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SOU 1997:80

statsrådetTill chefenoch för

Finansdepartementet

januariDen 30 1997 bemyndigade regeringen chefen för Finans-

departementet tillkalla särskild utredare med uppgiftatt atten
några regeringensgöra stabsmyndigheter.översyn Deen av av

berörda myndigheterna Kammarkollegiet, Statens lokalför-är

sörjningsverk, Riksrevisionsverket, Statens löne- och pensions-
verk och Statskontoret.

Den 11 1997 förordnade chefen för Finansdepartementetmars
generaltulldirektören Ulf Larsson särskild utredare. Kon-som
sulten Ulf Wennerberg har fungerat sekreterare under ut-som
redningsarbetet.

Utredningen har antagit Stabsmyndighetsöversynen Finamnet
1997:04.

fårUtredningen härmed överlämna delbetänkandet Reformerad
stabsorganisation SOU 1997:80.

Stockholm den 30 maj 1997

Ulf Larsson

Ulf Wennerberg/
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Sammanfattning

enligt direktiven dir. 1997:27 lämna förslag tillUtredaren skall

stabsmyndighetervad gäller regeringensmyndighetsstrukturen -
Riksrevisions-lokalförsörjningsverk,Kammarkollegiet, Statens

pensionsverk och Statskontoretlöne- ochverket, Statens som-
regeringens behov stöd till denidag uppfyllerbättre än egnaav

till myndigheterna.verksamheten och serviceav

områden särskilt skall belysas idirektivenI omnämns tre som
utredningsarbetet:

service tilltill regeringen ochBehovet stöd av myn-av-
dighetema

stabsmyndighetema ochvid nuvarandeVerksamheten de-
effektivitetdenna verksamhets

stabsorganisationreformeradFörslag till en-

företrädare förUtredningen genomfört intervjuer medhar rege-
myndigheter.enkät med tjugofemtalringskansliet samt etten

in synpunkterhar varit samlaSyftet med detta arbete att
och stabsmyn-myndigheternas stödbehovregeringens och

förmåga Utredningen hardessa behov.dighetemas tillgodoseatt
från överläggningar med be-också och haftinhämtat underlag

samrått medhar utredningenstabsmyndigheter.rörda Dessutom
föreslå lokaliseringskallden särskilde utredare stat-avensom

1996:83, med denarbetstillfällen till Söderhamn dir.liga sär-

ombildningen Byggnadssty-utvärderarskilde utredare avsom
Förvaltningspolitiska kom-1996:21, med denrelsen dir.m.m.

revisionsutred-Riksdagensmedmissionen dir. 1995:93 samt

ning.

stått vårt för-tillsamlade material harbakgrund detMot somav
problem i stabs-det finns vissabedömningenfogande vigör att

inriktningenbl.a.verksamhet. Dessamyndighetemas avavser
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Riksrevisionsverkets effektivitetsrevision, behovsanpassningen
Lokalförsörjningsverkets verksamhet sarnordningensamtav av

systemverksamheten inom det ekonomi- och personaladmi-
området.nistrativa Vi har dessutom funnit det finns vissaatt

Våraproblem med stabsmyndighetemas roller. bedömningar re-
dovisas i kapitel

kapitel 6 redovisar principerI vi de vi bör sty-som anser vara
för framtidarande den utformningen stödet till regeringen ochav

myndigheterna.

Vad gäller statliga revisionen konstaterarden samlade vi detatt
med tanke den svenska förvaltningsmodellens utformning är

bådeväsentligt riksdagen och regeringen förfogar välöveratt
ocksåfungerande och resursstarka revisionsorgan. Vi har anslu-

tit till Förvaltningspolitiska kommissionens bedömning attoss
riksdagens kontrollmakt bör förstärkas. Samtidigt vi be-ettser
hov förtydliga roll- ansvarsfördelningenoch mellan riks-attav

sådagens och regeringens revisionsorgan. bör skeDetta sätt

riksdagens revisionsorgan framförallt inriktar sin granskningatt
frågor frågorsektorsövergripande och politiknära samt om

de politiska beslutens genomförande och effekter. Regeringens
revisionsorgan bör framförallt granska myndigheternas verk-

samhet och myndighetsledningarnas förvaltning.

Vad gäller regeringens revision vi Riksrevisionsverketsattanser
årliga revision har i huvudsak lämplig inriktning. Däremoten
finns det anledning förändra effektivitetsrevisionens inrikt-att
ning och förbättra regeringens styrning denna verksamhet.att av

föreslår årligaVi effektivitetsrevisionen integreras med denatt
revisionen och verksamheten i väsentligt högre utsträckningatt

årligainriktas stöd den revisionen i dennasän mot attnu ge
årsredovisningarnagranskning och myndighetsledningamas för-

valtning. Vad styrningen effektivitetsrevisionen börgäller av re-
geringen i Riksrevisionsverkets regleringsbrev precisera vilka
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områden och verksamheter myndigheten skall granskasom
budgetåret.under det kommande

Vidare vi den uppdragsstyrda utrednings- och utvär-attanser
deringsverksamhet bedrivs vid Riksrevisionsverkets avdel-som
ning för effektivitetsrevision nått sådanhar omfattning attnu en
det finns skäl anföra principiella betänkligheter verk-att mot
samheten. Den dessutom upphov till avgränsningsproblemger

den utrednings- och utvärderingsverksamhetgentemot som
Statskontoret bedriver. Riksrevisionsverkets uppdragsverksam-

inom områdehet detta bör därför begränsas till insatser som
kompletteringar genomförda revisioner. Iställetutgör börrena av

Statskontoret i ökad utsträckning sig utvärderingsuppdragta
inom det förvaltningspolitiska och förvaltningsekonomiska om-
rådet. sådanaVi uppdrag i fortsättningen bör prioriterasattanser
i Statskontorets verksamhet.

Beträffande den ekonomi- och personaladministrativa system-
verksamheten ifrågasättavi ingen anledning de grundläg-attser
gande principer myndigheternasgäller för anskaffningsom av
ekonomi- och personaladministrativa systemtjänster. Den regle-
ring finns beträffande ekonomiskadet redovisningssys-som nu

behållas.bör gäller myndigheternasDetsamma frihettemet att
välja såstatliga grundaltemativetdet längeänett annat system

dessa tillgodoser krav regeringende harsystemsom som upp-
ställt.

Däremot den statliga produktionen ekonomi- ochattanser av
personaladministrativa systemtjänster bör samordnas. Vi syftar
då verksamhet Riksrevisionsverket,bedrivs vid Sta-som nu

löne- och Dåpensionsverk och Kammarkollegiet. detta hartens
skett bör det alltför omfattande produktutbudet ochövernu ses
koncentreras till färre sådantprodukter och tjänster. Ett arbete
skulle enligt vår uppfattning medföra besparingar till följdstora

minskade systemutvecklingskostnader, minskat dubbelarbeteav
inom stabsorganisationen m.m.
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Lokalförsörjnings-lokalförsörjningen viBeträffande attanser
till denstabsuppgifter kraftigt med hänsynkan begränsasverkets

förslagefterfrågebild föreligger. Om de har lämnatssomsom nu
ombild-utvärdering ByggnadsstyrelsensUtredningen avomav

begränsningar genomfö-ytterligaregenomförs kanning m.m.

ras.

vår meningserviceuppgifter bör enligtLokalförsörjningsverkets
uppgifterna kandels de aktuellaMotivetavvecklas. över-är att
dels verksamhetenkonsultmarknadentill den privatalämnas att
tid den har be-gått ekonomiskt under denihopinte har som

drivits.

våra för det fram-förslag till organisationredovisar vikapitelI 7

kapitel före-myndigheterna. dettaoch Istödet till regeringentida
slår vi:

verksamhetsområde Verktyg förRiksrevisionsverketsatt
Stöd och Kam-ochekonomiska styrningen Systemden

överförs tilladministrativ serviceförmarkollegiets enhet

januarifr.0.m. den 1pensionsverklöne- ochStatens

1998.

decemberned den 31Lokalförsörjningsverket läggsatt
fr.0.m. den ja-stabsuppgifter 1kvarvarande1997 och att

överförs till Statskontoret,nuari 1998

områden och verk-vilkatydligareregeringen änatt nu anger
effektivitetsrevisionRiksrevisionsverketssamheter som

granska,skall

handeffektivitetsrevision i förstaRiksrevisionsverketsatt
medrevision ochmyndighetsinriktadmedskall arbeta

årliga revisionen,stöd den

utrednings- ochuppdragsstyrdahuvuddelen den ut-att av
Riksrevisions-utförsvärderingsverksamhet avnusom
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verkets avdelning för effektivitetsrevision tillöverstyrs
Statskontoret,

avtalet med AMFsäger Trygghetsförsäkringatt staten upp
AB administrationen den statliga personskadeför-om av
säkringen och denna uppgift därefter överförs till Sta-att

löne- och pensionsverk.tens

våraIkapitel 8 redovisar förslag vad gäller lokaliseringen av
stabsmyndighetemas föreslårverksamhet. Vi den verksamhetatt

bedrivs vid dessa myndigheter skall ligga kvar sinasom nu
nuvarande föreslårverksamhetsorter Vi dock Söderhamnatt
skall tillföras 35 arbetstillfällen och 35 40permanentc:a ar--
betstillfällen treårsperiod.tillfälligt under Detta sker atten genom
viss tillkommande aktualiseringsverksamhet inom SPV:s pen-
sionsadministration administrationen den statligasamt av per-
sonskadeförsäkringen lokaliseras till denna kommun.

Vi redovisar vissa besparingsförslag i kapitel Vi bedömer att
ungefär 12 miljoner kronor kan den före-sparas genom av oss
slagna nedläggningen Lokalförsörjningsverket. Vi attav avser
redovisa vårtytterligare besparingsförslag i slutbetänkande.

I kapitel 10 våraredovisar översiktligt hur förslag skall ge-
nomföras. Vi återkommadock till olika genomförande-attavser
frågor vårti slutbetänkande.
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Bakgrund1

Direktiven1

skall enligt direktiven dir. 1997:27särskilde utredarenDen

gäller regeringensförslag till myndighetsstruktur vadlämna en
lokalförsörjnings-stabsmyndigheter Kammarkollegiet, Statens-

löne- och pensionsverk ochverk, Riksrevisionsverket, Statens

uppfyller regeringens behovbättre idagStatskontoret änsom-
verksamheten och service tillstöd till den myn-avav egna

dighetema.

områden särskilt skall belysas idirektivenI omnämns tre som
utredningsarbetet:

service tilltill regeringen ochBehovet stöd av myn-av-
dighetema

stabsmyndighetema ochvid de nuvarandeVerksamheten-
effektivitetdenna verksamhets

reformerad stabsorganisationFörslag till en-

vägledandedirektiven antal principer börI nämns ett som vara
organisationen.för vid utformningen den Des-utredaren nyaav

är:sa

myndig-service riktar sig tillStatligt producerad som-
utifrånmotiveras regeringensskall normalt kunnaheterna

statsförvaltningensamladbehov haatt synenav

till myndigheterna skalltill regeringen och serviceStöd-
utföras inom organisationnormalt inte samma

syftar till stödja regeringen bör haVerksamhet attsom-
finan-anslag andrasin basñnansiering ävengenom om

för speciella in-kunna förekommasieringsforrner bör
satser
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efterfrågas såService myndigheterna bör i storavsom-
möjligt avgiftsñnansierasutsträckning som

organisationerna inom stabsorganisationen börolikaDe-
varandrainte bedriva verksamheter överlapparsom

finnas oberoende revisionsverksarnhetskallDet aven-
egeninitierad verksamhetkompetens bedriverhög som

för ef-Beslutsstödet till regeringen bör förstärkas att en-
åstadkommasstyrning skall kunnafektivare ledning och

också möjligheterna och redovisa konse-skallUtredaren pröva
serviceverksamheten till Sö-lokalisera delarkvenserna att avav

framhålles stabsorganisationen skallVidare denderhanm. att nya
miljonerbeslutade besparingen 20 30del denbära en av -

årfr.o.m. 1998.kronor

hållas tillSamråd särskilde utredare harskall med den som
föreslå arbetstillfällen tillstatliga Sö-lokaliseringuppdrag att av

med den särskilde utredaredir. 1996:83,derhamn utvär-som
dir. 1996:21,Byggnadsstyrelsenombildningenderar m.m.av
dir. 1995:93Förvaltningspolitiska kommissionendenmed

revisionsutredning.med Riksdagenssamt

och slut-den 31 maj 1997delbetänkande skall lämnasEtt ett
1997.betänkande den 30 oktober

uppläggningArbetets1.2

tidigareutredningsmaterial finns sedanomfattanderelativtEtt om
in-Vi därför kunnat begränsamyndigheterna. harde aktuella

komplet-utredningsarbetet till vissaförhämtningen underlagav
harbefintliga materialet. Dettauppdateringar detochteringar av

följandeskett sätt:
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Verksamhetsbeskrivningar och faktaunderlag har in-annat
frånhämtats berörda stabsmyndigheter. Dessa beskrivningar har

arbetsuppgifter, uppdragsstruktur, ñnansieringssätt ochavsett
verksamhetsvolym för myndigheterna helhet och för olikasom

ocksåenheter Särskildainom dessa. överläggningar har ägt rum
företrädare för myndigheter.med dessa

2. Företrädare för regeringskansliet har intervjuats om rege-
ringens och regeringskansliets utnyttjande stabsmyndig-av
heterna, regeringens behov stöd de problem ochsamtav om
brister finnas vad gäller stabsmyndighetemaskan verk-som
samhet.

3. enkät har riktats till tjugofemtal myndigheterEn ett som
bedriver olika verksamhet. Ienkäten ställdes relativt de-typer av

frågortaljerade karaktären och omfattningen myndig-om av
heternas administrativt stöd, utnyttjandebehov derasav av
stabsmyndigheterna och deras bedömning dessa myndig-av

frågorheters prestationer. ställdes olika problem iDessutom om
stabsmyndighetemas verksamhet.

redogörelse för uppläggningen och resultatetEn närmare av
intervjuerna enkäten finns i kapiteloch

samråttUtredningen har med Söderharnnsutredningen, Utred-

ningen utvärdering Byggnadsstyrelsens ombildningom av
Förvaltningspolitiska kommissionen och med Riksdagensm.m.,

revisionsutredning.

frågordiskuterat olika iUtredningen har löpande arbetsgruppen
bestått Statsrådsberedningenför ochhar representantersom av

ocksåUtredningen haft överläggningarFinansdepartementet. har

Finansdepartementet arbetarmed den projektgrupp inom som
med System 2000 benämnt VESTA.numera
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Vissa begrepp1.3

används i det följande för betecknastabsmyndighetBegreppet att
omfattas utredningsarbetet. Sommyndigheterde fem som av

lokalför-Kammarkollegiet. Statensmyndigheterdessanämnts är
löne- ochRiksrevisionsverket RRV, Statenssörjningsverk,

Statskontoret.pensionsverk SPV samt

allmänt accepterad defi-sammanhanget kan konstaterasI att en
saknas. har dockstabsmyndighet Begreppetbegreppetnition av

antal myndigheterför betecknakommit användas ettattatt som
på olikaregeringen ochrelation tillha särskilt nära somanses en

tillhandahåller regeringen eller regerings-underlagsätt som
beredningsarbete.beslutsfattande elleri sittkansliet behöver

också deras verk-stabsmyndighetemaförKännetecknande är att
tillobetydligt riktar sig direkt allmän-inte alls eller endastsamhet

kandenna definitionföretagen. Medellerheten, kommunerna
under fackdepartementenockså lydervissa myndigheter som

stabsmyndighetsroll.hasägas en

följande tjänsti detstöd eller stödtjänsterMed somenavses
avnämarmyndigheten ochnågon ärproduceras än somannanav

utföra de uppgifterskall kunnadennödvändig för att somsenare
berörsålagt stabsmyndigheterhar den. Deregeringen ut-som av

administrativa stödtjänsterhandi förstaproducerarredningen
systemtjänster m.m..utredningsstöd,revision,

tillkanslisåväl regeringen och desstilllämnasStöd kan som
stabsuppgiftbegreppetföljande användsdetmyndigheterna. I

lämnasinnebär stödverksamhetför beteckna attatt somen
kommittéer tillsattseller tillregeringskanslietregeringen, avsom

stödetsakverksamhet. Omdessasstödetregeringen om avser
regeringskansliets el-ellermyndighetertill andralärrmas avser-

begreppetadministration användsinternakommittéemasler -
aktuella verksamheten.denför betecknaserviceuppgifi att
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Tidigare utredningar2 m.m.

Utredningen2.1 stabsmyndigheternas verk-om
samhet US V-utredningen

Det administrativa stödet till regeringen och myndigheterna har
fleravid tillfällen under 1990-talet. Den s.k. USV-utred-utretts

ningen genomförde 1990 1991 stabsmyndig-översynen av-
verksamhet.hetemas stabsmyndigheter avsågMed utredningen

Statskontoret, Riksrevisionsverket, Statens arbetsgivarverk, Sta-
löne- och pensionsverk, Statens institut för personal-tens

utveckling, Försvarets civilförvaltning, Länsstyrelsemas orga-
nisationsnänmd och Kammarkollegiets enhet för administrativ
service. Utredningen föreslog genomgripande omorgani-en
sation stödorganisationen.den samlade Stödet till regeringenav

tillhandahållasskulle revisionsmyndighet och stabs-av en en
myndighet. tillhandahållasStödet till myndigheterna skulle av en
servicemyndighet, arbetsgivarorganisation och konsult-etten
företag. grundläggande princip förslagetEn i stödet tillattvar

frånregeringen organisatoriskt skulle skiljas stödet till myndig-
heterna.

USV-utredningens förslag genomfördes endast delvis. Efter ett
kompletterande utrednings- och beredningsarbete bildades en ar-
betsgivarorganisation i huvudsak enligt utredningens förslag.
Vidare lades organisationsnänmdLänsstyrelsemas och Statens
institut för ned.personalutveckling Vad gäller övriga delar av
stödet lades vissa riktlinjer för dettas organisation finan-och

årssiering fast i 1993 budgetproposition prop. 1992/932100,
bil. FiU30, rskr. 447 och 454. Som resultat häravett gavs
Statskontoret renodlad stabsroll regeringen. Myn-gentemoten
digheten igenomgick samband härmed genomgripandeen om-

dåstrukturering. fick utökade uppgifterRRV Försvarets civil-

förvaltning lades ned. myndighetensDen systern-senare

Marknadsanpassade stabsfunktioner SOUService- och 1991:40-41.
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då civilförvaltningsöverfördes till RRV. Försvaretsverksamhet

Karmnarkollegiet.tillöverfördesförsäkringsverksamhet

fastighetsorga-statligaOmbildningen den2.2 av
nisationen

förvaltningenår riktlinjer för1991fastställdeRiksdagen avnya
bet. FiU8,199l/92:44,lokaleroch prop.fastigheterstatens

fastighetsförvalt-bl.a.riktlinjerna innebarDerskr. 107. attnya
denoch mark,från lokalerbrukandetskiljasskulleningen attav

efter olikaoch utformasresultatenheterbedrivas iskulle separata
avkastningskravmarknadsmässigtfastigheters särart, att ett

fastigheterägarroll vad gällertillämpas ochskulle att statens
roller ochåstadkomma tydligarerenodlas. Avsiktenskulle attvar

fastighetsförvaltningen.statligadeneffektivitet inomökaden

genomgripandemedföljdesriktlinjernaDe orga-enuppnya
123.FiU8, rskr.bet.1992/93:37,nisationsförändring prop.

ned ochladesByggnadsstyrelsenförändring innebarDenna att
Statliga Akade-ochABVasakronanaktiebolagenmedersattes

fastighetsverkStatensmyndigheternaABmiska Hus samt av
tvådelokalförsörjningsverk. dessaAvoch Statens organ gavs

förvaltauppgiftfastighetsverk tilloch Statensaktiebolagen att
fastighetsbeståndet. lokal-Statensstatligadetdelarolika av

gällerutredningsstöd vadförskulle delsförsörjningsverk svara
tillhanda-delsregeringskanslietlokalfrågor regeringen ochtill

område. Lokal-inom dettamyndigheternahålla konsulttjänster
några fastigheter. Däremotförvaltainteskulleförsörjningsverket

hyreskontraktövergångsvis förvaltamyndighetenskulle som
myndigheter.flyttningellernedläggningfrigörs avgenom
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utvärdering2.3 Utredningen Byggnadssty-om av
relsens ombildning m.m.

utvärderingUtredningen Byggnadsstyrelsens ombildningom av
uppgifthar till utvärdera den omstrukturering denattm.m. av

föregåendestatliga fastighetsförvaltningen beskrevs isom av-
ingårsnitt. I uppdraget undersöka konsekvensernaatt av om-

nåtts,struktureringen, belysa syftena har peka eventuellaom
förslag till förändringar. Utredningenbrister och lämna har

ändamålsfastigheteravgivit delbetänkandet Statens SOU
föreslårdelbetänkandet utredningen vissa föränd-1996:187. I

Lokalförsörjningsverkets myndighetsuppgifter.ringar i Dessa

sarnrådsskyldighetförändringar innebär myndigheternas medatt
samband med vissa förhymingar skallLokalförsörjningsverketi

föreslåravskaffas. Vidare utredningen kravetatt att myn-
redovisa lokalförsörjningsplandigheterna skall bör bort.tasen

föreslåsUnderlag myndigheternas lokalutnyttjande iställetom
redovisas inom för det ordinarie budgetarbetet.ramen

samrådsskyldighetenUtredningen motiverar sina förslag med att
påkallad övergångstidunder innan myndigheterna hadevar en
sig hur lokalmarknaden fungerar förutsättningarlärt attmen nu

samrådsskyldigheten.finns för Utredningenavskaffa göratt
dock bedömningen för underlätta för de lokalbrukandedetatt att

någonmyndigheterna finnas form fastighets-kan behöva av
information tendenserstabsenhet sammanställer aktuell omsom

ocksålokalhyresmarknaden. Information kan behöva lämnas
innehållet hyreskontrakt. Om myndigheterna däremotiom nyare

behöver omfattande hjälp bör de enligt utredningensen mer
mening stöd den privata konsultmarknaden.upphandla detta

ocksåUtredningen föreslagit skiljenänmd skall inrättashar att en
för hyressättningen vad gäller statliga ända-lösa tvisteratt om
målsfastigheter.

utgångenUtredningen skall redovisa sitt slutbetänkande före av
juni 1997.
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Beskrivning stabsmyndigheterna3 av

Allmänt3. 1

översiktlig beskrivning de stabs-följande lämnasdetI aven
vårt uppdrag. Underlaget för be-myndigheter berörs avsom

tillgängligt material instruk-dels allmäntskrivningen utgörs av
årsredovisningarregleringsbrev, budgetunderlag, m.m.tioner,

stabsmyndigheterna di-dels uppgifter lämnats enavav som
förfrågan från Materialet har i vissa fall kom-utredningen.rekt

företrädare för desamtal medintervjuer ochpletterats genom
myndigheterna.aktuella

Kammarkollegiet3.2

Uppgifter i stort

uppdragsverksamhet inom olikaKammarkollegiet bedriver om-
råden, främst juridisk karaktärutför myndighetsuppgifter av

fristående nämndmyndigheterkanslistöd antalettsamt ger
tillmyndigheten. Uppdragsverksamhetenknutna till ärärsom

Kammarkollegietoch innebärdelen konkurrensutsattstörsta att
statliga myndigheter och vissa andraservice till andra organger

författningsregleradeMyndighetsuppgiftemastiftelser m.fl.. är

tillståndsgivning, aukto-omfattar förvaltningsärendenoch som
också bevakningkontrollrisation, registrering, tillsyn och men

för-Kanslifunktionemai olika sammanhang. ärrättstatensav
Kammarkollegietsoch innebärfattnings- och avtalsreglerade att

nämndmyn-ärendeberedningen den aktuellasköterpersonal
då inte anställa personal.behöverdigheten. Denna egen

Kollegiets rollstabsuppgifter.ingaKammarkollegiet har som
förstärkts undermyndigheter harservicemyndighet andra se-

ekonomiadnrinstrativaår. omfattar bl.a.Serviceutbudetnare
och fordrings-försäkringsverksamhetfondförvaltning,tjänster,

bevakning.
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Organisation

generaldirektör.Kammarkollegiet leds styrelse ochen enav
åttafinns linjeenheter och antalUnder generaldirektören ett

delegationerVid kollegiet finns dessutom antalstabsenheter. ett
friståendeHuvuddelen nämndmyndigheternaoch nämnder. ärav

kollegiet värdmyndighet.myndigheter harsom som

följande linjeenheter:juli 1996 fannsDen 1

Advokatñskalkontoret-
Allmänna enheten-
Arvsfondsenheten-

byrånNäringsrättsliga-
serviceför administrativEnheten-

Fondbyrån-
Risk- och skadeenheten-

fonden för fukt- och mögelskadorKansliet för-

myndigheterna i första hand Advokat-Service till lämnas av
för administrativfordringsbevakning, Enhetenñskalkontoret

systemtj Fond-ekonomi- och löneadministrativa änster,service

byrån Risk-fönnögenhetsförvaltning och ska-fond- och samt
för administrativförsäkringsverksamhet. Enhetendeenheten

Fondbyrån Risk- och skadeenheten har enbartservice, samt ser-
också myndig-vissaviceuppgifter. Advokatfiskalkontoret har

hetsuppgifter.

Näringsrättsliga by-enheten,Advokatñskalkontoret, Allmänna

mögel-rån, Fondbyrån för fonden för fukt- ochoch Kansliet

nämndmyndigheterför kanslistöd dedessutomskador svarar
Kammarkollegiet.tillknutnaärsom
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Finansiering

delsfinansieras dels med anslagverksamhetKarnmarkollegiets
såväl frivilligaavgifter. Demed olika utgörstyper avsenareav

Budgetåretreglerade avgifter.offentligrättsligtavgifter avsom
åter-med anslag,verksamheten23%1995/96 finansierades av

med avgifter.stoden

uppgick budget-verksamhetKammarkollegietsförKostnaderna

miljonerskadeersättningar till 124inklusiveåret 1995/96 --
budgetornslutningLinjeenhetemasIZ-månadersvärde.kronor

skadeenhetens bud-framgår Risk- ochtabellen.årför 1997 av
skadeersättningar.exklusivegetornslutning anges

Budgetornslutninglinjeenheter.KammarkollegietsTabell
års internbudget.1997enligt

MkrBudgetENHET

5,5Advokatfiskalkontoret

8,2enhetenAllmänna

6,3Arvsfondenheten

byrån 14,8Näringsrättsliga
15,5serviceför administrativEnheten

16,3Fondbyrån
12,0Risk- och skadeenheten

och mögel- 5,4för fukt-för fondenKansliet
skador

Personal

146 anställda.1996 Dedecemberhade den 31Kammarkollegiet
framgårmyndighetenenheter inomolikafördelninganställdas

tabellav
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Tabell Kammarkollegiets anställda den 31 december 1996.

ENHET Antal anställda

verksledning 2

Stabsenheter 1 5

Advokatfiskalkontoret 7

enhetenAllmänna 12

Arvsfondenheten 10

byrånNäringsrättsliga 1 9

förEnheten administrativ service 35

Fondbyrån 21

Risk- och skadeenheten 17

för fonden för fukt- mögel-Kansliet och 8
skador

Lokalisering

Kammarkollegiet till delen lokaliserat till Stockholm.är största
verksamhet inom Risk- och skadeenhetenUndantaget vissär

till Karlstad 15 totalt anställda.lokaliserad 18ärsom av

finns iRisk- och skadeenhetens ledning Stockholm. Dessutom

bedrivs viss konsultverksamhet i Stockholm. I Karlstad hand-

frågor trañk- och motorförsälcringar, tjänste-läggs avtalom om
transportförsäkringar skaderegle-reseförsäkringar och samt

ringen.

lokalförsörjningsverkStatens3.3

Uppgifter i stort

uppgift bl.a. förse regeringenLokalförsörjningsverkets är att
inom lokalförsörjnings-och utvärderingsstödmed utrednings-

påområdet utvecklingen hyresmark-analyseroch göraatt av
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ocksånaden. skyldigaMyndigheterna lokal-är upprättaatt en
till Lokalförsörjningsverket.försöijningsplan skall lämnas Isom

samråd hållasvissa fall skall med verket innan hyresavtal sluts.

ocksåLokalförsörjningsverket skall myndigheterna service ige
lokalfrågor.samband med hyresförhandlingar och andra Denna

del verksamheten konkurrensutsatt konsultverksamhet.ärav en

framgår såväldenna beskrivning LokalförsöijningsverketAv att
har stabs- serviceuppgifter.som

Organisation

tvåVerket leds generaldirektör. Linjeenhetema utgörsav en av
affärsområden: Stab och Service. finns adminis-Härutöver en
trativ enhet och controllerfunktion. Vid myndigheten finnsen
också råd.ett

Affärsområdet Stab arbetar helt uppdrag regeringen. En-av
heten har följ ande huvuduppgifter:

utarbetande för regeringens prisomräkningunderlagav-
lokalkostnadema i anslagsbaserna lokalkostnads-av

index
information lokalförsörjningsfrågoma till regerings-om-
kansliet och myndigheterna

utarbetande nyckeltal analysergenerella samt av myn-av-
digheternas lokalkostnaderlokalanvändning och

den statliga lokalanvänd-utvärdering och uppföljning av-
ningen lokalkostnadsutvecklingenoch

samråd myndigheter vid tecknandet hyreskon-med av-
årtrakt längre tid än tre

biträde och olika kommittéer med utred-regeringen-
nings- förhandlingsinsatseroch

avveckling statliga iadministration och av engagemang-
tomställda lokaler.tomställda eller delvis
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de statligatillhandahåller konsultstödAfärsområdet Service

lokalförsörjningsområdet. till-Enheteninommyndigheterna
konsulttjänster:handahåller följande

lokalfrågorochrådgivning i hyres-utbildning och-
lokal-ochlokalprogramupprättandevidmedverkan av-

försörjningsplaner
lokalsituationuppdragsgivarensanalyser av-

lokalförändringarrörandehyresprojektprojektledning av-

experthjälp.hyresjuridiskmedbiträde-

uppgifter.administrativasedvanligaharenhetenAdministrativa
affärsområdenajuridiskt biträdefördockEnheten ävensvarar

förenhetenDessutomfastighetsrätt.ochgäller hyres-vad svarar
information.verkets externa

Finansiering

huvudsak-finansierasAffärsområdet StabinomVerksamheten
avgiftsintäktemautgjordeBudgetåret 1995/96med anslag.ligen

Verk-verksamhet.enhetensförkostnadernatotalade17% av
medheltfinansierasAffärsområdet Serviceinomsamheten av-

gifter.

uppgickverksamhetLokalförsörjningsverketsförKostnaderna
12-månaders-kronormiljoner25,21995/96 tillbudgetåret

mil-Affärsområdet 18,9StabförvärdeMotsvarandevärde. var
miljoner kronor6,3Affärsområdet Serviceförochkronorjoner

kostnader.administrativautfördeladeinklusive

Personal

1996 38december31hade denLokalförsörjningsverket an-
fördelningtjänstlediga. Dessasinklusiveställda myn-tre
framgår tabellenheterövrigaaffärsområden ochdighetens av
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Tabell Lokalförsörjningsverkets anställda den 31 december
1996.

ENHET Antal anställda

verksledning 3

Administrativa enheten 7

Affärsområde Stab 16

Affärsområde Service 12

Lokalisering

Lokalförsörjningsverket i sin helhet lokaliserat till Stockholm.är

Riksrevisionsverket3.4

Uppgifter i stort

förvaltningsmyndighetRRV central för statlig revision ochär

årligredovisning. Revisionen bedrivs revision effek-ochsom
tivitetsrevision. redovisningsornrådetRRV:s uppgifter inom om-
fattar bl.a. metodutveckling vad gäller budgetering, redovisning

frågaoch verksamhetsplanering, utfårdande föreskrifter iav om
årsredovisning,den statliga redovisningen myndigheternasoch

tillhandahållande personaladministrativaekonomi- och systemav
utbildning ochgenomförande andra konsultinsatsersamt av

området.inom det ekonomiadministrativa

såvälRRV:s stöd regeringenuppgifter omfattar servicesom
bådemyndigheterna. Verksamheten har dessutom granskande

och stödjande inslag.
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Organisation

ocksåVid verket finnsgeneraldirektör.ledsMyndigheten av en
synpunktergeneraldirektörenrådgivande skallett georgan som

verksamheten.

Årlig Effektivitetsrevisionrevision,avdelningar:finnsDet tre
avdelningarnaderesultatstyming. UtöverEkonomi och tresamt

sekretariat. Kansliet harinternationelltkansli ochfinns ettett
interna ochför myndighetensuppgifter ochadministrativa svarar

försekretariatetinternationellainformation. Detexterna svarar
förorganisationer ochinternationellamedkontakterRRV:s

Afrika och Baltikum.Södratillverkets tjänsteexpon

årfr.o.m. 1997verksamhetRRV:shar beslutatRegeringen att
Ekonomi ochRevision,verksamhetsgrenamabedrivas iskall

internationellregeringsstöd ochDirektresultatstyming samt
utgår från instruktion iverketsRegeringens beslutverksamhet.

iFörstabeskrivs iverksamhetenvilken stegetprocesstenner.
eko-metoder för denprinciper ochutvecklaär attprocessen

förutarbeta reglerandrastyrningen. Detnomiska är attsteget
ochutvecklatredjeverksamhet. Det ärdenna steget att

inne-fjärdestyrningen. Dettillhandahålla förIT-verktyg steget
fråninformationsammanställerochbearbetarRRVbär att

utbildningomfattarsistafemte ochriksredovisningen. Det steget
berörda.och andramyndigheternarådgivning tilloch

Årlig myndig-granskaskall bl.a.Avdelningen för revision

redovisningstiftelsersaktiebolags ochstatligaoch vissaheternas
också granska hurskallAvdelningenförvaltning.och myn-

berörbudgetdelar EU:stillämpat dehardigheterna somav
be-revisionsrättensEuropeiskavid denmedverkaSverige samt

ocksåingår besvarauppgifteravdelningensi Sverige. Isök att
regeringsuppdrag ochutförafrån ochregeringenremisser att

verksamhetsvolymenfrån myndigheter. 10%andrauppdrag av
egenini-Revisionenuppdragsverksamhet.sådan ärutgörs av
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tierad inom för frångenerellt uppdrag regeringenett attramen
årsredovisningargranska samtliga berörda organs m.m.

Avdelningen för Ejfektivitetsrevision har inte endast reviderande

uppgifter. Avdelningen utför effektivitetsrevision, medverkar

årligavid den revisionens granskning myndigheternasav
resultatredovisning, frånbesvarar remisser regeringen samt
genomför olika regeringsuppdrag. Effektivitetsrevi-typer av
sionen första områdenskall i hand inriktas mot stor stats-av
fmansiell områdenbetydelse och/eller har betydelse förstorsom
ekonomins funktionssätt. Ambitionen samtliga departe-är att
mentsornråden treårsperiod.skall granskas inom förramen en
Granskningen myndigheternas resultatredovisning omfattarav

årsredovisningarhuvuddelen de granskas Avdel-av som av
Årligningen för revision.

Uppdragsverksamheten vid Avdelningen för Effektivitetsrevi-
sion omfattar olika utredningsstöd till regeringen.typer av

verksamhet år.Denna har ökat starkt under omfattarDensenare
dels allmänna inom depanementsornrådenuppdrag olika dels
särskilda insatser inom de utgifts- inkomstområdena.ochstora
Rernissverksamheten omfattande hundra remissermerär än per
år.

De olika prestationemas andelar avdelningens totala budget-av
år framgåromslutning för 1997 tabellav

Tabell 4. Prestationstyper inom avdelning för effek-RRV:s
tivitetsrevision. Intembudget 1997.

PRESTATIONSTYP Andel totalav
budgetomslutning

Effektivitetsrevision 62 %

åt årligaStöd den revisionen %8

Särskilda regeringsuppdrag %25

Remisser %5
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för verksamhetsgrenen Eko-avdelningenEkonomiska svarar
huvudområden:omfattarresultatstyrning. Dennanomi och tre

utvecklingekonomi, 2kontrollanalys och1 statens avav
och medelsförvalting 3för styrningoch reglermetoder samt

styrningen.ekonomiskaför denverktyg

omfattar bl.a. olikaVerksamhetsområdet och kontrollAnalys
betalnings-riksredovisningen ochuppgifter vad gäller statens

också Vidarebudgetprognoser.omfattarUppgifterna ut-system.
myndigheterna.ekonomiadministrativa värderingars.k.förs av

anslagsfinansierad och kandelentillVerksamheten störstaär
regeringen.stabsuppgiftbetraktas som en

Utveckling föroch reglerVerksamhetsområdet metoder sta-av
metodut-medelsförvalming omfattar bl.a.ochstyrningtens

området. Vidare utarbe-ekonomiadminstrativainom detveckling
bl.a.råd rad verksamheterförföreskrifter och allmännatas en

betalningsfrågorkassahållning ochredovisningen,statligaden
tillårsredovisning. Verksamheten stör-myndigheternas ärsamt

stabs-betraktasoch kananslagsñnansieraddelensta som en
regeringen.uppgift

styrningenekonomiskaVerksamhetsområdet för denVerktyg
tillhandahållandehuvudsakomfattar ioch StödSystem av

statsförvalt-förpersonaladministrativaekonomi- och system
avgiftsñnansieradheltVerksamhetenmyndigheter.ningens är

myndigheterna.service tilltillhandahåller enbartoch nästan

Finansiering

uppgårverksamhetsåret till1997förbudgetomslutningRRV:s
medfinansierasverksamheten43%miljoner kronor.408 an-av

med avgifter.och 57%slag

Årlig anslagmedfinansieras till 75%revisionAvdelningen för
årför 1997Budgetornslutningenavgifter.25% medoch till upp-

går kronor.miljonertill 107
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Avdelningen för Effektivitetsrevision har i stort sett samma
fördelning mellan avgiftsfmansieringanslags- och Avdel-som

Årlig årningen för revision. Budgetomslutningen för 1997 upp-
går till 62 miljoner kronor.

Ekonomiska avdelningen finansieras till 25% med anslag och
år75% avgifter. uppgårmed Budgetomslutningen för 1997 till

miljoner219 kronor. Av denna budgetornslutning verk-svarar
samhetsområdet Verktyg för den ekonomiska styrningen för

ungefär 70%.

Personal

RRV hade den 31 december 1996 500 anställda. De anställ-cza
framgårdas fördelning olika enheter inom myndigheten av

tabell

Tabell 5. RRV:s anställda den 31 december 1996.

ENHET Antal anställda

verksledning 6

Internationella sekretariatet 12

Kansliet 40

årligAvdelningen för revision 150

Avdelningen för Effektivitetsrevision 90

Ekonomiska avdelningen 199

Lokalisering

ÅrligAvdelningen för revision bedriver iverksamhet Stockholm

89 anställda, Jönköping 20 anställda, Karlstad anställda24
och Uppsala 17 anställda.

Avdelningen för Effektivitetsrevision har hela sin verksamhet

förlagd till Stockholm.
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Stockholm 138bedriver verksamhet iavdelningenEkonomiska
Karlstad 61 anställda.ochanställda

sin verksamhetsekretariatatet harinternationellaKansliet och det
dockinternationella sekretarietet harStockholm. Detförlagd till

Afrika.placerade i Södratjänstemänkontraktsanställdaantalett
i tabellingår uppgifter har lämnatsi deinteDessa som

pensionsverkIöne- ochStatens3.5

Uppgifter i stort

tjänstepensionenden statligaadministrerauppgiftSPV:s är att
personaladministrativatillhandahålla ochlöne-och systematt

fårockså medgivit SPVRegeringen harstatsförvaltningen. att
statsförvalt-utanförkunderuppdragsverksamhetbedriva

pensionsadrninis-omfattaruppdragsverksamhetningen. Denna
statliga ocherbjuder kommunertjänster SPVtrativa samtsom

Skandiasamarbete medsker iverksamhetbolag. Dennaprivata
och SPP.

intetjänstepensionenstatligadenadministrera ärUppgiften att
ibestämmelsernamedi enlighetoch prissättskonkurrensutsatt

Övrig ochkonkurrensutsattproduktionavgiftsförordningen. är
kunderna.medförhandlingarprissätts efter

omfattar enbartVerksamhetenstabsuppgifter.ingaSPV har ser-
till myndigheterna.vice

Organisation

Vidgeneraldirektör.ochstyrelseledsMyndigheten ver-enenav
finnsgeneraldirektörenockså Undernärrmd.ñnns treket en

finnsserviceenheter. Dessutomoch fyraaffärsdrivande enheter
enheternaaffärsdrivande utgörverksledningsstab. De tre varen

resultatområde.sitt
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Serviceenheter finns för ADB, Personal och Service, Ekonomi
Marknad och Infonnation. Serviceenhetemas uppgiftsamt är att

stödja de affärsdrivande enheterna.

Resultatområdet Pension Statlig omfattar administrationen av
den statliga tjänstepensionen med olika tilläggsprodukter och
kompletterande tjänster. SPV har monopol pensions-
administrationen för den statliga myndighetssektom utom vad

Kåpan.gäller den s.k. Grundtjänsten statliga tjänstepensioner
omfattar administration i form matrikelföring, beräkning,av reg-
lering och utbetalning förmånsbestämda pensioner enligt stat-av
liga författningar och pensionsavtal. De viktigaste deav nu
gällande avtalen PA-9l och PA-SPR.är Fr.o.m. 1998 skall

SPÅverksamheten utökas med försäkringsmodellen beräkning
och redovisning pensionsskuld beräkning och fak-samtav
turering premier.av

Resultatområdet Pension Försäkring omfattar pensions-
administrativ uppdragsverksamhet till del sker istorsom sam-
arbete med Skandia och SPP. Verksamheten konkurrensutsattär
och omfattar främst administration tjänstepensioner vissaav
kommuner administration premiereservpensionersamt stat-av
liga och privata aktiebolag. En rad pensionsavtal administreras
ITP-P, ITP-S, PA-9lF, PA-KL och PA-KFS. Vidare utbe-
talas Trygghetsstiftelsens förmåner.

Resultatområdet Lön/PA omfattar löne- och personaladminis-
trativa tjänster till i huvudsak statliga myndigheter. Verksam-
heten Såvälkonkurrensutsatt. statligaär privata alternativsom
till SPV:s systemtjänster Resultatornrådetsfinns. tjänster omfat-

SLÖRdet stordatorbaserade lönesystemet med tilläggssys-tar
PIR-l, PIR-2, mil. det lokala client/serversystemettemen samt

PICEA. Detta såvälomfattar lönehanteringsystem som perso-
naladministrativa tjänster. Förutom systemtjänster detta slagav
omfattar verksamheten konsult- och utbildningstjänster inom det
löne- och området.personaladrninistrativa
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Finansiering

för den statligaAvgifternaavgiftsfinansierat.heltSPV är pen-
avgifternaregeringen medanfastställssionsverksamheten av

SLÖR/PIR samråd Somi med RRV.SPVfrån beslutas av
fri.tjänsternaför de övrigaprissättningenärnänmts

216 miljonerkalenderåret uppgick till1996underintäkterSPV:s
resultatområdet StatligPensionsvaradebeloppdettaAvkronor.

förresultatområdet FörsäkringPensionmiljoner kronor,83för
resultatområdet 54 miljonerLön/PA förochmiljoner kronor79

kronor.

år redovisatfleraunderFörsäkring harResultatområdet Pension

miljoner kronoroch 27mellan 17betydande överskott perett
Resultatområdet StatligPensionbudgetåret 1993/94.sedan re-

haröverskottbetydandekalenderåret 1996fördovisade ett men
Resultatområdetresultat.balanseratredovisattidigare ett mer

överskottkalenderåret 1996för smärreredovisadeLön/PA ett
Under-underskott.obetydligainteredovisattidigareharmen

förutvecklingskostnademahögadelvis deberorskottet
frånintäkterhittills endastharDettaPICEA. genereratsystem

testinstallationer.begränsade

Personal

årsarbets-anställda 2472991996decemberden 31hadeSPV
åren.något under deminskatPersonalen harkrafter. senaste

resultat-anställda,hade 78StatligResultatområdet Pension
resultatområdetanställda och85Försäkringområdet Pension

anställda.Lön/PA 43
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Lokalisering

SPV:s verksamhet bedrivs i sin helhet i Sundsvall.

Statskontoret3.6

Uppgifter i stort

Statskontorets uppgift regeringen stöd i arbetet medär att attge
effektivisera och den statligaompröva, och den statligtstyra

finansierade verksamheten. Detta sker utrednings- ochgenom
utvärderingsverksamhet, besvarande remisser medver-samtav
kan i kommittéer och arbetsgrupper inom regeringskansliet.
Insatsema sker inomdels det förvaltningsekonomiska och

förvaltningsstmkturella området -området.dels inom IT

Statskontoret såarbetar helt uppdraggottnumera som av
regeringen eller dess kansli. Uppdragen frånkommer samtliga
departement. årFöre omstruktureringen 1993 hade myndigheten
både stabs- och serviceuppgifter.

Organisation

Statskontoret leds generaldirektör. Under generaldirek-av en
finns uppdragsenheter och administrativtören enhet.tre en

Uppdragsenhetema 1 och 2 för uppdrag inom det för-svarar
valtningsekonorniska och förvaltningsstrukturella området FE-
verksamhet. FE-verksamheten innebär främst detprövaatt

åtagandetsoffentliga omfattning effekteroch vilkensamt an-
svarsfördelning, styrning, struktur, resurstilldelning och finan-

siering bör gälla inom den offentliga verksamheten.som

bådaArbetsfördelningen mellan de uppdragsenhetema styrs av
departementsindelningen. enheterna finnsInom särskilt utpekade

samordnar enheternas kontakter med respektivepersoner som
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och 2 be-Uppdragsenheterna 1kontaktpersoner.departement
uppdragsområden. Upp-varderaverksamhet inomsindriver tre

återspegla vadsådant de skalldragsornrådena väljs sätt attett
frågor regeringensistrategiskaaktuella ochbedöms varasom

förvaltningen.utvecklamedarbete att

uppdragsområden: 1 Ut-finns följandeUppdragsenhet 1Inom
2 Statenstransfereringar,statligastyrningvärdering och av

samhällsför-Regionaloch 3kommunsektomtillrelationer
frågorUppdragsområde medarbetar1styming.valtning och

indi-medel tilloffentligaöverföringfinansiering ochrör avsom
Uppdragensamhället.iochvider avser ansvars-grupper

resultatanalysochstyrningorganisation,fördelning, samt
förvaltningutformning ocheffektivareåtgärder för aven

medUppdragsområde 2 arbetartransfereringssystemen. upp-
finan-utjärnningssystem,regionalaochstatsbidragdrag rörsom

och kommunernamellanregleringarekonomiskasiering, staten
styrningochutvärderinguppföljning,frågor avsamt om

frågorUppdragsområde medarbetar3verksamhet.kommunal
ändrad regi-frågormedlänsförvaltningenrör samt om ensom

uppdragsornråde hanterasdettaansvarsfördelning. Inomonal
ochorganisationsformergällerockså uppdragvissa ut-som

statlig verksamhet.värdering av

uppdragsområden: 1följande2 finnsUppdragsenhetInom
EU-perspektiv, 2 Av-iutvecklingStatsförvaltningens ett

offentligutvärderingochkonkurrensutsättningreglering, av
styrning ochstruktur,Statsförvaltningensoch 3verksamhet

frågorUppdragsområde medarbetar1utveckling. ansvars-om
olikaochmyndighetersvenskamellanfördelningen gemen-

EU:skonsekvensernamedskapsorgan program-samt av
åt-uppdragsområdet medarbetarVidareSverige.iverksamhet

påverka politik-förmåga EU:sSverigesstärkaförgärder attatt
ochutvärderamedUppdragsområde arbetar2utforrrming. att

området,infrastrukturelladetåtagandet inomstatligautveckla det
medaffärsverksamhetenstatliga attför denformerna samtmed
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Uppdragsområdei statlig verksamhet.främja anbudskonkurrens

förvaltningens utveckling, belyser hurarbetar med analyser3 av
frågoranalyserar kon-organisationsmakten utövas samt om

användningen olika förvaltningspolitiskatrollen ochöver av
styrmedel.

verksamhet inomUppdragsenhet 3 för Statskontorets IT-svarar
Ocksåområdet. verksamhet bedrivs inom fördenna treramen

uppdragsornråden: informations-Verksamhetsfömyelse ochl
3 Tekniska platt-försörjning, IT-avtal och STATTEL och2

tillArbetets inriktningformar och infonnationssäkerhet. styrs
Toppledarforum leds finans-Toppledarforum.delstor avav

består verkschefer före-i övrigt antalministern och ett samtav
Landstingsför-kommunförbundet ochträdare för Svenska

bundet.

uppdragsornrådet informations-Verksamhetsfömyelse ochInom

syftar till visa hurgenomförs uppdragförsörjning att nysom
IT-området offentliga sektornskan bidra till denteknik inom

pågår elektronisk handel, effek-projekteffektivisering. F.n. om
offentliga förvaltningeninom dentivare informationsutbyte samt

IT-verksamhet.styrning statsförvaltningensbättre av

tillhandahållesuppdragsområdet och STATFELIT-avtalInom

produkter inom IT-tjänster och andraavropsavtal för systern,
för-teleområdena. femtiotal avtal med totalfinnsoch F.n. ett en

år. Avtalen utnyttjassäljning 500 miljoner kronor1 percza
många landsting och kommuner.även av

informations-ochUppdragsområdet Tekniska plattformar
fredstidaStandardisering ochtekniskarbetar bl.a. medsäkerhet

UppdragsområdetIT-ornrådet. arbetarsäkerhetsfrågor inom

frågor gäller utnyttjandet Inter-också vadmed olika tekniska av
net.
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inslag egeninitierad utvecklings-begränsatFörutom ett av
frånuteslutande med uppdragverksamhet arbetar Statskontoret

regeringskansliet eller kommittéer och interdeparte-regeringen,
dorni-renodlade regeringsuppdragenarbetsgrupper. Dementala

verksamhetsvolymen.den totala90%stort avnerar

budgetåret uppgick tillunder 1995/96kostnaderStatskontorets

IZ-månadersvärde. Uppdragsenhetema lmiljoner75,7 kronor
kostnaderna.för 41% Motsva-och 2 svarade tillsammans av

58%.för Uppdragsenhet 3rande andel var

bidraganslag ellerutgjordes till 80%Statskontorets intäkter av
utgjordes huvud-från m.fl. intäkternakommittéer Resten av

dåerlägger för-datorleverantöremasakligen avgifter somav
något Statskontoretsutnyttjandesäljningen sker med avav

avropsavtal.

Personal

105budgetåret 1995/96 i medeltalhade underStatskontoret
årsarbetskrafter. hälften personalenC:aanställda 102 varav

övriga vid Uppdrags-ochanställd vid Uppdragsenhetema 1
enheten 18%.Administrativaenhet 3 30% och

Lokalisering

lokaliserad till Stock-äri sin helhetverksamhetStatskontorets

holm.
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myndigheternas be-Regeringens och4
stödhov av

Allmänt14.

och regerings-regeringensvåra skall vi belysadirektivEnligt
utredningar ochunderlag,i formbehov stödkansliets avav

ocksåändamål. undersöka hurVi skallför olikabedömningar
utvärderafå följa ochunderlag förskallregeringen att upp

finansiella kontrollendenoch hur övergenomförda beslut
stärkas.skall kunnastatsförvaltningen

direktiven identifieravi enligtskallmyndigheternaVad gäller
utvecklingen inomförhar betydelseservicevilka typer somav

erbjudas iservice kandennabedömahelhet samtstaten omsom
tillhandahållas statligabörregi eller denprivat av organ.om

arbetestått förfogande för utredningenstillharkorta tidDen som
vårt kartlägg-begränsavi tvingatsmedfört harhar attatt
de stabsmyn-lämnasstödningsarbete till den typ avsomav

således haftvårt inteuppdrag. Vi haromfattasdigheter avsom
kartläggningkompletteni alla avseendenambitionen göraatt av

också efterVi harstödbehov.myndigheternasregeringens och -
omfattandeutnyttja detkomplettering kunnatuppdatering och -

tidigaredensammanställdeskartläggningsmaterial avsom
USV-utredningen.Omnämnda

stöd-och myndigheternasregeringensVåra bedömningar av
förmåga tillgodose dessastabsmyndigheternasbehov och attav

regerings-företrädare förpå intervjuer medbl.a.behov bygger
tjugofemtalriktades tillenkätkansliet och ett myn-somen

sammanfattaskapiteldettastatsförvaltningen. Iinomdigheter
kartläggningsarbete.resultatet dettaav
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företrädareIntervjuer med för regerings-4.2
kansliet

och frågeställningarUppläggning

chefstjänstemän enhetschefer iIntervjuer genomfördes med och

departement gjordes för Finansdeparte-Undantagantalett
några andra departement kontaktadesoch annatmentet som

flera departement enskiltregel intervjuadesIsätt. personer per
intervjupersoner gjordes respektiveeller i Urvaletgrupp. av av

Förutsättningen för urvalet de intervjuadestatssekreterare. attvar
överblicka departementets behov stödskulle ha möjlighet att av

representativ bild detta stödbehov.och utredningenatt en avge

frågor departementens stödbehovintervjuerna ställdes bl.a.I om
förväntade utvecklingen detta departemen-och den samtav om

stabsmyndighetema och värdering dessasutnyttjandetens avav
frågor få uppfattningSyftet dessaverksamhet. med attvar en om

stabsmyndigheter-omfattning och karaktär ochstödbehovets av
förmåga de krav ställs. Denatt emot som senaresvara uppnas

avsåg stödutbudets anpassning till de behovaspekten dels som
såstödproduktionenhar dels effektiviteten idepartementen som

från perspektiv.denna kan överblickas departementens

frågor gällde stödbehovet och utnyttjandetdeUtöver avsom
frågorantal gällde revi-stabsmyndighetema ställdes ett som

rollkonflikter i stabsmyndighetemas verk-verksamhet,sionens
åta-statligaoch inriktningen detsamhet omfattningensamt av

service till myndig-stabsmyndighetemasgandet vad gäller
frågor principiellaSyftet belysa vissaheterna. med dessa attvar

frågor stabsmyndighetemas verksamhethar anknytning tillsom
vårai direktiv.och tassom upp

2 departement intervjuades: Justitedepartementet, Försvars-Följande
Utbildningsdepartementet, Jordbruks-Socialdepartementet,departementet,

Kulturdepartementet, Närings-Arbetsmarknadsdepartementet,departementet,
handelsdepartementet Inrikesdepartementet.och samt
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Regeringens och regeringskansliets behov stödav

Regeringens och regeringskansliets behov stödav genereras av
de policyskapande, styrande och kontrollerande uppgifter som
regeringen förhållandehar i till den statliga sektorn och samhället

övrigt.i Intervjuerna visar samtliga departement haratt ett stort
och kontinuerligt behov olika former utredningsstöd. Dettaav av

såvälgäller framåtblickande insatser olika typersom av upp-
följnings- och utvärderingsinsatser. Däremot varierar givetvis
ämnesvalet för såvälinsatserna mellan de olika departementeten

tiden.översom

Mål- och resultatstymingen ocksåhar medfört departementenatt
har och ökande behov resultatinformation, dvs.ett stort av
information olika belyser hur myndigheternasätt harsom
hanterat de uppdrag regeringen har lämnat i regleringsbrevsom
och Delar erhållesdenna informationsätt.annat av ur myn-
digheternas redovisning. finns ocksåDet dock behov för-ett av
djupad information det möjligt bedömagör myndig-attsom
heternas effektivitet och myndighetsledningarnas prestationer.

Vissa de synpunkter framförts i intervjuerna gäller for-av som
för tillhandahållandet det stöd regeringen behöver.merna av som

Vissa intervjuade ökat behov insatser genomförsettser av som
departementen själva, i form interdepartementalat.ex.av av

arbetsgrupper. långaDetta motiveras med de starttider och rela-
tivt höga kostnader uppstår uppdraget läggs kom-som om en
mitté någoneller stabsmyndighetema. vissa fallI finns detav
också behov problemområdekunna belysaett att ett utan attav
väcka den uppmärksamhet lätt blir följden uppgiftensom om
läggs utanför regeringskansliet.ett organ

De intervjuade förutser någrainte förändringar i stöd-större
behovets karaktär och omfattning under de åren.närmaste
Många har svårtdock haft överblicka och precisera stöd-att

långsiktigtbehoven i perspektiv.ett
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stabsmyndighetemaanvändningDepartementens av

utredningensomfattasstabsmyndigheterde femAv ar-avsom
och Statskontoret.RRVfrämstutnyttjar departementenbete

Finans-enbartutnyttjasLokalförsörjningsverket nästan av
bud-underlag förframtagningdå bl.a. förochdepartementet av

kansli-Kammarkollegiet lämnarlokalkostnadsindex.getarbetet
andravissaregeringskansliet och harnämnder inomvissastöd

regerings-övrigt inteutnyttjas iförvaltningsuppgifter avmen
regeringskanslietservice tilltillhandahåller endastkansliet. SPV

myndighet.som

effektivi-årlig ochrevisionomfattarregeringenstödRRV:s
utvärderandeekonomisk ochutredningsstödtetsrevision, av

vissaprognosverksamhetriksredovisning, samtkaraktär, upp-
sist-Debetalningssystemet.statligaanslutning till detigifter

Finansdepartementet.utnyttjas främststödfonnemanämnda av
årligafrån denunderlagutnyttjar främstFackdepartementen

RRV:slämnasutredningsstödoch detrevisionen av-avsom
effektivitetsrevision.fördelning

församtliga departementsåutnyttjasStatskontoret gott somav
IT-omrâdet. För-insatserochutredningsstödolika typer av

dock be-Statskontoretutnyttjande ärsvarsdepartementets av
gränsat.

prestationerstabsmyndigheternasvärderingintervjuadesDe av

stabsmyndig-olikaockså devärderaombadsintervjuadeDe
RRVBeträffandearbete.med derasochinsatserhetemas nyttan

utred-detrevisionenårligasärskilt denhärvid samtframhölls
Många departementlämnar.myndighetenningsstöd uppgersom

uppföljningeniårliga revisionendensig ha avnyttastor av
kontak-året återkommandeunderoch hararbetemyndigheternas

Även utredningsuppdragdevissadel RRV.med denna avter av
positiv vär-departementolikautfört förharRRV ges ensom
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dering. Detta gäller bl.a. utredningar genomförtssom upp-
drag ustitie-J och Försvarsdepartementen.av

påfallandeeffektivitetsrevisionRRV:s kritiseras dock ofta för
bristande dåligrelevans i valet granskningsobjekt och tids-av
anpassning vid genomförandet insatserna. Det gällerav senare
såväl tidpunkten för genomförandet granskningama denav som
tid genomföra långdessa projekten för tid.tar att tasom anses

kritikDenna har eller mindre tydligt framförtstyp av mer av- -
två tredjedelar intervjuadede departementen.av

Vad gäller Statskontoret kan konstateras bedömningen deatt av
konkreta insatser förmyndigheten olika departementgörsom
vanligen ocksåpositiv. Vissa departement ökat behovär ettser

Statskontorets insatser. Samtidigt finns viss osäkerhetav en om
många svårtStatskontorets profil sig uttryck i hartar att attsom

kämområdetprecisera för myndighetens verksamhet. kanDetta

sammanhänga roll nyligenmed Statskontorets har förändratsatt
och insatserna den koncentration har skett spän-att trots som- -

mycket brett arbetsfält.över ettner

Som har departement utnyttjat Lokalförsöijnings-nämnts

mångaverkets stöd. inte heller sigDet ha behovär som anser av
denna myndighets insatser. beror delvis hanteringenDetta att

lokalfrågoma i utsträckning har delegerats till myndig-storav
heterna. utvecklingDet index lokalkostnademasöver som myn-
digheten i budgetarbetet.fram utnyttjas docktar

tillhandahållerKammarkollegiet ingetoch SPV nämntssom
egentligt stöd eller dess kansli.regeringen

Rollkonflikter stabsmyndighetemas verksamheti

våra direktiv framhålles till regeringen och service tillI stödatt
myndigheterna utföras ochinte skallnormalt av en samma myn-

frågordighet. Mot denna bakgrund har ställts konsekven-om
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två myndigheter omfattasdesker viddettaatt avsomavserna av
Lokalförsörjningsverket.ochvårt RRVuppdrag

intervjuade har prin-så allaHärvid kan konstateras gottatt som
serviceuppgifter läggsstabs- ochinvändningarcipiella attmot

också iMånga olägenhetermyndighet.och attansersammaen
uppstått.lojalitetsförhållanden Problemen be-haroklaraform av

utnyttjar de aktu-myndigheterför dedockdöms större somvara
regeringskansliet.förservicestabsmyndighetemasella än

stödjande rol-också granskande ochRRV:sharsammanhangetI
tydligarerollkonfliktenfalldetta ännutagits Iler varaansesupp.
exempelserviceuppgifterna. Fleraochstabs-beträffandeän
åtgärderkritiseratdå revision harRRV:ssituationernämns

myndighets kon-medverkanundergenomförts sammaavsom
systemtjverksamhet inomsulterande

systemtjänst-uppståockså mellan RRV:sRollkonflikter anses
föreskriftsrätt vad gäller kra-myndighetsverksamhet och samma

ha kon-Föreskriftsrättenredovisningssystemet. anses enven
aktörerförhållande privatatill deikurrensbegränsande effekt

samråd RRV:skrävsmarknadenuppträder systemomsom
utnyttjas.inte

myndigheternatillgällervad servicenåtagandetstatligaDet

minska detmöjligheternauppfattningNågon enhetlig stat-attom
blandfinns intemyndigheternatillservicenåtagandet inomliga

någon uppfattningtydligfinns dethellerintervjuade. Intede om
konse-och dettaskoncemintressetstatligadetinnebörden av

serviceutbudomfattningen detochinriktningenförkvenser som
producerar.stabsmyndighetema

förekommerkonkurrensdenkritikdetfinnsDäremot mot som
tillsystemstödetinomproduktionsaltemativenstatligademellan

m.fl.tillhandahålles SPVRRV,Sådant stödmyndigheterna. av
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självklart statliga myndigheterDet inte skall bedrivaattanses
överlappande verksamhet och konkurrera med varandra.

Enkät stabsmyndighetemas service4.3 om

Myndighetsutval och frågeställningar

verksamhetsområdentjugofemtal myndigheter inom olikaEtt
sådantför i enkäten. Urvalet gjordesvaldes deltagandeut ett

uppståviss spridning skulle olika departements-sätt överatt en
områden myndigheteroch myndighetstyper. De fick enkä-som

räknas i tabell Alla myndigheter besvarade enkäten.ten upp

tillställdes utredningensTabell Myndigheter enkätsom om
servicestabsmyndighetemas

myndighetDeltagande

rådetBrottsförebyggande Fiskeriverket

Rikspolisstyrelsen Arbetsmarknadsstyrelsen
kulturrådSIDA Statens
naturvårdsverkFörsvarsmakten Statens

KemikalieinspektionenPliktverket

Försvarets materielverk Glesbygdsverket
Riksförsäkringsverket Centrala studiestödsnämnden

och registreringsverketJämställdhetsombudsmannen Patent-
Luftfartsverket Skogsstyrelsen
Finansinspektionen Länsstyrelsen i Stockholms län

centralbyrånStatistiska Länsstyrelsen i Jönköpings län

iRiksskatteverket Länsstyrelsen Värmlands län

Länsstyrelsen i JämtlandsRiksarkivet län
Statens ochväg- transport-
forskningsinstitut

Frågeställningama iansluter i till de ställdesi enkäten stort som
för regeringskansliet. Enintervjuerna med företrädare anpass-
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myndigheternas situation och till det för-dock gjorts tillning har
frå-enkätfrågor måstehållandet formuleras sätt änett annatatt

intervjuform.ställs igor som

behovMyndigheternas serviceav

omfattningenbeskriva karaktären ochMyndigheterna ombads av
områden:följandescrvicebehov inommyndighetensden egna

utvärderingAnalys och-
redovisningEkonomi och-

Personaladministration-
Lokalförsörjning-
Juridisk service-
IT-frågor-

allalångt sammanhang redovisaför i dettaskulle föraDet att
stöd-Allmänt kan konstaterasmyndigheternasdetaljer attsvar.

områden:inom följandeeller mycketbehovet är stortstort

och utvärderingAnalys-
redovisningEkonomi och-

Personaladministration

ornrå-båda sistnämndasärskilt inom deStödbehovet är stort
frågorrådgivning systemtjänsteri olika delsdelsdena. Det avser

personaladrninistration, pensionshanteringekonomi- ochinom

gällerstöd vadpensionsadministration Behovetoch m.m. av
metodfrågormindre och bl.a.utvärderinganalys och är avser

utvärderingsinsatser,uppföljnings- ochgenomförandetvid av
skildaresultatmått regelverk inomtolkningutveckling samt avav

områden.

ganska litetlitet ellerstödbehov bedömsMyndigheternas vara
områden:följ andeinom
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Lokalförsöijning-
Juridisk service-
IT-frågor-

dåStödbehovet bedöms minst det gäller juridisk service. Devara
områdebehov inom detta främst fordringsbevak-nämns ärsom

rådgivningning, skadereglering frågor.i arbetsrättsligasamt
Stödbehovet lokalförsörjningsområdetinom främst hjälpavser

IT-områdetvid hyresförhandlingar. Inom behövs visst stödett
vid upphandling IT-utrustning och IT-tjänster.av

frågaenkäten ställdesI allmän myndigheterna har haften om
svårt få vissa tillgodosedda såstödbehov och vilka dessa i fallatt

fåtalEndast myndigheter detta har varit falletett attvar. uppgav
åren. småmyndigheterunder de Detta gäller deävensenaste som

har deltagit i enkäten. antyder detDessa samlade service-attsvar
utbudet relativt väl till de behov finns.är anpassat som

Flertalet myndigheter förutser behovet administrativt stödatt av
åren.kommer oförändrat eller minska under de närmasteatt vara

Förändringar behovet istöd regel kopplat till specifikärav av en
föreståendehändelse byte ekonomi- eller personal-ettsom av

Någraadministrativt flyttning till lokaler, störresystern, etc.nya
förändringar i stödbehovets karaktär eller allmänna inriktning
förutses inte.

Myndighetens utnyttjande stabsmyndighetemas serviceav

SPV används samtliga myndigheter för pensionsadministra-av
tion monopoluppgift. Vad gäller övriga systemtjänster används

tillfrågadeRRV och/eller flertalet Små-SPV myndigheter.av
myndigheterna använder dock ofta Kammarkollegiets admini-
strativa service mellanhand vid utnyttjandet RRV:s ochsom av
SPV:s systemtjänster. Kammarkollegiet används i övrigt ofta för

fordringsbevakning och risk- och skadehantering iblandsamt
också för fondförvaltning.
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mångaLokalförsörjningsverket används myndigheter vidav
samråd monopoluppgift i vissa fall och i övrigtlokalhyrorom

för konsultinsatser vid revidering hyresavtal ellerrelativt ofta av
anskaffandet lokaler. Vidare utnyttjas den informationvid av nya

för lokaler verket sammanställer ochhyresmarknaden somom
olikadistribuerar sätt.

IT-området mångaavropsavtal inom utnyttjasStatskontorets av
rådgivningsamband härmed kan viss före-myndigheter. I

Statskontoret inte stödproducentkomma. övrigt användsI som
myndigheterna.av

stabsmyndighetemasvärderingMyndigheternas serviceav

stabsmyndighetemas serviceutbud välGenerellt sett varaanses
hålla Kritiska synpunkterbehoven och god kvalitet.tillanpassat

något någraföreteelser har med ellerframförs enstakamot men
någon dockutbredning. Ett undantagundantag inte ärstörre

området.personaladminstrativa Kri-systemstöd inom detSPV:s

lång få framframförallt det har tagit alltför tidtiken gäller attatt
SLÖR/PIR.kanmodernt PA-system ersättaett som

stabsmyndighetemas verksamhetRollkonflikter i

stabsmyndighetemasrollkonflikter isynpunkter vad gällerDe
företrädare förframkom vid intervjuerna medverksamhet som

återkommer Mångamyndigheterna.regeringskansliet hos myn-
bådevissa stabsmyndigheter harkritiskadigheter är mot att

främstserviceuppgifter. Kritiken riktas dockstabs- och mot
ledermyndighets olika rolleroch motiveras med dennaRRV att

svårigheter be-myndighetens uppträdande,till otydlighet i att ge
frågor avdelningar inomflera RRV, Näs-skedi berör etc.som

både har granskandemyndigheter RRValla emot atttan reagerar
olägenheteruppgifter. rad exempel deoch stödjande En som

redovisas.detta har medfört
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åtagandetDet statliga vad gäller till myndigheternaservicen

Myndigheternas uppfattningar vad gäller åtagandetdet statliga
inom produktionen Servicetjänster inte Ifråga-enhetliga.ärav

åtagandetsättanden områdedet statliga inom detta före-av
kommer framförallt vad gäller ekonomi- och personaladminis-
trativa systemtjänster beträffande konsultstödet i lokal-samt
försörjningsfrågor. finnsI övrigt endast spridda synpunkter i

Dessa gäller i första hand delar Kammarkollegietsämnet. av ser-
viceutbud fordringsbevakning m.m..

Vad gäller produktionen ekonomi- och personaladministrativaav
också många påpekandensystemtjänster finns det ärattom

tillgångvärdefullt för myndigheterna tillha äratt system som
särskilt anpassade till den statliga sektorns behov. Däremot an-

mångaalltför statliga produktionsaltemativ finnas fram-ses
området.förallt inom personaladministrativadet Kritik framförs

också två statliga myndigheter RRV och SPVmot att - -
område.uppträder konkurrenter inom dettasom
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Bedömning5 stödet till regeringenav
och myndigheterna

Allmänt5. 1

detta vårI kapitel redovisar vi samlade bedömning deav pro-
blem våroch brister enligt uppfattning finns inom tillstödetsom
regeringen våraoch myndigheterna. Underlaget för bedöm-

ningar dels de synpunkter har framkommit i deutgörs av som
intervjuer och den enkät utredningen har genomfört delssom av
material har inhämtats samtal och överläggningarsom genom

hållits gång.har under arbetets utgått frånhar viDessutomsom
skriftligt material redovisats andra utredningar ochsom av av
stabsmyndighetema själva.

Generella5.2 problem vad gäller stabsmyndig-
heternas verksamhet

mångaAv kapitel framgick4 de vi har intervjuat elleratt av som
tillfrågat enkäten kritiska vad de roll-är motgenom anser vara
konflikteri stabsmyndighetemas verksamhet. Dessa synpunkter
gäller framförallt ocksåRRV i viss utsträckning Lokal-men
försörjningsverket. sistnämndaDen myndigheten har i likhet-

bådemed RRV stabs- och serviceuppgifter. RRV har dessutom-
både granskande och stödjande uppgifter. Dessa omständigheter

generellt problem för myndigheterna förär större änsett ett rege-
ringen och regeringskansliet kritik företeeelsen före-motmen

såvälkommer i intervjuerna i de har lämnatssom svar som
Mångaenkäten. hänvisar till konkreta problem uppståtthar isom

verksamheten följd de rollkonfliktcr uppträder isom en av som
de aktuella myndigheternas verksamhet.

vårEnligt uppfattning de aktuella rollkontliktema väsentligtär ett
problem i den verksamhet stabsmyndighetema bedriver.som
Oklarhet i försvårarde avseenden har berörts rationelltettsom
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påverka myndigheternasoch kanstödresursemautnyttjande av
önskvärt. Somintestödleverantörval sätt ärett exem-somav

ekonomiadrninistrativtmyndigheternas valkanpel nämnas att av
harstödleverantör RRVpåverkas möjligkan attsystem enav --

område.detta Dettauppgifter inomgranskandenormerande och
förhållande till andra stödleve-ikonkurrensfördelRRV enger

området.aktuellainom detrantörer

från stabsmyndighetemasambitionerhögt ställdaSamtidigt kan
oantastligtrollkonflikterpotentiella sätthanterasida ettatt

överdrivetblirsammanhangi vissamyndigheternamedföra att
ochtill regeringensvårt beskedtydligaförsiktiga och har att ge
rol-olikastabsmyndighetensfrågor berörmyndigheterna i som

det olärnp-omständighetermedför dessa ärler. Sammantaget att
kanverksamheterhärbärgerarstabsmyndighetligt att som geen

detta slag.rollkonfliktertillupphov av

stödstabsmyndighetemasvad gällerProblem5.3

regeringentill

genomgångvår till dettidsskäl begränsatvingatsVi har attav
ochtill regeringenlämnarstabsmyndighetemade femstöd som

understrykaanledningdockfinnsregeringskansliet. Det attatt
detintegrerad delbörstödstabsmyndighetemas avenses som

för sinbehöverregeringskanslietochregeringenstödtotala som
utförsinsatseromfattarstödverksamhet. Detta även avsom

ochsektors-utredare,särskildakommittéer och expertmyn-
utrednings-fackdepartementrespektiveunderdigheter samt av

regeringskansliet.inomarbetsgrupperoch

bety-stödresurserför dessakostnaderna ärochOmfattningen av
ocksåhareffektivitetstödorganisationenssamladedande. Den

förse riksdagenmöjligheterregeringensförbetydelse attstor
dedärför väsentligtbeslutsunderlag. Detfullgott ärmed attett

möjligheternasammanhang ochsesistödresursematotala attett
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samordning profilering olika stödproducenters verk-till och av
något komplett underlagsamhet till Utan ha detärtas attvara.

vårt intryck det finns brister i detta avseende. Bl.a. finns detatt
ifrågasätta resursfördelningenanledning mellan olikaatt om

våri uppfattningstödformer helt lämplig nuläget. Det ärär att en
tillgång utredningsresurserÖkad till kvalificerade analys- och

fall effek-departementsorganisationen i vissa skulleinom ge
enklare och snabbare berednings-tivitetsvinster i form av en

frågan kräver snabbgäller i synnerhetDetta om enprocess.
befinner sig i initieringsfas.handläggning eller en

stabsmyndighetemas verksamhet konstaterar viVad gäller att
bedriver delvis överlappande verk-RRV och Statskontoret en

utredningsstödetinom utvärderingsinriktade tillsamhet det rege-
också RRV:s uppdragsverksamhetringen. Vi konstaterar att

år.område har expanderat starkt under Deninom detta senare
effek-bedrivs RRV:s avdelning föruppdragsverksamhet som av

jämförasomfattning kan medtivitetsrevision har numera en som
vid Statskontorets uppdragsenheter. Dennaverksamheten en av

vårenligt uppfattning risk för dubbelarbeteutveckling medför
Vi därför RRV:s och Stats-och andra olägenheter. attanser

område förtydligas.roller inom detta börkontorets

det generellt finns visssammanhanget bör understrykasI att en
profil hos del de företrädareosäkerhet Statskontorets en avom

intervjuat. Vi tolkarutredningen harför regeringskansliet som
rolluttryck för Statskontoretsinte denna osäkerhet attettsom

i övrigtfelaktig eller verksamhetengenerellt skulle attsett vara
deunderstrykerolämplig inriktning. Tvärtomskulle ha en

fråganfått den övergripandevad gällersynpunkter vi harsom
serviceuppgifter ochochplacering stabs- sammaenom av

verksamhetrenodling Statskontoretsmyndighet denatt somav
åtgärd. viår reaktionerriktig Degenomfördes 1993 somenvar

dialogen mellanfått uttryck förhar bör attettsomsnarare ses
fördjupas. Vikan behövavissa departementmyndigheten och
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ocksåhar funnit regeringskansliets utnyttjande Stats-att av
kontoret behöver samordnas bättre vad fallet.än ärsom nu

fåttsynpunkter vi har beträffandeDe RRV:s effektivi-som
tetsrevision tyder inriktningen denna verksamhet kanatt av
ifrågasättas. Med effektivitetsrevision vi i dettaavser samman-
hang funktionen effektivitetsrevision inte all den verksamhet-

bedrivs vid effektivitetsrevision.RRV:s avdelning försom

Vi medvetna kravet oberoende ställning för revi-är attom en
sionen innebär insatserna ibland kan komma vid fel tidpunktatt
eller ha olämplig inriktning med hänsyn till fack-visstetten

Fråndepartements aktuella behov. övergripande perspek-ett mer
tiv fallkan bedömningen i vissa synpunkterDevara en annan.

har framförts relevansproblem i effektivitetsrevisionensom om
sådock utbredda de inte kan avfärdas med hänvisningar tillär att

det sig natuliga reaktioner har oberoenderöratt attom man en
vårrevision. uppfattningEnligt bör de uttryck förett attses som

det finns reellt inriktningsproblem effek-vad gäller RRV:sett
tivitetsrevision. expansion har skett den uppdrags-Den som av
styrda utredningsverksamhet avdelning för effek-RRV:ssom
tivitetsrevision bedriver bekräftar denna slutsats. Denna expan-
sion kan delvis resultat de inriktningsproblemettses som av

finns. sannolikt förDet den uppdragsstyrdaär att utrymmetsom
såutredningsverksamheten inte skulle det ärstortvara som nu

den egentliga effektivitetsrevisionen hafthade rele-om en mer
inriktning.vant

ocksåVi det finns anledning eftersträva tydligareatt attanser en
rollfördelning mellan regeringens och riksdagens revisionsverk-

samheter. insatser uppvisar inga skillnaderDe görs storasom nu
vår bå-till sin karaktär och inriktning. Enligt uppfattning bör de

återspeglada revisionsorganens insatser rollfördelningden som
gäller mellan den lagstiftande och den verkställande makten.
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Lokal-också regeringskansliets behovVi konstaterar att av
Möjligenförsörjningsverkets tjänster begränsat.är sarmnan-

råder fannsmed detsituationdenhänger ett stortattnusom
då statliga fastig-tid denunder denanalysinsatserbehov nyaav

verkardel detta behovetablerades. Enhetsorganisationen nuav
frånredan börjanuteslutavill dock intebortfallit. Viha att man

stödtjänster Lokal-denöverskattat behovethar typ somavav
orsak torde detOavsettförsörjningsverket producerar. vara

för-till denverksamhetensnabbtnödvändigt att anpassanu
behovsbilden.ändrade

stabsmyndigheternasvad gällerProblem5.4 ser-
myndigheternavice till

stabsmyndigheternas utbudfinns vad gällerproblemDe avsom
till delmyndigheter gällerstatsförvaltningensservice till stor

personal-ekonorni- ochinom detsystemtjproduktionen änsterav
vissmedområdet. finns problemövrigtadministrativa I att ser-

givit ekono-tid hareller kortareunder lägreviceverksamhet ett
konsultstödf.n. framförallt detgällermiskt underskott. Detta

myndigheterna harerbjuderLokalförsörjningsverket mensom
serviceutbud.Kammarkollegietsockså inslag igällt vissatidvis

områ-personaladministrativadetsystemverksamhet inomSPV:s
underskott.också periodvis lämnatdet har ett

personaladministrativaekonorni- ochdetSystemtjänster inom

konsulttjänster till-ochutbildnings-området tillhörandemed -
sist-Kammarkollegiet. DenochSPVhandahålles RRV,f.n. av

in-service dockadministrativförenhet ärmyndighetensnämnda
ingenbedrivermyndigheter ochmindreriktad stöd egen

systemutveckling.

det eko-systemtjänster inomproduceradestatligtUtbudet av
området betydande. Vadpersonaladministrativa ärnomi- och

produktionområdet förekommer dessutomsistnämndadetgäller
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sådana tjänster utanför den här aktuella kretsen stabs-av av
påmyndigheter. Bl.a. har UDAC Uppsala datacentral initiativ

bestående någrakonsortium universitet utvecklatett ettav av
personaladministrativt särskilt till uni-ärsystem anpassatsom

f.n. tillversitetens behov. UDAC knutet Uppsala universitet.är

Systemutveckling detta slag kan knappast ligga inomav anses
universitetens arbetsuppgifter.normala

Vi konstaterar RRV:s och SPV:s utbud stödtjänster inomatt av
områdetpersonaladrninistrativa till del överlappardet stor

tillhandahåller sinvarandra. Vidare RRV verksamhet igenom
Karlstad systemtjänster särskilt anpassade till försvaretsärsom

tillhandahålles i Karlstad harbehov. De RRVsystem som av
till desammafunktioner del de RRV:särstorsom som som

tillhandahåller. ifrågasättaskanhuvudsystem AGRESSO Det om
mångfald motiverad.denna i tjänsteutbudet är

för utveckla och ekonorni- ochKostnaderna att anpassa perso-
naladrninistrativa för statsförvaltningens behov bety-ärsystem
dande. har uppskattats RRV, SPV och UDAC under deDet att

åren lagt ned minst 200 miljoner kronor utveck-harsenaste
ling systemtjänster enbart inom det löne- och personal-av

området. vårEnligt uppfattning bör det möj-administrativa vara
åstadkomma betydande besparingar bättreligt att genom en

område.samordning statliga verksamheten inom dettadenav
Samordningen inriktas begränsa det dubbel-bör bl.a. attmot

förekommer idag.arbete som

förekommer viss kritik denintervju- och enkätmaterialetI mot
uppträdandeaktiva konkurrens präglar RRV:s och SPV:ssom

systemtjänstornrådet. Många tillfrågade tvåinom mot attreagerar
förhållandemyndigheter uppträder konkurrenter istatliga som

Vi uppfattning. Konkurrensutsättningtill varandra. delar denna
åstadkommas förstatlig verksamhet kon-bör utsättsattgenom

från inte konkurrens mellanprivata alternativkurrens genom-
produktionsaltemativ inbördes.olika statliga
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Lokalförsörjningsverkets konsultstöd till myndigheterna har un-
lång gåttder tid med förlust. Verksamheten helt avgifts-ären

finansierad och skall bära sina kostnader. Vi dåligatolkar det

efterfråganekonomiska resultatet föruttryck deett attsom
tjänster vårerbjuds otillräcklig. Enligt uppfattning finnsärsom

också ifrågasättadet anledning denna verksamhet skallatt om
områdetstatlig angelägenhet. det aktuellaInomanses vara en

finns omfattande privat konsultmarknad. Myndigheterna tor-en
de olägenheter kunna utnyttja denna konsultrnarknad deutan om

lokalförsörjningsfrågor.behöver stöd i
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Principer för6 utformningen det fram-av
tida stödet till regeringen och myndig-
heterna

1 Revision och kontroll

Rollfördelningen den statligainom revisionen

Den svenska modellen för statlig revision och kontroll unik iär
tvåden meningen det finns revisionsorgan: Riksdagens revi-att

och Riksrevisionsverket. flertaletI andra länder utförssorer re-
visionen vanligen lyder under parlamentet. Denettav organ som

fårlösning har valts i Sverige dock bakgrundmotsom ses av
den svenska statsförvaltningens internationellt mycket speci-sett

Småella ställning. departement och relativt självständiga ämbets-
verk har gjort det nödvändigt för regeringen skaffa sig godaatt
möjligheter kontrollera myndigheternas verksamhet.att

Riksdagens revisorer granskar regeringens och myndigheternas
frånverksamhet effektivitetssynpunkt. Revisorernas gransk-

ningsområde något RRV:s. Bl.a. har Riksdagensär större än
revisorer möjlighet granska regeringens verksamhet. Iatt egen-
skap myndighet regeringenunder saknar dennaRRV möjlig-av
het. En skillnad RRV tjänstemannaorganär äratt ettannan me-

bestårdan Riksdagens revisorer politiskt valda ledamöter.av
F.n. revisorerna tolv riksdagsledamöter. Dessautgörs tarav
ställning till revisorernas betänkanden och utformar revisorernas

förslag till riksdagen. Revisorernas kansli har endast beredande

uppgifter.

Den organisatoriska tudelningen den statliga revisionen aktu-av
frågoraliserar ansvarsfördelningen bådaroll- och mellan deom

frågarevisionsorganen. utreds f.n.Denna Riksdagens revi-av
sionsutredning. bestårUtredningen företrädare för samtligaav
riksdagspartier och skall bl.a. ställning till vilkata resurser som
totalt bör avdelas för den statliga revisionen och hur dessa re-

bör fördelas mellan Riksdagens revisorer och RRV.surser
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också avgränsningarställning tillRevisionsutredningen skall ta
båda Virevisionsorganen. harsamverkansformer mellan deoch
samråttvåra Riksdagens revi-direktiv medi enlighet med --

sionsutredning.

Förvaltningspoltiska kommis-kansammanhangetI nämnas att
samlad för-medborgarnas Entjänsti betänkandet Isionen -

föreslagit riks-1997:57 harför SOUvaltningspolitik attstaten
anförKommissionenförstärkas.Kontrollerande roll bördagens

ordningparalleller med dendetta och drarprincipiella skäl för
ocksåKommissionen betonarflera andra länder.gäller i attsom

oberoende ställningharevisionsorgan bör änriksdagens meren
Samtidigt kommis-idag. betonarrevisorer harRiksdagensvad

tillgång tillregeringen harviktdetsionen störstaär ettattatt av
förvaltningsmodellen medsvenskarevisionsorgan. Deneget

ofrånkomligt. Videttaämbetsverksjälvständiga göra an-anses
vår meningbedömning. Enligttill kommissionens ärsluter oss

kontrollmakt stärks.riksdagensväsentligtdet att

revisionsutredningRiksdagensuppdragMed tanke det som
resursfördelningenuttalaanledningvi ingenhar att oss omser

medVi nöjeroch RRV.revisionsorganmellan riksdagens attoss
medborgerligaallmännatill detmed hänsyndetkonstatera att

väsentligteffektivitetsamhällsförvaltningensoch ärintresset att
ochväl fungerandeförfogarbåde regeringenriksdagen och över

också denVi konstaterarrevisionsorgan.resursstarka att sven-
år mål- och resultat-ochförvaltningsmodellenska senare --

effektivitet.revisionenskravspeciellastyrningen ställer

förtydliga roll- ochanledningfinnsvi detDäremot attattanser
revi-och regeringensriksdagensansvarsfördelningen mellan

till Förvalt-iMundebo harsionsorgan. Ingemar rapporten
likheterpåpekat det finnskommissionenningspolitiska storaatt

bådadegranskningardeinriktningenbåde gällervad somav
år vad gäller dessaochgenomfört underhar or-senareorganen

Såvitt kunnat konsta-vi hararbetsmetoder.ocharbetssättgans
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dubbelarbete dock relativt ovanligt förebyggsoch tillärtera rent
samrådviss del bådadet sker mellan de revisions-genom som

bådaprofileringEn tydligare de revisionsorganensorganen. av
verksamhet skulle dock bättre till respektiveän tanu vara organs
speciella förutsättningar. Riksdagen ocksåoch regeringen har

ocksåolika behov och därmed anledning ställa olika kravatt
återspeglassina revisionsorgan. f.n. inteDetta tillräckligt tydligt

i dessa verksamhet.organs

Vi naturligtdet riksdagens revisionsorgan ägnaratt ettser som
frågorsärskilt intresse gäller genomförandet de poli-som av

tiska besluten och dessa besluts effekter eller har sektorsöver-

gripande och principiell karaktär. Denna granskningartyp ut-av
går från frågeställningar ifrågasätterofta åtgärderbeslut ochsom

sitthar hos politiska därförDet varkenärsom ursprung organ.
önskvärt eller lämpligt tjänstemannaorgan underatt ett rege-

sådana frågor.ringen ställning tilltar

också naturligtDet regeringens revisionsorgan koncen-är att
på frågorsin granskning direkt har medgöratrerar attsom myn-

digheternas verksamhet och myndigheternas fungera. Ensätt att
sådan inriktning verksamheten innebär regeringens revi-attav
sion effektivt kan stödja regeringen vid dennassättett styr-
ning och kontroll myndigheterna och deras verksamhet. Deav

årens betoning uppgifter iRRV:s samband medsenaste av
årsredovisningargranskningen myndigheternas kanav ses som

lyfta fram denna roll.sättett att

Inriktningen RRV:s revisionav

årligRegeringens revisionsorgan bedriverRRV revision och- -
årligaeffektivitetsrevision. revisionen syftar till fastställaDen att

myndigheternas redovisning tillförlitlig och myndig-ärom om
hetsledningarna har förvaltat verksamheten i enlighet ställdamed

Effektivitetsrevisionenuppdrag. syftar till belysa myndig-att om
heternas verksamhet bedrivs effektivt, dvs. metoder ochrättom
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målanvänds för förverkligarimlig resursinsats de haratt somen
fast för verksamheten.lagts

årliga ändamålsenligrevision har inrikt-Vi RRV:sattanser en
styrningen verksamheten sker lämpligtning och sätt.att ettav

På år årliga revisionen bl.a. utvecklahar den satsat attsenare
årsredovisningar. pågårmyndigheternas Vidaregranskningen av

former för utvidga granskningen tillarbete med skapaatt att att
myndighetsledningamas förvaltningomfatta uttalanden om av
förvaltningsuttalanden. Regeringen harden verksamhetenegna

uppgifter. intervjuerbetonat dessa Dei olika sammanhang som
för regeringskanslietgenomfört med olika företrädarevi har

många hållockså det underlagharvisar stor nyttaatt avman
årliga därför ingen anledningrevisionen fram. Viden tar sersom

årligaföreslå några förändringar i den revisionens inriktningatt
arbetssätt.eller

ifrågasättaanledning effektivitets-finns detDäremot att
tidigare kon-inriktning i vissa avseenden. Vi harrevisionens

anledning förtydliga roll- ochdet finns attstaterat att
Riksdagens revisorer och RRV. Deansvarsfördelningen mellan

enbartfinns mellan dessa gälleravgränsningsproblem organsom
också inomkonstaterat deteffektivitetsrevisionen. Vi har att

utbredd kritik RRV:sfinns relativtregeringskansliet moten
i valet gransk-effektivitetsrevision för bristande relevans av

dålig tidsanpassning vid redovisningenningsobjekt och för av
uppdragsstyrda utred-vi denarbetsresultat. Dessutom attanser

bedrivs vid RRV:sutvärderingsverksamhetnings- och av-som
blivit alltför omfattande ocheffektivitetsrevision hardelning för

på reviderandenegativa effekter denvittsyftande. kan haDetta
V1huvuduppgift.allt avdelningensverksamhet ärtrotssom

ochfrågan uppdragsstyrda utrednings-återkommer dentill om
6.2.i avsnittutvärderingsverksamheten

i effek-förändringardetta det krävsmedförSammantaget att
vår mening börinriktning. Enligtstyrning ochtivtetsrevisionens
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årligaökad integration eftersträvas mellan den revisionen ochen
sådan åtgärdeffektivitetsrevisionen. En skulle medföra effek-att

tivitetsrevisionen i utsträckning inriktasstörre än attmotnu
årligastödja den revisionen i dennas granskning myndig-av

heternas verksamhet och förvaltning. skapaFör föratt utrymme
detta bör inslaget sektorsövergripande och politiknära gransk-av

uppnås ocksåningar minskas. Därmed tydligare avgränsningen
riksdagens revisionsorgan. Med hänsyn till den roll-gentemot

fördelning gäller mellan statsmaktens olika detärsom grenar
naturligt riksdagens revisionsorgan för revisions-att svarar
insatser har övergripande karaktär och direkt berörsom som mer
åtgärder politiskade har beslutat och direktärsom organen om
ansvariga för. föreslagnaDen inriktningen effektivitets-av

ocksårevisionen medför det blir lättare dra tydlig gränsatt att en
Statskontorets utrednings- och utvärderingsverksarn-gentemot

het. Avgränsningen denna inteverksamhet tillräckligtärmot
tydlig idag.

måsteVad gäller styrningen effektivitetsrevisionRRV:s givet-av
vis beaktas revisionen skall oberoendeha ställningatt gente-en

regeringen. relevansproblem finns vad gäller effek-Demot som
tivitetsrevisionen måstevisar dock styrningen tydligaregörasatt

vad den idag. förutsättning för revisionenEn skall kun-än är att
bidra till effektivisering statsförvaltningen deär attna en av

nårgranskningar genomförs bereddärmottagare attsom en som
åtgärdervidta konkreta för komma till med de problemrättaatt

påvisats. såhar Om inte sker har insatserna begränsatettsom
värde. Undersökningar har gjorts visar effektivitets-attsom
revisionens förslag genomförs väsentligt mindrei utsträckning

årligade framförs den revisionen.än som av

uppnåsförbättradEn styrning kan kombinationgenom en av
åtgärder.formella informella Till förraoch de hör tydligareett

angivande effektivitetsrevisionens uppgifter i RRV:s regle-av
ringsbrev. Regeringen bör i regleringsbrevet precisera vilka om-
råden och skall granska under detverksamheter RRVsom
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budgetåret. åtgärdernaTill de informella hör för-kommande en
djupning dialogen mellan och regeringskansliet vil-RRVav om

åtgärderbör genomföras. Samtliga dessaka granskningar som
åstadkommabeaktande det gällerbör genomföras under att attav

avvägning mellan kravet relevans och tidsanpass-lämpligen
oberoende ställning föri granskningen och kravetning en

revisionen.

Sammanfattande bedömning

pådet med tanke den svenskai detta avsnitt konstateratVi har att
både riks-utformning väsentligtförvaltningsmodellens är att

fungerande ochförfogar väldagen och regeringen över resurs-
också Förvaltnings-Vi har anslutit tillrevisionsorgan.starka oss

riksdagens kontrollmaktkommissionens bedömningpolitiska att
förtydliga roll-vi behovförstärkas. Samtidigtbör attettser av

riksdagens och regeringensansvarsfördelningen mellanoch
så riksdagens revi-bör skerevisionsorgan. Detta sätt att

granskning sektors-framförallt inriktar sinsionsorgan
frågorfrågor poli-depolitiknäraövergripande och samt om

revi-effekter. Regeringensgenomförande ochtiska beslutens
verksamhetmyndigheternasframförallt granskasionsorgan bör

förvaltning.myndighetsledningarnasoch

årliga revisionvirevision RRV:sVad gäller regeringens attanser
anled-finns detlämplig inriktning. Däremoti huvudsakhar en

för-inriktning ocheffektivitetsrevisionensförändraning attatt
föreslårVidenna verksamhet.regeringens styrningbättra attav

årliga revisionen ochdenintegreras medeffektivitetsrevisionen

utsträckning inriktasi väsentligt högreverksamheten änatt nu
års-granskningårliga revisionen i dennasdenstödmot att ge
Vadmyndighetsledningamas förvaltning.ochredovisningarna

iregeringeneffektivitetsrevisionen börstyrningengäller av
områden verksamhetervilka ochpreciseraregleringsbrevRRV:s

budgetåret.kommandeunder detskall granskaRRVsom
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Utrednings-6.2 och utvärderingsverksamhet

uppdragsstyrda utrednings- och utvärderingsverksam-RRV:s
het

avdelning för effektivitetsrevision bedriverRRV:s numera en
omfattande utrednings- utvärderingsverksamhet uppdragoch

regeringen. utrednings- ochStora delar denna utvärde-av av
sådan karaktär uppdragen likaringsverksamhet har gärnaatten

vissa fall liggerhade kunnat läggas Statskontoret. I de upp-
båda såläggs de myndigheterna varandradrag nära attsom

för föreligger. Som tidigare omfattarrisk dubbelarbete nämnts
inom RRV:s avdelning för effek-uppdragsverksamheten

ungefär 25% avdelningens totala verksamhet.tivitetsrevision av
Volymmässigt detta den verksamhet bedrivs vidmot somsvarar

uppdragsenheter.Statskontoretsen av

effektivitetsrevision bör i likhet med övriga delarRRV:s av-
frånsig särskildamyndigheten ha möjlighet uppdragatt ta-

dock begränsas till kom-regeringen. uppdrag börDessa att avse
genomförda revisionsinsatser.pletteringar tidigare Det ärav

också har liten omfattningväsentligt verksamheten ochatt atten
får förslagsinriktad utredningsverksamhet.inte karaktärden av

förhållandeså risk för dubbelarbete i till densker finns detOm
Statskontoretutrednings- och utvärderingsverksamhet be-som

uppstå konflikter mellan uppdrags-driver. kan detDessutom
verksamheten. Förslagverksamheten och den reviderande som

uppdragsverksamheten kan skapahar lagts fram inom förramen
svårt revisionen längre frambindningar det förgör attsom

kritisera brister i verksamhet.en

utvärderingsverksamhetStatskontorets utrednings- och

utrednings-, utvärderings-bedrivaStatskontorets uppgift är att
Huvud-uppdrag regeringen.och utvecklingsverksamhet av

förvaltningsekonomiska förvaltnings-ochinriktningen är
frågor Uppdrag lämnas tillIT-verksamhet.strukturella samt
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från antal uppdragsgivare inomStatskontoret ett stort rege-
medförtkomrnittéväsendet. Detta har Stats-ringskansliet och att

mycket arbetsfältbrett ochkontorets uppdrag spänner över ett
ofrån-karaktär. Detta torde dockrelativt heterogenhar varaen

antalet uppdragsgivare och Stats-komligt med tanke det stora
mån betjäna helaskyldighet ikontorets att av resurser rege---

antal kommittéer.ringskansliet och ett stort

ochvår huvuddelen de utrednings-mening börEnligt ut-av
avdelning förRRV:svärderingsuppdrag läggssom nu

så skerStatskontoret. Omeffektivitetsrevision istället läggas
kan ha införbetänkligheterprincipielladämpas de som man

område. skul-inom detta DessutomuppdragsverksamhetRRV:s

profilering den verk-för bättreförutsättningar skapas aven
finnsbedriver. Somoch Statskontoretsamhet RRV nämntssom

området.aktuellainom detrisk för dubbelarbete

bör kunnaSåväl Finansdepartementetfackdepanementen som
iTonviktenutvärderingsuppdrag Statskontoret. utvär-lägga

prin-utvärderingarbör dock läggasderingsverksamheten av
frågakaraktär. kansektorsövergripande Detcipiell och t.ex. vara

omprövningförtill underlagsyftaruppdrag att engesomom
åtagandet eller insatseroffentligaomformulering deteller som

och verksam-finansierings-granska desyftar till styr-,att
statliga verksamheten. Ut-dentillämpas inomhetsforrner som

politiskaockså enskildakunnavärderingsinsatsema bör avse
effekter.genomförande ochbesluts

uppdragsstyrddennaVår bedömning behovetär typatt avav
delssigrelativt Detutvärderingsverksamhet rörär stort. om

för sinregeringskansliet behöverochregeringenunderlag som
för tillgodoseframbehövermaterialdel dels atttassomomegen

värderingunderlag förönskemål bättreriksdagens ett avenom
genomförtviintervjuer hardeverksamheten. Istatligaden som

många behovetregeringskansliet har betonatforföreträdaremed
V1utvärderingsverksamhet.utbyggdvälkvalificerad ochav en
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fortsättningen bör prio-iinsatserdärför dennaatt typ avanser
verksamhet.iriteras Statskontorets

Sammanfattande bedömning

bedrivs vid RRV:suppdragsverksamhetVi denatt av-somanser
nått sådan omfattningharför effektivitetsrevisiondelning nu en

verk-betänkligheteranföra principiellafinns skäldet motatt att
avgränsningsproblemupphov tilldessutomsamheten. Den ger

utvärderingsverksamhetutrednings- ochdengentemot som
uppdragsverksamhet inombedriver. RRV:sStatskontoret nu

område till insatserbör därför begränsasdetta utgör renasom
Istället bör Stats-revisioner.genomfördakompletteringar av

inomutvärderingsuppdragsigi ökad utsträckningkontoret ta
området.förvaltningsekonorniskaförvaltningspolitiska ochdet

iprioriterassådana i fortsättningen böruppdragVi attanser
verksamhet.Statskontorets

personaladministrativaEkonomi- och system-6.3

tjänster

anskafrtingMyndigheternas systemtjänsterav

i den meningenbetraktas koncernstatsförvaltningen kan som en
inomregeringen och detledningfinnsdet attatt gemensamen --

regler förtillämpa enhetligaområden finns behovvissa attett av
styrforrner harInförandetmyndigheternas uppträdande. nyaav

regleringdetaljeraderelativtdendock medfört delaratt stora av
områdetadministrativa hardettidigare fanns inom av-som

handlingsfrihet vadharvecklats. Myndigheterna stornumera
lönesättninglokalförsörjning,organisationsutfomining,gäller

m.m.

andrainförts inomharhandlingsfrihetdenlinje medI som
ekonomi-också väljagivits frihetområden myndigheternahar att

gäller valet ekono-Vadpersonaladministrativaoch system. av
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regleringamiskt redovisningssystem finns dock syftaren som
till tillse det redovisningssystem myndigheterna väljeratt att som
kan leverera erforderliga uppgifter till riksredovisningen och att
de tillgodoser de övriga krav regeringen ställer redovis-som
ningssystemet. Innan myndighet anskaffar icke-statligtetten

samråd hållasredovisningssystem skall med RRV. Motsvarande

reglering området.saknas inom det personaladministrativa

vår ifrågasättaEnligt mening finns det inte anledning myndig-att
heternas grundläggande handlingsfrihet vad gäller valet eko-av
nomi- och personaladministrativa Det inkonsekventsystem. vore

ifrågasätta myndigheternas områdehandlingsfrihet inom dettaatt
givithar dem handlingsfrihet inom rad andranär storman en

Åområden. andra sidan bör den reglering finns vad gällersom
det ekonomiska redovisningssystemet kvar. Det givetvisärvara
angeläget sådanamyndigheternas redovisning kan levereraatt
uppgifter kan följa och konsolidera sin ekonomiatt staten upp
koncemnivå. Det för övrigt sannolikt arbetet med det k.är att s.
VESTA-projektet kommer resultera i skärpta krav deatt
redovisningssystem myndigheterna använder. Desom aggrege-
ringsmöjligheter eftersträvas i VESTA-arbetet ställer ökadesom
krav kompatibilitet och kommunikation mellan det övergri-
pande beslutsstödet och myndigheternas olika system.

väsentligt det inom det ekonomi- ochDet personal-är att
området finnsadministrativa väl fungerande statliga grund-

tillgåaltemativ for myndigheterna. Om flertalet myndigheteratt
sig kunna välja dessa grundaltemativ begränsas den kost-anser

nadskrävande och i vissa fall ekonomiskt riskfyllda upphand-
fåtallingen systemtjänster till myndigheter har mycketettav som

3 myndighetersFörordning 1994: 1261 statliga redovisningssystem.om
" syftar modernt beslutsstöd för knVESTA-projektet till byggaatt ettupp

delsystem planeras: budgetering, resul-ekonomiska styrningen i Trestaten.
tatinforrnation och betalningsinfonnation. VESTA skall inte ersätta myn-

regeringen bättredigheternas Systemet skall istället hjälpa attsystem. en
ekonomi.överblick över statens
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bibehållande myndigheternas frihet väljaspeciella krav. Ett attav
grundaltemativetstatligadet utsätteränannat systemett sam-

sannoliktkonkurrensförstatliga leverantörentidigt den somen
anledningsammanhanget finns deteffektivitetsbefrärnjande. Iär

myndigheter planerardet angelägetbetona attär attatt au som
kal-redovisa realistiskakanicke-statligtupphandla systernett

övriga funktioner i dessaochtransaktionskostnadernakyler
efter upphandlingmyndigheterfinnsExempelsystem. som -

omfattandetvingats tillmarknadenprivatadensystemav -
anpassningsåtgärder i dessakostnadskrävandeoch system.

måste icke-statligtGrundprincipen ettsystemettatt omvara -
verk-i myndighetenssådant användasanskaffas skall kunna-

uppstår.anpassningskostnaderalltförsamhet storaattutan

vadnuvarande regelsystemnågra alternativ tillVi har övervägt
personal-ekonomi- ochanskaffningmyndigheternasgäller av

innebär myndighe-alternativadministrativa Dessa attsystem.
utsträck-eller mindreihandlingsfrihet begränsas störreternas

förstaigäller. Resonemangetvadjämfört med ärning som nu
områdetekonomiadministrativa därdettillämpligthand -

princip tillämpaskan iuttalatkoncemintresset är mest men-
systemtjänstornrådet.inomanskaffningalla typer av

myndighe-innebärvi haralternativEtt de övervägt attsomav
få certiñerasnågratillval begränsas systemternas av ensom

avropsavtalSamtidigt tecknasgranskningsmyndighet.statlig
börmyndighetencertifierandeleverantörer. Denmed berörda av

tillhandahålla alter-Ettkonkurrensskäl inte själv annatsystem.
statligtmyndigheterna tillhänvisanativ obligatoriskt egär att

icke-statligtväljamöjligheternanuvarandeDe ettattsystem.
innebäralternativbort. Dettafallskulle i dessa atttassystem

för myndigheternasgälldegår principertill detillbaka somman
1970-talen.1960- ochsystemanskaffning under

vår Sommening uteslutet.enligtalternativetsistnämndaDet är
myndigheternasbegränsaanledningingenfinns det attnämnts
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handlingsfrihet systemtjånstområdetinom i utsträckningstörre
vad inomgäller övriga administrativa områden.än Ensom

monopolisering systemtjänstutbudet skulle ocksåsannoliktav
medföra betydande effektivitetsförluster. Det sakär atten annan
det ibland finns anledning ställa speciella kravatt systemens
förmåga leverera infonnation till koncernledningen rege-att
ringen.

Certiñeringsaltemativet frånbättre konkurrenssynpunktär men
någraerbjuder knappast fördelar framför väl fun-större ett

gerande och konkurrensutsatt statligt grundaltemativ. Vad man
uppnår upphandlingen systemtjänster underlättas förär deatt av
myndigheter väljer upphandla detänatt ett annat systemsom
statliga grundaltemativet. myndigheter få.Dessa f.n. relativtär
Certifieringsaltemativet ocksåhar nackdelen uppgiftenatt att
certifiera antal marknaden förekommande sannoliktett systern

Mångaskulle bli arbetskrävande. uppstårde problem iav som
myndigheternas systemanvändning torde dessutom samman-
hänga med den totala systemrniljön vid myndigheten och där--

sådanamed myndighetsspeciñka. I fall certifiering inteärvara
någontill hjälp. Av dessa skäl har vi valt inte förordastörre att

certiñeringsaltemativet.

statliga produktionenDen systemtjänsterav

I kapitlen 4 och 5 konstaterade vi det finns vissa problem vadatt
gäller den statliga produktionen systemtjänster inom det eko-av
nomi- området.och personaladrninistrativa gårproblem iDessa
korthet produktutbudet alltför omfattande och deärut att att
statliga huvudproducentema RRV och SPV aktivt konkur-- -

med inomvarandra vissa marknadssegment. Resultatet blirrerar
omfattande dubbelarbete inte minst systemutvecklings-ett -

område pågårsidan. Inom detta dessutom verksamhet vid andra

myndigheter de stabsmyndigheter har regeringensän som upp-
drag för de aktuellaatt systemen.svara
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produktionenbörproblemmed dessatillkommaFör rätta avatt
personaladministrativaekonomi- ochinom detsystemtjänster

ochutbildnings-degällerområdet samordnas. Detta även
utbudet.aktuella Pro-till detkoppladekonsulttjänster ärsom

verksamhetsområdeområde RRV:sdettainom ärducenter
Stöd,ochSystemstyrningenekonomiskadenförVerktyg

förKammarkollegiets enhetresultatornråde Lön/PASPV:s samt
administrativ service.

utbudetbegränsatillsyftabl.a.Samordningen bör att av
dubbleringar före-områden därinomoch tjänsterprodukter rena

systemutvecklings-hartidigare ärSom nämntskommer.
Betydandeområdet mycketaktuelladetinomkostnaderna stora.

koncentreratåstadkommasdärförbesparingar kan ett mergenom
åstadkommasockså kunnatordeVissa vinsterproduktutbud.

konsultverksam-utbildnings- ochdensamordning avgenom en
aktuelladetbedriver inomoch SPVframförallt RRVhet som

området.

densamordningmedföravnämarmyndighetemaFör aven
systemverksam-personaladministrativaekonomi- ochstatliga

erbjudakansig till leverantörvända ettkanheten att somenman
iMånga harområde. myndigheterdettainomfullserviceutbud

rationaliseringseffekterDeefterlyst just detta.enkätutredningens
börsamordnasverksamheternadå nuvarandeuppstår desom

transaktionerför dekostnaderlägremyndigheternadessutom ge
i sinminskar dettaPå sikt turigenomförs systemen.som

förvaltningsanslag.myndigheternasbelastningen

skebörproduktutbudetgenomgångsamband med denI somav
börsamordnats även prövashardå aktuella verksamheternade
avvecklas. Inomellersäljaskansystemstödetdelarvilka somav

området finnspersonaladministrativa ettochekonomi-dethela
utnyttjasmånga fall kanitjänsteutbudomfattande privat avsom

haväsentligtdärförDetmyndigheterna. attärstatligade en
registatligiskebörproduktionenförpolicygenomarbetad när
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och det privata utbudetnär olägenheter kan utnyttj Detutan äras.
också väsentligt de ansvariga för systemverksarnhetenatt
kontinuerligt och aktivt denprövar verksamheten har ettom egna
lämpligt gränssnitt den privata marknaden och sågentemot om-
inte föreslårfalletär regeringen vidta lämpliga åtgärder.att-

Sammanfattande bedömning

Vi ingen anledning ifrågasätta de grundläggande principerattser
gäller för myndigheternas anskaffning ekonomi- ochsom av

personaladrninistrativa systemtjänster. Den reglering som nu
finns beträffande det ekonomiska redovisningssystemet bör
behållas. Detsamma gäller myndigheternas frihet väljaatt ett

det statliga grundaltemativet såän längeannat system dessasom
tillgodoser de krav regeringen har uppställt.systern som

Den statliga produktionen ekonomi- och personal-av
administrativa systemtjänster bör Dåsamordnas. detta har skett
bör det alltför omfattande produktutbudet ochövernu ses
koncentreras till färre produkter och tjänster. sådantEtt arbete
skulle medföra besparingar till följd minskadestora systern-av
utvecklingskostnader, minskat dubbelarbete inom stabsorganisa-
tionen m.m.

6.4 Lokalförsörjningsfrågar

Annan utredningsverksamhet

framgickSom avsnitt 2.3 utreds vissa frågor den statligaav om
lokalförsörjningen Utredningen utvärdering Bygg-av om av
nadsstyrelsens ombildning Utredningen har avlämnat ettm.m.
delbetänkande innehåller vissa förslag berör Lokal-som som
försörjningsverkets verksamhet. föreslåsBl.a. myndighetensatt
stabsuppgifter skall koncentreras till områdenvissa och deatt
lokalbrukande myndigheterna skall hänvisas till den privata
marknaden de behöver omfattande konsultstöd. Ut-ettom mer
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redningen skall lämna sitt slutbetänkande före utgången juniav
1997.

Vi samråtthar med Utredningen utvärdering Bygg-om av
nadsstyrelsens ombildning och tagit del vissa bedöm-m.m. av
ningar utredningen vad gäller Lokalförsöijningsverketsgörsom
framtida våraverksamhet. I förslag beträffande Lokalförsörj-
ningsverket har utgått frånvi dels de förslag utredningensom
redan har lämnat dels in de synpunktervägt Lokalförsörj-
ningsverkets verksamhet har vårtlämnats i intervju- ochsom
enkätmaterial.

Lokalförsörjningsverkets stabsuppgifter

Lokalforsörjningsverkets stabsuppgifter omfattar bl.a. stöd
regeringen i budgetarbetet utrednings- och utvärderings-samt
arbete inom lokalforsörjningsområdet. Härutöver handlägger
myndigheten samråd vissa hyreskontrakt och del detarom av
lokalförsörjningsplaner lämnats in de lokalbrukandesom av
myndigheterna. Lokalförsörjningsverket också för infor-svarar
mationsverksamhet till regeringskansliet och myndigheterna i
lokalförsörjningsfrågor förvaltar och avvecklar statligasamt en-

i tomställda lokaler lokalpoolsverksamhet.gagemang

Av dessa uppgifter bortfaller samrådsuppgiften och uppgiften att
igenom lokalförsörjningsplaner de förslag har läm-om som

Utredningen utvärdering Byggnadsstyrelsensnats av om av om-
bildning genomförs. vårtAv intervjumaterial framgår ock-m.m.
så regeringskansliets efterfråganatt utrednings- och utvärde-
ringsinsatser från Lokalförsörjningsverkets sida mycket be-är
gränsad. Behov finns dock visst stöd regeringen i bud-ettav
getarbetet lokalkostnadsindex viss infonnations-samt av
verksamhet i lokalförsörjningsfrågor vänder sig tillsom rege-
ringskansliet och myndigheterna. Vidare finns behov lokal-av
poolsverksamheten.
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Lokalförsörjningsverketsmedföromständigheter attDessa
detordeVolymmässigtkraftigt.reducerasstabsuppgifter kan

personår.á 65kvarstår inte kräva änuppgifter mersom

serviceuppgzñerLokalförsörjningsverkets

konsultstödomfattarserviceuppgifterLokalförsörjningsverkets
lokalförsörjningsfrågor. Verksam-imyndigheternastatligade

rådgivning iochutbildningomfattarochavgiftsbelagdheten är
lokal-upprättandetvidmedverkanlokalfrågor,ochhyres- av
utred-olikalokalförsörjningsplaneroch typersamt avprogram

ningsstöd.

tjugo-deltagandeundergenomfört ettvi harenkätDen avsom
i lokal-konsultstödefterfråganvisarmyndigheterfemtal att

Lokalförsörjningsverket harbegränsad.försörjningsfrågor är
ekonomiskt.ihopverksamhetfåsvårt dennaockså haft attatt

från tidi-underskottackumuleratsigmedbärMyndigheten ett
konsultverksarnheten.år vad gällergare

lämnaskonsultstöddetifrågasatttidigareVi har avsomom
angelägenhet.statligskallLokalförsörjningsverket vara enanses

konsult-privatomfattandefinnsdetAnledningen är att en
dethellerinteområdet. Vi kan attaktuellainom detmarknad se

inomkoncernintresseegentligt stats-någotfinnasskulle
lokalförsörjningsfrågorikonsultstödetförvaltningen pro-attav

tillhänvisasdärförbörMyndigheterna attregi.statligiduceras
konsult-behöverdekonsultmarknadenprivatautnyttja den om

dessutomdeterinrarlokalfrågor. Vi attochstöd i hyres- om
tillhandahållastabsuppgifterLokalförsörjningsverkets attingår i

myndig-också tillhyresmarknadenbasinforrnationviss om
heterna.

bedömningSammanfattande

vår meningenligtkanstabsuppgifterLokalförsörjningsverkets
före-efterfrågebildtill denhänsynmedkraftigt sombegränsas
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ligger. Om de förslag har länmats Utredningensom av om
utvärdering Byggnadsstyrelsens ombildning genomförsav m.m.
kan ytterligare genomföras.begränsningar

Lokalförsörjningsverkets vårserviceuppgifter bör enligt mening
avvecklas. Motivet dels de aktuella uppgifterna kanär över-att
lämnas till den privata konsultmarknaden dels verksamhetenatt

gåttinte ihop ekonomiskthar under den tid den har be-som
drivits.
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Organisation7 det framtida stödet tillav

regeringen och myndigheterna

Allmänt1

I detta kapitel behandlas de organisatoriska konsekvenserna av
de bedömningar vad gäller stödet till regeringen och myndig-
heterna vi har gjort i tidigare kapitel. Lokaliseringsfrågomasom
och de besparingseffekter förslagen behandlas dock isom ger

kapitel längre fram i betänkandet.separata

I detta betänkande har vi hittills inte berört Stats-närmare
kontorets IT -verksamhet och de delar RRV:s avdelning förav
ekonomi och resultatstyming arbetar med nonnering, riks-som
redovisning och det statliga betalningssystemet E l-verksam-

återkommerheten. Vi till dessa verksamheter vårti slut-
betänkande. Våra områdeöverväganden inom detta bedöms

få någradock inte konsekvenser för ansvarsfördelningen mellan
de olika stabsmyndighetema.

I sammanhanget bör delarnämnas RRV:s E l-verk-att stora av
påverkassamhet kan komma förslag kommeratt av som senare

lämnas det tidigare Omnämnda VESTA-projektet.att Rege-av
ringen kommer fatta beslut inriktningen detta projektatt om av
inom kort. Det därför inte möjligtär bedöma exakt vilkaatt nu
konsekvenser fåVESTA-projektet kan för RRV:s del. Dettasom
projekt och de konsekvenser fådet kan bör dock invägassom
vid bedömningen de aktuella verksamheterna vid RRV.av

ocksåVi vill betona förslagde lämnas i det följandeatt ärsom
principiellt hållna. återkommaVi med preciseratatt ettavser mer
förslag frågorvad gäller vissa vårti slutbetänkande. Vi bedömer
dock det underlag lämnas tillräckligt föratt är attsom nu rege-
ringen skall kunna ställning till den huvudsakliga utformning-ta

den stabsorganisationen.en av nya
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stabsorganisationienHuvuddragen7.2 ny

örändrin gsbehovetF

inriktningen ochsynpunkterradredovisatvikapitel 6 harI en
bedri-stabsmyndighetemaverksamhetdenomfattningen somav

effektivitets-iförändringarbehovetpekatviBl.a. har avver.
verk-styrning dennaregeringensoch iinriktningrevisionens av

ändradockså behovetpekatVi harsamhet. ansvars-enav
gäller denvadoch RRVStatskontoretmellanfördelning upp-

Vi harutvärderingsverksanrheten.ochutrednings-dragsstyrda
personaladrninistrativaochekonomi-framhållitockså denatt

delarochmåste bättresamordnassystemverksamheten att stora
bedriver kanLokalförsörjningsverketverksamhetden somav

konsultmarknaden.överlåtas privatatill denelleravvecklas

förändringarstrukturellakräverförändringardessaVissa av
stabsmyn-vissaförutsätterandrastabsorganisationen, attinom

förutsättningarnatill deorganisationdigheters inre nyaanpassas
organisations-heltgenomföraskanandraytterligare utanoch

frågai regelblir detfallet attdetförändringar. I geomsenare
ellerinriktningändradmyndighetinomverksamhetervissa enen

prioritering.

anpassningenochsystemverksamhetenSamordningen avav
efterfråge-förändradtilluppgifterLokalförsörjningsverkets en

inomförändringarstrukturellavår meningenligtbild förutsätter
berörförändringargäller deDetsammastabsorganisationen. som

utvärderingsverksarnhet.ochutrednings-uppdragsstyrdaRRV:s
organisationsförändringarÖvriga klarasåtgärder kan genom

Verksamhetsinrikt-ändradoch/ellerstabsmyndighetemainom
organisationensbefintligadenresursfördelning inomochning

ram.

i dettavi valtkapitel hardettadispositionen attgällerVad av-av
föränd-strukturellakräverförslagdebehandlaendastsnitt som

Övriga avsnitt 7.3.iredovisasförslagringar.
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Systemverksamheten

Vad gäller den ekonomi- och personaladministrativa systemverk-
samheten har försök långgjorts under tid samordna dennaatt
verksamhets inriktning inom för oförändrad myndig-ramen en
hetsorganisation. försökDessa har dock inte givit resultat.avsett

ocksåVi har konstaterat rollkonflikter förekommer mellanatt
RRV:s systemverksarnhet och denna myndighets granskande
och normerande verksamhet. ocksåVi bedömningengör att
dessa rollkonflikter inte kan lösas inom för RRV:sramen nu-
varande organisation.

Av dessa skäl vi den ekonomi- och personal-attanser
administrativa systemverksamheten bör utformas sådantett

verksamhetsområdeRRV:s Verktyg försätt den ekonomiskaatt
styrningen System och Stöd, SPV:s resultatområde Lön/PA
och Kammarkollegiets enhet för administrativ service förs sam-

under ledning.man en gemensam

uppnås påDetta resultat kan sätt:tre

De aktuella systemverksamhetema kan tillsammans bilda en
myndighetegen

En myndighet kan bildas med de aktuella systemverk-ny
samhetema pensionsverksamhetoch SPV:s grundsom

verksamhetsområdeRRV:s Verktyg för den ekonomiska
styrningen och Kammarkolliegiets enhet för administrativ
service ansluts till SPV

förstnämndaDet alternativet medför ytterligare myndig-att en
hetsadrninistration måste Detta leder till merkostnaderupprättas.
och andra olägenheter. ståValet bör därför mellan alternativen 2
och Dessa alternativ verksamhetsinnehållhar samma men
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organisatoriskavilket dendetskiljer sig sätt sam-genom
genomförs.ordningen

organisa-handlingsfrihet vidregeringenAlternativ 2 störreger
också i formnackdelar störrehartionsutfonnningen avmen

Risk finnsgenomförandetid.och längreomställningskostnader
osäkerhettill följd dennyckelpersonal slutarockså för att somav

sådan utvecklingEnkan skapa.förändringsprocessutdragenen
iavnämarmyndighetemaförolägenhetermedföraskulle stora

Viaktuella verksamheterna.inom dedriftstömingarform av
undvikas.alternativ bördettadärför attanser

förberedelse-delläggamöjligtdetAlternativ 3 storgör att aven
dåpå skulle inteorganisationen SPV. Detför denarbetet nya

organisationskomrrtittésärskildtillsättanödvändigt att envara
förändrings-fasen iförstaförändringen. Denförberedaför att

systemverksarnhetemaSamgåendet mellan dearbetet tre --
januari 1998. Somdenredan ldå genomförasskulle kunna

aktuellaföreslår devi dessutomframgår kapitel 8 system-attav
Verksamhetenskall ändras.intelokaliseringverksamhetemas

verk-respektivebedrivasocksåi fortsättningensåledesbör
förut-skapatillsammansböromständigheterDessasamhetsort.

möjligtdetförändringsprocesssmidig görsättningar för somen
verksamheten.idriftstömingarundvikaatt

lokalförsärjningen

stabsfunktionervissabehovdet finnskonstateratVi har att av
ocksåi fortsättningen. Detlokalförsörjningsområdetinom unge-

ispecificeratsstabsfunktioner harinnehålleti dessafärliga av-
volym-stabsuppgiftemabedömtpreliminärt6.4. Vi harsnitt att

också föreslagitpersonår. Vi har6 att5 âmässigt emotsvarar
elleravvecklasskallserviceuppgifterLokalförsörjningsverkets

konsultrnarknaden.överlåtas privatatill den

efterLokalförsörjningsverketkvarstår vidverksamheterDe som
så omfattandeintegenomförtshar ärförändringardessadet att
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de kan friståendebära myndighetsorganisation.att Viupp en
föreslår därför Lokalförsörjningsverket läggs nedatt som myn-
dighet och de kvarvarande stabsuppgiftema anknyts tillatt en

myndighet. Denna förändring bör kunna genomförasannan
fr.o.m. den januari1 1998. Ansvaret för kvarvarande personal
får efter denna tidpunkt särskildöver avvecklings-tas av en
organisation.

Vad gäller anknytningen de kvarvarande stabsuppgiftema tillav
myndighet har vi alternativ.övervägt Dessa ärtreen annan

fastighetsverk,Statens Kammarkollegiet och Statskontoret.

anknytaAtt stabsuppgiftema till Statens fastighetsverk vore
vårenligt mening olämpligt. Denna myndighets uppgift är att

förvalta statliga fastigheter. Fastighetsverket därför slagsär en
till den stabsfunktion ligger Lokalförsörj-motpart som nu

hållaningsverket. isär rollernaAtt i dessa avseenden var en cen-
tral tanke i den organisationsförändring genomfördessom
1993. Stabsfunktionen bör därför inte läggas Fastighets-
verket.

Däremot det möjligt lägga stabsuppgiftema Kammar-attvore
kollegiet. Denna myndighet inrymmer verksamhet harsom
mycket olika karaktär. Myndigheten ocksåhar erfarenhet attav

svårigheterhantera de heterogen verksamhet kansom en ge
upphov till. Kammarkollegiet bedriver dock inte utrednings-
verksamhet den aktuell i detta fall. Dessutomärtypav som
ligger tyngdpunkten i Kammarkollegiets verksamhet myndig-
hets- och serviceuppgifter. sistnämndaDe uppgifterna bör enligt
vår mening inte kombineras med stabsuppgifter. Av dessa skäl

avstyrker vi de aktuella uppgifterna läggs Kammar-att
kollegiet.

föreslårVi således de kvarvarande stabsuppgiftema inomatt
lokalförsörjningsområdet läggs Statskontoret. Statskontoret
bedriver visserligen någoninte verksamhet inom lokal-nu
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ändå sin karaktäruppgifter tillförsörjningsområdet har sommen
från Lokalförsörjnings-frigörsstabsuppgifterliknar de som

på stabs-tydligt inriktatdessutomStatskontoretverket. är
Statskontoret dendärför ärVi bedömermyndighetsrollen. att

dehandförutsättningarnahar de bästamyndighet att ta omsom
stabsuppgiftema.aktuella

utvärderingsverksamhetenochUtrednings-

utrednings- ochuppdragsstyrdatagit den6.2i avsnittVi har upp
föravdelningvid RRV:sbedrivsutvärderingsverksamhet som

uppdragsverksamhetföreslagit dennaocheffektivitetsrevision att
praktiskt. V1delsprincipielltdelsMotivetskall begränsas. är
avdelningenskonflikter mellanförriskföreliggerdetattanser

utvärderingsverksamhet ochochutrednings-uppdragsstyrda
kan enligtför konflikterRiskenverksamhet.reviderandeRRV:s

ochuppdragsverksamheten reducerasvår mening begränsas om
revi-genomfördadirekt kompletterarinsatserendast somavser

huvuddelenytterligareminskarKonfliktriskensionsinsatser. om
sådantill Statskontoret. Enöverförsuppdragende aktuellaav

gränslinje mellantydligdradessutom lättareåtgärd detgör att en
utvärderingsverk-utrednings- ochStatskontoretsochRRV:s

samhet.

bedrivs vidutvärderingsverksamhetochutrednings-Den som
i denspecielleffektivitetsrevisionför äravdelningRRV:s

handläggsuppgiftersigintedetmeningen röratt enavsomom
inomdefinieradvälellerunderenhetviss personergrupp av

utförstillikauppgiftsig iställetavdelningen. Det rör somenom
projekt. Avsärskilt inrättadeförmånga anställda inom ramenav

organisatoriskvissföramöjligtinte överskäl detdetta är att en
Vadfrån Statskontoret.tillRRVellerenhet personergrupp av

utrednings-devissafråga överiställetdet ärär att styra avom
avdelning förRRV:släggsutvärderingsuppdragoch som nu

dessaFinansieringenStatskontoret.tilleffektivitetsrevision av
departe-disponerasmedelsärskildauppdrag sker avsomgenom

fmansieringsmetodövergångstid dennakanUndermenten. en
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ocksåbehöva användas för de uppdrag i fortsättningensom
på På finan-läggs Statskontoret. sikt bör dock verksamheten

sieras inom disponerar.för det anslag Statskontoretramen som

sammanhanget för iI vill vi erinra Expertgruppen studierattom
offentlig ekonomi ESO bedriver utvärderingsverksarnheten

liknar den och Statskontoret bedriver inom detRRVsom som
området.förvaltningsekonorniska ESO formellt kommittéär en

mångaunder Finansdepartementet detta funnits ihar trotsmen
år. Vi det finns anledning ESO:s verk-övervägaatt attanser om

bör den utvärderingsverksamhetsamhet samordnas med som
vårenligt uppfattning bör koncentreras till Statskontoret.

förKonsekvenser stabsmyndigheterna7.3

förslagI detta avsnitt sammanfattas konsekvenserna deav som
vi har framfört för olika stabsmyndighetema. Syftet medde
avsnittet bild de olika förslagen berörsamlad hurär att ge en av

Också avsnittrespektive stabsmyndighet. för detta gäller att
åter-beskrivningen översiktlig och det finns anledningär attatt

detaljfrågorkomma till olika under utredningsarbetet.Hetapp av

Kammarkollegiet

våra förslagKammarkollegiets del medför verkets enhetFör att
bud-för administrativ service överförs till SPV. Enheten har en

getomslutning drygt 15 miljoner kronor och har 35cza an-
ställda 31 heltidsbefattningar.

administrativ bedriver idag sin verksamhetEnheten för service
frånrelativt avskilt Kammarkollegiets övriga verksamhet. Det

uppstå några då den aktuellatorde därför inte problemstörre
frånverksamheten skall frigöras kollegiet. Som förut-nämnts

också tillvi verksamheten i fortsättningen lokaliserassätter att
Omlokalisering verksamheten skulle medföraStockholm. av

risk för driftstömingar.olägenheter och Dettastora samman-
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finns iuppdragsgivareenhetens90%medhänger änatt avmer
beroendekonsultverksarnheteni synnerhet ärStockholm och att

uppdragsgivarna.mednärkontakterav

Lokalförsörjningsverket

fr.o.m.myndighetnedbör läggasLokalförsörjningsverket som
dockstabsuppgifter börverketsVissajanuari 1998.1den av

nedläggningenGenomStatskontoret.kvarstå tillöverförasoch
år.kronormiljonerungefär 12uppstår besparing peren

miljoneranslag 5LokalförsörjningsverketsResterande del av
tillupphovAvvecklingenStatskontoret.tillförasbörkronor ger

intekostnader kandessaStorlekenengångskostnader.vissa av
31 de-det denkansammanhanget nämnasberäknas I attnu.

myndighetenanslagssparande vid1996 fannscember ett cza

miljoner kronor.15

Riksrevisionsverket

denverksamhetsområdet förVerktygVåra innebärförslag att
till SPV.överförsStödochSystemstyrningenekonomiska

verk-Med dennajanuari 1998.den 1fr.o.m.bör skeDetta
konsultverksamhetochutbildnings-följa densamhet bör som nu

verksamhetverksamhetsområdet. Denfrånpersonalutförs av
ungefär 150budgetomslutninghartill SPVförs över ensom

heltids-anställda120drygtförfogarochmiljoner kronor över
avgiftsfmansierad.heltVerksamhetenbefattningar. är

tilllokaliseradidagoch StödSystem ärinomVerksamheten
lokaliseringenvår mening börEnligtKarlstad.ochStockholm
verksamhetenomlokaliseringbedömerändras. Viinte att aven

drift-förriskorsakaocholägenhetermedföraskulle stora
förkonsekvenserfå negativasinskulleDettastörningar. tur

avnämarmyndigheterna.

mellanintegrationföreslår ökadvirevisiongäller RRV:sVad en
ocksåVieffektivitetsrevisionen.ochårliga revisionenden anser
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den i utsträckning bör inrikta sinstörre verk-änatt senare nu
myndighetsnivånsamhet och myndigheternas Verksamhet

och förvaltning. Den bör dessutom öka årligasitt stöd till den
föreslårrevisionen. Vi också regeringen i fortsättningen tyd-att

ligare områdenskall vilka och verksamheter effek-ange som
tivitetsrevisionen skall granska.

Vad gäller RRV:s uppdragsstyrda utrednings- och utvärde-

ringsverksamhet föreslår vi den del denna verksamhetatt av som
utförs Avdelningen för effektivitetsrevision skall minskas iav
omfattning och de frågauppdrag det skalläratt styrassom om

till Statskontoret. Exakt vad innebäröver detta ochresurs-
gårpersonalmässigt inte fastställa i nuläget. Vi erinrar dess-att

verksamheten finansieras med avgifter, dvs. medutom attom
medel andra förfogarRRV Totalt beräknasän över.som upp-
dragsverksamheten vid Avdelningen för effektivitetsrevision ha

påbudgetomslutning ungefär 15 miljoner kronor underen
1997. Volymen verksamheten år.har ökat starkt underav senare

Statens löne- och pensionsverk

våraEnligt förslag inordnas verksamhetsområdeRRV:s Verktyg
för den ekonomiska styrningen System och Stöd och Kammar-

kollegiets enhet för administrativ service i SPV fr.o.m. den 1

januari nå1998. syfteI de samordningsvinster efter-att som
bör dessa verksamheter tillsammans med SPV:s resul-strävas

tatornråde Lön/PA organisatorisk huvudenhet inomutgöra en
myndigheten. påverkasSPV:s pensionsverksamhet inte deav
förslag påverkasvi har redovisat. Däremot myndighetenssom
stabsenheter för intern service. Det ankommer dock SPV:s

ledning bedöma vilka förändringar i dessa verksamheteratt som
dåerfordras de verksamheterna infogas i myndigheten.nya

framgår föreslår ocksåSom kapitel vi8 administrationenattav
personskadeförsäkring överföras tillskall SPV.statensav

Denna verksamhet administreras idag AMF Trygghets-av
försäkring Verksamheten bedrivs i Stockholm. avtalAB. Det
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år.påTrygghetsförsäkring AB löperingåtts med AMF ettsom
januari 1998. AMF Trygg-börjar den 1avtalsperiodEn ny

områdedetta omsluterverksamhet inomhetsförsäkring AB:s cza
skadeersättningar ochår. Beloppetkronor95 miljoner avserper

handläggareadrninistrationskostnader. 22 ärersättning för sys-
personskadeförsäkringen.administrationenmedselsatta av

bl.a.verksamhet till SPVdennaVårt föra ärmotiv för överatt
januarifr.o.m. den 1tagit SPVregeringen hardet beslut attsom

försäkringsmässigtarbetsgivarnapåföra statligade1998 skall

inklusiveavtalsförsäkringamastatligapremier för deberäknade
AMFföljd härav kommerSompersonsskadeförsäkringen. en

utbetalningför dendebitera SPVTrygghetsförsäkring AB att av
försäkringen.stödmedbolagetskadeersättningar gör avsom

aktuelladensamordningsvinsterkan görasDessutom om
statligaadministrerar andrai SPV somintegrerasverksamheten

föreslår vi avtaletbakgrunddennaavtalsförsäkringar. Mot att
uppgiftenochTrygghetsförsäkring ABmed AMF sägs attupp

SPV. Dettaverksamheten läggsaktuelladenadministreraatt
1999.januarifr.o.m. den 1ske tidigastkan

Statskontoret

våra myndighetenförslagdel innebärStatskontoretsFör att
lokalförsörjningsområdet frånstabsuppgifter inomvissaövertar

januarifr.o.m. den 1bör skeLokalförsörjningsverket. Detta
sinskall utökaockså StatskontoretföreslagitVi1998. har att

verk-för dennautvärderingsverksarnhet. Utrymmesatsning
verksamhetomprioriteringdelsbör skapassamhet avgenom

ochuppdragöverstymingdelsinom Statskontoret avgenom
sigStatskontoret. Detfrån till rörRRVuppdragsmedel om

delentillutvärderingsuppdrag störstaochutrednings- som nu
effektivitets-avdelning förRRV:spersonal inomutförs av

revision.

fr.o.m.kronor5 miljonermedbör utökasanslagStatskontorets
stabsuppgiftema inomtill debudgetåret med hänsyn1998 nya
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lokalförsörjningsområdet. tillkommer uppdragsintäk-Härutöver

utvärderingsverksam-för den nytillkommandede delarter av
inte finansieras omprioritering verk-heten kansom genom av

samhet inom Statskontoret.

Förslag7.4

har vi föreslagit:detta kapitelI

verksamhetsområde för ekonomiskaVerktyg denRRV:satt

Kammarkollegietsoch Stöd ochstyrningen System en-
överförs till SPV fr.0.m.för administrativ servicehet

den januari 1998,l

läggs ned den 31 decemberLokalförsörjningsverketatt

stabsuppgifter fr.0.m. den 1kvarvarande1997 och att
överförs till Statskontoret,januari 1998

områdenvilka och verk-tydligareregeringenatt än nu anger
effektivitetsrevision skall granska,samheter RRV:ssom

medeffektivitetsrevision i första hand skall arbetaRRV:satt
årligastöd denmyndighetsinriktad revision och med

revisionen,

ochuppdragsstyrda utrednings-denhuvuddelenatt ut-av
utförs RRV:s avdelningvärderingsverksarnhet som avnu

till Statskontoret,effektivitetsrevisionför överstyrs

Trygghetsförsäkringmedavtalet AMFatt sägerstaten upp
statliga personskade-denadministrationenAB avom

därefter överförs tilluppgiftoch dennaförsäkringen att
SPV.
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Lokaliseringsfrågor8

våraEnligt direktiv vi möjligheternaskall lokaliserapröva att
delar den serviceverksamhet stabsmyndighetema bedri-av som

fråga också samrådatill Söderhamn. denna skall utredarenIver
föreslåmed den särskilde utredare har till uppdrag attsom

lokalisering statliga arbetstillfällen till Söderhamn. tidi-Somav
sådant samråd också hållits.har harnämnts ettgare

vårtTill börja vimed konstaterar uppdrag loka-prövaatt att att
liseringen viss verksamhet till Söderhamn begränsat tillärav

såledesstabsmyndighetemas serviceuppgifter. omfattarDet inte
ocksåmyndigheters stabsuppgifter. Videssa det skulleattanser

stabsuppgifterleda till problem skulle lokaliseras tillstora om
Söderhanm. verksamhet förutsätter närhet tillDenna typ av rege-

åstadkommasringskansliet kommittéväsendet vilket inteoch kan

i Söderhamn. Vi har därför inte möjlighetennärmare övervägt att
föreslå omlokalisering stabsuppgifter till Söderhamn eller tillav
någon utanför Stockholm.ortannan

Vad gäller serviceuppgiftema har vi konstaterat omloka-att
verksamhetsområdelisering RRV:s Verktyg för den ekono-av

miska styrningen och Stöd tillSystem andra de däränorter
verksamhet bedrivs medföraskulle olägenheter ochstoranu

måstedriftstömingar i verksamheter kunna fungera kon-som
tinuerligt. Vi har gjort bedömning vad gäller Kammar-samma

Bådakollegiets enhet för administrativ service. dessa verksam-
såledesheter bör kvar sina nuvarande verksamhetsorter.vara

inte heller omlokaliseraDet lämpligt delar denattvore av ser-
viceverksamhet bedriver i SundsvallSPV till andra orter.som
Också denna verksamhet behöver fungera kontinuerligt utan

bådestörningar. gäller pensionsverksarnhetenDetta och den

systemverksamhet bedrivs inom det löne- och personal-som
området. svårt någraadministrativa har vi regio-Dessutom att se

nalpolitiska fördelar med on1lokalisera delar SPV:satt av
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någon Lokaliseringen de statligatillverksamhet ort.annan av
gångtill Sundsvall gjordes i tiden med detverksamheterna en

regional utveckling i Sundsvalls-syftet främjauttalade att en
området.

omlokaliseringVår bedömning därför inte börsamlade är att
ifråga någon verksamheter de fem stabs-för dekomma somav

bedriver.myndigheterna nu

funnit förut-kontakter med SPVhar vi efterDäremot att--
lokalisera viss verksamhet tillfinns försättningar att annan

aktualiserings-sig dels tillkommandeSöderhamn. Det rör om
pensionsverksamhet delsför SPV:sverksamhet inom omramen

personskadeförsälcringen.statliga Somadministrationen denav
administrationen denna försäkringavsnitt 7.3 börframgick avav

Verksamheten bedrivsöverföras till SPV.olika skäl nuav
Trygghetsförsäkring i Stockholm.ABuppdragsbasis AMFav

anstälhiingstid beräknas förAktualisering innebär att en pen-
registreras i SPV:s regis-uppgifternasionsberättigad och att

korrektauppgifterna i detta registerMAREG. Att är ärtersystem
då anställdepensionsberäkning denför riktigförutsättning enen

aktualiseringsverksamhet skulleskall pensioneras. Den som
engångsinsatsomfattarSöderhamn delslokaliseras tillkunna en

treårsperiod verksamhet kandelsunder permanent somenen
Engångsinsatsenupprätthållas har SPVkontinuerligt. om-av

personår 35 40 arbets-fångsberäknats 110 120till totalt --
år. verksamheten bedömstillfällen under Den permanentatre ge

arbetstillfällen.12 15-

f.n. 22pensionsskadeverksamheten sysselsätterstatligaDen
uppbyggnadTrygghetsförsäkring AB. Envid AMF avpersoner

relativtkunna skebedömsverksamhet i Söderhamnmotsvarande
Eventuellt kan särskildauppgiften läggs SPV.snabbt om

underdisponerasuppbyggnadsarbetet behövaför över-medel en
personskadeför-statligadengångstid. Administrationen av
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i Söderhamn.20 arbetstillfällensäkringen kan beräknas drygtge
beståbedöms under längreochVerksamheten är pennanent en

tid.

åtgärder föreslagit beträffande Söder-vi harTotalt de somger
åta-således arbetstillfällen i form35hamn ett permanentavc:a

treårsperiod. Finan-arbetstillfällen under35gande och 40 en-
avgifter deverksamheter skersieringen dessa genom somav

Verksamheten medförredan betalar.statliga myndigheterna nu
vissasåledes några för statsverket utövermerkostnaderinte

ornställningskostnader.
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Besparingsåtgärder9

våra direktivI besparing 30 miljoner kronornämns att en om
årskall under 1998 bland myndigheterna inom utgifts-tas ut

områdena 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning och 3

skatteförvaltning och uppbörd.

I sammanhanget kan konstateras SPV helt avgifts-äratt
frånfinansierat och därmed undantaget Ocksåbesparingskravet.

Kammarkollegiet till del avgiftsfinansierat. Bland deär stor
övriga myndigheterna finns de anslagsvolymema istörsta nu-
nämnd ordning StatskontoretRRV, och Lokalförsörj--
ningsverket.

föreslagnaDen nedläggningen Lokalförsörjnings- "av oss av
verket leder üll besparing ungefär 12 miljoner kronoren per

nä;år engångskostnadervissa för avvecklingen myndighetenav
då inte medräknats. sig arbetsuppgifterDet enligtrör om som
vår mening inte längre behöver utföras.

Som framgick kapitel förutsätts7 Statskontoret skapa utrym-av
för viss utvärderingsverksamhet omprioriteringme genom av

befintlig verksamhet. Det sig uppgift till delrör storom en som
omprioriteringDen Statskontoret förutsätts förär görany. som

skapa för denna utvärderingsverksamhet innebäratt utrymme att
måstebesparing befintlig verksamhet. Somgöras nämntsen

ocksåförutsätts uppdragsmedel tillkomma för finansiera denatt
utvärderingsverksamheten.nya

Vi hari denna del arbetet inte granskat den anslags-närmareav
finansierade verksamhet bedrivs RRV:s ekonomiskasom av
avdelning. Vi har inte heller berört Statskontorets IT-närmare
verksamhet. Vi under arbetet vilkaprövaatt etappavser av
besparingsmöjligheter kan finnas inom dessa verksamheter.som

ocksådettaI sammanhang kommer vi vilka bespa-prövaatt
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finnas inom effektivitets-kan RRV:sringsmöjligheter som
revision.

våraockså förslag vad gäller systemverk-erinraVi vill attom
områdetoch personaladministrativadet ekonomi-samheten inom

formbetydande besparingar i sänktatillsikt bör leda av
systemtjänstema. besparingaraktuella Dessaavgifter för de

någon utsträck-realiseras iinte kunnakommer dock störreatt
år 1998.ning under
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Genomförandefrågor10

framgick kapitel samordningenSom 7 bör systemverk-av av
samheten nedläggningen Lokalförsörjningsverket skesamt av
redan fr.o.m. den januari 1998. Vad gäller1 systemverk-

igång-samheten förutsätter detta dock förberedelsearbeteatt ett
redan under förhösten 1997. Ett uppdrag detta bör där-sätts om

såförläggas SPV regeringen har tagit ställning tillsnart som
våra förslag. Beträffande Lokalförsörjningsverket bör aweck-

såpåbörjaslingsarbetet förslag nedläggning harettsnart som om
budgetpropositionen. stabsuppgifterredovisats i De skallsom

behållas bör överföras till Statskontoret fr.o.m. den januari1
1998.

i samordningen systemverksamheten inomFörsta detsteget av
områdetekonomi- och personaladministrativa organisa-är att

toriskt inordna de berörda verksamheterna i börSPV. Detta ske
fr.o.m. den januari 1998. Arbetet bör sedan fortsätta1 med en
genomgång produktutbudet inom systemverksamheten i syfteav

till samordningsvinster och eliminera dubbelarbete. Iatt ta vara
detta sammanhang bör delar verksamhetenäven prövas om av

överlåtaskan avvecklas eller till den privata konsultmarknaden.

utvärderingsverksamhet har föreslagits vidDen Statskonto-som
bör etableras successivt. Inriktningen bör dock denret attvara

igångverksamheten med resursinsatsbegränsad densättsnya en
fårjanuari Ytterligare1 1998. sedan tillförasresurser genom

frånomprioritering inomverksamhet Statskontoret ochannan
frånöverstyming uppdrag och uppdragsmedel RRV.genom av

ankommer Statskontorets ledning ställning tillDet huratt ta
den verksamheten organisatoriskt skall inpassas i Statskon-nya

verksamhet. dock önskvärt verksamheten marke-Det ärtorets att
tydligt i myndighetens organisation.ras

Också förändringar vi föreslagit beträffandede har RRV:ssom
effektivitetsrevision genomföras successivt. i detta fallbör Det är
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i effektivitetsrevi-fråga gradvis förskjuta tyngdpunktenattom
från övergripande insatser till insatserrelativtsionen nuvarande

enskilda myndigheternaskoppling till dehar tydligareensom
årliga granskningtill den revisionensverksamhet och av myn-

formerdenna bör utvecklasParallellt meddigheterna. process
från effek-regeringens sida RRV:sprecis styrningför avmeren

Också måste ske successivt.dettativitetsrevision.

personskadeförsälcringen kanstatligaAdministrationen denav
år bör ifr.o.m. 1999. SPVöverföras till SPV tidigast ges upp-

sådant organiseraÖvertagande ochförberedadrag attatt ett en ny
Söderhanm.verksamhet i
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Fortsatt arbete11

våraEnligt direktiv skall vi redovisa principförslag tillett ny
myndighetsstruktur för stöd- och serviceverksarnheten senast
den 31 maj 1997. Detta har skett detta delbetänkande.genom
Senast den 30 oktober 1997 skall vi redovisa slutbetänkandeett
med preciserade förslag för genomförandet de ställ-mer av

angåendeningstaganden stabsorganisationen regeringensom
årseventuellt kommer i 1997 budgetproposition.göraatt

framgått frågor åter-Som tidigare kapitel finns det vissaav som
står avstått frånbelysa. viBl.a. har tidsskäl närmareatt attav
in RRV:s norrnerande verksamhet viss anslags-samt annan
finansierad verksamhet inom Ekonomiska avdelningen. Den
sistnämnda verksamheten omfattar riksredovisningen, prognos-
verksamheten och det statliga betalningssystemet. Vi intehar

heller berört Statskontorets IT-verksamhet. Vidnärmare genom-
gången dessa verksamheter skall vi bl.a. möjlig-prövaav om
heter finns ytterligare besparingar i stabsmyndighetemasgöraatt

ocksåverksamhet. arbetet kommer vi belysaI etapp attav
frågorvissa sammanhänger med genomförandet densom av nya

organisationen vad gäller den ekonomi- och personaladministra-
tiva systemverksamheten.
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Sid 1

:W:
Kommittédirektiv

Översyn stabsmyndighetema Dir.av
1997:27

Beslut vid regeringssammanträde den 1997-01-30

Sammanfattning uppdragetav

särskild utredare tillkallasEn med uppgift någragöraatt översynen av av
regeringens stabsmyndigheter, nämligen Kammarkollegiet, Statens lokalför-
sörjningsverk, Riksrevisionsverket RRV, Statens löne- och pensionsverk

och Statskontoret.SPV Utredaren skall lämna förslag till myndighets-en
struktur bättre kan uppfylla regeringens behov stöd till densom av egna
verksamheten och service till myndigheterna.av

Bakgrund

Regeringen och dess kansli behov stöd i sitthar arbete. Stödet kan gällaav
olika verksamhet, kvalificerade utredningar, ochtyper t.ex.av prognoser

inom olikabeslutsunderlag politikområden. Dessutom behövs oberoendeen
revision. Med det organisera statsförvaltningen praktiseras isätt att som

litetSverige med regeringskansli och många självständiga myndigheterett är
naturligt det myndigheternadet skall stå för sådant stöd. Blandäratt ettsom
myndigheterde fungerar stödfunktioner till regeringen i försom som

statsförvaltningen övergripande frågor kan Statskontoret, RRV,nämnas
Lokalförsörjningsverket och Kammarkollegiet.

statligaDen förvaltningens uppgift genomföra statsmaktemas intentio-år att
Myndigheterna har dock under nuvarande med budgetramar ochsystemner.

långtgående decentralisering också starkt mandat påverka sinett attav ansvar
verksamhet, och därmed sitt behov stöd och service.även avgöraattegen av

liggerDet därför i regeringens intresse i fallvissa påverka vilkenatt typ av
service finns tillgänglig tilloch den kan erbjudas myndigheternaattsom se

likartade villkor. Bland sådana servicefunktioner kan personal-nämnas
ekonomiadministrativaoch redovisningsmässigt stöd, administrativsystem,
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Sid 2

mindrekompetens till myndigheter, rådgivning utbildning Ett flertaloch etc.
myndigheter har i dag regeringens myndigheterna service,uppdrag att ge

särskilt kan SPV, Kammarkollegiet och Lokalförsörj-RRV,nämnasvarav
ningsverket.

myndigheter regeringens stabsmyndig-De kannämnts sågasutgörasom ovan
uppgift förseheter, dvs. de myndigheter har till huvudsaklig attsom

regeringen statsförvaltningen imed underlag vid ledningen dess helhetav
regeringens erbjuda övriga myndighetsorganisationeneller uppdrag denatt

regeringen finnas tillgänglig,sådan service bedömer behöver Somsom
service tillframgår några dem för både stöd till regeringen ochsvarar av

myndighetema. främst Lokalförsörjningsverket,Det gäller RRV och men
Kammarkollegiet.även

ekonomiskligger levererastödfunktioner regeringenl RRV:s gentemot att
Ävenutredningsverksamhet. RRV:sinformation, metodutveckling och

speciellstödfunktion till regeringen,revisionsverksamhet årutgör menen
revision. Myndighetenmed egeninitieradsin självständiga karaktär gergenom

RRVavgifter. Vidare levererarockså föreskrifter redovisning ochut om
rådgivnings- ochpersonaladministrativaekonomi- och samtsystem

Lokalförsörjningsverkettill myndighetema.utbildningsverksamhet gör
myndigheter iandraoch samråder medutredningar regeringens uppdrag

erbjuds myndigheterlokalförsörjningsârenden. Dessutomvissa derasav
i första handKammarkollegiet harlokalförsörjningsfrågor.service i

administrativ service,i fonnmyndigheternaserviceuppgiñer gentemot av
fordringsbevakningfondförvaltning,småmyndigheter,kanslistöd till etc.

utbetalningformregeringen ivisst stöd tillKollegiet t.ex.även avavger
myndighetsuppgifter.kollegietharstatsbidrag. Dessutom egna

inriktadverksamhetrenodladharTvå myndighetema atten merav
myndighetsorganisationen.service tilltill regeringen ellerantingen stödge

utvärderingar ochmedregeringenförser således uppdragStatskontoret
offentliga åtagandetförvaltningspolitik, detangåendebeslutsunderlagannat

statsförvalt-förelektronisk infrastrukturutformningenoch gemensamav en
änstepensioneringen ochden statligatill uppgiñ hanteraningen. SPV har att

service deterbjuda myndighetematjänstegrupplivsförsâkring närsamtstatens
personaladminstrativastatliga ochde löne-gäller systemen.



SOU 1997:80 Bilaga 1

Sid 3

Stabsmyndiglietsorganisationen utreddes utifrån1991 den förändradesenast
styrning vid denna tid introducerades i Utredningen stabsmyn-staten.som om
dighetemas verksamhet USV-utredningen lade fram sin på stabsorgani-syn
sationen i betänkandet Marknadsanpassade service- och stabsfunktioner
SOU 1991:40 och Utifrån1991:41. principen renodling verksamhetavom
föreslog utredningen omorganisation stödfunktionerna. Vissa delaren av av
förslagen genomfördes.

Efter riksdagens regeringensoch behandling USV-utredningens förslagav
förändringarhar rad skett betydelse för regeringens behovären som av av

stöd till den verksamheten service tilloch myndigheterna hursamtegna av
bördetta bäst organiseras. Några viktiga sådana de följande.är

Behovet helhetssyn statsförvaltningen har ökat till följd ökadI av en av
delegering till myndigheterna.av ansvar
En budgetmodell baserad ramtänkande har genomförts ochI ettny en
budgetlag har antagits.
Resultatstymingen har införts samtliga myndigheter fortsätterochI att
utvecklas.
Konsolideringsprogrammet för de statliga finanserna, konvergenskravenI
till unionen, det statliga utgiftstaket har ökat kravenmonetära m.m.

uppföljning och beslutsunderlag.prognoser,
för lokalförsörjning och fastighetsförvaltningAnsvaret har ochI separerats

Lokalförsörjningsverket bildats.har
och kommitRRV SPV har producera liknande tjänster PA-området.attI

Marknadens utbud EA- och har vidgats.PA-systemI av
En redovisningsmodell för myndigheterna,de statliga enligt liknandeI ny

somprinciper för den privata marknaden, har utvecklats genomförts.och
Utvecklingen ekonomisystemet genomförd ochAgresso är systemetI av
har införts håller införas många myndigheter.eller att

resursmässigtStatskontoret har i det halverats ochnärmasteI getts en
renodlad stabsroll Regeringskansliet.gentemot
Regeringskansliet sedan den myndighet.januari 1997lärI en

En faktor påverkar serviceverksamhetbehovet ochstöd- är t.ex.annan som av
riksdagens återkommande begäran regeringen i högre grad skall följaattom

konsekvensernaoch utvärdera strukturella förändringar inomupp av
statsförvaltningen.
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pågårDet antal utredningar i högre eller lägre grad beröräven ett som
regeringens stabsfunktioner. Bland kandessa Utvärderingennämnas av
ombildningen Byggnadsstyrelsen dir. 1996:21, Förvaltningspolitis-av m.m.
ka kommissionen dir. Utredningen1995:93, förbättrade analysmöjlighe-om

statsbudgetenoch nationalräkenskapema dir. 1995: 12 och Utredning-ter av
lokalisering statliga arbetstillfällen till Söderhamn dir. 1996:83.aven om

behandlar Utredningen riksdagens revisorer frågorDessutom av m.m. om
uppgiñs- och resursfördelningen Riksdagens revisorer.bl.a. mellan RRV och

detta sammanhang bör också den besparing miljoner kr30nämnas som
myndigheternaskall 1998 bland inom utgiftsområdena samhällseko-2tas ut

nomi och fmansförvaltning skatteförvaltning och uppbörd.3samt

Uppdraget

förändringarMot bakgrund de skett under 1990-talet fums det skäl attav som
stabsorganisationen. intresse såvälDet belysagöra översyn är attnyen av av

regeringens behov till verksamheten service tillstöd den ochav egnaom av
myndigheterna inom stabsorganisationentillgodoses för den nuvaranderamen

verksamhet bedrivs eifektivt.dennaomsom

Syftet ändamålsenlig effektiv stabsorgani-med skapa ochöversynen är att en
sation. rationellt organiserad möjliggör ocksåEn stabsverksarnhetmer

för vidbesparingar. Följ ande principer vägledning utredarenbör utgöra en
förändrad för stabsorganisationen, inteanalysen behovet strukturav omav en

utredningensväsentliga skäl däremot under gång.uppkommer
Statligt producerad service riktar sig till myndigheterna skall normaltI som
kunna motiveras utifrån regeringens behov ha samladatt synen
statsförvaltningen.
Stöd till regeringen service till myndigheterna skall normalt inteochI
utföras inom organisation.samma
Verksamhet syftar till regeringen bör ha sin basfmansieringstödjaI attsom

förekommaanslag, finansieringsformer bör kunnaandraävengenom om
för speciella insatser.

utsträckningService efterfrågas i såmyndigheterna bör storI somsom av
avgiftsfmansieras.möjligt
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olika organisationernaDe inom stabsorganisationen bör inte bedrivaI
verksamheter överlappar varandra.som

skall finnasDet oberoende revisionsverksamliet hög kompetensI en av som
bedriver egeninitierad verksamhet.
Beslutsstödet till regeringen bör förstärkas för effektivare ledningI att en
och styrning skall åstadkommas.kunna

Det framför allt områden behöver belysas vidär tre översynensom av
stabsmyndighetema.

Behovet stöd och Utredaren skall belysa regeringens ochservice.av
regeringskansliets behov formstöd i underlag, utredningar ochav av
bedömningar. särskild betydelse undersöka hur regeringenAv skallär att

underlag för kunna följa och utvärdera genomförda beslut i denatt upp
utsträckning både de behoven riksdagensoch önskemålsom egna
motiverar. Viktigt också stärka regeringens möjligheterår att att utöva
finansiell kontroll statsförvaltningen. Vidare skall utredaren identifieraav
vilka till myndigheternaservice betydelse för utveck-typer ärav som av
lingen inom bedömahelhet denna service kanstaten samtsom om
erbjudas i privat regi eller statlig uppgift.det bör Utredarenom vara en
skall belysa hur behovet stöd och service förändrats i och med detäven av

EU-medlemskapet.svenska

nuvarande slabsmyndighelernaVerksamheten de dess effektivi-på samt
ställning till verksamheten, bedrivsUtredaren skall hur dentatet. som

inom stabsorganisationen, regering-den nuvarande medöverensstämmer
service till myndig-behov stöd till den verksamheten ochav egna avens

arbete ingår uppgifter, finansieringheterna. l detta studera struktur,att etc.
organisationen. bör utredaren bedöma iför den nuvarande Dessutom

serviceverksamheten bedrivas effektivare.vilken mån stabs- och kan

reformerad slabsorganisalion. MotFörslag till bakgrund denaven
två förstaproblembild vuxit fram under utredningens skeden samtsom

utifrån de riktlinjer framgår uppdrag skall utredaren föreslådettasom av
den tilllämplig organisation för till regeringen och servicedet stöden
skallmyndigheterna utredaren behövs. Förslaget beskrivasom anser

uppgifter hos respektiveomfattning och mål för verksamhetensamtav
organisationen verksamheterna skalli hurmyndighet den ävensamtnya
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finansieras. I detta börsammanhang utredaren behovenöverväga av en
arbetsfördelningändrad mellan stabsmyndighetema och Regeringskansli-

Utredarens förslag innebäraskall effektivare stöd och service bättreet av
kvalitet inom för minskade för stabsorganisationenramen resurser som

Den stabsorganisationen bära del denhelhet. bör beslutadenya en av
besparingen miljoner kr inom utgiñsområdena och från30 2 3 och

därför redovisa besparingseñekter sinamed 1998. Utredaren skall av
förslag och hur besparingskrav fördelas mellan olika myndigheter.kanett

Uppdraget gäller i första hand myndigheter i direktiven, dvs.de nämnssom
Kammarkollegiet, Lokalförsörjningsverket, RRV, SPV och Statskontoret. Om
andra myndigheters verksamhet i utsträckning visar sigbegränsad vara av

vårenintresse i sammanhanget får dessa beröras Underäven översynen.av
inriktningen för 2000-utredningen,1997 kommer den s.k. System som

bedrivs inom Regeringskansliet, fast. Inriktningen detta projektläggasatt
möjligtså långt in i förslag.bör utredarensvägas

kringomfattande bakgrundsmaterial existerarMed tanke det redansom
utredningsarbetet genomföras snabbtstabsmyndigheterna bör kunna utan att

uppgifteromfattande underlag hämtas in. Kompletterande insamling avmer
inom begränsade områden torde tillräckligt.vara

Utredaren skall möjligheterna och redovisa konsekvenserna attpröva av
delSöderhamn. I dennalokalisera delar serviceverksamheten till avav

utredare har tillsamråda med särskildeuppdraget skall utredaren den som
arbetstillfällen Söderhamn dir.föreslå lokalisering statliga tilluppdrag att av

1996:83.

särskilde utredareUtredaren skall under arbetets gång samråda med denäven
ombildningen dir.utvärderar Byggnadsstyrelsen 1996:21, medav m.m.som

Förvaltningspolitiska kommissionen dir med Utredningenden 1995:93 samt
riksdagens revisorerav m.m.

särskildaregeringens direktiv till samtliga kommittéer ochFör arbetet gäller
redovisa regionalpo-utredare offentliga åtagandendir. 1994:23,prövaatt att

jämställdhetspolitiskalitiska dir. redovisakonsekvenser 1992:50, att
fördir. attredovisa konsekvenser brottslighetenkonsekvenser 1994:24 samt

brottsförebyggande dir.och det arbetet 1996:49.
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förorganisationsstrukturtillprincipförslagredovisaskallUtredaren ett ny
maj Enden 1997.i delrapport 31scrviceverksamhetenochstöd- senasten

genomförandet de ställningsta-förslag förpreciserademedslutrapport avmer
eventuellt kommerregeringenstabsorganisationenangående attganden som

oktober 1997.den 30redovisasbudgetproposition skallårsi 1997 senastgöra

Finansdepartementet
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