inför framtiden, framför allt under åren och1996som ser
1997.

tidigare fortfarandeSom vi inne det första stödåret ochpånämnts är
det finns flera stöd inte avslutade. Vi har vissa restutbetalningarärsom
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arealstödsområdet, slutbetalningar på oljeväxtsidan under månadpå mars
slutbetalningar generellt djurbidrag.påsamt

fullständigavi inte kunnat dra några slutsatser detDetta gör att av
vad allaförsta mycket har vi kunnat varit. Som välåret. Men se av som

det varit väldigt hektisk period, med korta tider frånkänner till har en
handling. Många beslut har kommit från Bryssel, andrabeslut till sent

beslut har förändrats inom landet.
propositionen 1994/95 Jordbruksverket har primäran-:45I attser man

och skall för centraltför utbetalningar ADB-system.ettsvaret ansvara
det Jordbruksverket i egenskap fond-regleringsbrevet stårI att av

vidta åtgärder för enhetlighet och lika behandling.koordinator, skall
Jordbruksverket skall också för utbetalningar från jordbruksfonden,svara
för de stöd Jordbruksverket för. Vidare har Jordbruks-som ansvarar

samordnande roll länsstyrelserna och skall bedrivaverket gentemoten
intemrevision.

Jordbruksverket skall också verka för förenkling i stödsystemen. Det
länsstyrelserna. första hand brukaren,delar vi med I gentemotansvaret

också det gäller handläggningen.närmen
aktuella situationen, kan konstateravi går in på den såOm attman

ochdet ställts krav organisationen på ADB-systemet. Dettastora
gälla framöver, arbetar vi med framkommer också t.ex. att taatt

blanketter, föreskrifter, anvisningar och broschyrer för stödverksamheten
år 1996.

klara hela den här ledtiden med tryckning, förprintning,kunnaFör att
information fordras blanketterna fastställsutskick till brukarna, etc., att

december. Vi trodde vi hade allanågon gång i mitten/slutet på att
sig fel. har tillkommit beslut harbeslut, vilket visade Detvara sena som

fick miljöstödsförordning denställt saker och ting ända. Vi 22en
det vi hade lämnat blanketter till tryck-december, vilket efter våravar

fråga där vi inte riktigt vad slut-ning. Såtidpunkten är vet somen annan
ligen gälla. Allt detta ställer krav organisationen, påkommer att
flexibilitet och förmåga till snabba förändringar.på

det gäller arbetet med de olika stödsystemen, finns det olikaNär
Jord-grupperingar samverka med varandra, mellanär satta attsom

bruksverket länsstyrelsema. finns referensgrupper både vertikaltoch Det
har vi referensgrupp för varje stödsystem.och horisontellt. principI en

Även ADB-sidan har vi referensgrupppå taren som upp gemensamma
frågor mellan Jordbruksverket och länsstyrelserna. finns två refe-Det

kontrollfrågoma.hanterar Till detta kommer över-enrensgrupper som
gripande referensgrupp, den s.k. kvintetten, vilken fått allt viktigareen
uppgift.
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Ett arbete har frågan samordna ansökan, effektiviserarört att attom
ansökningsdelama för jordbrukarna handläggningen läns-påsamt ute
styrelserna. har länsstyrelsemasHär önskemål tidpunktpå ansökannär
skall inne tillgodosetts andra krav tidpunkter.på Detta ställersamtvara
ytterligare krav på framtagandet stödsystem.av

detNär gäller handläggningsförfarandet, har vi egentligen ingen mot-
uppfattning jämfört med länsstyrelsema. Vi följer diskussionen hursatt

länsstyrelserna vill ha handläggarstödet och det finns goda möjligheter
uppfylla önskemålen.att
Under förra komåret kritik individuell hantering ärendenmot att av

i vissa fall svårt genomföra. beroddeDetta på massbeslutatt attvar var
nödvändiga för få i tid. Problemen skall vi försöka lösaatt ut pengarna

under år 1996.nu
detNär gäller den administrativa kontrollen finns det krav i IAKS-

förordningen kontrollpå de ärenden och skiften redovisas. Förav som
vissa delar den administrativa kontrollen krävs alla ansökningarattav
finns inne i ADB-systemet, f°ar inte stöd för skifte söktt.ex. ett vara av
flera brukare, vilket kräver alla uppgifter finns iatt systemet.

ADB-systemet har byggts med integrering mellan olika system.upp
finns olikaDet delar samverkar med varandra. finnsDet databassom en

för hela IAKS-systemet och denna samverkar med andra Detsystem. är
krav från kommissionen på databaser för effektivi-ett attgemensamma

handläggning och kontroll.sera
Men vi har fört in vissa centrala för beräkningsystem, t.ex. av

djurtätheten krävs uppgifter från mjölkkvotssystemet. Det finns andra
centrala det bidragsrätter.system, t.ex. som avser

finnsDet också andra uppgifter måste på centralstämmassom av
nivå, basarealen inte överskrids. gällerDetta också för oljeväxt-t.ex. att
ema.

finnsDet i dag utredning möjligheterna lämnaöver atten som ser
statistiska uppgifter från IAKS-systemet. Vad vi förstår finns det mycket

möjligheter klara detta. fördelenDen tycksstora att största attvara upp-
gifterna kan komma fram mycket tidigare med den nuvarande hante-än
ringen.

Hur framtiden Christinaut inne på det faktum kommis-attser var
sionen inte riktigt nöjd med vårt för arealidentiñering.är Vi harsystem
fått hjälp utredningen i Norrbotten hanterar frågan block-av som om
identifiering. Ett arbete måste utföras under år 1996.stort som

Vi har börjat digital ansökan och vi har studeratöver företagettse
sysslar med elektroniska blanketter. Vi har börjat föra diskussionersom

med skattemyndighetema sig detta under antalanvänt år.attsom av
Man kan tänka sig där den enskilda brukaren skall kunna leve-system
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förtryck-också fråganVi diskuteraruppgifter krävs.dein omsomrera
blanketter.ning av

kontrollmetodema. godtarEUfjärranalysen,Vi har är enen avsom
hitta falldet gällerfilter därkontrollöversiktlig attett som man--

kostnadernai liten skala,Vi har börjatmed. ärsedan går vidare men
använderfjärranalysenmedbra sakhöga. En är typatt samma avman

med tolerans.likabehandling,EU-länder. Vi fårkontroll i alla sammaen

jordbruksverk:StatensHarald Svensson,

förmid-tidigare undertagitssynpunkter detNågra korta uppsom
kronologiskt.detdagen. Jag tar

Sten-Åke de centralaviktig frågatidigtGustafsson atttog enupp
finnerlänsstyrelserna. Vivärldmyndigheterna måste attmöta uteen

ADB-utvecklingförlänsstyrelsernapåmöjligheterna avsättaatt resurser
likriktninghög gradSjälvfalletlandet.olika i olika delar ärär avenav

för Jordbruksverket.hög fördelstandardochmed hög kompetens en
självklart.Vilket är rätt

där det i Arcticsredovisning, nämndesUnder Thomas Petterssons att
läns-med inomsamverka KI-systembör kunnasystemetrapport att

i vilka övrigalyckats klurariktigt harVad jag intestyrelsevärlden. ärut
samverkans-har behovkonkret kanfall säga ettatt avmanman

belyst ifå den sakenroligtskullemöjligheter. Det ettatt senarevara
skede.

destodistribuerade,databasernanämndes också ärDet att mera
Åtminstone det inte krävsså längeriktigt.riskerna, vilketsprids ärmera

Jordbruksverket. kanJagfrån databas påuppdateringkontinuerlig en
kontinuerligrelativtolika skäl krävsmig detdärvidlag tänka att enav

barajag inteJordbruksverket. Dådatabas påuppdatering menarenav
det kanskekan körasförändringsinformation över, rentutan avsomren

databasernaoch lyftabörjan varje gångfår börja frånså överär att man
rejäla konse-får förståslänsstyrelserna.Jordbruksverket från Dettatill

skulleför överföringen, detuppstårde kostnaderkvenser på nuomsom
på det sättet.vara

ansvariga förlänsstyrelserna skalluppfattabörMan att ses somnog
Jordbruksverketoch vi påide data dessa registrerar systemet attsom

helt ochdärvidlag inteuppgifter. frågaoch korrigerar Eninte går in som
till de olika stöd-företagsregistret förhåller sighurhållet löstär är

framöver.vi skall och titta påtycker jagsystemdatabasema. Det att ta
tycker jagolika alternativkostnadsuppskattningar ärAtt göra enav
beräkningar. Niförsiktig med sådanabrukarintressant fråga. Jag vara
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har vågat på sådan redovisning. kommentarEn därvidlaggöraatter en
för de utvecklingsinsatser ni har tagit med, från halvårär iatt ettsom

det enklare fallet till drygt året i det komplicerade fallet, räknarupp mer
samtliga stödsystem i detta Där misstänker jag det kan finnasatt

underskattning. Likaså kostnaderna för hårddata, i visst falletten som
kronor för länsstyrelse10 000 och i fall kost-motsvarar ett annaten en

nadsökning kronor.20 000 halsbrytande jämförelse:En för 10 000
kronor får bra bildskärm plus tangentbord. ytterligareFörettman en

kronor får10 000 låda under skrivbordet så fårsättaatt attman en man
fungerande PC.en

medveten detta jämförelseJag gjord i avsiktär äratt är atten som
höja hos den gjorde bilden och kanske inte helt rele-temperaturen som
vant.

Christina nämnde bl.a. det bör finnas behandlingshistorik, ochatt en
det jag helt med och därvidlag kan vi avföra den diskus-är ense er om
sionen.

fråga tagitsEn på relativt tidigt stadium kommu-är att ettsom upp
nicera med den sökande. Det nämndes också sådan kommunika-att en
tion förekom, åtminstone på arealersättningsområdet, inte i övrigt.men
De erfarenheter drogs den kommuniceringen enligt vårsom av var
mening det tillfördes relativt litet materiellt Kanske detatt sett. rentvar

så det tillförde det jordbrukare fann anledningatt att att taav var som
kontakt med länsstyrelsen i någon fråga och det tveksamt detvar om
rörde själva kommunikation eller framföra synpunkter EU:s regel-att
verk etc.

Vad gäller successiva beslut, vilket EklundPer nämnde tidigare, är
det så det olika skäl svårt fatta beslut innan allting finnsäratt attav
inne i Dels det frågan administrativa kontroller,ärsystemet. om men
också det olika stödsystem hänger ihop med andra. Man kanskeatt
också bör peka på beräkningar kompensationsbidrag och djur-att av
bidrag inte kan ske förrän foderarealen avklarad. finns i fallDetär vart
svårigheter fatta beslut på tidigt stadium.att ett

Vad gäller säkerheten i beräkningarna, kan detnämna närattman
gäller beräkningsalgoritmerna Jordbruksverket använder sig ärsom av,
de gångna dels Jordbruksverket, dels i förväg representantergenom av av
från länsstyrelserna. innebärDet säkerhet för länsstyrelserna i för-atten

kunna hur beräkningarna går till. förståsväg Det då i detöverse var
läge Jordbruksverket under hösten 1995 tillgång förstorsom var en oss.
Särskilt för de stödsystem komplicerade och innebär undantagärsom
och begränsningar, jag tänker på kompensationsbidragen i första hand.

Frågan tydlig ansvarsfördelning mellan länsstyrelserna och Jord-om
bruksverket, den delar jag bestämt. bara denInte skall tydligatt vara



Bilaga SOU 1996:654246

skallrationell. det gäller hur långtockså den skall Närattutan manvara
har tillfrågan vilkahar vi delsolika hänseenden,gå i statenom pengar

begränsad tilldelningadministrationenförfogande för av resurser.en-
handlägga jord-service och kunnakravet påfår ställasDetta attmot

uppfattning hantera så mångabestämdaenskilt. Minbrukaren är att
massbeslut, resurssnålformklump, alltså istödärenden i är en meraav

fördelenenskilt. får dåbehandla och Manteknik attän att avenvar
jordbruk-samtidiga beslut tillmängdsamdistribuerakunna utstoren

skicka underlagrationell hanteringanvändakanMan attgenomenarna.
avtal medoch har godatrycker, kuverterartryckeriet i sintill tursom

Sedan dethel delkanvilket innebär ärattposten, pengar.man spara en
Jordbruksverketskall finansieras, dethur detfråga äromomen annan

det sakuppdrag hoppaslänsstyrelsemas Jagdet på ärattgör ensom
blivi kan ense om.som

län:Länsstyrelsen i StockholmsOlle Engdahl,

genomföra denhur skallfråganskulle viljaJag ta om manupp
diskussioner kring situa-varit mångakontrollen. haradministrativa Det

skifte. Vi måstede brukarbrukare hävdartioner tvånär att samma
korsvisaproblem har varit dedet första åretsockså understryka att

har funnits mängdomställningsföretagen. Detundersökningarna enav
förhoppningsvisvill betona detareal.specialregler Jag attuttagenom

efterproblem upphör år 1996.övergåendeskall ett somvara

jordbruksverk:StatensPer Eklund,

tekniska hanteringenfokuserat sig denharintressantDet är att man
sammanhangetskulle vilja helagäller kostnaderna.det Jag ävennär se

organisationen. dåadministrativa delarna i Detdet gäller de ärnär ute
för effektiviteten.förslagen innebärkan få bild vadman en

riksförbund:LantbrukarnasSolveig Larsson,

Sveriges län, där jag arbetarfrån Västerbotten,kommerJag störstanäst
också sekreterare i norrlandsgrupp.länsombudsman. LRF:sJag ärsom

jag de flestaadministrationen ochdet gäller EU,När tror att vet att
under detvarit många diskussioner årvi tycker mycket. harDet som

gått.
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Från näringens sida vill jag det nationelltsäga intresseäratt ett att
vi verkligen nyttjar EU-avtalet. Det också rättvisefråga förär en oss om
vi skall kunna konkurrera och sälja våra produkter i övriga Europa.ute

kräverDet vi får jämbördiga spelvillkor våra kollegor.att som
Vi också ha vissa nischer och godatror produkteratt attoss om

sälja. Men får vi inte möjlighet till detta, och då administrationenär en
förutsättningarna, så kommer vi inte utav

villJag börja med beskriva hur jag personligen uppfattatatt situa-
tionen under det år gått.som

Kartorna mycket tid i våras. Det ocksåtog besvärlig vår,var en
hade svårt hinna så tillöstgötama mittent.o.m. juni. Då komatt av

frågan såtidpunkten både näringen och Jordbruksverket harom upp,
föreslagit senareläggning, det har inte blivit några ändringar. Sådantmen

något bönderna verkligenär på. Möjligheterna minskar attsom reagerar
nyttja stöden, eftersom inte kunde så till den juni.15 Böndernaman
mådde fruktansvärt illa de fick höra: "Men så ändå, för ingenattav
skall och kolla förrän i juli".ut

Den samordnade ansökan från och med i år bra förbättring ochär en
jag fram jobba med denna.mot attser

har handlatDet miljöreglema i arealsystemet, där det finns miljö-om
mässiga motiv till förändringar. har hellerDär inget skett, vilket borde
ske. Signalen till bönderna i Sverige blir: dagsDet plockaär attnorra
fram sprutan

Djurmärkningen bedrövligt kapitel.är Det många ringt tillett är som
mig och varit bedrövade. En bonde i Västerbotten fick i julistörre veta

han inte fick några djurmärken eftersom han inteatt fanns i systemet
bonde med djur. hade haftHan djur i 20 år och undrade vad hansom

hade levt på under dessa år
Annat inte slagit igenom stalljoumalema. Man har frågatär migsom

gris blev gris i integreradenär besättningar. Tidigare har deen en
betraktats förädlad spannmål. harHär signalerna från myndighet-som

varit mångtydiga från centralt och regionalt håll. Detta skapar för-erna
virringl

Ryggraden i svenskt jordbruk, mjölkdjursbonden, har drabbats av en
politisk och byråkratisk benskörhet kalkenFör verkar rinna ut ur pro-
duktionen. Hanteringen mjölkkvotema har orsakat mycken Manav oro.
har inte kunnat ha någon framförhållning.

I Sverige har vi införandet LFA-systemet, i år påverkatnorra av som
marknaden på oacceptabelt Reglerna två månadersett sätt. hållande-om
tid har givit andra aktörer gratischans sälja sina produkter påatten
köttmarknaden. hoppasJag detta skall fungera bättre i år. Menatt även
här vi den sista biten i norrlandsstödet,att det nationellaärser som
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produktions-Vi harefter år.fárdigförhandlatstödet, inte ettärännu en
stöd i juli 1995med sitt gamlablevgrisproducentema, avsomgrupp,
heller inte hurkompensation. Defått någonfortfarande inte vetoch

förmyndigheternamedsamarbetaförsökerViframöver.blirsystemet
katastrofallikviditetskrisenenskild bondelösningar. Som ärfinnaatt

kanbörjar kommamiljöstödende allmännagällerdetNär nu,som
detal-opraktiska.dem Deupplever ärproducentemasäga att somman
syfte.motverka sinakommerdejaggradså till den attjerade attatt tror
ställaskallvad producentenforangivelserprecisamycketfinnsDet

med.ställa Bon-skallvadintefem år. Menmed under staten uppupp
åtagandetde fem årunderbetala någotkaninteden statenvet somom

få framsvårighetochosäkerhetskapar ettattgäller. Detta engagemang
stödformer.viktigadessakring

med handläggarehaftkontakterdevill ocksåJag säga att mansom
funnits godharvarit bra.har DetJordbruksverketochlänsstyrelser

hand-forvaritharvarandra. Dethåll för pressatfrånförståelse ömse
fungerat brahar detproblemenmed tankeläggarna, men

denaxelnordentlig klapplänsstyrelsen närfickVästerbottenI en
handläggningengälldefel detgjorterkände närgick och att avut man

tragiskaskulle Detför liteinnebärvilket ut.LFA-stöden, att pengar
lik-bönder harMångatill felen.inte kan storamyndigheten rättaär att

rimligtdetVisstdessaverkligenbehöver ärochviditetsproblem pengar.
kompenserarocksåkrävernäringenuppstår,fel attvissa manatt men

hand-mångaskulle ocksåfelutbetalningar. Detvidränteförlusterför ge
inteJordbruksverket arbetsro, närochlänsstyrelsernapåläggare man

fåmed krav påtelefonmänniskor i vetaha dessa attbehöverständigt
finns.pengarnavar

överlag framviadministrationen,framtiden förpåvi tittarNär ser
det vi talatMycketenklaochanvändarvänliga system. ommot av

till detta.lederjagförmiddagen tror
myndighet.sig tillvändaskall behövabaraviktigtDet är att enman

skillnaderdekanlokal ochnågot såmyndighet närEn är somsomsom
finns.

regionala olikheter,det finnsomfattandegeografisktsåSverige attär
till.hänsynmåstevilket taman

medlemmarallaerbjudakommersnabbt. LRFgårDatoriseringen att
Även Jordbruksverketochlänsstyrelserna"LRF-Intemet".gå in iatt

datorer,50 000medlemskår finnsmed. LRF:sInomerbjuds gåatt ca
nyttjakandekapacitetendenha gör att00030 somansesvarav

medlemmarallainnebärvilkengjorts,upphandling har attEnsystemet.
billigareoch det blir änIT-systemethanteralära sigmöjlighetfår attatt

innebär"länsfönster" närskapar attdet. Viin ikommavanligt att som
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kopplar in sig på kan välja fönster för länet, med infor-nätet,man man
mation från länsstyrelsen, husdjursföreningar, datakonsultert.ex. Detetc.
skall också finnas fönster för hela Sverige, där det väldigt roligtvore

vi kunde få in information från Jordbruksverket, ansöknings-t.ex.om
handlingar. liggerDetta mycket ihop med de lösningar föreslåsnära som

digitala ansökningar.om
Vi inte hur fort detta går, vi allt brukar fortvet vet att närmen

det gäller IT-tekniken. Det viktigt det alltid måsteär poängteraatt att
möjligt få information och ansökningsblanketterattvara papper.

Christina Huhtasaari, Länsstyrelsen i Norrbotten:

villJag några synpunkter värdet kommunicering. Frånta upp om av
länsstyrelsen vi det viktigt utifrån det material vi fåttäratt att,anser
under våren, skicka "kvitto" till jordbrukaren. Detta skulle Visa hurett
länsstyrelsen hanterar ärendet och behov korrigeringar. bliDetäven av
enklare hantera kommande omprövningar eller tilläggsbeslut.än att Jag

det service näringen distribuerar resultatgentemot att ettser som en man
i "halvtid".

Sedan det så det få synpunkter inkommitär tillär Norr-att som
botten. har handlat felaktigaDet kontonummer och förändringom av
arealer.

fåMen det synpunkter inkommer, detär trygghettrots att ärsom en
för både myndigheten och jordbrukaren. handlarDet byggaattom en
effektivitet så till vida ärende klart, känner handläggarennäratt ärett

krav på sig skicka "kvittot" så snabbt möjligt.ett Detatt ut ärsom
också rimligt de får besked snabbare demgör rättatt än görsom som
fel.

Angående successiva beslut, Harald Svensson tveksam till,som var
skulle jag vilja du utvecklar det vidare. detFör inte givetatt äratt att
varje ärende skrivs laserskrivare och kuverteras på varje läns-ut en
styrelse, i sänder. kan likavälDet hantering innebärett attvara en som
Jordbruksverket upphandlar tryckeri skriver gång i veckanett utsom en
från samtliga länsstyrelser. villJag inte ha det massutskicketstora utan

flöde i arbetetett
detNär gäller algoritmerna jag vi Jordbruksverkettror är överens.att

ansvarigt för tolka reglerna och dessaär byggs i algoritmema, dvs.att
i vilken ordning reducerarsäger utifrån grunduppgiftema.man som man

Det varit otillfredsställande i år vi in grundmaterial,är att matat ettsom
alla sanktioner beräknade på Jordbruksverket, säkertär alldeles Tillrätt.
slut faller resultatet och då handläggningen klar. framtidaär Iut ett
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efter stöd-Jordbruksverkettillbeslutetlänsstyrelsen skickabörsystem
vilket fungerarkan ettberäkning, så att somen summaseman

deladestödbeloppet. Detrimligheten isignaloch kan"ögonmått" omge
detjag villnödvändigt,varithittills harvarit attansvaret mensom

renodlas framöver.skallansvaret

Jordbruksdepartementet:Schantz,Dag von

mellan olikaresursfördelningenmyckethandlarUtredningen om
såväl kortgällerfrågaDärför har jaginblandade parter. somsomen

medjordbrukspolitik,vi haruppenbartsikt.lång Det är att nyaen ny
helttidigare.konstruerade Ettannorlundahelt änstödsystem ärsom

jordbrukaren.påliggerannat nuansvar
handlar alltsåmed minimikrav. DetEU-regelverkdetSedan finns ett

ambitions-högrelägga sig påväljakanminiminivåer. Man att enom
handlarviss deldebatten tilljagvis tyckerochnivå. På attsätt om

det kostarambitionsnivån,ökagoda skälfinnasdetta. kanDet att men
pengar

resursbehov ochmellanavvägningDå måste göra noggrannenman
skäl på grundnaturligtvis finnaskanfår insatsen. Detvad ut avman av

koll ansökningarna.vettig påfåeller ekonomimiljöambitioner att en
måsteavvägningalltså göras.detMen är somen

under detviktigt vioerhörtdetbrukarBraschErik är attsäga att
skall läggaDåarealemafår ordning påförsta året extrat.ex. nerman

finns andradethelt Fråganvilket säkertmöda på det, ärrätt.är om
sig högreskall läggaför.sak gäller Attområden enmansammasom

fasassuccessivtvilkenambitionsnivâ, ut.
denna byggastill näringen, kanservicegradendet gäller utNär

också bli skill-kanför detta. Detharmycket långt resursernaom man
problematik.intressantambitionsnivå. Dettalänen inader mellan är en

jagmed jordbrukama,kommunikationenvarit inne påVi har tror
framtidhålla i allskall påvärde,klartdet harsäkert ettatt men man

hel del.kostakommerEnbart attportot en

riksförbund:LantbrukarnasSolveig Larsson,

förvaltnings-de svenskafrån dethar vi utgåttnäringens sidaFrån äratt
handlardet Enoerhört mycketsågäller.reglema Det är om.pengarsom

Även halvtidsavstämningvill ha.jag mångaankomstregistrering tror en
tid kostartjänstemansminutmycket.skulle Förjagtror enen avspara
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mycket brev. Man kan slippa telefon-mångaän portot ettmer
samtal. Bonden får också möjlighet bedöma sin framtida likvi-större att
ditet.

Harald Svensson, Statens jordbruksverk:

Angående kommunikationen, avsikten vi till fullo skall skickaär att ut
mottagningserkännande. innebärDet jordbrukaren snabbt får reda påatt

ansökan kommit tillin myndigheten, det några komplet-att ärsamt om
teringar behövs.som

Om det inte några bekymmer med handläggningen, skulle det inteär
behövas ytterligarenågon skriftväxling. jordbrukarenOm känner till
tidsplanen, denne det vid viss tid kommer beslut stödet.vet att en om

harJag svårt det nödvändigt skulle behöva läggaäratt att attse man ner
på skicka "halvtidsbrev" det inte fel-någraatt ut ett ärresurserna om

aktigheter.
detNär gäller frågan successiva beslut, går det naturligtvis attom

skicka beslutsbrev veckovis. Jag det enbart resursfråga.ut ser som en
skulleDet naturligtvis också innebära ökad service jord-gentemoten

brukaren. det kan ställasMot det skapas frågor hos dem inteatt som var
med i det första utskicket.

ÄlvsborgsAnders Lind, Länsstyrelsen i län:

Egentligen kämpunkten reda ansvarsförhållandena. Vilka bitarär att ut
har länsstyrelserna strikt för och för vilka har Jordbruksverket ettansvar
strikt föransvar

Ett praktiskt exempel länsstyrelserna har väldigt mycketär att ansvar
för de uppgifter ligger i databaserna. Men skall utdelanärsom man
behörighet till databaserna måste ansöka detta på Jordbruks-man om
verket lägger behörigheten för den komma åtattsom upp personen
uppgifter databasen.på innebärDet har dryg veckasatt man en access-
tid. Detta måste klaras Ansvaret måste gälla fullt utut.

Sedan kan diskutera hur placerar databaser. den fysiskaFörman man
placeringen och för sig, med den teknologi vi har, inte detär största
problemet. Det viktigast. Både länsstyrelserna ochär äransvaret som
Jordbruksverket måste vi måste ha utvecklingöverens attvara om en av
det finns i dag.system som
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kommunikationen,säkerställakunnaskulleplaceringenlokalaDen
databas icentralberoendeinte bli såskulledvs. somav enaccessema

kontrollerakanöverblicka hurändålite svårtjag hardag. Men att man
stöd,vissavi har påkostnadsmässiga takareal- och etc., om mansom

fördelatmellanbit. Hursaknarlokalt. Jag är ansvaretalltinglägger en
fysiska placer-med denlättareblir detför sigdetta klartharNär man

ingen.

Norrbottens län:iLänsstyrelsenPettersson,Thomas

och vadsamverkaskallhur KI-systemetfrågadeHarald Svensson om
samverkan.behov tillhar förKI-systemetutöverman

Diabas. detsamverkan med NärmedviktigtdetförstadetFör är
viktig deldetta varitmedborgarna harmedkommunikationengäller en

förvalt-omfattasLänsstyrelsernaDiabas.förkravspecifikationeni av
kankunder i alltmed vårakommuniceraskallochningslagen som

ifrån.kan bortse Förvi intevilket göraärendets gång, atthända under
för bekräftai Diabasfunktionfinns detsåenkelt attdetta på sättett en

självklart hadetansökan.kommit in Jag attdet haratt varaanseren
rutiner.sådana

för påanvända KI-systemetskall kunnavi ettandra attDet är att
skickakunnaförvaltningslagen, utenkelt kunna t.ex.motsätt svara upp

i ordbe-plocka in denlätt kunnaskall viansökanvi registerarbrev. När
tyckeruppgifter. Jagpåiväg begäranskicka attoch kunnahandlaren en

integrationdennahamåstesjälvklartdet är att man
arkiv ochkallasdetintegreringendelen iviktigaandra ärDen som

ansökan viakunnatalavi börjar emotdokument. För taattnär om
oekonomiskt ochdet oerhörtelektronisk form. Dåidet ärInternet är

länsstyrelsen. Denpappersfonnatiansökanbehandlaorationellt att
dokumentsystemDå krävselektroniskt.hanteragivetvis gåmåste att

helaviktig del i vårarkivsystem. Detdetta ochklarar ärett ensom
länsstyrelser-alla delarprecis istödverksamheten,hantering avsomav

verksamheter.nas
miljöstöd,andra enheter;berörstödsystemintegrationNästa är som

infor-del denhar intresseandrakultunniljöstöd och taatt avavsom
rationellDärför vi detEU-databasen.finns imation som ensersom

dellänsstyrelsen kunnainommöjligtdetverksamhet taattgöraatt av
därförrationaliseringskrav ochstarktVi harinformation. ettdenna ett

möjligt.effektivblir såhanteringenstarkt intresse att som
någravill jagmellan databasernauppdateringengäller nämnadetNär

applikation,uttrycktenkeltbestårgrundläggande saker. Ett systern av en
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kan och den kommunicerar med databas.eller säga,program man en
huvuduppgifter; till" databashante-Applikationen har två "sägaatt

skall lagra uppgifter särskilt kommuniceraden på sätt.att ett attraren
lägga skärmbilden, det riktigtmed användaren. Att påut att matas ett

och inte fel dag ligger databasen i Jönköping.uppstår. Isätt att
Om vi tänker vi fortsätter med central databas. Då skallatt en app-

likationen med" databasen på Jordbruksverket. samtidigt"prata Men
skulle den kommunicera med diariesystemet, dokumenthanterings-

och med GIS-databasen lokalt. säkert både teoretisktDetta ärsystemet
och praktiskt möjligt. jag vill det handlar s.k. distri-Men säga att om
butiva databaser och det få kan visa sådana fungerar iär attsom pro-
duktionsmiljö.

Problemet kommunikationen mellan databasernaär att ettpasserar
antal olika med antal olika versioner skall stämmaettprogram som

mina lättmed varandra. Detta, inte och skälöverens vänner, är är som
talar för lokala databaser, vilket innebär det blir miljö."renare"att en

skall kunna kommunicera från lokala databaserFrågan då hurär man
Jordbruksverket.med central databas hos Svaret det mycketär äratten

information mellanenkelt. överföra två databaser mycket lätt,Att är
miljöer.mellan heterogena Vad krävs databasstrukturenäven är attsom

likadan bör inte något problem, eftersom vi förutsätterDetut.ser vara
Jordbruksverket skulle huvudansvarigt för utvecklingen.att vara

skulle innebär den lokala databasen uppdaterar med denDet att regu-
laritet vi bestämmer, varje timme, varje vecka, Sedan kan denetc. cen-

databasen uttagsapplikation,trala ha statistikapplikation, kontrollappli-en
kation, vad vill med materialet.göraetc., man nu

Svensson, StatensHarald jordbruksverk:

problem bryter vallen för basarealen, inteEtt igenom är attmanom man
fastställakan arealstödets storlek innan med hur mycket vallenvetman

genombruten. för sigDetta i och inget ADB-tekniskt problem,är är utan
handläggningsproblem.ett

Granstedt,Pär utredare:

handläggningsmässigt skulle länsstyrelsenRent kunna fastställa vilket
principiellt stöd jordbrukaren berättigad till, med brasklappen detär att
kan reduceras med omräkningsfaktor.en
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län:Länsstyrelsen i NorrbottensThomas Pettersson,

uppfattas låga.för hårddata kan de Detkostnadernadet gällerNär som
kronortalar belopp på 10 000-20 000jag förstå vikan när perom

livslängd på 4-6 år.utrustning medvi talarlänsstyrelse. Men om en
kostnaden.betydligt den årligasådanInvesteringen änär störresom

viför varje applikation. Så jagintehar hellerMan tror atten server
sanningen.ligger rätt nära

utvecklingskostnadema för deberäknadäremot svårareDet är att
länsstyrelsedelengäller i baraSiffrornaövriga applikationerna. stort sett

det krävs utvecklingsresurserfullt medveteni arealstödet. Jag är attom
Framför alltden centrala databasen.önskadeför få de uttagenatt ur

ekonomihant-applikation för helafå framhandlar det också att enom
Jordbruksverket, vilket också kostar.eringen på

sig ájämförelsevis inte 15 20DetSystemet rörär stort. om ca
tabeller, det inteDiabas, har 80 90tabeller. Jämfört med ärsom -

utvecklingsmässigt finnasSedan kan detdriftsmässigt särskilt svårt.
ändras.med del regelverksvårigheter somen

i Norrbottens län:Huhtasaari, LänsstyrelsenChristina

resultera till förslagprojekt skalljag skulle visa vårttänkteJag att som
handläggarstöd.formi någon av

långtkomma ganskabasskiftessystemet kanvi gått in förNär man
få matematisk kon-kan ingeografiska informationssystem. Manutan en

utsträckning ögonmått.dag använder vi itroll arealuppgiftema. I storav
fasta åtaganden, undantag för två-administrativa kontrollenDen av

införjämfört med intebetydligt bättreärsregeln, klarar om manman
basskiften.

dvs.länsstyrelserna jordbruksskiften,vi registrera påmåsteDet är ett
jordbrukare sökersammanhängande markjordbruksskifte är enen som

uppgifter registreras ochgröda för. Alla dessa måstestöd för sortsen
skiften i arealersättningen.finns miljonerdet i dag 1,2ca

markområde, det kansammanhängandeBasskiften motsvarar ett men
för bas-flera jordbruksskiften inom området. Gränsernaellerettvara

bas-ha bara jordbrukare inomskiftet fast. Helst villär sammaman en
fel.eventuellt gjortskifte för kunna klaraatt ut vem som

skall genomföras gäller bl.a. denadministrativa kontrollerDe som
får areals.k. tvåårsregeln. innebär jordbrukare inte haDen uttagenatt en

brukat under de tvåför viss andel markenän senastemanmer en av



Bilaga 41996:65SOU 255

administrativa kontroller måste enligt IAKS på samtligaåren. Alla göras
ansökningar.

omställningsskiften vi dras medareal för gamla kommerUttagen att
krav.fyra åren. Kontroll dubbla brukare ocksåde Därärnärmaste ettav

hittar väldigt lite, vi lägger mycket arbete på det.vi men ner
Vi bedöma riktigheten i arealuppgiftema. Vi har följa allaskall att

fasta lite otrevligt reglerna inteåtaganden. Det sägerär att att om man
följer reglerna det sista femårsperiod, skall betala tillbaksåret av en man
hela Vi måste också hålla reda på skiftena ligger istödet. rätt ersätt-att
ningsnivå.

inför klarar sig långt bara införOm inte GIS rättman manman
femårsåtagandenabasskiftessystemet. klarar inte särskilt bra.Men man

basskiftena i geografiskt informationssystem läggerOm har ettman man
basskiftena. vilkenfemårsåtagandena delskiften i Då vetsom man

areal femårsåtagande på och i Småland inte hardet är t.ex. attsom man
stöd falt. Norrland f°ar vi ha det.två på Isorters samma

blir litet antal de blir stabila, det blir låg ajourhåll-Det ett ytor,
ningskostnad. har den matematiska referensen för kontrolleraMan att
rimligheten arealuppgifter. Fjärrkontrolleni underlättas betydligt då vi

i digitaltytterkonturema ett system.ser
förutsätter tillhandahåller antingen tryckta påDet att ytorna,man

kartor eller i digital form, så det känt vilket basskifte refe-äratt man
till.rerar

Handläggarstödet behöver alltså utvecklas. inte basskiftenHar man
eller geografiska informationssystem, söka gamlamåste handlingarman
hela tiden, vilket mycket arbetskrävande.är

Harald Svensson, Statens jordbruksverk:

har ytterligare fråga kostnadskalkylen. Vad jag förstod skulleJag en om
kalkylen gälla arealersättningssystemet femtonde samtliga stöd-En av
system.

Thomas Pettersson, Länsstyrelsen i Norrbottens län:

Svar ja. förutsättningen förDet vårt uppdrag.var

Pär Granstedt, utredare:

Vilken slutsats kan draman
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jordbruksverk:StatensHarald Svensson,

multiplicera tabellendet felSjälvklartdet direkt.kan inte ärJag attsäga
använda sigtal måstemed talet 15, stortett av.manmen

län:i NorrbottensLänsstyrelsenPettersson,Thomas

femtondubblingsystemtekniskt blir det intekanMan säga rentatt aven
relativt striktde följer oftastsystemuppbyggnadskostnadema, utan en

oerhört viktigtdetsådant härbyggerstruktur. Då ärsystem,ettman
och hurandrasamverka medskallstrategin; hurmed system manman

bygger systemet.
Ävenlagringskostnadema.talamerkostnad kanDen är omomman

utbyggnadmotsvarandeblir det inteflerblirdet många system, av
fyraförGigabyte átalarprocessorkraft. dagI tusentreom enman

villmycket.sammanhang väldigt JagdessaGigabyte iochkronor, ären
processormässigt ochytterligareforkostnadernapåstå rentsystem,att

marginella.mycketlagringsmässigt, blir
hareller centraltlokaltharOavsett systemett man sammaom man

utvecklingskostnader.

Statskontoret:Göran Lindeberg,

de verkligensig fråganställersiffror,får dessaNär ommanseman
stämmer

situationfrån årskulle utgåfrån Arctic.beställt detta DeVi har en
möjligt fortareolika skäldetnämligen inteVi är1998. attatttror av

arbeta vidarehelst måsteJordbruksverket hurfram. innebärDet att som
med dagensytterligare två år system.

användasmöjligen kan årriktning,velat pekaVi har ut som manen
stabiliserats. Förhopp-harför dettaFörutsättningen1998. är att systemet

former tills dess.funnit sinahaningsvis skall systemet
finnstill det idag såkan härledaslåga siffrornaOrsaken till de att

handlar ilänsstyrelserna. Detmycket utvecklat på attstor anpassaom
marginalkostnader.alltså Mensigtill deras värld. Det rörsystemen om

Statskontoret skalleftersom visiffrorna,ha kritik påjag vill gärna
siffrornabedömning stämmer.göra omen
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Maria Hessel, Statens jordbruksverk:

det gäller samverkan utveckling, handlar det inte baraNär av om
i sig, också samverkan mellan handlarDetsystemen utan systemen.om

nyttja uppgifter från i andra.ävenatt ett systemom
det gäller kommunicering beslut, vi vissa beslutNär inteattav sa

förränkan räknas vid vissa tidpunkter. det generella handjursbidrag-För
måste låsa hur mycket slakt utförd vid tidpunkt,vissäret man som en

för få den djurtäthet bygger foderarealpå redovisadäratt som en som
vid sammanhang.ett annat

Till detta kommer stödnivåer ligger olika nivåer och i olikaatt
stödområden. komplexitet i dessa modeller.Det är storen

Göteborgs-Bengt Bengtsson, Länsstyrelsen i och Bohus län:

upplever första året har vi haft hyfsat medJag tanke påatt ett system,
förutsättningarna. i utsträckning inneburit masshant-Ett system storsom

utskick och beslut.ering, både Vi kan räkna med detta uppläggattav
får vi arbeta vidare med till.årett par

Sedan upplever jag frågeställningen hur regional datahant-äratt stor
eringsmöjlighet vi skall ha då viktigt lägga fastDet är ärattsom om

jordbrukarnavi skall kontrollera eller skall vi handläggasystemet,ut ur
dem kvar i Skall vi till deras ansökningar blir sådanasystemet attse

de får stödatt
ramlar50 ha på grund klantig handläggning eller000 utsom av

dåliga ansökningar, innebär miljoner kronor100 i mellansverige. I
Skåne innebär det miljoner kronor.200

handlar alltså har enligt uppgift inteDet Manstoraom pengar.
nyttjat bidragsrätter för amkor i innebär20 000 år. 26 miljonerDetca
kronor, vilket räcker till ganska omfattande handläggning. Vilken ambi-
tionsnivå skall vi ha klart vi skall ha ekonomiskt rationelltDet är att ett

det masshantering.Där ärsystem. mest extrema
vi upplever vi skall ha hantering beslut. DåMen att av en massa

kommer förvaltningslagen. har hävdat den inte gällervi på Ingen att
hanteringen. Vi har säkerhet den sökande;vid avslag, avvis-mot t.ex.

ningar och motiveringar. Vi har inte börjat med detta ännu.
Enligt förvaltningslagen skall vi kommunicera vi ändrar någon-om

ting. Vi skall ha begripliga beslut. Vi måste motivera
Vi har infört samordnad ansökan. får vi samordnade beslutNär Jag

jordbrukaren till hösten kommer ha med mellan tvåpärmatttror att en
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måstesamordnade ansökan. Dettahansfrånhärröroch beslut,20 som
med.arbetavi också

ellerskall ha hosvihur mycketberörtredje frågan uteDen osssom
inkomststödet.med DärsysslatVi harärendenainte, hur mestär ut.ser

dem såhar konstrueratgrundregler på EUklara attdet relativt attär av
Även detSverigeTyskland,Spanien,Grekland,kan gälla ide etc. om

där.frågeteckenfinns vissa även
Vad det stårförordningen. Detdet ijordbmkarsed stårGodtagbar är

kryss idet skallgårdsjoumal. påSvaretgodtagbarvi skall haatt vara
och jord-nej-rutankryss idåeller nej-ruta. Omja- sätter ettmanen

gjort. Vi måsteförklara hur vikunnaskall visig,brukarens besvärar
till avslag.resulterarnejvarför vialltså skriva ett somgerner
inte haft såmiljöstöden, viin påsedan kommerviNär uppesom
Vi harökning med 50 %.i mitt ländet sig tusenmycket, rör sexom en

med mycketomfattande regelsystem,mycketansökningar. Det är ett
dettaskall förklaradet svårtVärdefull flora,bedömningar. närär man

betesmark,Väl avbetadlandskapselement.Värdefullaavslag.exakt i ett
har ingenjordbrukarendetta,kanfinnsdär mätaapparat mensomen

hastighetsbegränsningar iinföradetsådan. Det attär somsamma
sedan ditochhastighetsmätare sättabilarna har någraSverige utan att

självdetbilistenför fort,körfolk vetutan attsom

utredare:Granstedt,Pär

såhakostar Attvadfrågeställning attintressant mest.En är ensom
ellerärendenahandläggningendet gällerunderkapacitet attnärsäga av

avgörande.lättingethanteringrationell Detväldigt ärha en

Stockholms län:iLänsstyrelsenEngdahl,Olle

inkömings-ligger vi imiljöstöden,stöden,de femårigadet gällerNär en
ansökningar.lyckas få Härvi skallnationellt målfas. Det attär ett
ambitionsgradendiskussioninte ha någonhuvudkan vi över taget om

förinte baralänsprogram,Vi harväldigt mycket.och har redanvi satsat
och förrådgivningindividuellförsöker,jordbrukamatill utanatt attse

de får klartlyckligablir oerhörtinventerade. Många närfå gårdarnaatt
stöd kankänt till.de inte Dessavärdengårdar harderasför sig att

masstöd.någonsin bli någraaldrig
hållit några år.viblir enklareså detsjälvklartSedan det närär att

detta.försärskildavimåsteförsta däremotårenDe satsa resurser
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detNär gäller stöden arealbaserade och djurstöden detär ärsom
mycket enklare.

det sammanhanget det viktigt det finnsI många jord-är att ta attupp
brukare sitter bidragsrätter inte nyttjas. dessa fallI måstesom som
vi med information, det nationellt intresse.ärut ett

Bager, Länsstyrelsen iPeter Malmöhus län:

lägga synpunkter på vilketUtan bör väljas, det viktigtäratt systern som
använder sig någon form databashanterare innebäratt man av av som

det går manuellt beräkningar och hämta data frångöraatt att ut
systemet.

också viktigt det finns vissaDet öppningar fatta beslutär att att som
inte enbart sig i förhandbaserar utarbetade programslingor. Datasys-

flexibelt ochmåste kunna klara alla situationer.temet vara
viktigt ha med i bilden detDet sig dynam-är även röratt att ettom

iskt kommer hela tiden förändringar.Det Det måste finnassystem.
möjlighet helst in ochgå till förut-näratt systemetsom anpassa nya
sättningar. kan inteDessa på varje länsstyrelse for sigprogrammeras

måste samordnas för alla län tillsammans.utan
Olika kostnader för- och nackdelar demed olika systemlösning-samt

har belysts bra. kanJag bara konstatera dagensrätt att system togarna
lång tid utveckla. dag hel delI arbete redan gjorträtt äratt en som man

kan dra för eventuellt bygga tabeller och fyllaAttnytta system.av nya
dessa uppgifter ganskamed går snabbt. vidare hanteringen kräverDen
dock större resurser.

Skillnaden mellan lokal och central databashantering inteären en
oväsentlig. databas och fler användare samtidigtJu innestörre ärsom
i desto längre tid hanteringen. blir ochSystemet lång-systemet tar segt

relativt databasersmå och relativt få användare detHar gårsamt. man
snabbare. för lokaltalar databashantering. Då blir storlekenDetta på
databaserna mindre och antalet användare färre. finnsDet kanannat som
tala för det förhållandet. bör finnas med i bedömningenDetmotsatta när

så småningom bestämmer sig för hur skall arbeta i framtiden.man man

ÄlvsborgsSten-Åke Gustafsson, Länsstyrelsen i län:

vill understryka detJag på vi känner. Läns-nytt ansvaretgemensamma
styrelserna har naturligtvis varierande datamognad och varierandeen
kapacitet. centralt verk måste standard ochMen mötaett en sam-en
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ochtill länsstyrelserna ADB-naturligtvisfårtalspartner. Det uppvara
håller den standardtill viandraochstrategigruppen attatt somorgan se

kräver.härsådant systemett
uppgiften. härdenvi klarar Detpåstå ärocksåvågarJag att enav

och viVi harledningsnivå.prioriterad påfråga sattär av resursersom
centrala verk.med andra Detliknande gördiskussionerfor systemom

också vi harvi kännerökat ochpå harkravenkänner attvi attatt oss
finnsambitionerMed delänsstyrelserna.datamognadökad somen

med målåret 1998.fungera bradet kanjagolika håll atttror
vi kande fördelarekonomi, räkna intalaförsedan,Kan att somman

kommerGIS-systemi utvecklingframåtfå skjutsi t.ex.,att avense
länsstyrel-hantering pågäller övrigdetbetydelsehadetta näratt stor

miljövård ochochplanering,fysiskgällerdetT.ex. natur-närserna.
bedömningen.med ibörkulturmiljövård. Det tas

och vipåbereddalänsstyrelsesidanVi från ettär att ta ansvaross
forlokaltVitill detlevakommer etttror attansvaret.att ansvarupp

Jordbruksverket,medi samverkan görinte attutvecklingen, ensamt utan
ha starktkommerVirationellaskapa att ettvi kommer system.att

och vianvändervi självaderationaliseraintresse systematt somsom
kanske svårpotential,finnsdet ärjaghar Där atttrornytta somenav.

verkar ikraftkommerändåberäkna idag, att somatt envarasommen
ekonomisk riktning.en

utredare:Granstedt,Pär

värdefullaoch mångamycket intressantvaritseminariettyckerJag att
kommit fram.synpunkter har

administrativadesynpunkt,minenligtgivet, systemDet attär som
till det svenskade stödvi får delmöjliggöramåstevi bygger att avupp,

tillmig demvill anslutai Jagfinns EU-systemet.jordbruket somsom
det våraDels förnationellt intresse. ärdet attär ettatt egnamenar

jordbruksverksam-underlättasyftestöden harfördels attettattpengar,
för användas. Omenkelt tillheltinriktningar. Stödenhet olika attärav

misslyckandedetinte, är ett
hela"stödfannande", därbyggadå intehandlarDet att manuppom

detstödformema. måstetill Menjordbruksverksamhetentiden anpassar
detvi byggerförvaltningssystemkrav på detabsolut attett upp,vara

allafår det,stöd ocksåberättigade tillallatill vetleder attäratt som
få.möjlighetstöd de harvilka att

vår för-aspekterna påkvalitativanaturligtvis deinnebärDet att
detadministration kanvårviktigt rättaviktiga.valtning blir Det är att ge
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berättigadevad defåde kanjordbruksföretagen så ärstödet till utattI
i också hamöjligt, måstekvalitethögvill få såtill. När mansomenman

därkvantitativa. Detdetför hantera ärformereffektiva att sommer
hant-och smidigenkelkan skapafördelen. DetdenharADB största en

karaktär.kvantitativrutinmässigsådantering merasom avav
systematiskoch ADB-konsekventfåJag attatttror merengenom

ochenskilde jordbrukarenfrån dennivåer,på allahanteringmässig upp-
bedömningamakvalificeradeför detid ochfår viåt, överresursermer

nödvändigt.vilketinformation,för god ärmåste göras samt ensom
framkommervidetviktigt ADB-systemdetocksåJag är attatttror

uttryckligenocksåhantering. stårdecentraliserad Detunderlättartill en
utifrån.arbetardirektiv jagi de som

samverkanutformas iviktigt ADB-systemet näraocksåDet attär
berördaövriga centraltJordbruksverket,ochlänsstyrelsernamellan samt

möjligheter tilllänsstyrelsemastillfredsställamåstemyndigheter. Det
uppfylla detocksåmåstehantering.praktisk Detenkel ochsmidig,

ochlikabehandlingrättssäkerhet,för;Jordbruksverket ståransvar som
kontroller.goda

verkligenvifortsätta såbehöverdag jagvi haft idialog attDen tror
kan tillgodoses.olika intressentillframkommer gör attsystemett som

seminariet.deltagande iaktivtförtacka allavill jagMed detta ett

Tack
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Program för angåendeseminarium den 1 februari 1996 framtida
ADB-system hjälpmedel för handläggningen stöd till jord-som av
brukarna

09.30 Samling med kaffe och smörgås.

Inledning10.00 Granstedt.Pärav

10.15 Principer för revision med särskild hänsyn till krav.EU:s
Olsson, Riksrevisionsverket.Bo

10.30 Länsstyrelsemas på framtida ADB-stöd.syn
Sten-Åke ÄlvsborgsGustafsson, förvaltningschef i län

Presentation scenario För framtida hantering EU-av av
stöd.
Christina Huhtasaari och Thomas Pettersson,
Länsstyrelsen i Norrbottens län.

11.15 Presentation från jordbruksverkStatens utvecklingav en
utifrån det nuvarande ADB-systemet.
Harald Svensson, jordbruksverk.Statens

Lunch.12.00

13.00 Jordbrukamas på handläggningen EU-stöden.syn av
Solveig Larsson, LRF.

13.15 Diskussion.

14.30 Sammanfattning Granstedt.Pärav

15.00 Avslutning.
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Deltagarförteckning:

Stockholm10333CivildepartementetOlofAnderssonJan
Malmö205 15läni MalmöhusLänsstyrelsenPeterBager,

Uddevalla26767,451och Bohuslän BoxGöteborgsLänsstyrelseniBengtBengtsson,
Stockholm114845405,BoxRiksantikvarieämbetetMonicaGårdö,Bennet

Stockholm22067, 10422lan BoxStockholmsLänsstyrelseniBingham,Jim
Jönköping86551JönköpingslänLänsstyrelseniErikBrasch,

86 Västerås721VästmanlandsläniLänsstyrelsenDahlgremKarl-Gunnar
Stockholm10333JordbruksdepartementetAkoj,MånenEdberg,
Jönköping82551jordbruksverkStatensEklund, Per

Stockholm1042222067,lan BoxStockholmsLänsstyrelseniEngdahl,Olle
Stockholm10333JordbmksdepartementetAkoj,Granstedt,Par

Älvsborgs Vänersborg82Sten-Åke 462länLänsstyrelseniGustafsson,
Jönköping82551jordbruksverkStatensHessel,Maria
Luleå971 86länNorrbottensLänsstyrelseniChristinaHuhtasaari,

Stockholm1043054070,BoxRiksrevisionsverketHärlind-Jonzon,Ann
Stockholm10333Finansdepartementet/BaAndersJansson,

Stockholm2280, 103 17BoxStatskontoretKarlgren, Anna
Malmö205 15MalmöhuslänLänsstyrelseniHenrikLarsson,

Umeå903 30Döbelnsg.17,RiksförbundLantbrukamasSolveigLarsson,
Älvsborgs Vänersborg462 82länLänsstyrelseniAndersLind,

Stockholm2280, 103 17BoxStatskontoretLindeberg,Göran
Stockholm10333CivildepartementetGunhildLindström,

Skara53223Box 224,länSkaraborgsLänsstyrelseniNorin, Sven
Stockholm2280, 103 17BoxStatskontoretKerstinNorrby,
Stockholm1043054070,BoxRiksrevisionsverketOlsson,Bo

Härnösand871 291025,Västernorrlandslän BoxLänsstyrelseniJanOlsson,
Stockholm3054070,104BoxRiksrevisionsverketRajaPeltonen,

Luleå971 86NorrbottenslänLänsstyrelseniThomasPettersson,
Mariestad542 85länLänsstyrelseni SkaraborgsReibäck,Håkan

Stockholm54070,10430Bengt-Åke BoxRiksrevisionsverketRåsbrant,
Örebro701 89CentralbyrånStatistiskaRolfSelander,
Jönköping82551jordbruksverkStatensHaraldSvensson,
Stockholm86117NutekMirjaTikkanen,
Stockholm10648NaturvårdsverkStatensVik, Pär
Stockholm33103JordbruksdepartementetSchantz,Dagvon
Stockholm10333Åberg, JordbruksdepartementetMats
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Den gymnasieskolan hur går det U. 26. Ny kurs i trafikpolitiken Bilagor.nya K.+-.2. Samverkansmönsteri svenskforsknings- 27.En förstrategi kunskapslyftoch livslångt lärande.
finansiering.U. U.
Fritid i förändring. 28.Det forskningspolitiskalandskapeti Norden
Om kön och fördelning fritidsresurser.C. 1990-talet.U.av

4. Vem bestämmervad EU:s internaspelreglerinför 29. Forskningoch Pengar.U.
regeringskonferensen1996.UD. 30.Borgenärsbrotten översyn 11 kap.en av-5. Politikområdenunderlupp. Frågor EU:s första brottsbalken.Fi.om
pelare inför regeringskonferensen1996.UD. 31.Attityder lagstiftningoch i samverkan
Ett år medEU. Svenskastatstjänstemärts bilagedel.C.+
erfarenheter arbeteti EU. UD. 32.Mössoch människor.Exempel braav

vitaltAv intresse.EU:s utrikes-och lT-användningblandbam och ungdomar.SB.
säkerhetspolitikinför regeringskonferensen.UD. 33.Banverketsmyndighetsroll K.m.m.
Batterierna laddadfråga. M. 34.Aktiv arbetsmarknadspolitik expertbilaga.en A.+-
Om järnvägenstrafikledning K. 35.Kriminalunderrättelseregisterm.m.

10.Forskningför vår vardag.C. DNA-register.Ju.
Ålders-ll. EU-mopeden. och behörighetskravför 36.Högskolai Malmö. U.

tvá- och trehjuliga motorfordon.K. 37.Sverigesmedverkani FN:s familjeår. S.
l2. Kommuneroch landstingmedbetalnings- 38.Nationalstadsparker.M.

svårigheter.Fi. 39.Rapportfrån klimatdelegationen1995.
13.Offentlig djurskyddstillsyn.Jo. Klimatrelateradforskning.M.
14.Budgetlag regeringensbefogenheterpå 40. Elektroniskdokumenthantering.Ju.-

fmansmaktensområde.Fi. Statens41. maritimaverksamhet.Fö.
15.Union för både ochöst Politiska,väst. rättsliga 42. Demokratiochöppenhet. folkvaldaOm parlament

och ekonomiskaaspekter EU:s sjätte ochoffentligheti EU. UD.av
utvidgning. UD. 43.Jämställdheteni EU. Spelregleroch

16.Förankring och rättigheter.Om folkomröstningar, verklighetsbilder.UD.
Översynutträdesrätt,medborgarskapoch mänskliga 44. skatteflyktslagen.av

rättigheteri EU. UD. Reformeratförhandsbesked.Fi.
17.Bättre trafik medväginformatik.K. 45. Presumtionsregelni expropriationslagen.Ju.
18.Totalförsvarspliktigam95. Förslag jobb/studier 46. Enskilda K.vägar.om

efter muck, bostadsbidrag,dagpenning, 47. Cirkelsamhället.Studiecirklarsbetydelserför
försäkringar. Fö. individ och lokalsamhälle.U.

19.Sverige, EU och framtiden.EU 96-kommitténs 48. ShapingSustainableHomesin Urbanizingan
bedömningarinför regeringskonferensen1996. World. SwedishNationalReportfor Habitat II. N.
UD. 49. Reglerför handelmedel. N.

20.Samordnadrollfördelning inom teknisk forskning. 50. Förbud allmänplats Ju.mot vapen m.m.
U. 51. Grundläggandedrag i arbetslöshetsförsäk-en ny

21.Reform och förändring. Organisationoch ring alternativoch förslag. A.-verksamhetvid universitetoch högskolorefter 52. Precisering handelsändamåleti detaljplan.M.av
1993års universitets-ochhögskolereform.U. 53. Kalkning sjöaroch vattendrag.M.av
Inflytande22. riktigt Om elevers tillrätt 54.Kooperativa möjligheteri storstadsomrâden.S.-inflytande, delaktighetoch U. 55. Sverige,framtidenochmångfalden.A.ansvar.

23.Kartläggningoch analys denoffentliga sektorns 55. På egenföretagande.väg A.av mot
upphandling och tjänstermed 55.Vägar in i Sverige.A.av varor
miljöpåverkan. N. 56.Hälften kvinnor och påmänvore nog om-24.Från Maastrichttill Turin. Bakgrundoch övriga 90-taletsarbetsmarknad.A.
EU-låndersförslagochdebattinför 57. Pensionssarnordningför svenskari EU-tjänst. Fi.
regeringskonferensen1996.UD. 58.Finansieringen det civila försvaret.Fö.av

25.Från massmediatill multimedia-digitaliserasvensktelevision.Ku.att
gm ,
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kunskapsgnmd.59. Europapolitikens
utifrånprincipdiskussionEn
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jordbruk. Om EU:s miljöregler och60. Miljö och
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och småländeri EU. Rättsligaochmellanstora
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ÖversynSverige64. Försäkringskassan av-
Socialförsäkringensadministration.

65. Administrationen EU:s jordbrukspolitikav
i Sverige.Jo.
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