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Till Statsrådet och chefen för

Jordbruksdepartementet

Den 23 oktober bemyndigade1997 regeringen chefen för Jordbruksde-
Åhnberg,statsrådetpartementet, tillkalla särskild utredareatt meden

uppgift förvaltningsstrulcturengöraatt översyn inom jordbruks-en av
området med utgångspunkt hanteringeni de jordbruksstöd be-av som

såväl Jordbruksverketrör länsstyrelserna. Uppgiften för utredarensom
bl.a. analysera behovet sådana förändringaratt i myndighetsor-var av

ganisationen och i ansvarsfördelningen kan främja effektiviteten isom
arbetet, såväl administrativt ekonomiskt kan medverkasamtsom som
till ekonomiska sanktioner undviks.att

Med stöd bemyndigandet förordnade chefen för Jordbruksde-av
förre riksdagsledamotenpartementet Pär Granstedt särskild utred-som

fr.o.m. den januari19 1998.are
Till biträda utredningen sakkunnigaatt förordnades den 30som

januari 1998 kanslirådet Jan Olof Andersson, lantbrukaren Staffan
Danielsson, departementsrådet Lena Johansson t.o.m. den 10 sep-
tember 1998, departementsrådet Dag Schantz överdirektörensamtvon

ÖjeheimPer-Göran t.o.m. den 6 november 1998. Den 10 september
förordnades departementsrådet Johan Krafft. Den 6 november 1998
förordnades avdelningschefen Hans Andersson. Till biträdaatt
utredningen förordnades den 30experter januari 1998 revisions-som
direktören Göran Hyltander t.o.m. 8 oktober 1998, länsrådet Bo
Landholm, avdelningsdirektören Christina Lindahl, lantbruksdirektören
Jan Lundegrén, planeringschefen Mats Persson hovrättsassessomsamt
Mats Wiberg t.o.m. den 10 september 1998 Den 10 september 1998
förordnades hovrättsassessom Kerstin Löfroth. Den 6 november 1998
förordnades departementssekreteraren Göran Boberg. Som huvudsekre-

anställdes civilingenjörterare Mårten Edberg fr.0.m. 26 januari 1998.
Under arbetet har samråd skett med berörda myndigheter, intresse-

organisationer och fackliga organisationer.
Härmed överlämnas betänkandet Effektivare hantering EU:s di-av

rektstöd till jordbruket" SOU 1998:147 från utredningen myndig-om
hetsorganisation på jordbrukets område med bakgrund det svenskaav
EU-medlemskapet.

Stockholm i december 1998

Pär Granstedt
/Mårten Edberg
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1998:147SOU

Sammanfattning1

Direktiven1 l
.

Utredningens uppgift har varit förvaltnings-göraatt översynen av
strukturen jordbruksområdetinom med utgångspunkt hanteringeni av
de direktstöd till jordbruket berör såväl Jordbruksverket läns-som som
styrelserna. harUtredningen analyserat vilka behov finns för-som av
ändringar myndigheternasi organisation och ansvarsfördelningen mel-
lan myndigheterna kan främja effektiviteten i arbetet, såväl admi-som
nistrativt ekonomiskt samtidigt ekonomiska sanktioner frånsom som

kanEU undvikas.
har ocksåI uppdraget ingått med utgångspunkt den föreslagnaiatt,

arbetsiördelningen,och bedöma kommande resursbehov samtansvars-
föreslå ändamålsenlig fördelning mellan myndighet-att en av resurser

Utredningens direktiv 1997: 125 återges helhet bilagai sin iema.

1.2 Utredningens genomförande

erhållitUtredningen har underlag från berörda myndigheter och depar-
Vidare har utredningen enkät till länsstyrel-samtligatement. genom en

fått bilddetaljerad hur dessa uppfattar problem och möjlighet-ser en av
det gäller hanteringen direktstöden till jordbruket och denärer av reg-

leringar kopplade till dessa.ärsom
utredningensRegeringen har, på initiativ, givit Riksrevisionsverket

RRV i uppdrag granska länsstyrelsernas administration och kon-att
troll de administrativt väsentligaste delarna direktstöden till jord-av av
bruket. harRRV uppdraget för regeringen och utredningen ipresenterat

"Lantbruksenhetemas administration stödet till jordbruk-rapporten av
et" RRV utdrag1998:56. Ett bilagai Ettrapporten presenterasur
seminarium med anledning RRV:s anordnades utredning-irapportav

regi den september15 1998.ens
För särskilt behandla frågor rörande IT-stödet och resursanvänd-att

ning och resursfördelning, tillsatte utredningen två arbetsgrupper med
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Regerings-länsstyrelserna,Jordbruksverket,såvälfrånrepresentanter
arbeteslutförde sittIT-arbetsgruppenlantbruksnäringen.ochkansliet

ersättningssys-EU:s"IT-strategi för hanteringenrapporten avgenom
utredningenpresenterades vidför jordbruket". Rapporten etttem av

förArbetsgruppenden 1998.26seminariumarrangerat resursan-mars
slutförde sitt arbeteresursfördelning rapportenochvändning genom

för lantbruket.direktstödvid hanteringen EU:s"Resursanvändning av
Jord-ledningarna förmedhaft överläggningarUtredningen har

be-Vidare har utredningenlänsstyrelser.besökt åttabruksverket samt
Österrike ochDanmark,och ministerier imyndighetersökt berörda

delbesökts förhar ocksågeneraldirektorat 6Finland. att taEU:s av
direkt-hanteringen EU:sden administrativapåkommissionens avsyn

jordbruket.stöd till
utredarenden särskildemedhaft överläggningarharUtredningen

förjordbruketförmiljöprogramsvensktför Utredningen nyttettom
harSammanträffandeVid dettadir. 1998:11.2001-2005"perioden

regelverkoch dessmiljöersättningsprogrammetangåendesynpunkter
organisa-fackligaträffat berördautredningenframförts. Vidare har

utredningens arbete.informerationer för att om
gånger.referensgrupp harUtredningens sammanträtt sex

förslagöverväganden ochUtredningens1.3

Inledning

jordbrukspoliti-denför hanteringenResursåtgången gemensammaav
utformning. Dettaregelsystemetshög gradiken i bestämsSverige av

begränsaddärför baraoch kan igradbetydande inom EUutformas i
hu-formadesnuvarandeomfattning påverkas Sverige. Det systemetav

betydandeinförstår viblev medlem. NuSverigevudsakligen innan en
börSverigejordbrukspolitiken ochdenreformering gemensammaav

skalljordbrukspolitikdenmöjlighet påverkaha betydligt större att som
nationella be-och deregelsystemsekelskiftet.tillämpas från Detta

avgörande för debli heltväljer kommerSverigestämmelser attsom
där-Utredningen haråren.deadministrativa förutsättningarna närmaste

frågor.dessanödvändigt något beröraför de attsett som
huvudsakdockbehandlar iöverväganden och förslagUtredningens

Diti Sverige.administrationenfrågor gäller åtgärder inomdirektsom
myndigheterna,ansvarsfördelning mellanuppgifts- ochhör frågor om

gällandeföroch olika inomIT-stödetutformningen vägar att ramenav
falletadministrationen. I detförenkla och förbilligaregelsystem senare
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tyngdpunkt lagts på åtgärder förhar minska felfrekvensen iatten an-
sökningarna detta identifieraseftersom de delarnatyngstasom en av av
handläggningen.

har ingått i utredningens uppdra deDet inte i detalj analyseraatt
administrativa ekonomiskaoch konsekvenserna olika organisatoris-av
ka lösningar och det har inte heller funnits eller tidsmässiga för-resurs-
utsättningar så. Däremot läggs, i enlighet med direktiven, framgöraatt
förslag syfte skapa organisationsmodelli "så kostnads-att ären som
effektiv ändamålsenlig och säker möjligt," och bedömningsom en av
"behovet för den föreslagna och arbetsfördelning-resurserav ansvars-
en.".

Reformeringen CAP och dess administrativa konsekvenserav

EU:s regelsystem de viktigaste kostnadsdrivande faktorerna,är en av
kanske allra viktigaste,den inom CAP-administrationen. Förenklingar i
regelsystemet det ojämförligt bästa resursbehovetminskaär sättet att
för administrationen. harDet inte ingått utredningens läg-i uppdrag att

förslag detangående sig nuvarande regelsystemet eller Agendaga vare
2000. Med hänsyn till de betydande administrativa konsekvenserna, har
utredningen det ändå motiverat framföra antal förslag fram-att ett som
kommit utredningsarbetet:under

förSverige bör initiativ långsiktig radikal för-strategi förta0 en en
enkling CAP.av

deSverige bör kräva regleringar fåri CAPatt ett nytt0 som avses en
administrativ konsekvensbeslqivning hänsyn till effekternatarsom
hos såväl ochEU-organen nationella myndigheter hos lantbruk-som
arna.
Särskilt komplicerandeadministrativt förslag bör förkastas. Sålunda0
bör undvika s.k. horisontella regleringar. exempel börTillman

Ändringarönskvärda miljökrav i stället regleras i lag. i antalet bi-
dragsrätter undvikas ellerborde genomföras schablonmäs-på såett
sigt möjligt. Det vidare angeläget stödfonnerantaletsätt är attsom
och stödkriterier begränsas.
Nationella regelsystem, för miljöersätlningar och användningent.ex.0

nationella förkuvert" djurstöden bör enklaså möj-görasav som
ligt, avkall på nå preciserade mål för verksamheten.attutan
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och arbetsformerAnsvarsfördelning

medregleringarlantbrukarnaEU-stöden tillHanteringen samtav
regionalcentral- ochdag kombinationitill stödenkopplingar är aven

handläggning.
administration"LantbruksenhetemasstudieRiksrevisionsverkets av

betydandedet finns1998:56 visarRRVjordbruketstödet till att
delmån kangäller resursåtgången. I vissvadmellan länenskillnader en
oli-dehosske enligt olika principerkanredovisningenförklaras attav
harlänförklaring i vissafinns ocksådettaka länen, attutöver enmen

möjligaantalandra.resursanvändning RRVbättre än presenterar etten
altema-långtgåendedetresursåtgângen,minska mestvägar att varav

underregionala kontorske vid 8-10skullehandläggningentivet är att
Jordbruksverket.

föröverföringmöjligtdet ansvaretUtredningen äratt avenanser
skulleJordbruksverketdirektstöd tillbeslutochhandläggning omav

Erfaren-kostnadseffektivitet.tillfördelar med hänsyninnebära vissa
fördelar videkonomiskaDanmark pekar också på cent-heterna från en

utredningensEnligtareal- och djurersättningar.raliserad hantering av
denknappast fåde möjliga besparingarnadockuppfattning skulle om-

allaprincipförutsätter ibedömningfattning RRV Deras attanger.som
elimine-medianvärden kanlänsstyrelsemaskostnader ligger översom

drift.med storskaligras
jord-överförandetalarantal skälfinnsDet emot att ettett avsom

ochändamålsenligtJordbruksverkettillbruksersättningama vorenu
samhällsperspektiv.kostnadseffektivt någotdärmed störresett ettur

på-flesta stödenstordriftsfördelarna för depåtaladeDe RRV ärav
med övri-jordbrukslänenjämför allra minstadetagliga endast manom

skill-förviktigarefaktorerförefaller andralänlän. övrigaFör varaga
regio-modell med 8-10skulle, ikostnadsnivå. Samtidigtnaderna i en

fleraomfattandeJordbruksverket, regionerundernala kontor norr-
mindreskulle innebäromfattande tilloerhört Dettalandslän bli ytan.

handläggare,ochmellan lantbrukarepersonkontaktermöjligheter till
hoslokalkännedommindretill lantbrukarna,för försämrad servicerisk

såvälökade kostnader fördärmedochmyndigheten sammantaget myn-
lantbrukare.dighet som

Jordbruks-vidregional organisationmedalternativRRV:s en ny
verksamhet.CAP-delen lantbruksenheternasverket baraomfattar av

och kompetens "omsåledes ha kvarLänsstyrelserna förutsätts resurser
också skall omfatta UlD-sats-rådgivning. dettade så för Omönskar

också ingår i denmiljöprogrammet,ningarna under gemensammasom
stordrifts-deDärmed riskenjordbrukspolitiken, framgår inte. är stor att

direktstöden handläggs ifördelar skulle vinnas störreattgenomsom
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lant-distrikt länsstyrelserna ändå kommer ha kvarmotverkas att attav
de möjligheter till ochbruksfunktioner, samnyttjandeutan av resurser

kompetens finns mellan stödprogram och rådgivnings- ochdagisom
utvecklingsprogram.

handläggningen direktstöden till Jordbruks-Ett överförande avav
vägledandeverket strida den grundprincip varitskulle också mot som
horisontellför den länsstyrelseorganisationen, nämligennuvarande en

all statlig verksamhet län.integration princip ii ettav
bedömer Jordbruksverkets utökade direktivrätt bor-Utredningen att

de skapa förutsättningar för skall kunnatillräckliga Sverigeatt garante-
hanteringen sker efter de krav ställer.EU Utredningenattra som ser

därför föreslå ytterligare åtgärder dettainget skäl i syfte. Detatt nu
finns dock anledning frågan till föremål för förnyadegöra överväg-att
ande blir förknippade med refonneradde reglernär som en gemensam
jordbrukspolitik blir kända. ocksåDet motiverat med utvärderingär en
och Jordbruksverkets styrmöjligheter år 2001,översyn närsenastav
erfarenhet det nuvarande regelsystemet liksom konsek-vunnits av av

jordbrukspolitiska reformen.den Erfarenheter det ad-venserna av av
ministrativa projekt föreslås i denna utredning borde kunnaocksåsom

sådannyttiggöras vid utvärdering.en
anföra principiella skäl både förDet går den modell med vertikalatt

prägladeintegration delar den statliga länsförvaltningenstorasom av
med lantbruksnämnd, ñskerinämnd, länsvägnämnd respek-underetc.
tive verk före år 1991, och den nuvarande. tidigare strukturenDen
möjliggjorde direkt verksamhetenstyrning på länsnivå frånmeren av
respektive statliga myndighet. nuvarande modellen sidanDen å andra
innebär länsstyrelsen kan arbeta med länets utifrånutvecklingatt en
helhetssyn olika verksamheter kandär stödja varandra.

Jordbrukspolitiken, inklusive direktstöd tillEU:s jordbruket, är en
mycket del länens utvecklingsresurser. längeviktig Så statsmakternaav
vill tillämpa horisontellprincipen integration skulle det olyck-om vara
ligt den exkluderades från den samlade statliga länspolitiken.om

Regeringen tillsatte den 29 maj 1997 Utredningen den regionalaom
samhällsorganisationen dir. 1997:80. utredningens direktiv fram-Av
går den bl.a. skall hur samverkan mellan länsstyrelse ochövervägaatt
andra myndigheterstatliga bör utformas för säkerställa effektivatt en
samordning möjligheterna till ytterligare delegeringövervägasamt av
uppgifter till länsstyrelserna.

Mot denna bakgrund utredningen beredd föreslåinteär att attnu
handläggningen direktstöden till jordbruket överförs länsstyrel-frånav

till Jordbruksverket.serna
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Tydliga roller

rollför-ochviktigtuppfattningutredningensenligt attDet är ansvars-
under-tydlig möjligt.blir så Detmyndigheternadelningen mellan som

dubbelar-förmed minskad riskmyndigheterna,mellanlättar samspelet
berörd allmän-lättare förocksådetkompetenstvister. Detbete och gör

ligger.myndighetsåtgärderför olikahet och företag ansvaretatt se var
for-fördelningsfrågor börolikaVid bedömningen strävan attvaraav

rollfordelning:följandetydliga
fondkoordinatordess funktionrollJordbruksverkets styrs somav0

miljöfrågorna.försektorsansvarigtutbetalningsställe,och samt som
samordnarsamordningsfrågor,övergripandeförDet me-svarar
utvecklingenochför regelsystemtodutvecklingsarbetet, avsvarar

ochsäkerställa EU:sförbehövsrutiner att attsomgemensamma
kra-tillgodoses,olika stödenmed deintentioner attstatsmaktemas

lantbrukarnasupprätthålls ochtillförlitlighetochsäkerhetpå attven
ha tillJordbruksverket börlikabehandlingochrättssäkerhet tryggas.

handlägg-säkerheten iföreskriftsrätt tillseuppgift med sin attatt
och li-rättstrygghetupprätthålls,beslutssystemetnings och attsamt

för de sökande.kabehandling tryggas
länsstyrelsernaJordbruksverket ochbiträderRiksantikvarieämbetet0

kultunniljöersätt-för hanteringenkompetensmed erforderlig av
faller inomtillgodosesdebevakar intressenochningarna att som

den löp-deltar iRiksantikvarieämbetetansvarsområde.verkets även
miljöeffekterCAPzsande utvärderingen av

enligtsamrådJordbruksverketsroll besvaraNaturvårdsverkets är att0
Jordbruks-meddelta tillsammansochmiljöstödsförordningen att

utvärderingenlöpandedenRiksantikvarieämbetet iverket och av
Jordbruks-biträder övrigtNaturvårdsverket imiljöeffekter.CAP:s
uppgifttillNaturvårdsverket har inteutredningar.verket olika atti

Jordbruksverketuppgiften ligger pålänsstyrelserna. Denbiträda
sektorsansvarig.som

enskildaoch besluthandläggning iförLänsstyrelserna avsvarar0
förkontrolleradministrativaerforderligainklusivestödärenden samt

Länsstyrelsentill lantbrukama.rådgivninginformation och ansvarar
arbetsfonnemaadministrativaändamålsenligaför finna de mestatt

Jordbruksverketochstatsmakternade direktivförinom somramen
ger.

ochmed lagöverensstämmelsemyndighetsbeslutsPrövningen0 av
domstol.bör ske igällande regelsystem

ansvarsfördel-avvikelser från dennafinns delnärvarandeFör en
Jordbruksverket.ärendenenskildahandläggs vissaning, typert.ex. av

fall.ändringar i dessa Däremotdock inte någraföreslårUtredningen
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dessa avgöranden sker utifrån medvetenviktenpoängteras att en synav
roller. innebär bl.a. uppgifterde myndigheternas Detolika attatt om

länsstyrelser-enskilda ärenden alltid skall åvilahandlägga och besluta i
praktiska skäl talar för lösning.inte starka annanenna om

nuvarandekommit till slutsatsen förutsattharUtredningen att, att
länsförvaltning bibehålls, den nuvarandesamordnadprinciper för an-

arbetsfördelningen huvudsak bör bli gällande också påiochsvars-
område. Utredningens och överväganden moti-jordbrukspolitikens rön
förslag:dock följandeverar

ansvarsför-ställningstaganden frågor arbets- ochKommande i om0
roll-myndigheterna bör bl.a. syfta till förtydligadelning mellan att

emellan. innebär handläggningen ochfördelningen dem Detta att av
beslut ärenden alltid bör åvila länsstyrelserna.enskilda i principi

ha tillräckliga möjligheter fullgöraJordbruksverket måste ettatt an-o
för upprätthålla säkerhet i handläggningssystemet rätts-samtattsvar

likabehandling för de sökande. innebärtrygghet och Det att resurser
bör verket för stärka kapaciteten till rådgivning,omfördelas inom att
kvalitetssäkring och föreskrifter. utvidgade direktivrätten börDen

förnyadbli föremål dels för prövning regelsystemet inären en re-
formerad jordbrukspolitik känt, dels för förnyadärgemensam en

Därvid behovet ytterligareutvärdering och år 2001. böröversyn av
Budgeteringen fáltkontroller bör iregeländringar överprövas. av ses

syfte för oförutsedda kontrollkrav och förskapa attatt utrymme
till riktadeskapa möjligheter kontroller inte berör alla län.som

arbete bör kvalitetssälcras syfte be-Länsstyrelsemas i minimeraatt0
hovet utbetalningskontroller Jordbruksverket.vidav
Överklagandeärenden läns-bör hanteras vid domstol. eller fleraEn0

specialkompetens döma sådana mål första in-i ibörrätter attges
bör ha uppgiften döma andrai instans.Kammarrätten attstans.

samverkaLänsstyrelserna bör vissauppmuntras att typerom av0
ärenden. bedöms kräva ändringar imindre frekventa Detta några

förförordningar bör ligga inom nuvarandenuvarande utan ramar
befogenheter.länsstyrelsernas

Åtgärder effektivare administrationför en

Administrationen direktstöden flera olikatill jordbruket innehållerav
författningar, ochutformning svenska infonnations-moment, t.ex. av

utbildningsinsatser, handläggning, utbetalning.kontroll och beslut samt
kanuppgifterna lösas med varierande ambitionsnivå. ValetDessa av

ambitionsnivå väsentlig faktor i det resursbehovet.är sammantagnaen
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diskuteras ochadministrationens olikaambitionsnivån iDå moment
berörantal krav bör beaktas.fastställs utredningen Dessaatt ettanser

frågor som:
måluppfyllelse.Hög0

sanktionsrisk.Minimerad
myndigheter och lantbrukare.mellanGod kommunikation

anpassning.Regional
regelverk.vid utfonnandehänsynAdministrativ av

Rationaliseringsåtgärder

rad möjligheterhar det framkommitUnder arbeteutredningens atten
föroch därmed minska resursåtgångenunderlätta administrationen

direktstöden till jordbruket. Utredningenhanteringen presenterar enav
ansökning-syftar felfrekvensenfrämst till minska irad förslag attsom
andra för-också antalhandläggningstidemaoch därmed ettmenarna

får ankomma de berördadet påenklingar. Utredningen att myn-menar
alltsåställning till de olika förslagen,digheterna själva taatt sna-som

uppslag för vidare prövning.betraktaärrast att som
förslagUtredningens är:

konsulter.Utbildning och "licensiering av
kommunikation lantbrukarna.Förbättrad med

Utbetalningsbesked till lantbrukarna.
Förbättrad information.

kunskapsspridning.modell förEffektivare
vid korrekt ansökan.utbetalningSnabbare

Fältkontrollverksamheten.
för minska antalet fel.SAM-blankettenFörtryckta data i att

skiften.Blockareal stället föri
administrationFörenklad UID-programmen.av

Förenklade milj öersättningar.

IT-stödet

IT-stödet de viktigaste medlenvidareutvecklingEn attär ett un-av av
derlätta jordbruksersättningarna. På sikt måstehanteringen manav

ifyllande blan-kunna hela handläggningskedjan frånräkna med att av
datori-ketter enskilde lantbrukaren till EG-kommissionenhos den är

serad. det därför viktigt IT-stödet blir såUtredningen äratt attanser
användarvänligt och resursbesparande för samtliga användargrupper

föreslår följande för utveckla IT-möjligt. Utredningen insatser attsom
stödet:
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utvecklingsråd föruppdrag inrättabör få iJordbruksverket att ett0
lantbrukar-ochför länsstyrelsernaföreträdare ocksåIT-frågor med

och utvecklingsar-förändrings-uppdrag ledaiRådet bör ha attna.
IT-området.betet på

förstaIT-stödet bör ske i två Den etappenUtvecklingen etapper.av0
kräver någonåtgärder hög prioritet intebör omfatta om-mersomav

försökabörBlandombyggnad sä-fattande annatsystemet. manav
kerställa

IT-säkerhet,krav påuppfyllnadfull EU:sav-
statistikdatabas,utveckling av en-

tillgänglighet för länsstyrelserna,förbättrad-
jordbniksföre-berörlänsstyrelserna till alla datatillgång hos som-

länet,detitag egna
direkt ifylla ansökanjordbruksföretag i sinunderlättande för att-

dator,
oavsiktligakan undanröjasökanden till felkoderförtillgång som-

misstag.
genomgripande ombyggnadförPlaneringen systemet,avmeren0

kravtill debedrivas parallellt med ochlbör stegsteg anpassas
börförändringar det arbetetställas i CAP. Ikommer att manavsom
säkerhettillgänglighet,användaranpassning,ytterligareprioritera

och snabbhet i systemet.

Resursfrågor

mellanskillnaden fördelar uppfattningRRV:sUtredningen är storatt
hänsynsedanhandläggningskostnader. gällerDetlänsstyrelsemas även

verksamheten.förutsättningar förtagits till skillnader i yttre
syftar tillantal förslagbetänkandetframför iUtredningen attett som

Sverigejordbrukspolitik iEU:sadministrationengöra gemensammaav
genomförandetunderlättaresurskrävande.enklare mindre Föroch att

följande:dylika föreslår utredningenåtgärderav
medver-genomföras medutvecklingsprojekt börEtt administrativt0

skall syfta tillbl.a.Jordbruksverket och länsstyrelsernakan somav
att

tillva-hittillsvarande handläggningerfarenheternade bästa tasav-
länsstyrelser,tillgängliga för allaoch görsra

vidare-används förmöjliga och expertisbästa interna attexterna-
vidvid såväl länsstyrelsernautveckla administrativa rutiner som

Jordbruksverket,
lantbrukarna,och hög servicenivå tillförsäkraslikabehandling-
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kontroll hålls likvärdig ochoch påsäkerhet handläggningi en-
och alla berörda myndigheter,hela landet hoshög nivå i

för-Jordbruksverket och länsstyrelsernamellandubbelarbete-
hindras,

föranledasarbete kanmyndigheternasförändringarde avsomav-
förbereds.analyseras ochförändringenförestående CAPden av
tillgängligaförfinansieras inombedöms kunnaProjektet t.ex.ramen

eller särskildautvecklingsprojekt länsstyrelsernainommedel för
kontrollfimldionema imedel för stärka staten.att

till genomföra bespa-få uppdrag år 2001Länsstyrelserna bör i att
handläggningskostnadema, bl.a. medtioringar på minst procent av

skallföreslås detta betänkande.åtgärder i Dettahjälp sådana somav
de olika stöden.avkall kvalitetsmålen iske påutan att ge

har handläggningskostnader liggerlänsstyrelser överDe somsom
des-uppdragolika stödtyper bör få i reduceraförmedianvärdena att

tredjedel till årmerkostnader med minst 2001.ensa
budgetberedningenbör beaktas vid delssparbetingOvanstående

läns-Regeringskansliets beredninglänsstyrelserna, dels vidinom av
ramanslag.styrelsernas

omfördelningredovisa hurbör få uppdragJordbruksverket i att en
utbetalningskontroller tillbl.a.verket kan ske fråninomav resurser

länsstyrelserna.och rådgivning tillutökat stöd
avgift handläggningmöjlighet förbör fåLänsstyrelserna utatt ta en

fast-Jordbruksverket särskildenligtfält milj öersätmingar,i en avav
för-dettaytterligare juridisk prövning visarställd äratttaxa, om en

enligt med regelsystem.EU:s
företrädare förbudgetberedning bör tillsättas med Rege-särskildEn

för fortlöpandeoch länsstyrelsernaJordbruksverketringskansliet, att
refonneringbudgetmässiga konsekvensernaanalysera de avav en

budgetbehandlingen för åren och 2001.förbereda 2000CAP och
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och därtill hörandedirektstödEU:s2

regleringar

Inledning2.1

stöd ochdirektstöd finns i dag mångfaldförInom EU:s en avramen
lantbruket.ersättningar till

förbeskriver inledningsvis de olika instansemasDetta avsnitt ansvar
berör-administrationen direktstöd och de regleringar harEU:s somav

Därefter följer beskrivning stöden och reglering-med dessa.ing en av
rättvisande bild de komplexitet- och därmed denFör att avarna. ge en

direktstöden tilladministrativa belastningen präglar flertaletsom av-
rele-jordbruket, regelsystemet relativt detaljerat. Vidare harredovisas

från länsstyrelserna redovisats.synpunktervanta
EU-stödenbra överblick hanteringenFör såatt av somge en av

foderareal, mjölk-möjligt, hanteringen ansökanredovisas även omav
block-djurmärkning, centrala databasen för nötkreaturkvoter, samt

därtill hörande kartavgift.kartesystemet med
direktstöd till jordbruket i Sverige framgårStorleken på EU:s ta-av

bell

åren 1995-1999,direktstöd till jordbruket i SverigeTabell 1 EU:s
miljoner kronor

999996 I 997 1998 1U-stöd 1995 1E
200Arealersättningar 3 448 3 834 3 671 3 600 3

Djurbidrag ochinkl. BSE
kalvslaktbidrag 788 669 740 695295
Miljöersättningar 505606 643 1 291 l 768 2
Kompensationsbidrag 595492 612 61 1 595
Nationellt stöd Sverige 380 294 31 31 l 31 llnorra
Stöd jordbrukaretill 32 21 34 35unga -

revalve-förKompensation
ring 158- -- -

Summa EU-stöd 5 221 6 203 6 574 206 7 3417
Källa: Jordbruksverket.
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ansvarsfördelningAdministrativ2.2

2.2.1 EU

for imp-6generaldirektorat 6 DGEU-kommissionenInom ansvarar
strukturpolitik.jordbruks- ochlementeringen EU:sav

direktoratuppdelat i tolvanställda,000har lDG är somcasom
jordbrukspolitiken. Inomdendelarhanterar samtliga gemensammaav

kontrollerarbl.a. kontinuerligtrevisionsenhetfinns ocksåDG 6 somen
direktstöd enligtEU:ssköter administrationenmedlemsländernaatt av

fastlagda förordningar.
revisionsverksamhet ibedriverLuxemburgiRevisionsrätten även

medlemsländerna.de enskilda

Regeringskansliet2.2.2

regering-förJordbruksdepartementetregeringskanslietInom ansvarar
Jordbruksver-tillresursfördelningensakfrågornahantering samtens av

ärendenberedningendeltar ikulturdepartementenket. Miljö- och av
förInrikesdepartementetkulturmiljövård.ochmiljö-rör ansvararsom

medelsfördelningen till dessa.myndighetsrolllänsstyrelsernas samt
gäller den totalaövergripande roll vadharFinansdepartementet me-en

delsfördelningen.

Jordbruksverket2.2.3

förvaltningsmyndighet och regeringenscentralJordbruksverket är ex-
området. Ver-livsmedelspolitiskajordbruks- ochdetpertmyndighet på

funktionsansvarigochjordbruk rennäringket har för ärsamtansvar
förockså huvudmanlivsmedelsberedskapen. Verketmyndighet for är

landets distriktsveterinärer.
fö-bevaka,jordbrukspolitikenJordbruksverket attomsätter genom

ersättnings-information, hanterasamordna, spridareslå förändringar,
uppföljning och kontroll. Inombedrivaoch regleringssystem samt an-

sektorsmyndig-antal centralasamverkar verket medsvarsområdet ett
myndigheter.heter regionalaoch

inriktad på till-hög gradverksamhet iJordbruksverkets är numera
beslutandestödsystem. Verketregleringar ochlämpning EU:s ärav

exportbidrag,området för intervention,for åtgärder inommyndighet
direkt-beslutande förLänsstyrelsernamjölkkvoter och bidragsrätter. är
stöd.nationellaför handjursbidragen vissastöden med undantag samt
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Jordbruksverket Sveriges enda godkända utbetalningsställe förär
stöd finansieras EUGFJ Europeiska utvecklings- och garanti-som av :s
fonden för jordbruket garantisektion. harRegeringen beslutat att ver-

skall för samtliga utbetalningar stöd från jordbruksfonden,ket svara av
sådana stöd finansierasdvs. för utvecklingssek-EUGFJäven som av :s

strukturprogramtion. vissa för ochFör Sverigeärsom gemensamma
grannländer s.k.eller flera Interreg-program dock berördaett svarar

länsstyrelser för utbetalningarna. Utbetalningsställets huvuduppgifter är
godkännande, verkställande redovisning utbetalningar.samt av

Jordbruksverket också fondkoordinator, dvs. samordningsorgan.är
verket har samordningsansvarDetta innebär för samtliga EU-stödatt ett

under garantisektionen. Uppdraget innebär sprida information ochatt
riktlinjer, harrnoniseradfrämja tillämpning gemenskapsreglemaen av

fullständig förteckningha alla redovisningsuppgifteröversamt att en
EU-kommissionen kräver för statistik och kontroll.som

Jordbruksverket organiserat i sju avdelningar med i genomsnittär
fyra enheter vardera. finns fyraDessutom stabsenheter direkt under
verksledningen.

Antalet sysselsatta 724 årspersoner år dist-1997, inkluderatvar ca
riktsveterinärerna.

2.2.4 Naturvårdsverket

Naturvårdsverkets insatser gäller främst miljöersättningama och verket
deltar därvidlag yttranden med anledning samråd/remisser.genom av
Detta gäller bl.a. förslag till förordningstexter och föreskrifter samt ut-
redningar. Jordbruksverket skall samråda med Naturvårdsverket detnär
gäller ytterligare föreskrifter avseende vissa miljöersättningama tillav
åtgärder bevarar odlingslandskapets biologiska mångfald och kul-som
tunniljövärden tilloch åtgärder skyddar särskilt miljökänsligasom om-
råden. Naturvårdsverket deltar också i Jordbruksverkets referensgrupp
för miljöersättningar, Utbildning, information och demonstrationspro-
jekt UID och för kampanjen Markemas Mångfald. Naturvårdsverket
deltar också arbetsgrupper föri ersättningsformer, falli närnya rege-
ringen föreskrivit samråd eller liknande med Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket deltar utredningeni svenskt miljö-ett nyttom
för jordbruket för åren 2001-2005 uppföljningen ochsamtprogram

utvärdering miljöeffekterna den jordbrukspolitiken,av av gemensamma
där Jordbruksverket rapporteringsansvarigt. Naturvårdsverket harär ett
särskilt för vissa delar i det Jordbruksverket,ansvar program som
Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet utarbetat för verksam-
heten.
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seminarier ochinternationellaNaturvårdsverket i vissadeltarVidare
Miljö-tillfaktasammanställningaranalyser ocharbetsgrupper görsamt

agerande.för regeringensunderlagdepartementet som

Riksantikvarieämbetet2.2.5

Riksantikvarie-deltarersättningamaadministrationendet gällerNär av
remisser/samrådolikasigochreferensgrupper överämbetet i yttrar om

samråda medskallJordbruksverketföreskrifterändringar m.m.av
landskapetsåtgärder bevararbeträffandeRiksantikvarieämbetet som

ochför UIDkulturmiljövärde. Inommångfald ochbiologiska ramen
Riksantikvarieämbetet imedverkarMångfaldMarkemaskampanjen

referens-ochkurser, arbetsgruppkursmaterial, deltar iutarbetande av
Ämbetet med-artiklarinformationsmaterial,utarbetarsamt m.m.grupp

kontrollkurser.vidverkar även
utvärderingenkontinuerligt imedverkarRiksantikvarieämbetet av

med övrigatillsammanstill jordbruketdirektstödenmiljöeffekterna av
utvärderinglämnadesUnder år 1997verk. ävenberörda aven egen

Ämbetet iRB96. representerattill regeringen ärmiljöersättningama
för jord-svenskt miljöprogrammedarbetarden utredning ett nyttsom

2001-2005.periodenbruket för

Riksrevisionsverket2.2.6

VerketSverige.irevisionsorganetnationelladetRiksrevisionsverket är
åtagandenstatligaochverksamhetsed, statligfastställdenligtgranskar,

ochårsredovisningmyndigheternaseffektivitetssynpunktfrån samt
tillför-redovisningbedömasyfte ärredovisning iunderliggande att om

möjlighetRiksrevisionsverket harrättvisande.räkenskapernalitlig och
begär.regeringengranskningarutföraersättningatt mot som

olika de-effektivitetsrevisionenprioriterar inomRiksrevisionsverket
granskar underochdå kompetensoch byggerpartementsornråden upp

sedan EU-jordbruksområdethar granskatVerkettid.begränsaden
verketdirektstöden harVad gäller1995-1998.under åreninträdet, dvs.

delsoch regelsystem,administrationarealersättningengranskat dels -
med Expert-EU-inträde, tillsammansefter Sverigesjordbruksstödet -

genomförtdelsESO,ekonomioffentlig ettstudier iför rege-gruppen
Jordbruksde-ochför utredningenredovisats1998ringsuppdrag år som

effektergranskningdelsuppdragPågående ärpartementet. avaven
Sveri-ieffekter CAPgranskningdelsmiljöersättningar,vissa avaven

ge.
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Länsstyrelserna2.2.7

huvuddelen direktstöd till lantbrukar-hanterarLänsstyrelserna EU:sav
stöd. Länsstyrelserna har själva möjlighetoch fattar beslutäven omna

organisationen för stödhanteringen skallbestämma hur ut.att se
och har hittills länsstyrelsemaschecklistor varitRutinbeslcrivningar

Jordbruksverketår 1998 har regeringen givitunder rätt attansvar, men
vidhandläggningen skall ske länsstyrelserna. Motivetdirektiv hurutge

krav på enhetlig hantering. arbets-till denna direktivrätt EU:s Enär
där länsstyrelserna representerade,Jordbruksverket, ocksåvid ärgrupp

kommer kraft under årfram rutinbeskrivningar träda iarbetar attsom
rapportmallarkring rutinbeskrivningar,1999. arbeteEtt gemensamma

tidigare.har också skettm.m.
ansökningar mellan länsstyrelserna. Samt-varierarHanteringen av

länsstyrelser ankomststämplar först ansökan och sänderliga mot-ut en
Därefter flertalet länsstyrelser förstatagningsbekräftelse. gör an-en

handlägga.komstgranskning för klara ansökan möjligäratt ut att att
Målsättningen för de flesta länsstyrelser därefter registreraär samt-att

sedan praktiken har det visatliga uppgifter för handlägga ansökan. Iatt
innehåller sådetta förfarande svårt, då många ansökningarsig äratt

uppgifterkräver handläggning ochmånga fel det registreringattatt av
flertalet länsstyrelser uttrycktsker parallellt. detta sammanhang harI

antaletönskemål utökad förtryckning blanketterna för minskaattavom
fel.

s.k. SAM-blankettenansökningar denHandläggningen av genom
huvudsak generalistprin-stödansölmingar bygger i påsamordnade

ochsamtliga stödornrådendvs. handläggare hanterarcipen, taratt en
länsstyrelser läm-hjälp specialisthandläggare där så erfordras. Vissaav

alltstödansökningar, framförhandläggningen vissadirekt övernar av
hand-specialisthandläggare.vid miljöersättning, till Iansökningar om

brukarskiften, överlåtel-också beslut sanktioner,läggningen ingår om
särskildhar enligt förvaltningslagenLänsstyrelserna ocksåetc. enser

ansökanskyldighet kommunicera med lantbrukaren något i äratt omi
oklart.

enskildabedriver också informationsverksamhet tillLänsstyrelserna
trycksaker,lantbrukare och konsulter. sker i formDetta av annonser
också hus" ioch informationsmöten. Vissa länsstyrelser har "öppet

samband ansökningstiden under våren.med
skild frånEU särskilda krav på all handläggning skallställer att vara

rådgivning till lantbrukarna det finns inbyggda kontrollmomentsamt att
för s.k. tvåpersonshantering.att garantera

också för fáltkontroll länet, förLänsstyrelserna all i ävenansvarar
frånde stöd direkt Jordbruksverket. Jordbruksverketsökssom svarar
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kravför utbildning denna personal. har striktasamordning och EUav
fältkontrollen har delaktig handläggningpå utför inte varit idenatt som

aktuella Under har Jordbruksver-eller beslut för den ansökan. år 1998
länsstyrelserna utöka kontrollverksamheten.ket utfärdat direktiv till att

ökade kostnader detta medfört ochproblemet med deFör lösaatt som
förutses vid länsstyrelsernas ordinarie anslagsgivning,inte kunnatsom

tillskjutithar Inrikesdepartementetregeringen via extra resurser.
Jordbruksverketshandläggning kontrollerasLänsstyrelsemas av

utförs Riksrevisionsverket ochrevisionsenhet. Revision ävenegen av
EU:s revisorer.

sker med IT-stöd inom det s.k.Handläggningen IAKS-systemet.-
drift underhållJordbruksverket för uppbyggnad, och IT-avansvarar i

stödet. Jordbruksverket delar behörigheter efter ansökan från länssty-ut
1direktuppkoppling centraldator vidrelsen. IT-stödet sker via mot en

samtliga data hämtas lagras.Jordbruksverket i Jönköping där och
hanterar också administrationen blockkartoma.Länsstyrelserna av

lantbrukarnadels skall till de rättelserDetta innebär att attman se som
lant-dels kartavgift tillinkommer med förs in, sända beslutatt ut om

brukaren kassera in avgiften.samt att
del miljöersättningsprogrammet,UID-verksamheten, ärsom en av

syftar miljöfrämjande åtgärder inomtill stimulera lantbrukarna tillatt
bedrivslantbruket kompetenshöjande Verksamheteninsatser.genom

konsulter,dels med personal från länsstyrelserna, dels med inhyrda
verksamheten rekvirerasHushållningssällskapen. förResursemat.ex.

från länsstyrelsen eller lämnatJordbruksverket efter det att annat organ 2
för UID-verksamheten för kommandein detaljerad plan år.en

UID-verk-Länsstyrelserna upplever generellt hanteringenatt av
betungande ochsamheten alltför detalj styrd och administrativt öns-är

för-frihet för länenkar därför redovisningsregler ochenklare större att
UID-verksamheten.dela använda föroch resurserna

Lantbrukarna2.2.8

de olika ochDet lantbrukarna har ansöka ersättningamaär attsom om
det för dessahuvudsak den s.k. SAM-blanketten användsiär an-som
sökningar.

kon-har möjlighet bekostnad hjälpLantbrukama påatt taegen av
sulter. viktigaste konsultföretagen Konsult Hus-De LRF ABär samt
hållningssällskapen.

lantbruksföreta-Konsult erbjuder rådgivningstjänster tillLRF AB
kontorhar lokalkontor landet och på varjeFöretaget 135 iruntgen. om

finns EU-råd-eller handläggare specialiserade på .äretten par som .
.



direktstöd och därtillSOU 1998: 147 hörandeEUss regleringar 27

givning. Sammanlagt 200 företagets 300 anställda har denna1av spe-
cialisering och huvudsakligen EU-rådgivningsig under ansök-ägnar

från februariningsperioden, dvs. till april. Konsult uppskattarLRF AB
hälften lantbruksföretagen ansöker EU-ersätt-änatt mer av som om

också söker någon form konsulthjälp.ningar av
Hushållningssällskapen, finns i i län, utförde årvarjestort settsom

1998 konsultinsatser för 3 400 stödansökningar.ca

och regleringama2.3 Stöden

Arealersättning2.3. l

Arealersättningen infördes för kompensera förlantbrukarnaatt
prissänkningar beslutades år 1992. Stödet finansieras helt EU.som av
Arealersättning helalämnas i landet. odling ochFör oljeväxterav
oljelin lämnas ersättningingen i Sverige.norra

Arealersättning kan sökas de jordbrukare odlar ersättnings-av som
berättigande grödor, dvs. spannmål, oljeväxter, baljväxter och oljelin.

totala åkerareal jordbrukare förDen minsta kan söka arealersättningen
0,3 ha.är
Arealersättning lämnas för areal livsmedels- ochtagitsäven som ur

foderproduktion. areal gäller jordbruksskifteFör normaltuttagen att ett
måste ha och hålla bredd för tillminst 0,3 minst 20 berättigaattvara m
arealersättning.

Jordbrukare ansöker arealersättning skall välja antingen detsom om
förenklade eller det generella för årProgrammen väljsprogrammet. ett

kombineras. det förenkladei och kan inte Inom läm-taget programmet
arealersättning maximalt för areal avkastningmotsvararnas en som en

på 92 det förenklade finns markinget krav påIton. programmet att ta
livsmedelsproduktion för få arealersättning. Jordbrukareatt sö-ur som

ker det förenkladeersättning inom kan därför fäinteprogrammet er-
för areal.sättning Dessutom lämnas endast med detersättninguttagen

belopp förgäller spannmål, vilken ersättningsberättigandeoavsettsom
gröda odlas.som

Det generella förknippat med krav på delärprogrammet att ta av
åkermarken livsmedels- och foderproduktion uttagsplikt. denFörur

arealen lämnas generellaersättning. Det ocksåuttagna ärprogrammet
förutsättning för få de högre ersättningsbeloppen för oljeväxter,atten

baljväxter och oljelin. Uttagsplikten för femår 1998 denär procent av
totala areal brukaren söker för.ersättning årFör 1999 är uttags-som

Ävenplikten ändrad. jordbrukare uppfyller villkoren för det för-som
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generellakan välja detenklade programmet attprogrammet genom
för respektive år.uppfylla uttagsplikten

ellereller odlas med industri-antingen trädasareal kanUttagen
helst jord-till någonmark får användasTrådad inteenergigrödor. som
andrasärskilt stöd medspånadslin finnsbruksproduktion. För ett reg-

bekämp-användningen kemiskaocksåregler finnsler. Särskilda avom
trädad mark.gödselspridning påningsmedel och

Utbetal-länsstyrelserna.och kontrollbeslutHandläggning, görs av
Jordbruksverket.ning görs av

SAM-blanketten.viaAnsökan sker
arealersättningenhandläggningenuppleverLänsstyrelserna att av

relativtdeninledande åren ochefter dehar konsoliderats äratt nu
okomplicerad.

energiskogför anläggningStöd2.3.2 av

Stödetmed energiskog.areal planterasStöd förlämnas uttagen som
finansieras Sverige.helt av

SAM-blan-bilaga tillhela landet och söks vialämnas iStödet en
stöd. Utbetalningfattar beslutketten länsstyrelsenhos görs avomsom

Jordbruksverket.
det där-med vilket innebärmottagits intresse,Stödet har attsvagt

administrativ betydelse.med mindreär av

på åkermarkskogsplanteringStöd för2.3.3

tillåkermark berättigarskog påför planteringStöd lämnas somav
hälftenhälften och tillStödet finansieras till EUarealersättning. avav

Sverige.
miljöersätt-Götaland och Svealand därde delarStödet lämnas i av

för odlingslandskap inte lämnas.ning öppet
länsstyrelsenSAM-blanketten hosbilaga tillStödet söks via som

Utbetalning Jordbruksverket.fattar stöd.beslut gör avom
det där-med vilket innebärStödet har mottagits intresse, attsvagt

betydelse.med mindre administrativär av

2.3.4 Djurbidrag

kött-sänktakompensera producentema förDjurbidragen syftar till att
landet.och lämnas i helapriser. Djurbidragen finansieras helt EUav
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2.3.4.1 Handjursbidrag

Handjursbidrag lämnas för handjur tjurar och stutar uppnåttsom en
ålder,viss hållits i producentens besättning viss tid och harsom en som

slaktvikt på minst 200 kg.en
Sverige bidragskvothar på 226 328 handjur för år 1998. Omen

denna kvot överskrids minskas antalet bidragsberättigande handjur per
producent proportionellt.

Producenten skall leverera minst två bidragsberättigande handjur till
slakt under år 1998.

Producenter söka handjursbidrag skall skicka inattsom avser an-
mälan till Jordbruksverket. Anmälan skall ha kommit in före det första
slakttillfället. Utbetalningen bidrag grundas på de uppgifterav om
slaktade handjur slakteriema skickar in till Jordbruksverket.som

Vid kontroll skall producenten kunna styrka de handjur haratt som
skickats till slakt eller blivit exporterade uppfyllt villkoren avseende
ålder och hållandeperiod, djuren i besättningen journalförda enligtatt är
gällande djurenregler, korrekt märkta villkoren för fo-äratt samt att
derareal uppfyllda.är

Handjursbidraget beslutas Jordbruksverket och betalas tillutav pro-
ducenten den juni efter30 året slakttillfället. delutbetalningEnsenast
motsvarande högstaviss andel 60-80 procent bidragsbeloppeten av
för producentens bidragsberättigande djur, kan enligt regler betal-EU:s

i slutet bidragsåret. Delutbetalningen omfattar djur slaktadeutas av
september 1998.t.o.m.

2.3.4.2 och dikobidragAm-

Sverige har landskvot på 155 bidragsrätter000 för och dikor.en am-
En producent kan inte få bidrag för fler och dikor vad denne haränam-
bidragsrätter för.

Am- och dikobidrag kan sökas för och dikor köttras,äram- som av
eller korsning med sådan och ingår i besättning avseddav ras, som en
för uppfödning kalvar för köttproduktion. För närvarande räknas allaav
svenska nötlcreatursraser ochJersey Ayrshir köttras. Dräkti-utom som

kvigor får inte och dikor i ansökan. be-Däremottasga upp som am-
höver korna inte ha kalvat ansökan och dikobidragnär görs.om am-

För få och dikobidrag måste producenten under minstatt am- sex
l månader följdi i sin besättning hålla minst det antal och dikoram- som
l denne söker bidrag för.

ölkproducenterMj levererar mjölk eller mjölkprodukter och harsom
mjölkkvot överstigande 120 kg000 inte berättigade till ochären am-

.
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förbinderdikobidragochansökerProducenterdikobidrag. om am-som
kg.överstiger 120 000denmjölkkvot såöka sinsig inte attatt

blankett.särskildsker viastödAnsökan om
och dikorförnationellabidragsrätterAnsökan reserven am-urom

Jordbruksverket.hosgörs
länsstyrelserna.kontrollstöd ochbeslut görsHandläggning, avom

Jordbruksverket.Utbetalning 1görs av
handlägga.enkeltgenerellt stödet guppleverLänsstyrelserna är attatt

bidrags-överlåtelserreglernaframförts gällerproblemDe avomsom v
skall fyllashur dikomas ID-nummerinstruktionerrätter samt om

Tackbidrag2.3.4.3

bidrags-denne harantal tackorför detfå bidragkanproducentEn som
för.rätter

tackor.alltid omfatta minst 10ansökan måsteEn
särskild blankett.Ansökan sker via

Utbetal-länsstyrelserna.kontrollochbeslutHandläggning, görs av
Jordbruksverket.ning görs av

handlägga.enkeltlänsstyrelsernagenerelltStödet upplevs attsomav

Extensiñeringsbidrag2.3.4.4

kanhandjursbidragdikobidrag ellerochfår utanProducenter am-som
företagetdjurtätheten påextensiñeringsbidragfåsärskild ansökan om

högreunder året. Ettfoderarealhadjurenhetermindre 1,4är än per
dju-1,0mindredjurtätheten änkan beviljas ärextensiñeringsbidrag om

renheter ha.per
Utbe-länsstyrelserna.handjurbeslut ejoch görsHandläggning av

Jordbruksverket.talning görs av
ochansökanhanteringsärskild ytterligare ärinnebär ingenStödet av

länsstyrelserna.betydelse föradministrativdärmed ringaav

Kalvslaktbidrag2.3.4.5

kommernötköttmängdentill minskasyftarKalvslaktbidraget att som
efter år 1998.Bidraget upphörmarknaden.påut

för importe-ellerfödda i Sverige,för kalvarlämnasBidrag ärsom
slaktvikt fårKalvensdagar.Sverige i minst 90rade hållits ikalvar som

kg.inte överstiga 88
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Ansökan kalvslaktbidrag producenten skickargörs attom genom en
särskild blankett med slaktbilen djuren hämtas. Slakteriet komplet-när

ansökan med slaktvikter, slaktnummer, slaktdatum, djurslag ochterar
eventuell veterinärmärkning och vidarebefordrar den till Jordbruks-
verket.

Ansökan skall ha kommit tillin Jordbruksverket inom veckortre
från det kalvarna slaktades för bidrag skall kunna beviljas. Utbe-att att
talning sker Jordbruksverket normalt inom fem månader från ansök-av
ningstillfállet.

2.3.5 Kompensationsbidrag

Regionala formstöd i kompensationsbidrag lämnas södra ochiav
mellersta skogs-Sveriges och mellanbygder kompensation försom
högre produktionskostnader. Inom stödområdena 1-3 i Sverigenorra
lämnas regionala bådestöd kompensationsbidrag och natio-som som
nellt stöd. Miljöersättning för odlingslandskap kanöppet också sägas
ha regionalpolitisk betydelse.en

Ansökan kompensationsbidrag och nationellt stöd för getter,om
smågrisproduktion, potatis, bär och grönsaker denigörs gemensamma
SAM-blanketten. stödområdenaInom il-3 Sverige har under årnorra
1998 ansökan kompensationsbidrag nationellt stöd kunnatsamtom
lämnas in övriga stöd i SAM-ansökan. Skälet tillän detta attsenare var
få förlängd ansökningsperiod och därmed minskad inlåsningsef-en en
fekt för slaktdjur till följd för hållandetid för djur stödsystemetav som
söks för.

EU:s medñnansieringsgrad 25 dock 50 målom-är iprocent procent
råde 6 mellanoch varierar lqonorl 640 och 400 kronor stödenhet.per

högreDet beloppet tillämpas i och mellersta Sverige.norra
För kunna få kompensationsbidrag krävs lantbrukarenatt åtar sigatt
bruka ha jordbruksmarkminst åker eller betesmarkatt inomtre ett

stödområde fem from.i minst år den första stödutbetalningen.
Handläggning, beslut och kontroll avseende de regionala stöden

länsstyrelserna. Utbetalninggörs Jordbruksverket.görsav av
Stödet upplevs generellt länsstyrelserna enkelt handlägga.attav som

Några länsstyrelser upplever dock kontrollerna på plats mycketatt är
tidsödande då alla djur på gården måste kontrolleras.



SOU 1998: 147regleringarhörandedärtilldirektstöd och32 E Uss

stödNationella2.3.6

ochsmågrisarmjölk, slaktsvin,produktion ägg,förStödet lämnas av
istödområdena l-3grönsaker inomochbärpotatis,för nor-samtgetter

Sverige.heltfinansierasstödennationellaSverige. De |avra
ha jord-bruka minststödetdelför få tremåsteLantbrukaren att av

lansökerSverige. Denistödområdena l-3bruksmark inom somnorra j
förekonomiskaha detvidare ansvaretmåsteför djurstödnationelltom

djuren. -
ålders-statligharjordbrukaretilllämnas intestödNationellt som

förtidspension.helellerpension
ochpotatis, bär grön-smågrisprodulction,förstöd getter,Nationellt

länsstyrelserna.stödSAM-blanketten. Dessa prövassaker söks i av
äggproduktionoch prövasslaktsvins-mjölk,förstödNationellt av

beställaskanblankettersärskildapåsöksStödenJordbruksverket. som
Jordbruksverket.från

bärpotatis,stöd förnationelltansökanför1998årdatumSista om
1998.den 6 majochsmågrisproduktiongrönsaker,och getter var

Jordbruksverket.Utbetalning görs av

Foderareal2.3.7

tillgänglig förharproducentjordbruksmarkFoderareal denär som en
jordbruksmarkarrenderadochägdBådedjur.uppfödning sina egnaav
avtalharproducenten nytt-jordbruksmarkräknas liksomin, omsom

janderätt för.
producenteranmälasFoderareal behöver somav

djuren-för fler l5dikobidragoch änellerhandjursbidragsöker am-0
tackor,ochmjölkkoreventuellaheter inklusive

extensiñeringsbidrag,vill ha0
för djur,kompensationsbidragsöker

områden.mindre gynnadeitill producentertackbidragvill ha extra0 i

öersättningarMilj2.3.8

Generellt2.3 .8. 1

periodomfattaråtagandetgenerelltgälleröersättningamamilj attFör en
gälleråtagandetdäroch småvattenvåtmarkerUndantagetpå fem år. är
kost-debetalning förMiljöersättningamaår. utgörperiod på 20 enen

eller förmedförlantbrukaremiljöinsatserutförandetnader enavsom
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kompensera för den inkomstminskningatt visst miljöåtagandeettsom
leder till. Miljöersättningama finansieras till hälften ochEU tillav
hälften Sverige. För ersättningar överskrider det maximalaav som er-
sättningsbeloppet finansieras det överskridande beloppet nationellaav
medel i vissa fall. Inför år 1998 har reglerna för flera miljöersätt-av
ningarna ändrats på antal punkter.ett

Två miljöersättningar har införts under år 1998, dels ersättningnyal
l för resurshushållande konventionellt jordbruk REKO, dels ersättning

för återskapande slåtterängar.l Inför år bereds1999 för närvarandeav
med kommissionen ersättning för bevarande samiskaen natur-ny av

renskötselornrådet.och kulturmiljöer i
Ersättning lämnas i mån tillgång på medel. Om anslagna medelav

inte räcker för vissa ersättningsfonner kan regeringen beslut be-ta om
gränsningar ersättningama.av

i Lantbrukare har beslut någon miljöersättningett kan ansökasom om
hos länsstyrelsen ändra detta till utökatatt miljöåtagande.ett annatom
Ansökan får under pågående stödperiod.göras förutsättningEn för att
länsstyrelsen skall kunna godkänna ändringen denna innebärär att up-
penbara fördelar för miljön.

Vid Övertagande gäller förutsättning för få miljöersättningattsom
någon brukarna måste ha söktatt utbetalning i SAM-blanketten i rättav

tid. Anmälan Övertagande måste till länsstyrelsengöras densenastom
31 maj eller den 15 juni beroende på vilken del landet ansökan gäl-av
ler för den brukaren skall få miljatt öersättningen utbetald.nye

Om olika miljöersättningar kombineras på skifte kan ersätt-samma
ning betalas till maximalt den medñnansierasut gräns förEU,som av
närvarande högst kronor3 905 hektar åkermark. Stödområdena 1-3per

helt undantagna frånär denna begränsning. Begränsningen gäller inte
heller ekologisk frukt- och bärodling.

En lantbrukare inte kan fullfölja sitt miljöåtagande under helasom
ersättningsperioden skyldig betala tillbakaär den ersättningatt som
betalats vissa fall kanI dock länsstyrelsen medgeut. lantbrukarenatt
inte behöver betala tillbaka ersättningen. Detta gäller lant-om en annan
brukare anmäler sig villig åtagandena enligt de villkoratt ta över som
står i beslutet och länsstyrelsen godkänner övertagandet. brukareEnom

upphör med sitt jordbruk behöver inte betala tillbaka miljöersätt-som
ningen brukaren uppfyllt sina åtaganden för denna miljöersättning iom
minst år och det inte möjligt förtre efterträdarenär åta-överatt taom
gandet. Särskilda regler gäller också för oförutsedda händelser force
majeure.

Ansökan miljöersättning ansökan utbetalning sökssamt viaom om
särskild blankett för varje miljöersättning och skall sändas in tillsam-

med SAM-blanketten, där skiftena finns redovisade. Lantbruka-mans

2 SOU1998:147
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ersättningspe-underårvarje iutbetalningansökadäreftermåste omren
SAM-blanketten.iskervilketrioden

Utbetal-länsstyrelserna.kontrollochbeslut görsHandläggning, av
Jordbruksverket.ning görs av

miljöersättningama utgöruppleverlänsstyrelser att grun-Samtliga
alltframförOrsaken attfinns. ärproblemadministrativatill deden som
krävsöverensstämmelsefullständigochfleråriga attersättningarna är

miljö-Arealer iersättningar. t.ex.skiftesbundnagällervadmellan åren
utrotnings-odlingekologisk samtodlingslandskap,förersättning öppet

åren.mellanprocentandelmed vissavvikafårhusdjursraserhotade
fram-kontrollenadministrativadenviddetriskmedför attDetta stor

kanersättningbesluttill innanmåsteavvikelser rättaskommer omsom
ocksåupplevsmiljöersättningamaolikadeför somReglernafattas.
miljönyttadentillförhållandedetaljerade iochkompliceradealltför

Imedför.detta
miljbeslutlantbrukarensÖnskemål framförtsockså att omhar om
harbaralantbrukaren attsåblankettenpåförtryckas attskallersättning

önskas.utbetalningkryssa i att

betesmarkermångfaldBiologisk2.3.8.2 -

kultur-ochhögaförstärkaoch natur-bevaratillsyftarErsättningen att
betesmarker.övärden imilj

betesmarker.allaförlämnasochlandethelailämnasErsättning
klasserolikadelas in ibetesmarkernaersättningsberättigandeDe

lBrukarenkulturmiljösynpunkt.ochnaturvårds-frånvärdenderasefter
tillhör.betesmarkenvärdeklassvilkenansökanmåste i uppge

kemiskaspridningförbudgenerella mothörskötselvillkoren avTill
täktkonstbevattning samtkalkning,gödsling, avbekämpningsmedel,
vid be-grässvålengällerskötselvillkorgenerella attjord. Somochsten lbuskarträd ochavbetadväl attskall samt avsluttessäsongens vara

ibort.skalligenväxningskaraktär tas
rådgiv-individuellellerutbildningbrukarenerbjuderLänsstyrelsen

eller in-utbildningsådandelta iskallBrukarenbetesskötseln.ning om
miljöer-beslutetde årunderdagminstrådgivningdividuell omsomen

gäller.sättning
endastbetesmarker kanmångfald ibiologiskförMiljöersättning

inomodlingslandskap stö-förmiljöersättning öppetmedkombineras
be-ersättningsforrnemabådafrånersättningkanl-3. Därdområdena

ingår iskiftenpåLandskapselementskifte.förtalas somut samma
kvalifika-kanbetesmarkermångfald ibiologiskförmiljöersättning ge
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tionspoäng i miljöersättning för bevarande värdefulla ochnatur-av
kulturmiljöer, dock inte ersättningspoäng.

2.3.8.3 Biologisk mångfald slåtterängar-

i Ersättningen syftar till bevara och förstärka höga och kultur-att natur-
milj i slåtterängar.

Ersättningen, gäller i hela landet, lämnas för ängarsom som upp-
fyller vissa kvalitetskrav.

De ersättningsberättigande delas in i tvåängama klasser utifrån
deras värden från och kultunniljösynpunkt. Brukarennatur- måste i an-
sökan vilken värdeklass slåtterängen tillhör.uppge

Till skötselvillkoren hör generella förbud spridning kemiskamot av
bekämpningsmedel, gödsling, kalkning, konstbevattning, trädplanter-
ing, tillskottsutfodring betesdjur täkt och jord. Somsamt stenav av ge-
nerella skötselvillkor gäller brukaren skall städa slåtterängen underatt
våren, slå höet under bärga höet två veckor eftersenastsommaren,
slåttem, bort träd och buskar igenväxningskaraktärta användasamtav
endast klippande och skärande redskap vid slåttern.

Utöver de generella skötselvillkoren ställer länsstyrelsen normalt
särskilda skötselvillkor.

i Miljöersättning för biologisk mångfald i slåtterängar kan endast
kombineras med miljöersättning för odlingslandskapöppet inom stöd-
områdena 1-3. kanDär ersättning från båda stödformerna betalas förut

skifte.samma
Inom områdenövriga för miljöersättning för odlingslandskapöppet

går det inte få ersättning från båda ersättningsfonnemaatt för samma
skifte.

Landskapselement på skiften ingår i miljöersättning för bio-som
logisk mångfald i slåtterängar kan kvalifikationspoäng i miljöersätt-ge
ning för värdefulla och kulturmiljöer, dock intenatur- ersättningspo-
ang.

Länsstyrelsen erbjuder brukaren utbildning eller individuell rådgiv-
ning betesskötseln. Brukaren skall delta i sådan utbildning eller in-om
dividuell rådgivning minst dag under den femåriga ersättningsperio-en
den.

2.3.8.4 och kulturmiljöerNatur-

Ersättningen syftar till skötsel värdefullaatt landskapsele-genom av
bevara miljöerment rika på lämningarär från äldre markanvänd-som
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bud-ursprungligaövertecknades denår 1996Underjordbruket.ning i
Ersättningenkulturmiljöer.ochförmiljöersättningfor natur-geten
reserverademedeldockfinnssökanden. Detfördärefterupphörde nya

ochförmiljöersättning natur-beslutredan harjordbrukareför omsom
kulturmiljöer.

brukningsenheter ärfor sådanahela Sverigeilämnas somErsättning
bl.a.det krävsersättning. Förförsigkvalificerakandevärdefullaså att

kvalifice-Vidlandskapselement.värdefullamängdde har minstatt en
elleriliggerlandskapselementmedocksåbrukarenkanringen ta som

betesmark.brukningsenhetensansluter till
derasjämställslandskapselement att re-olikaDe genomtyperna av

ersättnings-Dekvalifikationspoäng.tillräknasförekomstspektive om
till ersätt-på sätträknaslandskapselementenberättigande sammaom

ersättningspoängmångahurefterbetalasErsättning utningspoäng.
har.brukningsenheten

gällerersättningspoängkanlandskapselementsamtligaFör gesom
trädbetas,ellerbärgasochskall slåsårligenmarkvegetationenatt av
ochupplagskall bort, stenigenväxningskaraktär tasbuskaroch avav

grovfodertillfälligt lagratochjordbruksproduktionfrånavfalljord,
sambandkulturhistoriskt attsamtfinnsdetundantagskall borttas om

bruk-alléer,anlagda,elementersättningsberättigande är t.ex.de som
underhållas.skallochningsvägar stenmurar,

kan ersätt-landskapselementallaskötamåsteBrukaren gesom
ansökan.ingått iintedeningspoäng även om

rådgiv-individuellellerutbildningbrukarenerbjuderLänsstyrelsen
in-ellerutbildningsådanskall delta iBrukarenbetesskötseln.ning om

ersättningsperio-femårigaunder dendagminstrådgivningdividuell en
den.

Öppet odlingslandskap2.3.8.5

förhindraochodlingslandskapetbevaratillsyftar om-Ersättningen att
l-5stödområdenaioch lämnasjordbruksmarknedläggningfattande av

medbroförbindelseÖland Gotlandoch öar utansamthelainklusive
fastlandet.

åkerbetesvall påoch samtslåtter-skötselförlämnasErsättning av
betesmark.skötselfor av

forellerfårnötkreatur, getterinnehavkrävs1-3stödområdenaI av
lämnas.skallersättningatt

gödsling,stödområdena l-3 ärbetesmark i attförSkötselvillkoren
skallskiftetutförasfårbekämpning inte attsamtkemiskochkalkning

fårskiftet integäller dessutomoch4stödområdena 5 attbetas årligen. I
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konstbevattnas, grässvålen vid betessäsongenatt slut skall välvara av-
betad träd och buskar betesmarkensamt att gör kan igenatt växasom
skall bort.tas

Skötselvillkoren för vall i stödområdena 1-5 kemisk bekämp-är att
ning inte får utföras, skiften med betesvall skall betas årligen, skiften
med slåttervall skall slås årligen och växtlighet slagits skall fö-som av

bort.ras
Särskilda villkor gäller i stödområdena l-3, där ersättningen baseras

dels på antalet djurenheter inom jordbruksföretaget, dels på hur många
ha vall och betesmark finns inom företaget.som

Inom stödområdena l-3 det möjligt förär skifte få miljö-att samma
ersättning för odlingslandskapöppet och miljöersättning för biologisk
mångfald i betesmarker eller slåtterängar.

Ersättningen kan kombineras med miljöersättning för ekologisk od-
ling miljöersättning för flerårigsamt vallodling på åkermarks-samma
skifte i alla ersättningsområden för odlingslandskap.öppet

Landskapselement på betesmarksskiften ingår i milj öersättningsom
för odlingslandskapöppet kan kvaliñkationspoäng milji öersättning-ge

för och kulturmiljöer.natur- De kan dock inte ersättningspoäng.en ge
Djur ligger till förgrund stöd inom stödområdena l-3 kan ock-som
liggaså till grund för miljöersättning för utrotningshotade husdjursraser

och stöd för djurhållningextra inom miljöersättningen för ekologisk
odling. Beräkningsunderlaget variera dock mellan ersättningama.

2.3.8.6 Extensiv vall och skyddszoner

Ersättningen syftar till minska växmäringsläckageatt och frånerosion
åkermark till främja flora och fauna.samt att

Ersättning för extensiv vall lämnas i de delar Götaland ochav
Svealand där miljöersättning för odlingslandskapöppet lämnas.inte
Ersättning för skyddszoner lämnas helai Götaland och Svealand.

Extensiv vall skall anläggas på åkermark direkt ansluter tillsom en
ersättningsberättigad Ävenskyddszon utmed vattendrag. skyddszonen
skall på åkermark. Vissa kommuner dock undantagna fr.o.m.är årvara
1998.

Den extensiva vallen och skyddszonen får inte brytas förrän på
hösten det sista året i ersättningsperioden. Datum för tidigaste datum
kan variera mellan de län tillhör ersättningsberättigat område.som

Skötselvillkor för den extensiva vallen kemisk bekämpningär att
inte får utföras, endast stallgödsel tillåten och kvävetillförselär får inte
överskrida 150 kg totalkväve hektar och år stallgödsel får intesamtper
spridas inom brett områdeett utmedmeter sjö eller vattendrag. Försex
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får utförasinte samt attbekämpningkemiskgällerskyddszoner att
tillåten.gödsling inte är

förmiljöersättningmed natur-kombinerasenbartkanErsättningen
kulturmiljöer.och

Fånggrödor2.3.8.7

vinterhalv-underkväveutlakningenminskatillsyftarErsättningen att
Götalandslänen.ioch lämnasåret

ersättningsperioden såunderårvarjeförbinder sigLantbrukaren att
Arealenha.2,0omfatta minstskallfanggrödorArealenfånggrödor.

Underväxtföljden.i etttär flyttasbesluthar rimtlantbrukaren omsom
jämfört30med högstunderskridas procentdockarealenfår dockår

med beslutet.
ekologisk od-förmiljöersättningmedkombineraskanErsättningen

kulturmiljöer.ochförmiljöersättningling och natur-

och småvattenVåtmarker2.3.8.8

ilämnasmångfalden ochbiologiskaöka dentillsyftarErsättningen att
år.omfattar 20ErsättningsperiodenSvealand.ochGötaland

länsstyrelsengenomförkanersättningbeslut tas enInnan ett om
miljövårdssyftet kommer attklargöraför upp-förundersökning att om

färdigställaskall brukarenbetalasbörjakanersättning utnås. Innan
kanBrukarenden.godkänthaskalllänsstyrelsenochanläggningen

anlägg-detefterförstför år attersättningutbetalning ettansöka avom
godkänts.ningen

återställandeochanläggninganvänds förJordbruksmark avavsom
miljövårdssyfte. Det äriproduktionvåtmarker räknas tagen ursom

ellerjordbruksproduktionförmarkenanvändatillåtetdärför inte att
produktion.annan

till-intevåtmarkergödsling i ärellerkalkningbekämpning,Kemisk
låten.

någotomfattasmarkförintelämnas annanErsättningen avsom
tillanslutningeller iilandskapselementVärdefullamiljöersättning.

mil-ikvalifikationspoängtillkan berättigasmåvattnetellervåtmarken
dock inte ersätt-kanDekulturmiljöer.ochförjöersättningen genatur-

ningspoäng.
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2.3.8.9 Flerårig vallodling

Ersättningen, lämnas i hela landet, syftar till främja miljövänligattsom
markanvändning hejda övergången tillatt spannmålsodling förgenom
ensilage och i stället bevara och öka vallodlingen bidrar till attsom
minska växtnäringsläckage och erosion från åkermark samtidigt som
användningen bekämpningsmedel minskar. Ett syfte ärannat attav
främja den biologiska mångfalden.

För mark inom stödområdena 1-3 gäller miljöersättning för fler-att
årig vallodling endast kan lämnas till lantbrukare har femårsbe-ettsom
slut miljöersättning för odlingslandskap,öppet eller har bevil-om som

kompensationsbidragjats eller nationellt stöd.
Ersättningen kan kombineras med milj öersättningama för ochnatur-

kulturmiljöer, odlingslandskap och ekologisköppet odling, inklusive
ersättning för ekologisk djurhållning.extra Ersättningen kan inte kom-

bineras med miljöersättning för fånggrödor eller miljöersättning för
extensiv vall och skyddszoner.

2.3 .8. 10 Traditionella grödor bruna bönor-

Ersättningen syftar till bibehålla den traditionellaatt och miljövänliga
Öland.odlingen bruna bönor påav

Ersättning lämnas endast för odling finns på densorterav som
svenska sortlistan och svensktärsom av ursprLmg.

Skötselvillkoren reglerar gödselgivor, radavstånd, förbud kem-mot
iska bekämpningsmedel jordbearbetning.samt

Ersättningen kan kombineras med miljöersättning för ekologisk od-
ling och miljöersättning för och kulturmiljöer pånatur- skifte.samma

2.3.8.1 l Utrotningshotade husdjursraser

Ersättningen syftar till uppnå tillräckligtatt antal djur för säker-ett att
ställa fortlevnad.rasemas

Ersättning lämnas helai landet för vissa nötkreatur, får ochraser av
getter.

Ersättning lämnas för renrasiga djur och djurägaren måste förbinda
sig under femårsperiod hållaatt minst 80 det antal dju-procenten av
renheter de aktuella omfattas beslut ersättning.av raser som av om

Djuren måste under hela ersättningsperioden anslutna till offi-vara
ciell husdjurskontroll med avseende på härstamningsuppgifter. Djuren
måste individuellt märkta och individuellt joumalforda enligt EU:svara
djurmärkningsregler.
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grund förtillligga extraocksådjur kanErsättningsberättigande er-
ochodlingekologiskförmiljöersättninginomdjurhållningförsättning

1-3.stödområdenaodlingslandskap inomforöersättningmilj öppet

odlingEkologisk2.3 .8. l 2

användningenökatillsyftarlandet,hela attilämnasErsättningen, som
jordbruket.inomproduktionsformermiljövänligaav

skallodlingekologiskförmiljöersättningsökerLantbrukare som
följerReglernaföreskriver.Jordbruksverketreglerdeodla enligt som

OmEU.produktion iekologiskforgällerreglerde somgemensamma
ocksåändrasgångersättningsperiodensunder reg-ändrasreglerEU:s

enskildaanslutakanlantbrukarnaEftersomersättningen.forlema
skiften.olikaförreglerolikatillledadettakanskiften,

odlingekologiskförmiljöersättningväxtodling inomförErsättning
olikamed ersätt-tvåindelat iSverigelandet. ärhelalämnas i zoner

Medåkermark.påodlingförbaralämnasErsättningningsnivåer.
tillanvändaskanochplöjalämpligmark attäråkermark sommenas

bete.ellerväxtodling
od-förmiljöersättning öppetmedkombineraskanErsättningen

flerårigförmiljöersättningbetesvallar,ochslåtter-pålingslandskap
för brLmamiljöersättningfånggrödor,förmiljöersättningvallodling,

ingårDjurkulturmiljöer.ochförmiljöersättning somnatur-bönor samt
grund förtillliggaocksåkanodlingekologiskförmiljöersättningi

miljöersättningochhusdjursraserutrotningshotadeförmiljöersättning
1-3.stödområdenaodlingslandskap iför öppet

REKOjordbrukkonventionelltResurshushållande2.3.8.l3

kom-stimuleratillsyftarlandet,hela attilämnas enErsättningen, som
använd-ochväxtnäringsläckageminskadärigenomochpetenshöjning

Ersättningsperiodenjordbruket.bekämpningsmedel inomningen av
förersättninglämnaspåbyggnadsmöjlighet extraår. Somomfattar fem

Gotland.sockerbetsodling påmiljövänlig
konventio-resurshushållandeförmiljöersättningfårBrukare som

kravutbildning,gällervillkoruppfylla vissamåstejordbruknellt som
försiktig-företaget,detinomdokumentationochplaneringpå egna

utmedskyddszoner vatten-bekämpningkemisk samtvidhetsåtgärder
år in-varjearealdenhelapåvillkorenföljamåsteBrukarendrag. som

jordbruksföretaget.går i
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För skiften brukaren har fem- eller tjugoårsbeslut miljöer-som om
sättning för odling,ekologisk extensiv vall och skyddszoner eller våt-
marker och småvatten lämnas ingen ersättning. Skiften godkäntssom
för för anläggningersättning och skötsel lövskog eller buskar påav
åker i enlighet med skogsplanteringsprogrammet berättigar heller inte
till Villkoren förersättning. REKO-ersättningen behöver därför inte
följas för dessa skiften. Ersättning betalas hellerinte för arealut uttagen
inom för arealersättning.EU:s Villkoren för ersättningenprogram
måste dock följas på areal. gällerDetta arealuttagen uttagen som
odlas med fleråriga industri- eller energigrödor skiften därövrigasamt
salix, poppel eller hybridasp odlas skiften där anläggningsamt av
skogsplantering åkermarkpå har genomförts och godkänts.

Miljöersättning för resurshushållande konventionellt jordbruk kan
kombineras med miljöersättning för och kulturmiljöer, miljöer-natur-
sättning for odlingslandskap åkermark, miljöersättning för fler-öppet
årig vallodling, miljöersättning för fånggrödor eller miljöersättning för
bruna bönor skifte.på kanDäremot kombine-ersättningen intesamma

med milj för ekologisk odling, miljöersättning för exten-ras
siv vall och skyddszoner eller miljöersättning för våtmarker och små-

skifte.påvatten samma
Skyddszoner miljöersättningi för resurshushållande konventionellt

jordbruk kan kombinerasinte med skyddszoner miljöersättning föri
vall skyddszonerextensiv och på areal. Detta innebär attsamma are-en

skyddszon ingår i den ersättningsfonnen inte kan ingå i densom ena
andra ersättningen.

Miljöersättning för resurshushållande sockerbetsodling kombi-kan
förmed miljöersättning och kulturmiljöer skifte.pånatur-neras samma

Återskapande2.3.8. slåtterängar14 av

syftar tillErsättningen återskapa ha slåtterängar1 000 och kan utgå iatt
hela landet. Området skall ha dokumenterad historia slåtterängen som

får uppfylla kriteriernainte för miljöersättning för bevarandemen av
biologisk mångfald befintligai slåtterängar.

Brukaren skall femårig förplan restaureringen slåt-upprätta en av
terängen.

skallLänsstyrelsen godkänna restaureringsplanen brukareninnan
kan påbörja restaureringen. Länsstyrelsen får också mellanprioritera
inkomna ansökningar.

Brukaren får inte utföra åtgärder kan skada kultur-ochnatur-som
miljövärden marki till slåtteräng.restaurerasen som
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tidsintervallvilkainomvillkornonnaltställerLänsstyrelsen om
utförda.skötselåtgärder skallslåtter och andra vara

förinteslåtterängar lämnasåterskapandeförMiljöersättning av
miljöersättning.någonomfattasmark annanavsom

UIDdemonstrationsprojektochinformationUtbildning,2.3.8.15

ansökamöjlighetlänsstyrelsernaregelverk har attför EU:sInom ramen
UID-verksamhet.genomföra s.k.Jordbruksverket förmedel från attom

sådangenomföraochorganisera ut-verksamhetenmedSyftet är att
jord-demonstrationsobjekt inomsådanainformationbildning och samt

öersättningsprogram.miljmed nuvarandeförenligabruket ärsom
förmyndigheteransvarigaSkogsstyrelsenochJordbruksverket är

hushållnings-länsstyrelserna,bedrivsVerksamhetenstödet till UID. av
organisa-centralavissaregionala organisationerm.fl.sällskapen samt

miljö-fördelas påBudgeten,delprogrammen.detioner inom tre som
miljon-sammanlagt 145påför år 1998delprogram, ärprogrammets tre

Delprogrammenfinansieras EU.hälften är:kronor, aver varav
kronor.mångfald, 44 miljonerBiologisk0

kronor.områden, 56 miljonerMiljökänsliga0
kronor.miljonerproduktion, 45Ekologisk0

Jord-framgårjordbruketförmiljöprogrammetsvenska attdetAv
för med-villkorarbetelänsstyrelsemasskallbruksverket styra genom

personalutbildning.och förlens användning
rådgivning,enskildochkurserformer, särskiltolikaInformation i

varje län. Läns-länsstyrelse irespektivesamordnastill lantbrukarna av
hushåll-aktörer,med andrasamråddärvidlag, i t.ex.styrelsen utarbetar

Införför UID.länsprogramoch LRF,ningssällskapen ett programar-
verksam-för UID,riktlinjerJordbruksverket vissabetet t.ex.ut omger

ibör beaktassärskilda problem ellerhetens inriktning, annat pro-som
ersättningsnivåergrammet, m.m.

DenJordbruksverket.ocksåverksamhet bedrivsViss central av
inforrna-produktionsamordning,bestårverksamhetencentrala avav

personalfortbildningrådgivningsunderlag ochtionsmaterial, somav
verkar i UID-programmen.

ansökningsblanketter,genomgångfinansieraskall inteUID t.ex. av
enskildabedömningellermotsvarandeellerifyllande blanketter avav

fårstödinforrnation. Däremotklassasjordbruksskiften. Detta som
möj-lantbrukarensbetydelse förinfonnation,grundläggande är avsom

riktigtpåmiljöersättningansökanlighet hantera sätt,ettatt rymmasom
stödinforma-hänförs till begreppetdennadå inteinom för UID,ramen

tion.
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innebär bl.a.Detta inventeringar gårdarnas miljö- och kultur-att av
värden kan sambandi med individuell rådgivning ochgöras upprätt-
ande skötselplaner. får dockDe inte knytas till vid inventerings-ettav
tillfället klassiñceringssystemrådande skall i sådanagörasutan termer

de kan till hjälp vid eventuella ansökningar ersättningaratt vara om
hur dessa utformas.oavsett system

För genomföra och administrera harUID Jordbruksverket skapatatt
successivt ändrats så länsstyrelserna fått fri-ett system, att störresom

het, bl.a. omfördelakan de mellan olika aktiviteter.pengar
Arbetet effektiviseramed och förenkla verksamheten har underatt

åren samlats1998-1999 i särskilt projekt. förenklaFör administ-ett att
rationen kring harUID ADB-system utvecklats under år 1998.ett

Inför verksamhet1999 års har Jordbruksverket vidtagit åtgärder för
underlätta effektiviseraoch verksamheten:att
ADB-system administrationen hos Jordbruksverket ochgör att0 som
länsstyrelserna blir snabbare och effektivare.
Förenldingar regelverket, bl.a. beträffande upphandlad verksam-0 av
het inom länsprogrammen.
Utbildning berörda hos länsstyrelser och organisationer.0 av personer
Jordbruksverket såsom utbetalningsställe och fondkoordinator,är,

ansvarig för den administrativa hanteringen medlen.av
Jordbruksverket fastställer ekonomiska formi maximalaramar av

ersättningsbelopp för genomförande vissa definierade aktiviteter,av
exempelvis kurser, fältvandringar och individuell information samt ut-
formar övriga övergripande villkor för säkerställa verksamhetenatt att
genomförs enligt regelverket. Jordbruksverket för centralävenansvarar
utvärdering, kontroll och revision.

Inför varje verksamhetsår skickar Jordbruksverket infor-nytt ut ett
mationsbeslut innehållande Jordbruksverkets och länsstyrelsernas olika
roller detavseende UID, datum då länsprogrammet skall Jord-vara
bruksverket tillhanda, vilka villkor aktiviteterna länsprogrammetisom
måste uppfylla preliminär medelstilldelning.samt en

Länsstyrelserna arbetar, efter samråd med olika lokala aktörer, fram
länsprogram innehållande beskrivning och kostnadsberäkningett av

den verksamhet de vill genomföra i respektive län.
Efter ha granskat varje länsprogram utifrån de olika aktiviteter-att

förenlighet med regelverken godkänner Jordbruksverket länspro-nas
grammen.

När godkänd verksamhet genomförts i länen rekvirerar länsstyrelsen
medel från Jordbruksverket. Detta sker fyra gånger år.per

Efter rekvisionen kommer till Jordbruksverket kontrolleras dennaatt
och den godkänd betalas Om rekvisitionenär inteut. ärom pengarna
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kom-ändring ellerlänsstyrelsen förtillbaka tilldenskickasgodkänd
plettering.

reglergäller ideltagande organisationer stortövrigaFör somsamma
länsstyrelserna.för

Strukturstöd2.3.9

Startstöd2.3.9.1

kanrenskötselföretagellerträdgårds-jordbmks-,medföretagareUnga
betalas tillStödetföretagare.etableringentillräntebidragfå egensom

be-mål 6förområdetSverige. Inomhälftentillochhälften EU avav
talar EU 75 procent.

verksamhetenyrkeskunskap,kriterier såsomutifrån attBeslut fattas
gradår,högst 34sökande skallsysselsättning,huvudsakligär varaav

heltidssysselsättning.skallföretagetkapital samt atteget geav -
Utbetal-länsstyrelserna.kontrollochbeslut görsHandläggning, av

Jordbruksverket.ning görs av
länsstyrel-förenkelrelativtgenerelltupplevsAdministrationen som

serna.

Investeringsstöd2.3.9.2

maskinerinteanläggningari fastainvesteringarförInvesteringsstödet
medEUfinansierasrenskötselföretagellerträdgårds-jordbruks-,i av

mål 6-om-Sverige. Inomstöd finansierasResterande25 procent. av
stödsärskiltfinnsstödet. Dessutom ettbetalar 75rådet EU procent av

varieraroch villkorStödbeloppförädlingsföretag.iför investeringar
landet.med olika delar av

ochjordbruksprodukterproducerarföretagareomfattarStödet som
kombinationeller irenskötsel, enbartbedriverellerträdgårdsprodukter

renskötsel-trädgårds- ochordbruks-,verksamhet. Jkompletterandemed
ingå ialltidhuvudverksamhet och måstebetraktasverksamhet som

stödet.omfattasskallföretaget för detatt av
länsstyr-tidpunkt tillvalfrividsärskild blankettviaAnsökan lämnas

förordningregeringensfortlöpande. Iärendenabehandlarelsen som
delarolikastödberättigande iinvesteringarvilka ärtyper somavanges

landet.av
Jordbruksverket.Utbetalning görs av
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Länsstyrelserna upplever hanteringen stödet relativt tids-att ärav
krävande och uttrycker önskemål Jordbruksverket utvecklar IT-attom
stöd för handläggningen.

2.3. Mjölkkvoter10

EU har infört mjölkkvoter för begränsa den totala mjölkproduktio-att
Sverige har landskvot på 3 303 mjölk.000 Landskvoten ärtonnen. en

fördelad enskilda företagpå knuten till produktionsenhet.men en
Mjölkkvoten kvantitetden mjölk i kilogram producent fårär som en
leverera under kvotår betala tilläggsavgift. finns ocksåDetett utan att

direktförsäljningskvot. Denna omfattar mjölk och mjölkprodukteren
säljs överlåtseller gratis företag direkt för konsumtion.ettsom av

kräver tilläggsavgiftEU landskvoten överskrids.att tas uten om
Tilläggsavgiften skall betalas de producenter levererat sinaöverav som
individuella kvoter.

Ett kvotår sträcker sig fr.o.m. den april denl 31t.o.m. mars.
Mjölkkvoter överföraskan till lantbrukare överlåtelse,annan genom

upplåtelse, sammanslagning eller flyttning. Beslut överföring fattasom
Jordbruksverket.av
Om det inte skett leveranser eller direktförsäljning från produk-en

tionsenhet helt kvotårunder överförs kvoten till den nationellaett re-
producenten får någon ersättning. Producenten kan efterutan attserven

överföring till denkvoten nationella ansöka ha kvo-attav reserven om
vilande. kvot kan hållas vilande högstEn i år från förten dagen be-tre

slut kvoten skall föras till den nationellaattom reserven.
Inför varje kvotår administrerar Jordbruksverket handel med mjölk-

kvoter. Syftet med handeln omfördela kvoter mellan producenterär att
företag eller delar företag byter säljs ellerutan Kvotenatt ägare.av

köps fr.o.m. den april varje kvotår.1
De mjölkkvoternasvenska fr.o.m. den l juni fördelade1997 i tvåär

olika kvotregioner. Handel kan bara ske inom kvotregionema. Inför
kvotåret 1998/ kommer1999 handel genomföras såväl med leve-att
ranskvoter direktförsäljningskvoter.som

Länsstyrelserna upplever inte det finns några problem detatt när
gäller mjölkkvotema då dessa administreras Jordbruksverket. Någraav
länsstyrelser de vill ha insyn i mjölkkvotsregistret. Jord-Förattuppger
bruksverket har hanteringen, efter den inledande fasen, kommit in ett
stabilt läge. kan dockDetta komma ändras Sverige uppnåratt om
kvottaket föreslagna förändringar EU:s för mjölk-samt systemom av
kvoter genomförs.

p
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Djurmärkning2.3.1 1

ochmärkningkrav pågällermedlem i EUblevSedan Sverige nya
läm-skallstödFörfår ochsvin,nötkreatur, attgetter.joumalföring av

märkta.korrektdjurenournal ochstallj äruppdaterad attkrävs ennas
Jordbruksverketfinnasdetproduktionsplats måstePå varje aven

användafinns ocksåMöjlighetdjurhållningen. attförjournalgodkänd
stalljoumalenstalljournal. IADB-baseradgodkändJordbruksverketav

händelserdjurinnehavet ochförändringar iregistreradjurhållarenskall
för-dagskall skeRegistreringenproduktionsplatsen.på somsamma

arki-skallfödsdär djurverksamhetförJournalerinträffar.ändringen
Övriga år.i minstskall arkiverasjournaler treår.i minst sexveras

produk-till andrasäljasellertill slaktlämnaskan inteOmärkta djur
bidraginnehavare/djurhållare fårgällertionsplatser. Detta oavsett om

registreringochmärkningreglernaföljinteeller inte. Den avomersom
bryterdjurbidrag. Denberättigad till motblidjur riskerar inteatt som

vitesföreläggande.dessutomkanbestämmelserna
Jordbruksverket,hosskekanmärkningsutrustningBeställning av

endastDjurhälsovården. DetSvenska ärellerHusdjursskötselSvensk
årsbehov.beräknatöronbrickor förbeställatillåtet ettatt

lant-frånfrågorpåtillbegränsasinsatsLänsstyrelsemas att svara
djurmärkning.kontrollbrukarna samt av

nötkreaturfördatabasCentral2.3.12

därnötkreaturdatabas förcentralhar införtsmed år 1998Från och en
Registreringenskall registreras.slaktförflyttning,födsel,Varje etc. av

arbeteled i EU:sjanuari 1995denfr.0.m. l ärfödda ettalla nötkreatur
smitt-andrako-sjukan ochgalnabekämpa BSEochmed spåraatt

kontrollocksåDatabasendjursjukdomar. gör att ursprungs-avsamma
möjlig.blirmärkning köttav

tillkommit inskall hadatabasenden centralatillRapporteringen
detfråndagarHusdjursskötsel inom 15SvenskellerJordbruksverket

mellankan väljadjurhållarenenskildeinträffat. Denförändringatt en
husdjursföreningamaviablanketter,Jordbruksverketsviaatt rapportera

Husdjurs-Svensktillanslutnadjurhållareeller talsvar. De ärvia som
påsemin sättkontroller ellerskötsels officiella rapporterar somsamma

dagar.tidsramen på 15dendocktidigare, inom nya
lant-tillinformationtill vissbegränsasinsatserLänsstyrelsemas

brukarna.
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2.3 ordbruksblock och kartavgift1 3 J
.

Inför infördesansökan 1997 i två län Halland och Västmanlandår - -
för jordbruksskiftena unika identiteter. Systemet,ett nytt attsystem ge

införtsunder 1998 i hela landet, baseras jordbruksblockår på isom
stället för fastigheter. Blocket skog, bebyggel-avgränsas t.ex. vägar,av

diken, och vattendrag. Jordbruksskiftet däremot kansjöar variera ise,
form och storlek mellan åren och omfattar helt eller delett ettaven
ordbruksblock. Olika jordbrukare kan ha jordbruksskiften ochj inom ett

block.samma
Blockkartan, äri skala baserar från1:10 000, sig på uppgiftersom

Ekonomiska kartan och lantbrukamas kartor från tidigare ansölcningsår.
Systemet med jordbruksblock skall finansieras med avgifter för de

kartor framställs. Avgiften fr.o.m. år 1998 samtliga jord-tas utsom av
brukare söker något arealbaserat stöd eller anmäler foderareal.som
Avgiften hektarkronor mark enligt ansökan komma10 kanär per som

ligga för stöd.till grund avgiftLägsta 200 kronor och högstaatt är av-
gift kronor.3 000är

Kartavgiñen administreras länsstyrelsen sänder betal-utav som
ningsföreläggande till de lantbrukare ansökt något arealbaseratsom om
stöd eller foderareal.anmält

Länsstyrelserna uttrycker generellt faktu-med särskildaatt systemet
för kartavgiften omständligt och resurskrävande. önskarDeär attror

administrationen kartavgiftema skall ske centralt och helstav genom
frivillig kvittning stöd.mot

2.3.14 Kontrollverksamheten

2.3. Regelverket14.1

Medlemsländerna har EU ålagts genomföra administrativa kon-attav
troller kontroller plats fältkontroller.och på Kontrollema skall ge-
nomföras sådant effektivpå prövning säkerställssättett att atten av
villkoren stöd bidragför och skall beviljas uppfyllda. Fältkon-att är
trollema omfattaskall betydande del ansökningama. delDennaen av
skall minst omfatta tio ansökningarna djurbidrag ellerprocent av om
anmälningarna deltagande, tio ansökningama kom-procentom av om
pensationsbidrag avseende djur, fem ansökningarnasamt procent av

areal- och miljöersättningar.om
Dessutom det vid fáltkontroller visar betydandesigatt attanges om

oegentligheter förekommer inom region eller del regionen en av en
skall den behöriga myndigheten genomföra ytterligare kontroller under
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andel ansökningar skallinnevarande år regionen och öka deninom som
kontrolleras påföljandeunder år.

myndigheterna skall fastställa vilka ansökningarVidare attanges
fáltkontrollen grundval riskanalys.skall omfattas på Desom av av en

utvalda skall representativa för de inlämnadeansökningama stö-vara
dansölcningama. Vid riskanalysen skall hänsyn till:tas

stödbeloppet.Storleken på0
vilkajordbruksskiften, den areal eller det antal djur förDet antal0

stöd söks.
jämfört med föregåendeFörändringar år.0

de kontroller genomförts under föregåendeResultaten de0 somav
åren.

medlemsstaternaAndra faktorer fastställer.0 som
kontrollfrekvensenmiljöersättningama regleras EU:sFör även av

förordningar. fall detalla tillämpliga skall medlemsstaterna användaI
Vidareintegrerade för administration och kontroll IAKS.systemet

skall riskanalysen för miljöersättning omfatta uppgifter jord-även om
bruksskiftenas värdeklass.

Jordbruksverket för samordningen kontrollverksamhet-ansvarar av
har utföra kontrollerna.Länsstyrelserna för de löpandeansvaret atten.

2.3.14.2 Genomförande kontrollverksamhetenav

instruktio-Jordbruksverket har kontrollprojekt ochstrategier,upprättat
för genomföras.hur kontrollarbetet skall har diskuterats iDessaner

referensgrupper där personal från länsstyrelserna ingått. Därutöver an-
för fastställande kontrollfrekvens, riskanalysJordbruksverketsvarar av

kontroll-och för uppbyggnaden förurvalsplan ADB-systemsamt av
kon-verksamheten, utbildning kontrollpersonal och uppföljningav av

trollverksamheten.
utvärdering kontrollverksamheten.Varje år sker Denna om-en av

fattar kontrollrnetoder, kontrollprotokoll, kontrollinstruktioner ochbl.a.
ADB-system.

finns utsedda.Vid varje länsstyrelse kontrollansvariga personer
Totalt arbetade år 1997 årspersoner med de fysiska kontrol-90ca

lerna. arbetar omkring fem på JordbruksverketsDärutöver personer
kontrollenhet med samordningsfrågor avseende jordbrukarstöden.



1998:147SOU E U:s direktstöd och därtill hörande regleringar 49

2.3 14.3 Fjärranalys
.

Fjärranalys för kontrolländamål har i Sverige under åren 1995använts
och 1996. Totalt kontrollerades 1 600 respektive 2 600 ansökningarca

hjälpmed fjärranalys. Under år kontrollerades1996 ansökningarav om
arealersättning och foderareal miljöersättning för bruna bönorsamt
med hjälp fjärranalys. Fjärranalys används urvalsinsmunent.ettav som
Syftet minska kontrollarbetet fälti och därmedär kostnaderna.att

För år beräknas1999 kontrollen omfatta arealersättning foder-och
areal. Vissa miljöersättningama kan omfattas främst flerårigävenav -
vallodling och ekologisk odling.

finnsDet flera olika varianter fjärranalys kan användas. Deav som
tidigare vid kontroll jordbrukarstödanvänts i följan-Sverige ärsom av

de:
Flygfoto i kombination med färgsatellitbilder. Flygfoto används för0
bestämmande skiftets storlek medan satellitbildema huvudsakiav
används för bestämmande vilken gröda odlats på skiftet.av som
Flygfotografering genomförs i huvudsak under maj månad. Under

sedan, i normalfallet, satellitbilder olikatas vid tid-tresommaren
punkter. Därutöver används satellitbild från hösten föregåendeen
ar.
Enbart satellitbilder. dettaI fall flygfoton svart/vitamedersätts0 sa-
tellitbilder. Färgsatellitbilder används för bestämmande skiftes-av

Under sedan,gränser. i normalfallet, satellitbildertas tresommaren
vid olika tidpunkter. Därutöver används satellitbild från höstenen
föregående år.
Fj ärranalysen används urvalsinstrument för kunna inriktaett attsom

kontrollerna fälti på de ansökningar där indikation finns.avvikelseom
Syftet också minska kontrollarbetetär i fält och därmed kostnader-att

Av de analyserade ansökningarna kan 80 di-procent accepterasna. ca
rekt med fjärranalys, medan det för den resterande delen krävs fält-en
kontroll. Fältkontrollerna kan delas in i två delar. Dels endast grödkon-
troll, dels kontroll areal med totalstation eller GPS-utrustning. Gröd-av
kontrollen enkel och snabb kontrollär medan kontroll areal meden av
totalstation eller GPS-utrustning betydligt längre tid genomföra.tar att

För fjärranalys skall komma frågai krävsatt volym.viss Med etten
antagande 2 500 ansökningar fyrai områden beräknas kostnadenom
uppgå till 4-5 miljoner kronor för år 1999.
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IT-stöd3

Inledningl

for hanterasärskild arbetsgrupphjälp hafttill sinUtredningen har atten
direktstöd. Dettahjälp för hanteringen EU:sIT-stödfrågan avsomom

arbete.IT-arbetsgruppensgrundat påavsnitt är

Bakgrund3.2

ochverksamhetJordbruksverkets IT-3.2.1

utveckling

frånstrategibeslutpåbyggernuvarande IT-systemJordbruksverkets ett
databashante-Oraclebeslutet valetdelar iår Viktiga1991. somavvar

Vidareclient-servertelmik.utvecklingsverktyg s.k.och samt varrare
beslutenligtJordbruksverket skallcentrala lösningar.utgångspunkten
för deIT-applikationertillhandahålla länsstyrelsernastatsmakternaav

Jordbruks-Vidareför.länsstyrelsernastödformer svararsvararsom
lantbrukare.stöd tillutbetalningarverket för samtliga av

deökat starktharolikaAntalet användare IT-system senasteav
kom-Till dettalänsstyrelserna.användare vid700åren. dag finnsI ca

JordbruksverketlösningJordbruksverket.vid Denanvändare sommer
kontinuerlig data-jordbrukarstödsområdet förutsättertillämpar på en

Jordbruksverket.ochlänsstyrelsemamellankommunikation
ivilket bl.a. framkommithöga,säkerhet ikrav påEU:s ärsystemen

utbetal-Jordbruksverketackrediteringens.k.samband med den somav
finansiella sanktioner från EUför betydandeningsställe. Risken är stor

lagt nedJordbruksverket haruppfylls ochinte säkerhetskraven sto-om
uppfylla dessa krav.för attra resurser

under höstenjordbrukarstöden började utvecklasförIT-systemen
pressade.mycketsystemutvecklingen har varitför1994. Tidsramarna
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miljframförallt påintroducerats,stödforrner ö-hand har fleraEfter nya
ersättningsområdet.

miljonerjordbrukarstöd,förIT-kostnaderJordbruksverketsTabell 2
kronor

År 996 199 719951
16,6 31,26,5

Jordbruksverket.Källa:
ansträngande situa-medförtdel har dettaJordbruksverketsFör en

systemutvecklingsarbetetsigi förseningar i samthartion yttratsom
drabbatgradockså i högharprestandaproblem. Dettaochsäkerhets-

prestandaproblemenemellertid1997 harSedan vårenlänsstyrelserna.
tillför kommaunderlagfåtidigare.med Försmå jämfört attvarit ettatt

konsult-1996Jordbruksverketanlitadeproblemenmedrätta sommaren
1996-10-15rapportConsulting. Bedömningenfirman Andersen var

investe-förbättras vissakortsiktigt kundedriftssäkerhetenatt genom
ringar hårdvara.i

inköpskedde ocksåinvesteringarSådana servrar,nyagenom av
testmiljön.förbättringtill länsstyrelsernakommunikationbättre samt av

förbättrats.har därmedDriftssäkerheten
tekniskagrunden intedock problemen i utanBedömningen ärattvar

systemstrukturen.berodde på
infor-vilkabeslutade därförJordbruksverket översyngöraatt aven

verksamhetenskall stödjasiktIT-system på långmationssystem som
ConsultingAndersenoch säkerhet.ändamålsenlighetavseende påmed

bedömning:följandegjorde
generellastår inför antal viutmaningar,"Dagens ettsystem som

bör på-systemstruktur. Detlösa med befintligsvårablir attser
det hartill det göraorsakernapekas gör attutattatt ser som

underråddeförutsättningarverksamhetsmässigamed de ut-som
vecklingstiden.

långsiktig förbättringvillSlutsatsen göraär att avenom man
förändringarkommandekrav iför klara desina attsystem som

grunden."frånbyggasställer, måsteverksamheten systemen om
vida-dennamed ledningJordbruksverket beslutade rapport attav

tillarbetet med övergångförslag till hurutforma nyttmed ettatt enre
uppskattningConsulting har gjortske. AndersenIT-stöd kan av re-en

rekommenderad tek-applikationerna påbyggaförsursåtgången att om
deför åt-tiden. Målenkan läggas ihur arbetetnisk plattform utsamt

ökad data-driftssäkerhet,ökadföreslås åstadkommagärder är attsom
vidökad produktivitetverksamhetenproduktivitetsäkerhet, ökad i samt

ökad återan-möjliggörabl.a. uppnåssystemutveckling, attgenomsom
utvecklade moduler.vändning redanav

,
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till anhöll Jordbruksverketskrivelse regeringen 1997-08-05I omen
medel för ombyggnad IT-stödet för jord-anvisarregeringenatt en av

genomförbrukarstöd det redovisade förslaget. Jordbruksverketenligt
Åt-de föreslagits för det första året i 3-årsperioden.åtgärdernu som

gärderna kunnat finansieras med medel för bl.a.har delvis anvisatssom
Åtgärdernamiljöersättningama. be-administrationen har antingenav

nödvändiga för höjd driftssäkerhet eller god lön-dömts haen envara
samhet.

driftssäkerheten har Jordbruksverket beslutatFör ökaatt om en
teknisk plattform för jord-övergång till operativsystemet UNIX som

med ocksåbrukarstöden. Arbetet utveckla statistikdatabas haratt en
inletts.

Länsstyrelsemas verksamhet3.2.2 och IT-

utveckling

verksamhet politikområdenLänsstyrelsernas antalspänner över ett stort
på regional nivå.

för år beskrivs generella ef-I regleringsbrevet 1998 angående det
fektmålet:

länsstyrelsernas målMålet för verksamhet statsmakternasär att
genomslag varierandeskall få samtidigt hänsyn tilltassom

regionala förhållanden och förutsättningar den enskildesoch till
trygghet."

jordbrukssektom for-Inom exempelvis har EU-inträdet och de nya
för inneburit ändradestöd krav på administrativa regler, rutinermerna

och kontroller. förändringsbered-länsstyrelserna innebär dettaFör att
skap förutsättninggrundläggande för dessa, grundat på god plane-är en
ring roller samverkan bl.a.och klara i med antal sektorsmyn-ett stort
digheter.

Då Jordbruksverkets utveckling de jordbrukarstöden ochav nya
försystemutvecklingen dessa skedde under mycket tidspress, harstor

detta konsekvenser för alla Driftskonsekvenserna förinneburit parter.
länsstyrelserna under de första åren medförde problem ochstora en
hård arbetsbelastning på personalen.

hävdarLänsstyrelserna det finns brister i samarbetet med Jord-att
bruksverket och planeringen. därvidlag datafångstpro-i Ett exempel är
jektet, där uppbyggnaden den tekniska basen innebär investe-ävenav
ringar för länsstyrelserna.

Inom IT-området har länsstyrelserna sedan cirka år vältio ut-ett
vecklat samarbete.



SOU 1998: 147-stöd54 IT

IT-utvecklingenstöd iplanharLänsstyrelserna somgemensamen
expertförening-länsråd,nätverksgrupperingar,samtligaberör t.ex.som

stödresurserrespektiveprojektgrupper. Somoch styr-gemensammaar
arbetsutskott.IT-samordnarföreningensochfinns ADB-strategigruppen

länsstyrelserAllaresursmodeller.olikafinnsutvecklingsamordnadFör
IT-utvecklingsarbetet.i detdeltar olikapå sätt gemensamma

IT-utvecklingochverksamhetLantbrukamas3.2.3

formerEU-inträdet har olikaochOmställning 90Sedan av an-senare
lantbru-kraftigt förmycketmyndigheter ökattillsökningsförfaranden

felaktigutebliven ellervidkonsekvensernaekonomiskakaren. De an-
ekonomilantbrukarensenskildabetydande. Denblivitsökan har också

följdtillspolierastill och medkanlantbruksföretagareoch framtid som
påinnebär kravenansökan.felaktig Dettaellerutebliven att an-av en

enkelhet,gällerhöga vadmycketmåsteoch ITsökningsrutiner vara
utform-informativa/korrigerandeoch denlättillgänglighetpedagogisk

ningen.
erfarenhetermedriksförbund LRFLantbrukarnas poängterar att

aktörer/myndigheter börolikamellansamarbetefrån hittillsvarande
samarbetekedjan medhelahelhet näradatastödet genomsom enses

berördaandraochlänsstyrelserna, LRFJordbruksverket, parter.mellan
kronor imiljonertiobeslutat investeraharLRF att gemensamen

lantbrukare. Beslutetfor landets ärsäkerhetslösning ettgenerelloch
branscher ochallaprojekt överresultat spännergemensamtett somav
Certificationcentralmed CATrustCenterEtableringaktörer. ett enav
säkerhetsnivåoch harpåbörjas under år 1998kommerAuthority att en

banker.inklusivebranschersamtligaantagitssom av
miljonerstorleksordningen tvåihar investeratKonsult ABLRF

SAM-ansökan. Förutomför attansökningsprogramkronor i ett pro-
Jord-tillansökanöverföringexportñl förgrammet avgenererar en

undvikasyftekontroller iradinnehåller attbruksverket programmet en
anlitarlantbrukareCirka 000fel vid ansökan. 25uppenbaradirekta och

ansökningar.och hjälp medför rådKonsultLRF AB
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3.3 Verksamhet skall stödjas IT-som av

systemen

Nuvarande3.3.1 verksamhet och antagna
förändringar

fråga jordbrukarstödenDen verksamhet i skall stödjas IT-om som av
omfattande och komplicerad.systemen är

Det utbetalningsvolymen har betydelseinte mång-är störst utansom
falden stödformer, komplexiteten och kopplingama mellan stöden.av
Särskilt harmiljöersättningama de åren ställt krav påsenaste stora sys-
temutvecklingsresurser. Miljöersättningsprogrammet har byggts ut
kontinuerligt och omfattar stödfonnerolika med regelverktretton ettnu

vanligen komplicerat det generella och djur-arealstödetär änsom mer
bidragen. Särskilt krävande besluten omfattar fem år.är att

Komplexiteten i IT-systemen direkt spegelbild komplexite-är en av
i regelverket. Ett komplexitetenvisa i regelverket för miljö-sättten att

och denersättningarna ständigt pågående utbyggnaden dessa, är attav
beräkna den andel de totala för jord-systemutveckling påav resurserna
brukarstödsområdet för miljöersättningar. Under årenanväntssom
1996 och utnyttjades1997 60 tiden för systemutveck-procentca av
lingsarbete avseende nyutveckling och förvaltning miljöersättning-av
arna.

kopplingarOlika krav på mellan stödformer leder också till ökade
svårigheter i hanteringen. vissa stödformer finnsFör beloppstak miljö-

kopplingar mellanersättningar eller areal och djurbidrag foderareal.
särskild komplikation fleraEn olika stöd med olika villkor kanär att

utgå för areal. Till detta skall de nationellaläggas regionala ochsamma
stöden för vilka det också finns olika kopplingar,typer t.ex. motav

ölkkvotsystemet.mj
säkra förutsägelserDet omöjligt några vilka föränd-är att göra om

ringar kan påverka behovet IT-stöd under de åren.närmastesom av
Med sannolikhet kommer dock framför allt reformeringen CAPstor av

Agenda innebära ytterligare administrativa2000 komplikationer.att- -
Även förändringkommande det svenska miljöprogrammet kanen av
innebära ökad komplexitet, framför allt devissaatten genom av nuvar-
ande besluten milj kommaöersättningar kan giltiga underattom vara en
övergångsperiod.
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IT-konsekvenserAdministrativa och3.3.2 av
direktstödförändrade

producentens in-delallt störreDirektstöden kommer utgöraatt aven
utsträckningstöd idessa änmedföra störrekommertäkter. Detta att att

medfortsättaskall kunnalantbrukarnaförförutsättningdag bliri atten
di-administrationenfokuseringytterligareverksamheten. En mot av

därförkanrektstöd väntas.
andraochtill miljö-kopplingarbesvärligaAdministrativt sett upp-
stöden kandjurrelateradeareal- ochgenerellaförfyllandekrav även

stödsystemetdelardessakomplexiteten imedförakomma attatt av
ökar ytterligare.

miljöersättningsområdetIT-stöd på ärbehovetEffekterna för av
skall inne-detkravformulerasdirektiven attbedöma. Isvåra att om

Samtidigt kanregelverk.jämfört med dagens ytter-förenklingarhålla
med-kommatillämpningregionalriktning attsträvanden iligare mot

innehålla ad-IT-stöd. Skulle det programmetföra behov nyameraav
blirfortfarandestödformerantaletregler ochsvåraministrativt att

utformningned påbehöva läggasomfattande arbetemånga kan avett
IT-stöd.ett nytt

Ökad kom-förstärkas.behövakommerKontrollverksamheten att
medförakommerersättningsbelopphöjdaoch attstödsystemetplexitet i

genomföra.kompliceradeochsvårareblir attkontrollerna ännuatt mer
Fleradministration.ökaddrabbaskommerLantbrukama att enav

lantbrukare. Ut-för varjekrävaskan kommadagansökningar i attän
åtgärderpåytterligare kravställaskommadetdetta kan attävenöver

antalet bi-ellererhållaskunnaskallför stöduppfyllasskall attsom
bibehållas.dragsrätter

fall kom-och i mångabyggasbehövakommerIT-systemen att om
förbyggas ersätt-måstekrävas. Delsnyutveckling systematt nyamer

beslutssystemetbefintligadetoch dels måsteinförsningsformer som
gälla.kommerförutsättningargrund attpåhelt byggas attav nyaom

öka.sannolikhet Dessutommedkommerärenden attAntalet stor
för flerakomplexitetökadmedräknaframgårkan enovan,somman,

direktstödför dagensresursåtgångenjämförelse medstödfonner. En
kontroll-ochhandläggnings-utvecklingsarbetesåväl vad gäller som

resursåtgångenförmycketsannolikheten attarbete visar storäratt
kommer öka.att
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i
från olika intressenter3.4 Krav

Regeringens krav3.4.1

generella krav Jordbruksverket dess verksam-Statsmakternas på är att
ochkännetecknas korrekt rättstillämpning, god servicehet skall av en

snabb handläggning.en
infonnationsinsatserJordbruksverket skallVidare krävs att genom

och länsstyrelser ska-och samverkan med andra centrala myndigheteri
förutsättningar för de jordbruksföretag önskar skall kunnasåatt sompa; anslutas medfinansier-fullt till de obligatoriska EU-stöden tillsamtut

ade strukturstöd inom givna ramar.
Jordbruksverketkrav beslutet statsmakternaEtt centralt är attav

skall utbetalningar från jordbruksfondför samtliga EU:s genomsvara
för.centrala Jordbruksverket viktigt krav iIT-system Ettsom ansvarar

detta skall fungera säkert och kostnads-sammanhang är att systemen
effektivt.

och samspelet mellan myndigheter strategiska frågor för läns-IT är
Åretsstyrelserna. finansplan prop. 1997/98:1 belyser frå-ochtar upp

har betydelse för dialoger och lösningar samverkan.i Reger-gor som
bedömning utvecklingen allt datoriserade ärende-ingens motav mer

då för förvaltningen arbetapositiv den det möjligtär gör attprocesser
bättre myndighetsgränser.över

Kommunikationsdepartementet har tillsatt arbetsgrupp inomen
förskall fram underlag för svensk policyRegeringskansliet tasom en

digitala signaturer.

3.4.2 kravEU:s

Jordbruksverkets roll utbetalningsställe för stöd från jord-EU:ssom
bruksfond ställer detaljerade och krav Jord-innebär EU påsträngaatt
bruksverkets finns de s.k.administrativa rutiner. preciserade iKraven

förordningackrediteringslcriteriema, 1663/95.
EU-kommissionen har nyligen utvecklat kraven på utbetalnings-

ställenas i riktlinjer säkerhet. riktlinjernaIT-system I ettnya angesom
antal mål och åtgärder.

Vid IT-stöd för frånutformning utbetalningar jordbruks-EU:sav
fond skall verifieringskedjan kunnabeaktas måste beskrivas. Detatt
skall problem följa verifieringskedjan från tillgå hela ansökanatt utan
utbetalning de bearbetningar genomförsoch i IT-systemen. Detsom
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verifieringskedjan, vilket måstespårbarhetkrävs med andra 0rd ien
bearbetning.behandling ellerdecentraliseradbeaktas särskilt vid l

riktlinjeri sinakrav eller riktlinjer EUDe överensstäm-som anger
forpå IT-verksamhetenallmänt vedertagna kravi med attstortmer

kontroll.kunna godtagbar internuppnå en
och Jord-mellan länsstyrelsernapå relationEU-kommissionens syn

1998-03-10 framlagd revisionsrap-nyligenbruksverket belyses av en
skall deför Enligt revisorernasräkenskapema år 1997. synsättport om

fråndelegeradebetraktasutförs länsstyrelsernauppgifter somavsom
har kommissio-utbetalningsställe.Jordbruksverket Detta synsättsom

delegering länsstyrel-Jordbruksverket tillskett fråningentrots attnen
tolkningen aclcrediteringsreg-betydelse forhar dockDet stor 5avserna.

lerna.
itill skillnaden vadRiksrevisionsverket RRV orsakenEnligt är som

kräverEU-kommissionens revisorerkrävs försäkra sigför attatt ge-
för urvalet granskningenstatistisk representativitet inomgående full

revisionsbyråer och revi-uttalanden.grund för sina RRV, privatasom
ef-för fåväl etablerad praxissionskåren tillämpar,i övrigt att ensom

urvalskriterium.väsentlighet och riskfektiv revision, som
EU-stöden avskild verk-såledesKommissionens ärär att ensyn

särskilda krav gäller. Dettasamhet för hantering medel därEU:s ärav
förvalt-enligt svenskkrav från de krav ställskan avvika somsom

ningstradition.

Jordbruksverkets krav3.4.3

främstJordbruksverkets arbetedet gäller jordbrukarstödNär EU:s styrs
And-ochackrediteringskriterier, revisorer regeringen.EU:s EU:s avav

länsstyrelsernakravställare på Jordbruksverketsviktiga IT-system ärra
och lantbrukare.Sveriges

fokuserad till dessstödprocessen främstJordbruksverkets del i är
och utbetalningsställe. Arbetet kanroll fondkoordinator samman-som

statistik.fattas uppföljning och styrningtill handläggning, samt
handläggningskedjan EU-Jordbruksverkets operativa del i enav

valt formodellansökan kopplat till utbetalningen. SverigeDenär som
beslutinnebär olika myndigheter fattaradministrationen, vilken att re-

ställerspektive för betalas enligt regelverket,utattansvarar pengar
länsstyrelsernakrav Jordbruksverket granska det materialpå att som

ilevererar verifikationsunderlag. granskningi form Den görssomav
framtidadag Infortill del manuell och drar mycketär ettstor resurser.

förenklas IT-IT-system bör rutiner kopplat till utbetalningen samt att
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länssty-stöd för granskning det underlag till utbetalningar somges av
relserna producerar.

utbetalningar respektive stödtyp finns tidsplanerFör ytterstav som
utbetalade. Jordbruksverketsmedel skallkravEU:s närstyrs varaav

kopplat handläggnings-möjligheter utbetalningsprognoser tillgöraatt
framtida skallbegränsade.läget på länsstyrelserna Ett IT-systemär

Möjlig-arbete underlag för budgetprognoser.kunna detta medstödja
böröverblick handläggningsläget på länsstyrelsernaheterna få överatt

påförbättras. skall dessutom stödja enhetlig tillämpningIT-systemet en
länsstyrelserna.

har också uppdrag samverkan med Riksan-Jordbruksverket i iatt
miljöeffekterna denoch Naturvårdsverket utvärderatikvarieämbetet av

jordbrukspolitiken. Uppdraget kräver omfattande sta-ettgemensamma
tistikuttag data jämförbara med såväl tidigare jordbruksstati-och äratt
stik med miljsom

stöd-del tiden för dagensEn accelererande utvecklingsarbetetav av
ställerproducera till olikagår till utdata intressenter. EUsystem att

fasta ochhär omfattande på statistik både avseendekrav rapporter mer
ad hoc-artade frågor. Andra statistikkonsumenter givetvisärtunga

angelägetlänsstyrelserna också journalister, högskolor Det äretc.men
innehåller god rapportarkitekturIT-systematt ett nytt samt sepa-en en

databas för såväl fasta behovet tillfällig in-rat rapporter som av mer
formation.

Länsstyrelsernas krav3.4.4

kunna effektivisera verksamheterna med utvecklad iFör IT, ettatt
länsstyrel-sammanhängande flöde organisationsgränsemaöver anser

fyra grundläggande behöver uppfyllas.utgångspunkterattserna
får dels samverkan mellanStatsmaktemas genomslagsyn genom

berörda IT-platt-myndigheter eller förorganisationer en gemensam
fonn, vidgad sektorsinforrnation och optimeradedels pågenom syn
IT-lösningar för hela statsförvaltningen utvecklingsamt avgenom
den förvaltningen.elektroniska
Reell samverkan mellan dels utvecklad samverkanparterna genom
och mellan och delsdialog Jordbruksverket länsstyrelserna,öppen

ärendehanteringssystem ut-samt ettgenom gemensamma genom
vecklingsråd för kontakter mellan brukare och myndigheter.

tillgångLänsstyrelsens till information och data säkerställs genom
dels för lantbruks-regionala baser statistik och uppföljningar inom

ef-området, dels underlag för tvärsektoriella analyser ochgenom
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GISinformationssystemGeografiskaförfektiva lösningar samt
parallell lagring.säkerhetökad genom -genom

delstillgodosesEU-stödenför hanteringkravenspecifika4. De ge-av
säker-delshandläggarstöd,effektivautveckla attatt genomnom

handläggning.regionalställa en
myndigheternastatligamellan desamverkanpåStatsmakternas syn

infonnationstill-såsomförutsättningarIT-strategiskarörandefrågori
formelektronisk förvaltning iuppnåförteknikutvecklinggång, att en

fastläggaslänsstyrelsernabör enligtagerande etc.,gemensamt somav
EU-stöden.förutvecklingenfortsattadengrundprincip i systemenav
länsstyrelser-beaktarJordbruksverketutgår frånLänsstyrelserna att

utvecklingsarbetet.IT-plattform igemensammanas

Lantbrukarnas krav3.4.5

lantbru-regelverken förbetydelsecentraldetlantbrukarenFör attär av
ansökningsrutiner,utformadeenkelt oavsettkets ersättningar samt attär

och korri-instruerandeochpedagogiskt lättillgängligateknik, enkla,är
komplice-fårregelsystemet intesin påmarkerargerande. LRF attsyn

utnyttjareffektivthindrar Sverige påpraktiken sättdetså i ettattattras
EU-stöd.tillgängligaalla

för-och datarutinerregelverkviktigtdet ocksåLRF är attattanser
ordbruksverket/departement.lantbrukaren till Jfrånhela kedjananlaas i

med del-projektformske iIT-utveckling börframtidainnebärDetta att
inblandade.aktighet från alla

datorstödfråganutgångspunkt vadframför sinLRF:s omavsersom
lantbrukareför enskildabådeadministrationenför stödhanteringen att

möjligtoch smidigenkelsåmåstemyndigheternaoch för göras som
skallminskar. Lantbrukarenenskildeför denrättssäkerhetenutan att

detmyndighet. LRFmed är natur-ha kontaktbara behöva attanseren
fokusställs i IT-system-bondenligt användaren närsystemet-att av -

säkerhetsni-Vidarediskuteras.framtida utformning poängteras attets
ochgenerellakraven måstesamtidigthögvån måste an-varasomvara

säker-och bankerlantbrukskooperationenpassade till LRF, antagnaav
hetssystem.

lyfts fram från LRF:Följande punkter
självlantbrukareenskildstöd det viktigtVid ansökan är att en0 om

aktuelltill/frånerforderliga dataoch hämtaskall lämnakunna myn-
bön-skall användasmaterialnaturligt alltdighet. Det är att avsom

kan hämtas via Inter-EU-ansökningshandlingarexempelvisderna
ochmaterial. Blanketterladdaskall kunna ner"helstVemnet. som
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kan hämtasanvisningar på Internet måste så tydligasom upp vara
möjligt.och enkla som

Det nödvändigt det alltid måste möjligt forär poängteraatt att0 vara
lantbrukaren få information och ansökningsblanketter vanligtpåatt

också viktigt det alltid skallDet gå skicka hand-inär att attpapper.
lingama dessa har framtagits datorn via Inter-ävenpost, omper ur
net.

förutsättasDet skall inte alla lantbrukare väljer anlita rådgiv-att att0
ningsföretag, skall självvill kunna fylla ansök-iutan man om man
ningshandlingama.

enkelhetenFör tillgodose tekniskt perspektiv bör fram-att ett0 ur en
tida bygga påIT-strategi Intemetteknik med ochcentrala databaser
klienter/satelliter. Lantbrukaren skall ha minimum lokalaett pro-av

och deni sin PC, centrala skall åtkom-gramvaror servern vara
lig/läsbar med generella Internet Explorer ellerprogramvaror som

enkelhetNetscape. begreppet innefattasI lantbrukaren inteäven att
skall behöva teknisk utrustning PC, kortläsare etc. högre prest-av
anda vad kan vid varje tidpunkt normalän motsvarasom anses
prestanda.
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Resursanvändning4

l Inledning

Utredningens arbetsgrupp för resursanvändning och resursfördelning
har analyserat den nuvarande kostnadsstrukturen för administrationen

de jordbrukarstöden.EU-relaterade Detta avsnitt baseras arbets-påav
arbete.gruppens

4.2 Resursanvändning vid statliga verk och
länsstyrelser

En sammanställning arbetsuppgifter och kostnaderna för attav genom-
föra dessa vid de olika verken och myndigheterna redovisas i tabell

Tabell 3 Resursanvändning för administrationen direktstöd tillav
årlantbrukare 1997, miljoner kronor

RAÄUppgift SJV SNV LST SUMMA
Författningar 5,0 5,0- - -
Utveckling 4och analys 49,4 0,9 0,5 61,410,0
Utbildning och information 418,1 0,4 29,6 47,7-
Ärendehantering l34,4 0,2 164,7 199,1-
Fältkontroll 1,5 43,642, 1--
Blockkarta 2 263,1 14,2 77,3- -

Samtliga 3171,5 0,9 1,1 260,6 434,1
Inklusive handjur, hantering bidragsrätter, kalvslaktbidragBSE, och revalver-av
ingsersättning.
I huvudsak engångskostnader i samband med införandet blockkartesystemet.av
3 Inklusive räntekostnad miljoner kronor21,3 i huvudsak ingår underom som

utveckling och analys.posten
4 Uppskattad inbördes fördelning. kostnader innefattasDessa inte i RRV-studien.
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underlagsmaterial till RRV:sWigstrand 1998-05-06,JordbruksverketKällor:
beräkningar.1998:56 samtrapport egna

Riksrevisionsverkets4.2.1 rapport

utredningen, påRRV har, efter initiativRiksrevisionsverket rege-av
och kontrolllänsstyrelsemas administrationgranskatuppdragringens

jordbruketEG-stödet tillväsentligaste delarna avde administrativtav
jordbruket" RRVstödet tilladministration"Lantbruksenheternas av

i bilagarapportenutdrag1998:56. Ett presenterasur
uppfattningredovisat singranskningengrundvalRRV har på omav

möjligheter-effektivitetadministrativskillnader iförekomsten samtav
kontroll.administration ocheffektiviseraattna

uppvisar förtill jordbruketstödenhandläggningenRRV att avanser
ochmellan lantbruksenhetemaresursåtgångvariationer iår 1997 stora

såvariationemasamtliga stöd. RRVdetta gäller är storaattatt menar
förföreliggertillfälliga olikheterförklaras medde kaninteatt en-som

kanorsaker. Orsakernagrundläggandeandraharbart år 1997 utan mer
faktorerfaktorer.och inre Yttreindelas tvåenligt iRRV yttregrupper -

fakto-mängden ansökningar. Inrestruktur ochbestår jordbrukets avav
hante-befintlig personalstruktur,arbete,organisationbestår avavrer

specialiseringbudgetdialog,säsongsvariationer,ring m.m.av
hänföras tillkanfunnit defaktorerna harde RRVAv attyttre som

ärende,resursâtgångenpåverkan påjordbrukets struktur har viss peren
påverkan på detsåledes haskiften. kanoch antalet Desåsom länets yta

harmellan lantbruksenhetemajämförelseVidenskilda ärendet. en
förpåverkanendast har litenjordbrukets strukturfunnitRRV att en

stödforrn.avseende helresursâtgången en
jord-avgörande betydelseutpekas hafaktor ärDen mestyttre som
lant-vidantalet ärendenvilket avspeglaslänet,brukets storlek i av

bruksenheterna.
fyra stöd-förden kritiska visardrar slutsatsenRRV attatt massan

och kul-för värdefullamiljöersättningformer arealersättning, natur- ,-
odlingslandskap regio-mångfald ochbiologiskturmiljöer, samtöppet

sådan volymlantbruksenheter intestöd uppnår några ären-nala atten-
effektivitet.med tillräcklig administrativdena kan hanteras

påuppstod kostnad 5,3det för årberäknar 1997RRV extraatt caen inåddelantbruksenheter intetill följd någramiljoner kronor att uppav
ltill den kritiska massan.

ärendehandläggningenden karaktärenNågra stödformer är attav
Stordrifts-ärendemängden ökar.allt effektivarekan administreras när

arealersättning,för fyra stödfonner-fördelar statistiskt säkerställtshar
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miljöersättning för och kulturmiljöer, flerårig vall och ekologisknatur-
odling. Stordriftsfördelar finns enligt RRV:s förmening andraäven
stöd, sambandet inte statistiskt säkerställt.även ärom

RRV påpekar del variationen lantbruksenheternasiatt storen av
hantering ärenden inte förklaras stordriftsfördelar. kvalitetssäk-Iav av
ringsarbetet bl.a. avseende lantbruksenheter har ytterlighetsvärdensom
för tidsåtgång enligt måttet timmar ärende, har kunnatRRV kon-per

det finns antal andra förklaringsfalctorer påverkatstatera att ett som
administrativ effektivitet. Sammantaget RRV det finns grundattanser
för det finns skillnader mellan länsstyrelser och mellansägaatt att stora

styralantbruksenheter i och följa lantbruksenhetemas verksam-att upp
heter.

RRV dessa faktorer,inre vid sidan ärendemängden,att ut-anser av
förklaringsfaktorerväsentliga till varför detgör så skillnaderär stora

mellan lantbruksenhetema. RRV dock dessa skillnader i inreattmenar
faktorer mellan länen inte förändrar slutsatsen det finns väsentligaatt
stordriftsfördelar.

RRV bedömer det baserat på resursförbrukningen år 1997att är
möjligt minska variationerna i resursåtgång ärende och därmedatt per
sänka kostnaderna inom flertalet lantbruksenheter. RRV bedömer att
ungefär hälften de lantbruksenheter för respektive stödtyp harav som
de högsta kostnaderna ärende bör kunna sänka dem till ungefärper
kostnadsnivån för medianlänet för stödformen. bedömerRRV att en
sådan sänkning kostnadsnivån hade år 1997 inneburit besparingav en

23,4 miljoner kronor.om ca
Totalt, inklusive besparing för de fyra stödfonner befinneren som

sig under den kritiska bedömer besparingenRRV till 28,7massan,
miljoner honor.

RRV:s bedömning variationerna i resursåtgång-sammantagna är att
ärende för och variationerna så de inte kanär stora att är stora atten per

förklaras tillfälligamed olikheter föreligger enbart år 1997. RRV:ssom
bedömning det finns skäl vidta åtgärder för öka den admi-är att att att
nistrativa effektiviteten.

RRV följ ande överväganden förslag till åtgärder:gör om
Det inte motiveratär omfördela berörd stödformatt till0 annan
lantbruksenhet för öka ärendemängden.att
En omfördelning enskilda stödfonner skulle innebära SAM-attav

blankettens ansökningar för dessa län skulle granskas två lantbruks-av
enheter, vilket skulle medföra oklarheter för lantbrukarna med olika
handläggare i skilda län. RRV bedömer därför eventuell omför-att en
delning stödformer inte realistisk och därför inte behöverär över-av

ytterligare.vägas

3 SOU1998:147
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uppgiftersamtligaöverföraisoleratmotiverat attinteDet är0
lant-tillsmå ärendevolymermedlantbruksenhet annanfrån en

ärendemängden.ökaförbruksenhet att
lantbruksenhettilluppgifteröverföringRRV annanatt avenanser

elleravvecklaslänsstyrelseberördvidverksamhetenskulle innebära att
fält-rådgivning,förmedexempelvisdel,mindretillkvarstår resurser

dessastrukturfondsstöd. Förhanteringförkontrollverksamhet samt av
lant-förbetydelse,resursminskningenharlantbruksenheter men

be-RRVliten.relativthelhet ärbruksadministrationen summansom
nedläggninganledning övervägafinns attdet inte avdärfördömer att

förändringarandralantbruksenheter samtidigt görinteenskilda manom
lantbruksenhetema.styrningochorganisation avav

skillnadernaminskaÖverväg åtgärder för attandra typer av0
lantbruksenheter.mellan

årli-uppföljningochstyrning är attökapåpekar sätt attRRV att ett
respek-iärendehandläggningnormalkostnader för ettfastställa avgen

lant-respektiveförlåta dessadärefter utgöraochstödforrntive norm
lantbruk-mellankunskapsutbyteför ökatbruksenhet samt arrangera

råd-IT-stöd,formJordbruksverket istödet frånökaochsenhetema av
och tillsyn.givning

initialtåtminstoneökakommerdockkostnaden attRRV attmenar
stödökatochnonnkostnaderfram attförktmskapsutbytetdå taatt ge

detbedömer ärRRV attutökadekräverJordbruksverketfrån resurser.
ökaddennabesparing typväsentligrealisera avsvårt genomatt en

uppföljning.ochstyrning
effektivuppföljningen ärochstyrningengöra merEtt sätt attannat

tillfördelaförJordbruksverket attansvaret resursernaenligt RRV att ge
fördelningsmodell gör attgivetlantbruksenhet, re-respektive somen

länsstyrelser.mellanjämförbarochförutsägbarblirsurstilldelningen
kombineratresursfördelning,församlatbedömerRRV ettatt ansvar

regeringenlantbruksenheternamöjligheter ny-med att styra somstörre
realisera vä-möjligtdetJordbruksverket, attgör enbeslutatligen ge

besparing.sentlig
effektiv äruppföljningenochstyrningentredje göraEtt att mersätt

kontrollochhandläggningoptimeraförorganisationenutforma attatt
förpåbygger ansvaretalternativ attjordbruket. DettatillEU-stödetav

länsstyrelsernafrånöverförsdirektstödbeslutochhandläggning omav
innebärasannoliktskulle attdettaRRVJordbruksverket. atttill menar
centralmyn-under8-10kansketillminskadesenheterregionalaantalet
medalternativ,dettaJordbruksverket. RRV att ren-digheten enanser
realiseramöjligtdet yt-jordbruksstödet, attför görorganisationodlad

Jord-alternativettill attförhållandeibesparingarterligare geovan,
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bruksverket för fördelningen till respektive lant-ansvaret av resurserna
bruksenhet.

RRV bedömer det i detta tredje alternativ finns möjlighetatt att rea-
lisera stordriftsfördelama. Ytterligare besparingar i förhållande till av
RRV beräknade 28,7 miljoner kronor bedöms möjliga. påpekarRRV

det för få tillräckligt underlag för denna förändring krävsatt att typ av
analys sambanden mellan lantbruksenheternas och länsstyrelser-en av

förhållandetarbete övrigt ii till sambanden mellan lantbruksen-nas
heterna och Jordbruksverket och detta kanske främst gälleratt sam-
banden mellan milj öersätmingarna och miljöarbetet vid länsstyrelserna.

4.2.2 Resursarbetsgruppens kommentarer

Den utredningen tillsatta arbetsgruppen har analyserat slut-RRV:sav
och förslag.satser

Arbetsgruppen delar uppfattningRRV:s det kan finnasatt storaom
skillnader länsstyrelsernamellan i resursåtgång ärende och åt-attper
gärder bör vidtas för analysera och reducera skillnaderna. Enligtatt
arbetsgruppens mening bör det sålunda finnas rationaliseringspoten-en
tial inom jordbruksadministrationen.

RRV framhållithar det för vissa stöd finns "lcritisk massa"att en
under vilken ärendehanteringen inte tillräckligt effektiv och detär att
för vissa stöd finns stordriftsfördel. Arbetsgruppen det kanatten anser
finnas vissa volymfördelar ärendehanteringen.i Dock finns det inom
arbetsgruppen delade uppfattningar vad bör för mins-göras attom som
ka skillnaderna i resursåtgång och för uppnå stordriftsfördelama.att

Arbetsgruppen ställninginte till de organisatoriska förändringartar
harRRV har där redovisat olika meningar iövervägt utansom som

följande redovisas i formavsnitt kommentarer från olika företrädare.av
Arbetsgruppen framhåller dock allmänt det viktigt medärrent att en

flexibel, dynamisk och kostnadseffektiv organisation till följd denav
starka förändringstakt kan förväntas det gäller stödsystem ochnärsom
teknikutveckling. Samtidigt finns det rad ytterligare faktorer ären som
viktiga beakta, värdet samordnad länsförvaltning,att t.ex. när-av en
hetsprincipen etc.

4.2.2.1 Kommentar länsstyrelseföreträdarnaav

De i arbetsgruppen ingående företrädarna från länsstyrelserna läm-har
särskild kommentar till RRV:snat rapport.en
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redovis-motsvarade denalltidenkäten inteifrågornaDe attanser
ochtidsredovisninglänsstyrelsemasfinns iningsstruktur va-somsom

behövsdärför hardetalj frågorpåoch mångamellan länenrierar att svar
mellan defördelningendeexempeluppskattas. Som nämner av resurser

ansökningsförfa-samordnadedetingår iersättningsfonnerolika som
och handläggssöksflera ersättningardärSAM98,randet samma

mellanresursfördelningenhandläggareoch attblankett samtsammaav
län.tillolika från länochschablonmässigtskettharolika stödfonner

redovisa-påverkar dedettahuranalyskonstaterarDe närmareatt aven
har gjorts.länen intemellanskillnadernade

tidsåtgångskillnader ideLänsstyrelseiöreträdama att permenar
underlagsma-redovisas ivärden,och högstalägstaärende mellan som

hänförasutsträckningiärende, kanuttryckt i timmar storterialet per
exempelredovisningsstrukturen. Somunderliggandedentill brister i

0,75-djurbidragärende,1,53-5,65 timmararealersättning peranges
mångfald l,59-8,29 timmarbiologiskärende,6,26 timmar perper

länssty-inteskillnadernade motärende De att storaetc. svararmenar
denerfarenhetenerfarenhet attärpraktiskarelsernas utan att snarare

effektivaframtvingarEU-administrationenförbegränsade resurser
län.respektiveförutsättningarna itillanpassaderutiner

förmedelvärdenadematerialetsamlade attDå det är stort, anser
samtidigt någonkonstaterar närmarerimliga, attlandet kan menvara

kringredovisade variationendenochgjortshar inteanalys detta attav
överdrivna.uppenbartmedelvärdensådana är

förkostnader årochtidsåtgångRRV:spåpekarDe rapportatt avser
omfatt-varierandeiår 1997underlänsstyrelserna1997 och attmenar

miljöersätt-särskilt inomärenden,årsmed 1996arbetadening även
EU-förändringar iväsentligahardessSedanningsområdet.

de tillkomstenexempeltillkommit. Som nämneradministrationen av
kartredovisningssystem,digitaltheltstödfonner,ytterligare två nyttett

djuridentite-handläggningkartavgifterför samtuttagett system avav
föränd-ytterligareplanerasinför år 1999detpåpekasVidare attter.

möjlighet förutökadochblankettsystemmed bl.a.ringar nyttett en
myndighet.brukare tillfråndatafângstdigital

osäkerhetenfrån ibortsettdet,Länsstyrelseiöreträdama attanser
variationematillförklaringarflertalfinnaskanunderlagsmaterialet, ett

förklaringarBland dessa nämnsärende.tidsåtgångimellan länen per
ärende-medi länmasshanteringrationelltill storamöjlighetent.ex.

olikat.ex.handläggningenvidambitionsnivåskillnader imängder,
skillnader iåterkravshantering,medframmelångtliggaambitioner att

ansökningar-enskildadeskillnader iochstrukturjordbruksiöretagens
kvalitet.ochomfattningnas



1998:SOU 147 Resursanvändning 69

De delar dock RRV:s uppfattning de redovisade skillnadernaatt är
och åtgärder bör vidtas förstora analyseraatt och, de falliattanser

skillnaderna enbartinte redovisningstekniska,är reducera dessa. De
dock skillnaderna inte rimligen kanatt så verklighe-ianser storavara

varför möjligheterna till kostnadsbesparingarten, dettai avseende är
begränsade.

Vad gäller totalkostnaden ärende för olika ersättningsformerper an-
de variationen mellan länen orimligtatt De detär vidstor.ser attmenar

granskningnärmare framgår de timkostnaderrapporten atten av som
legat till grund för kostnadsberälcningama varierar från till167 450
kronor timme i olika län. Dessa skillnader i timkostnaderper anses vara
uppenbart orealistiska.

Vad gäller beräkningarRRV:s normalkostnader ärende ochav per
besparingspotentialer länsstyrelseföreträdarna dessa intres-att äranser

de mäste kompletteras medsanta antal faktorer:att ettmen
Tidsåtgången och kostnaderna år 1997. EU-administrationens0 avser
omfattning t.ex. ärendemängd och kontrollfrekvenser för kom-
mande kanår bara uppskattas.ännu
EU-administrationen kan behöva till de skärpta krav0 anpassas som
följer påpekanden och anmärkningar vid revisioner.av
Ytterligare några år med detaljreglering inom de svenska miljöer-0
sättningsprogrammen kommer kräva ökade handläggningsresur-att

för de årliga utbetalningsansölmingama, omprövningar, återkravser
m.m.
Effektivare handläggning kan förväntas samordning0 genom av
checklistor, rutinbeskrivningar, beslutsmallar inom fondkoor-m.m.
dinatorprojektet förbättrad struktur och tillgänglighetsamt igenom
det ADB-systemet.gemensamma
De i sin kommentar beräkning tidsåtgångenpresenterar även en av
ärende med hänsyn till dessa nämnda faktorer.per ovan

Länsstyrelseföreträdarna framräknat nonntal för tidsåt-att ettanser
gången vid EU-administrationen kan användas underlag försom en
dialog med de län markant avviker från nonnvärdet i sittsom mera re-
dovisade beräkningsunderlag. Län med låg redovisad tidsåtgång skulle
därvidlag kunna förmedla goda erfarenheter rationell administration.av
Län med hög redovisad tidsåtgång skulle kunna söka naturliga eller
påverkbara faktorer givit utslag redovisningen.isom

De det i Jordbruksverketspoängterar rollatt fondkoordinatorsom
finns förutsättningar för insamling och utvärdering de olika admi-av
nistrativa rutiner tillämpas länsstyrelsema. Genom förmedlaattsom av
de effektiva administrativamest rutinerna till länsstyrelserna kan be-
sparingar uppnås. Dels införande optimala rutiner, delsgenom av ge-
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består idubbelarbetedet att ut-besparaslänsstyrelserna somattnom
länsvisasäkerställa system.veckla och

länsstyrelsemasbeskrivningRRV-rapportensdeVidare att avanser
inteEU-administrationen,forresurstilldelninglantbruksenhetemasoch

flera årsedanverksamhetenbedömningderasenligt attutanstämmer
för ad-starka incitamentdärmedochresursknapphetkännetecknas av

effektivisering.ministrativ
all EU-tillfördelningsnycklaranvändafrågangällerVad att

då derekommenderaskandessa intedeadministration, menarattanser
densökalänsstyrelserenskilda mestför attförsvåraskulledettaatt

läns-EU-administrationen samordnadedenutifrånkostnadseffektiva
län.respektiveförutsättningar iförvaltningens

regio-med 8-10organisationsmodell,beskrivnaRRV:sVad gäller
deJordbruksverket,centralmyndigheten attundernala enheter anser

23,4motsvarandebesparingsmöjlighetemaberäknatiRRV rapporten
länärende itidsåtgångensänkningutifrånkronormiljoner peraven

relevantdet inte attärtidsförbrulcrling. De atthögmed uppgiven menar
organisationsmodell ochtillbesparingberäknadehänföra denna en ny
organisationsmodell intekonsekvensernaekonomiskadeatt nyav en

redovisats.
grundmerkostnader påLänsstyrelseföreträdama t.ex.att avmenar

organisationsmodel-beskrivnadenberäknats iharökade avstånd inte
len.

ökadekan vinnasde besparingarvidareDe att genomsomanser
jordbruksföretagantalet ärdärantal länlitetstordriftsfördelar rör ett

andelvissrimligtdet också attgenomsnittet. Deklart lägre än enanser
landetsföljdnaturligmerkostnad måstedenna accepteras avensomav

kom-merkostnadendelvissochstrukturnäringsgeograñska att aven
storlek,oberoendealla län,dåeliminerassannolikhetallmed att avmer

EU-administra-föroptimalautvecklade systernfår del gemensamtav
tionen.

EU-ersättningamaadministreradeVidare attattpoängterar genom
ochinommöjligheterhållslänsstyrelserna attvid myn-sammaenen

med hänsynresursdispositionpersonal- ochflexibeldighet kunna ha en
berördaolikainomspecialistkompetensertilltillgångtill arbetstoppar,

EU-admi-jordbruketsintegrerakunnafördelensakområden attsamt
Sveri-minst iinteutvecklingregionalpolitiskalänetsnistration i norra

strukturfonder.olikamedarbeteges
mellanhanteringen angrän-samordnakunnafråganVad gäller att

specialist-kräverärendetyperlågfrekventasådanasande län somav
detta kandekontrollochhandläggning attkompetens i vara ra-anser

utredastionellt och bör närmare.
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4.2.2.2 Kommentar jordbruksverksföreträdamaav

De i arbetsgruppen ingående företrädarna för Jordbruksverket har läm-
särskild kommentar tillnat RRV:s rapport.en

De administrationskosmaden beroendeatt mängdenärmenar av av
de i många fall komplicerade regelsystemen för jordbrukarstöden. Vi-
dare påpekas förenklingar miljöersättningarnaatt kan ledat.ex. tillav
minskad administration, samtidigt Agenda 2000 kan medfö-väntassom

väsentligt utökade administrationskostnader. De deten ärra attmenar
sannolikt samtliga regelförändringar medföratt nettotillskott i frågaett

administrationen.om
Jordbruksverksföreträdama det inom för existeran-attmenar ramen

de regelverk finns dock betydande möjligheter effektivisera admi-att
nistrationen och sådana möjligheter finns till följdatt erfa-nu av vunna
renheter under antal år. Vidare teknikett kan ytterligareattanses ny
öka möjligheterna till rationaliseringar. De RRV:s böratt rapportmenar

grunden för kommandeutgöra ställningstagande.ett
RRV har i sin redovisat antal olika alternativrapport för möj-ett att

liggöra effektivisering administrationen. RRV har bedömt deten av att
alternativ har möjlighet till besparingarstörst inrätta regi-är attsom en
onal organisation vid Jordbruksverket. Jordbruksverksföreträdarana
delar denna bedömning och förordar den. Grunden för denna bedöm-
ning endast frågan kostnadseffektiv administration.anges vara om en
Det påpekas det finns rad andra faktorer,att önskemålt.ex.en om sam-
ordnad länsförvaltning, viktiga inte beaktats.är Desom men som anser

regional organisationatt möjlighet realisera de stordriftsför-atten ger
delar i har påvisats i stödhandläggningen.rapporten Antalet regio-som
nala enheter kan minskas jämfört med nuläget kan fortsattmen vara
lokaliserade till länsstyrelsema. Därutöver de endast sådanattanser en
Organisationsform tillräckliga förutsättningar för enhetlig hante-ger en
ring stödärenden i enlighet med förvaltningskrav,EU:s vilket kanav
minska svenska kostnader i form sanktioner.statens av

Jordbruksverksföreträdama regional organisation ocksåattmenar en
tydligare rollfördelning där länsstyrelsen de så önskarger en om genom

aktiv rådgivning kan stödja lantbrukarna länet.i
De i längre perspektiv kanatt ett teknik ytterligaremenar ny ge

möjligheter till ytterligare effektivisering och viktig sådan möj-att en
lighet få in riktigt ifylldaär ansökningar frånatt lantbrukarna, vilket
kan främjas hjälpa lantbrukarna med kontrolleratt i data-genom

vid ansökningarna.systemen De det därför viktigt inteatt är attmenar
låsa fast sig i organisationsstruktur inte rationell. Vidarenu ären som

Agendapoängteras 2000 också kanatt påverka utformningen av orga-
nisationen.
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företrädareRiksantikvarieämbetetsfrånKommentar4.2.2.3

Riksantikvarieämbetetförföreträdareningåendei arbetsgruppenDen
likhetiHantill RRV:ssärskild kommentar rapport.har lämnat anseren

Hanlänsstyrelsernamellan ärskillnaderna stora.med menarRRV att
grad harolika högilantbruksenhetemauppenbartdockdet attäratt

stödenadministrationenuppföljningenochstyrningenlyckats i avav
jordbruket.till

Jordbruks-ochinte RRV:sdelarföreträdareRiksantikvarieämbetets
medalternativgällerdetslutsatseroch ettsynpunkter närverkets en ny
reduceringinnefattandeJordbruksverketvidorganisationregional en

konsekvensernaekonomiskadeHanenheter.antalet att av enanserav
konsekven-ochutreddatillräckligtorganisation interegionaländrad är
länsförvalt-samordnadedenfaktorerandraradför t.ex.somserna en

länsförvaltningensamordnadedenVidarebeaktats.inteningen anses
ochsamarbetetvärfackligt ettreellt ut-förförutsättningviktigvara en

vecklat sektorsansvar.

budgetteknikochResursfördelning4.2.3

förharSverigeteknik attgranskat denharResursarbetsgruppen som
direktstöd.EU:sadministrationenmedel föranslå av

anledningfinns övervägadet attResursarbetsgruppen att enanser
tillfö-behövermöjligtdet prövabudgetteknik attgör resurseromsom

genomförstillämpningdessellerregelsystemiförändringar un-närras
budgetår.pågåendeder

jordbruksad-uppgifter inomutökadeochhanterakunnaFör att nya
medelarbetsgruppenlöpande budgetår attunderministrationen anser

krävsdetdirekt ettkostnaderökadeför utan attanvändasbör kunna
frå-börresursbehovetökade permanentdet ärriksdagsbeslut. Omnytt

budgetpro-iprövningsedvanligförriksdagenunderställasdäreftergan
förvaltnings-ordinarieunderanvisasdärvidbörpositionen. Resursema

anslag.
problemettill lösning presenteras:alternativTre av

JordbruksverketsföranslagetinommedelSärskilda avsätts t.ex.
ställs tillanslagspostsärskildunderMedelförvaltningskostnader. en

disposition.regeringens
anslag,nationelltEG-relaterat t.ex.rammedel underTillgängliga ett

tillgäng-jordbruksprodukter,förexportbidrag görsochintervention
användningsområde förutvidgatriksdagsbeslutliga ett omgenom

anslaget.
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Utvidgade lånemöjligheter för berörda myndigheter attgenom nuva-
rande krediter Riksgäldskontoreti ändras.

4.3 Lantbrukamas resursanvändning
förknippatDet med svårigheter få framär uppgifterstora att som svarar

verkliga förhållanden det gäller resursåtgångenmot hosnär lantbrukar-
Utnyttjandet konsulter varierar i mycket utsträckning, delstorna. av en

lantbrukare allting själva, många grundarbetetgör och vissagör över-
lämnar hela arbetet med ansökan till konsulter.

Lantbrukamas riksförbund uppskattar lantbrukare sigatt ägnaren
storleksordningen veckor inläsning och ifyllandeett underpar an-
sökningsperioden, vilket i effektiv tid kan två timmar da-motsvara om

En lantbrukare koncentrerar arbetesitt med ansökan bedömsgen. som
sannolikt dagar inläsning och ifyllande,avsätta vilketett i effek-par
tiv tid bör åtminstone hel dags arbete. Medmotsvara uppskattaden en
tidsåtgång på tio timmar och antagande kalkylerad arbets-ett om en
kostnad kronor150 timme inklusive avgifter, kan kostnadenom ca per
för lantbrukarens arbete med ansökan uppskattas tilleget 1 500 lqonor.
Omräknat till samtliga lantbrukare ansöker EU-ersättningar,som om
kan detta uppskattas till administrativ kostnad miljoner100en av ca
kronor. Till detta kommer förtid förberedelse och medverkan vid fält-
kontroller.

LRF Konsult AB:s EU-rådgivning lämnas till 25 jordbruks-000ca
företag. Med genomsnittlig konsultinsats påantagen två timmar meden

timkostnad 500 kronor detta totalkostnad på 25 miljo-en om ger en ca
lqonor för lantbrukarna vad köpta konsulttjänster från LRFner avser

Konsult AB.
Hushållningssällskapen i de olika länen erbjuder också konsult-

tjänster till lantbrukarna. Omfattningen år 1998 hanteringvar en av ca
4003 stöd. Med antagande genomsnittlig konsultinsatsett på tvåom en

timmar med timkostnad 500 kronor detta kostnadmotsvararen om en
3,4 miljoner kronor för lantbmkama.av ca

Därtill kommer de arbetsinsatser utförs antal mindreett stortsom av
konsultföretag.
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5 EU:s jordbrukspolitikgemensamma

5.1 Målen för EU:s gemensamma
jordbrukspolitik

Målen för EU:s jordbrukspolitik the Common Agricul-gemensamma
tural Policy CAP formulerades redan år 1957 i Romfördraget. I arti--
kel 39 i fördraget den jordbrukspolitikenatt skallanges gemensamma
ha mål attsom

höja produktiviteten inom jordbruket främja tekniskaatt0 genom
framsteg och rationell utvecklingatt trygga jordbruks-genom en av
produktionen och optimalt utnyttjande produktionsfaktorema,ett av
särskilt arbetskraften,
på så tillförsäkra jordbruksbefolkningensätt skälig levnadsstand-0 en
ard, särskilt höjning den individuella inkomsten förgenom en av
dem arbetar inom jordbruket,som
stabilisera marknadema,0

försörjningen,trygga0
tillförsäkra konsumenterna tillgång till till skäliga priser.0 varor
I Romfördraget vidare det utfommingenvid politikenattanges av

och de särskilda åtgärder krävs för tillämpa den skall hänsynatt tassom
till

jordbruksnäringens särskilda karaktär följd jordbruketsär0 som en av
sociala struktur och strukturella och naturbetingade olikheterav
mellan olika jordbruksregioner,
nödvändigheten gradvis genomföra lämpligaatt anpassningsåt-0 av
gärder,
det faktum jordbruket i medlemsstaterna sektoratt utgör är0 en som

förbunden med ekonominnära i dess helhet.
När målen ställdes dåvarande EG-6 Frankrike, Tyskland,upp var

Italien Beneluxländema nettoimportörer de flestasamt jordbruks-av
varor.

De mål och sedan dess varit gällandesattes inriktades påsom upp
produktionen. förbättraAtt produktiviteten och expandera jordbruks-
produktionen behov bedömdes rimliga och meningsfulla motvar som
bakgrund den situation rådde i efterEuropa kriget. Försöij-av som
ningssäkerhet på hemmamarknaden viktig. Inkomstmålet fickvar en
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förhuvudsysselsättning närm-jordbruketochframträdande roll var en
befolkningen.fjärdedel avare en

ändrats,harRomfördraget intemålen i trotsjordbrukspolitiskaDe
målendockIndirekt kanekonomin.skett iförändringarde stora som
gällerdetsärskilttillskapats,medel närändratsha attsägas nyagenom
rollekonomiska iJordbruketsåtgärder.regionalaochmiljö-struktur-,

för 2,51993svarade årJordbruket procentminskat.samhället har avca
nuvarande EU15.isysselsättningenoch 5,7BNP procent avca

inomMedel EU:s5.2 gemensamma
jordbrukspolitik

CAPUtveckling5.2.1 av

oförändradevaritjordbrukspolitik harförmålen EU:sformellaDe se-
åren;förändrats underdäremot ut-medel hardan CAP:s enstarten.

revolutionär.evolutionärbeskrivas änveckling kan snararesomsom
har till-reglerochsuccessivtändratsharregleringarnaolikaDe nya

årenMedförsvunnit.medelSällan har dock någrabehov.kommit vid
överblicka. Enoch svårakomplexaalltmerblivitmedlen atthar därför

därdenbeslutsprocessen gör,till detta utviktig förklaring är att somser
kompro-leder tillintressenofta disparatamedlemsländemasde olika

och paketlösningar.misser
livsmedelsförsörj-helt inriktad påbörjanfrån att tryggaCAP var

marknadsprisstöd, iGenomproduktionen.stimuleraningen attgenom
interventionspriserbl.a.fastställda priseradministrativtform somav

med pri-jämförtpriserjordbrukare högrefickgränsskydd, EU:ssamt
produktion.för sinvärldsmarknadenpåserna

ochprodukteromfatta flerutvecklades tillMarknadsprisstöden att
Flerområde.på varjemindre speciallösningarellerutformadesofta mer

tillföranvändesexportbidragoch exportinfördesinterventionsåtgärder
med tek-tillsammansmarknadsprisstödenhögaländer utanför EU. De

jordbruksproduktionentillutveckling leddeekonomisknisk och att
emeller-ökadeefterfrågan inom EUökade inom EU. Konsumenternas

från ha1970-taletövergick påutsträckning. attEUlikatid inte i stor
ordbruksvaror,flera j sär-till blivarit nettoimportör nettoexportöratt av

stöd. EUhar högaanimalieprodukter, där EU ärochskilt vegetabilie-
grönsakerfrukt ochnettoimportördäremot fortfarande t.ex.stor aven

också nettoimportörförhållandevis låga. EUstödnivåer ärdär EU:s är
kvanti-EUimporterarproteinfoder.och Dessutomoljeväxter storaav
kakao,ochkaffe,såsomu-landsproducerade jordbruksvaror, teteter
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inte omfattas marlcnadsregleringar. Till följdEU:s storasom av av pro-
duktionsöverskott på vissa blev produktionsbegränsningar ett nyttvaror
inslag bland medel fr.0.m.CAP:s l980-talet.

Dessa infördes först på mjölkområdet. jordbrukspolitikEU:s sakna-
de från början föråtgärder struktur, miljö- och regionala frågor. bör-I

infördesjan l970-talet de s.k. strukturfondema bara till delav som en
ligger inom det förstCAP år 1989 anslagen till dessa fon-men var som
der ökade markant. Strukturpolitiken har, liksom CAP i övrigt, blivit

komplex med åren. Känneteclcnande för struktur- och regionalpo-mer
litiken förändratsden har varje gång medlemsländerär tillkom-att nya

1995mit i EU. Senast år tillkom stöd till regioner med låg be-ett nytt
folkningstäthet mål 6 särskilt för ochSverige Fin-anpassatsom var
land. Särskilt genomslag fick de kompletterande åtgärderna istort re-
formen, då miljöåtgärder infördes i utsträckning år 1992 inomstörre
CAP.

År beslutades den1992 hittills omfattande förändringenmestom av
CAP. Bakgrunden till beslutet främst kritik tilltagande över-motvar
skott och därav följande budgetkostnader. produktionsbegränsandeDe
åtgärder vidtagits under 1980-talet hade visat sig otillräckliga.som vara
Även politikens oförmåga klara inkomstfördelningsmål och effek-att

på miljön motiv. Vid tidpunkten för reformen fannsterna angavs som
internationellt tryck på förändringäven CAP i de då pågåendeett av

handelsförhandlingama i GATT:s Uruguayrunda.
De grundläggande förändringarna den politikenav gemensamma

beslutades år 1992 attsom var
sänka de administrativa priserna,0
kompensera lantbrukarna för prissänkningar med direktstöd,0
införa produktionsbegränsningar samt att0
införa miljöersättningar och kompletterandeandra s.k. åtgärder.0
De varuområden omfattades reformen år 1992som av var sparm-

mål, oljeväxter, proteingrödor och nötkött. Reformen innebar nivå-att
på gränsskydd, exportbidrag, interventionspriser sänktes ocherna m.m.

dessa därmedmedel har fått minskad betydelseatt inom de varuområ-
den omfattas. kompenseraFör prissänkningen infördes i ställetattsom
direktstöd djur eller ha, dvs. djurbidrag och arealbidrag. sambandIper
med reformen infördes s.k. kompletterande åtgärder, innefattadevilket
miljöersättningar, stöd vid förtidspensionering stöd för skogligasamt
åtgärder inom jordbruket.

Efter reform1992 års reformerCAP har gjorts flerapåav varuom-
råden såsom fruktris och grönsaker. Diskussioner pågår för-samt om
ändringar regleringama föri vin, tobak och olivolja. Diskussioner har
också påbörjats framtida förändringar regleringama för nötkött,om av
mjölk och spannmål inom för den s.k. Agenda 2000.ramen
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dagijordbrukspolitikenanvänds i denmedelDe gemensammasom
exportbidrag,främstmarknadsprisstödhuvudsakligen internaär pro-

areal-direktstödinterventionsåtgärder,ochduktionsbegränsningar
nedsattafalltullar, i vissagränsskydd främstdjurbidrag,och genom

strukturstöd.regional- ochmiljöersättningarhandelsavtal, samt
lig-gränsskyddetdirektstödenmarknadsprisstöden, samtinternaDe

EU:sstöd belastarmarknadsregleringama. Dessas.k.dealla inomger
Miljöer-garantisektion.EUGFJoch betalasbudget till 100 procent :sur
ocksåmedel, betalasnationellamedbetalasdelvissättningama, ursom

jordbrukssek-åtgärder inomregionalaochStruktur-garantisektionen.
däremot utveck-medel i EUGFJhuvudsakligenfinansieras :storn av

finns detmedel.nationella Därutövermedtillsammanslingssektion
ligger jordbruksfonden.utanförstrukturfonder som

År miljardertill 43för CAPutgifteruppgick EU:s1996 ecuca
med årjämförtökningvilketkronor,miljarderdrygt 370 storenvar

miljarderdrygt 320miljardertilluppgick 37utgifternadå1995 ecuca
frånutvidgningenfrämst pådockbudgetökning berorkronor. Denna

synnerhetutgifterna ipåverkadevilketEU-länder år 1995,till12 15
direktstöd ochtillgickutgifter 451996 årsunder år 1996. Av procent

sedan deökatandel harDirektstödensmarknadsprisstöd.till42 procent
miljarderdrygttill 19uppgick 1996och årinfördes år 1992, ecu

marknadsprisstöden årförutgifterkronor.miljarder EU:sknappt 170 i
kronor,miljarder160miljarder18knappt1996, varecusom var 1världsmarknadspriser påhögagrundberäknat påemellertid lägre än av
fördubbladesåtgärdernakompletterandeför deutgifterspanmnål. EU:s

drygt 1,8miljarder tillfrån drygt 0,8och 1996mellan åren 1995 ecu
miljöersätt-kronor,miljardertill 16,1från 7,2miljarder varavecu

utgif-miljarder EUGFJtill 1,4uppgick knapptningarna år 1996 :secu.
1996och uppgick årökatstrukturstöd har ocksåregional- ochförter

kompletter-kronor.miljarder Dedrygtmiljarder 33till drygt 3,8 ecu
dess-medfinansierasregionalstödenstruktur- ochåtgärdernaande samt limedlemsländerna.utom av

i dagmarknadsregleringar5.2.2 CAP:s

deetablerades redanför regleringama närprincipergrundläggandeTre
fort-gäller1960-talet ochunderinfördesförsta marlcnadsregleringama

farande; g
jordbruksprodukter medförñi rörlighetmarknad med0 gemensam

administrativa priser,gemensamma
skall haunionenproducerade inomdvs.gemenskapspreferens, varor0

importeradeframförföreträde varor,
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och solidarisk finansiering.0 gemensam
Den marknaden har skapatsinom EU tul-attgemensamma genom

lar, exportstöd och andra konkurrenssnedvridande subventio-typer av
har tagits bort mellan medlemsländerna. Gemensamma priser inne-ner

bär administrativa priser gälleri inom hela unionen.att satta ecu
ÄvenEtt sådant pris interventionspriset. exportbidrag, tullar ochär

stöd inom unionen. kanDäremot marknadsprisernaär gemensamma
skilja bl.a.sig inom unionen beroende hurpå den regionalastor pro-
duktionen förhållande till efterfrågan.iär

Gemenskapspreferensen innebär inom EU företräde påatt varor ges
marknaden framför från tredje land. Detta sker jord-attvaror genom
bruksvaror från tredje land beläggs med gränsskydd, främst tullar.

Även andra åtgärder inom marknadsregleringama leder till att en
högre upprätthållsprisnivå inom jämförelseEU i med de priser som
gäller utanför EU.

Gemensam finansiering innebär åtgärderna inom marknadsregle-att
ringama finansieras med EU:s budget. budgetintäkterEU:spengar ur
består tullar, sockeravgifter avgifter från medlemsländerna.samtav

Medlemsländernas avgifter representerade år 1995 70 procentca av
EU:s budgetintäkter.

Marknadsregleringama uppvisar flora instrument såsomstoren av
bl.a. exportbidrag och tullar handelnvid med tredje land interven-samt
tionsåtgärder och produktionskvoter inom unionen. Dessa instrument
stödjer generellt högre prisnivå inom jämförtEU med världsmark-en
naden.

Exportbidrag, kompensera för skillnaden mellan EU-attsom avser
pris och världsmarknadspris vid till tredje land, betalas videxport ut
EU:s tredjetill land. Exportbidragen, förekommer depåexport som
flesta jordbruksvaror produceras inom hållerEU, därmed prisernasom

inom unionen. Exportavgifter kan tillämpas världsmarknads-uppe om
priserna överstiger priserna inom hållsEU. Därigenom på denpriset
interna marknaden vilket konsumenterna i harEU. Dettanere, gynnar
under tillämpatsår på spannmål.senare

Importvaror från tredje land beläggs med tull eller någonen annan
gränsskydd. lederDetta också till priserna inom hållstyp EU påattav

nivå högre på världsmarknaden.än Som följdär GATT-en som en av
avtalet från Uruguayrundan det s.k. UR-avtalet har de tidigare rör-- -
liga avgifterna tullar. UR-avtaletTrots kvarstår emellertidersatts av
fortfarande rörligt gränsskydd för några jordbruksprodukter, bl.a.ett
för frukt och grönsaker.

Produktionsbegränsningar fonni olika kvoteringar hartyperav av
blivit allt vanligare inom CAP. Genom begränsa produktionenatt av en
viss produkt begränsas utbudet inom unionen och priserna kan därigen-
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utbudet,produktionsbegränsningenmycketHurhållas styrom uppe.
produkterna.mellan de olikavarieraroch därmed priset,

socker-mjölk- ochbl.a. inomtillämpasProduktionsbegränsningar
sektorerna.

produktionpraktikenimjölkkvoterinnebärmjölkområdetPå att
kvotproduktioneftersomomöjlig,kvoten överden tillåtna äröver

På sockerområ-avräkningspriset.högreavgiftdrabbas är änsomav en
ochs.k.överstiger A-produktiondendet kvoteringeninnebär att som

marknadsregleringomfattas EU:sC-socker, utaninteB-kvot, dvs. av
exportbidrag.tredje landtillmåste utanexporteras

förinterventionsåtgärderradtillämpasgemenskapenInom även en
undersjunkariskerarprisetprisnivå inom EU. Närhögstödja attatt en

interventionsköp. interven-Somingripakan EUviss nivå genomen
åtgärder ikonsumtionsstimulerandebl.a.räknastionsåtgärder även

stödja avsättningen.åtgärder förprisrabatterform attsamtav
grundpåjordbruksvaror där EU,framför allt påfinnsProduktstöd

utbetalasgränsskydd. Stödenharbindningar, intehandelspolitiskaav
stimuleras utbudetGenerelltprodukt.levereradkilogram genomper

dessa stöd.
pris-för sänktaför kompenserahar införtsdirektstödflestaDe att
ellerhautbetalasDirektstödensänkta priser.därmedstöd och persom

utbud och priserdirekta effekt pådjurenhet, har inte som ex-samma
marknadsprisstöd.och andraportbidrag, intervention

produktionen.stimuleradock indirektDirektstöden kan sägas
marknadsreg-också EU:slivsmedel omfattasförädladeFlertalet av

gränsskydd.exportbidrag ochleringar genom
jordbruks-depriset påpåverkarregleringardessaberor påDetta att

använder.livsmedelsindustrinråvaror som

strukturstödMiljöersättningar,5.3 m.m.

sambandmiljöåtgärder inom CAP. Ifåtalfanns endastårFöre 1992 ett
jordbruks-miljöersättningar påinförde EUår 1992med CAP-reformen

marknadsregleringarna.och miljöanpassakompletteraområdet för att
fortfarande.emellertidsaknasmiljömål inom CAPFormella

detaljernamedanmiljöersättningamaförfastställt ut-harEU ramar
del-Ersättningarnagodkännande EU.efterformas nationell nivåpå av

medSyftena ersättningarnamedlemsland.respektive ärfinansieras av
främjaproduktionsmetoder,mindre intensivabl.a. att uppmuntra en

jordbruksmarkutnyttjandeextensifiering, främjamiljövänlig ett somav
landskapet,miljön,och förbättringskyddhänsyn till naturen,tar av

ekologisk od-främjamångfalden,biologiskaoch dennaturresurserna
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jordbruksmark långsiktigt produktionling att tasuppmuntrasamt avur
våtmarker eller erosionskänsligamiljöskäl, för anläggning it.ex. av

områden.
form början 1970-talet ochbörjade iStrukturpolitiken i EU ta av

blyg-Anslagen börjans.k. strukturfondema. imedel tillfördes de var
samma.

måletden s.k. enhetsakten år 1987 skrevsmedI samband antogsatt
minskadvs.och social sammanhållning, viljanekonomisk attom

Resultatet blevRomfördraget.skillnaderna mellan olika regioner, in i
avsevärdreform trädde haft år 1989, ochgenomgripande isom enen
dvs. denstrükturfonderna. Strukturfondema,tillökning anslagenav

utveck-jordbruksfondensden sociala fonden ochregionala fonden,
koordineradesfjärde fond för fiske,finnslingssektion dessutom en

förhuvudmålordningen, med begränsat antaloch nuvarandeden ett
verksamheten, infördes.

regionalpolitiken,refonneringen struktur- ochEfter den senaste av
följande huvudmål för perioden 1994-1999:beslutadesår 1993, om

eftersattaekonomisk anpassning regioner,av0
industriell akti-områden med avtagandeekonomisk omställning av0

vitet,
underlättarlångtidsarbetslöshet och åtgärderbekämpning som0 av

arbetsmarknaden för ungdomar,inträdet på
förebyggande åtgärder arbetslöshet utbildning,mot

utveckling,främja landsbygdens
jordbrukets struktur,anpassning av

känsliga landsbygdsornråden.ekonomisk mångfald iutveckling av
ska-blev EU-medlemmaroch FinlandSom följd Sverigeatten av

befolkningstäthet.stödja med lågpades regionermål 6 attett som avser
mål och 5b mål 6jordbruksområdet det främst 5aPå ärär samt som

aktuella.
skogsbruketjord- ochstöd till omstruktureringMål 5a avavser

Åtgärder kanfinansieras fiskefonden.dettaäven fisket sommen ur
inom startstöd tillstöd investeringsstöd,detta omfattar bl.a.finansieras

ochför fruktstartstöd till producentorganisationerjordbrukare,unga
förädlingförbättra vidareutveckla hantering,grönsaker, stöd till ochatt
stöd tilljord- och skogsbruksprodukteroch marknadsföring samtav

LFA. Stöden,mindre områden favouredgynnade Less ärsomareas-
medlemslan-både jordbruksfond ochfrivilliga, finansieras EU:sav av

det.
landsbygden.öka mångfalden och livskraften påMål 5b attavser

utveckling-främst bedöms bidra tillriktas till projektSatsningarna som
kompetensutveckling inomlandsbygden. Exempel på åtgärderpå ären

dvs.turism, medelstora företag eller inom den areella sektorn,små och
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jordbruket.till andra näringar Mål 5b geografisktäven än är avgränsat
och för detta målplaceras i skall regionen bl.a. ha låg BNPatt en per

sysselsatta jordbrukcapita, hög andel i låga inkomster från jord-samt
bruk. Stöden finansieras dels jordbruksfonden,EU regional-av genom
fonden socialfonden, delsoch nationella medel respektiveinomav
medlemsland.

glestMål bebyggda regioner med maximalt6 åtta in-extremtavser
vånare kvadratkilometer. Mål tillkom6 Sve-nämnts närovanper som
rige och Finland blev medlemmar skapades föroch inomatt ett geogra-
fiskt begränsat kunnaområde använda del de stöd ansågsen av som

somberättigade, olika skäl tillämpliga underinte rå-vara men av var
dande förutsättningar. målområdet,Inom i Sverige består desom av
inre delarna Norrland och delar nordvästra Svealand, kan struk-avav
turfonderna projektfinansiera bidrar till områdets utveckling, däri-som
bland åtgärder inom mål dvs. åtgärder riktade jordbruks-5a,även mot
företag och landsbygdens utveckling.

Avgifter inom5.4

jordbruksadministrationen

Inom för den jordbrukspolitiken skiftar möjlighe-ramen gemensamma
för de medlemsländernaenskilda erhålla täckning for admi-terna att

nistrationskostnadema från område till område.
I de fall berör jordbrukets område, nämligen uppbördensom av

sockeravgifter och tullar, erhåller medlemsländerna schablonmässigen
andelersättning för administrationskosmadersina vissattgenom en av

uppburna avgifter inlevereras till budget.inte EU:s
fors dessa medel till be-I Sverige direkt till statsbudgeten och inte

rörda myndigheter. Vad gäller möjligheterna avgift sök-att ta ut en av
andena för behandla ansökningar situationen komplex.äratt mer

EG-rättsakter finns föreskrifterI vissa direkt medger attsom en av-
gift får avgift för djurregister. andra fall finns föreskrifterI itas ut, t.ex.
rättsaktema enligt domslut EG-domstolen den oktoberi 22ettsom
1998 mål C-36/97 -37/97och C innebär förbud för myndigheterna att

någon ansökningsavgift. gällde detta fallDet i ansökningsavgiftta ut en
för utbetalning kompensationsbetalning formi bl.a. arealstöd.av av
Domstolen hänvisade dessa falli till de uttryckliga föreskrifterna attom
kompensationsbetalningama skall utbetalas till stödmottagaren fullt ut.
Samtidigt påpekar domstolen det faktum EG-domstolen har god-att att
känt avgiftsuttag i dom rörande beviljande stöd för skummjölkett en av
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följdoch skummjölkspulverfoderblandningartill ärbearbetas ensom
för-detutläsavarken gårförordningen ärberörda attdet den attiattav

föreskrivnaförordningenutföra de imedlemsstaternabjudet för att
betaladeföretagenberördadekrävaellergratiskontrollerna attatt

kontroller.dessaförkostnaderna
administrationskosmaderför täckaavgifterMöjligheten attutatt ta

skullejordbrukspolitikendenstöden inomde olikaför gemensamma
respekti-tillfall med hänsynfall tillfrånsåledes behöva tagenavgöras

utfomining.rättsaktsve

Reformering CAP5.5 av

förändringarFramtida5.5.1

CAP.förändringartalar för fortsattakrafterflera olikafinnsDet avsom
samtidigtföljd år visarlångunderutvecklingenErfarenheterna avenav

föränd-sannolika. Depolitiken inteförändringar ärdramatiskaatt av
blivitreglernaeffektoftast fått tillharhar sketthittills attringar som

resurskrävande.administrativtochfler även mera
detfaller inomdedelsförändringarnanäraliggande ärDe mest som
detCAP,refonneringtillhar lämnatkommissionenförslag avnusom

Sveri-inledas ikommerdels det arbete att2000,s.k. Agenda snartsom
kommis-frånFörslagenlandsbygdsprogram.s.k.för utforma ettattge

nötköttsområdena.ochmjölk-spamimåls-,omfattarsionen
strukturstödsomrâdetpågällande förordningarföreslåsVidare att nu

jordbruksfondenssker viafinansieringochtillslås att gar-ensamman
före-Även miljöersättningarförreglernagrundläggandedeantisektion.
medtillsattsharutredningsamlade förordning. Endennaingåslås i

årfrånmiljöersättningsprogramfemårigtframuppgift ett nytttaatt
kanåtgärderandraförockså inlettsplaneringsarbete har2001. Ett som

åtgär-Syftetlandsbygdsprogram.kommande är attiingåförväntas ett
reformengenomförandetunderlättaskall kunnaiderna programmet av

marknadsordningama.av
kom-CAPförändringarmedföra ärkankrafterAndra enavsom

gäl-VadWTO.runda inomeffekterochöstutvidgning nästamande av
kommermed deträknakanutvidgning EUkommande attler manaven

medlemmar.blirsekelskiftet innanefterårdröja några stateratt nya
deförCAPanpassningartänka sig staterMöjligen kan att somavman

tid-dentidigareske någotkan kommamedlemmar änredan attärnu
intefrågamedlemmar. En ärännuinpunkt när tasstater somsomnya

kommeransökarländemacentraleuropeiskaochklarlagd de öst-är om
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villkor med de västligaarbeta lika medlemsländerna ellerpåatt om
dessa få särregler.kommer attstater

kan få betydelsefråga hur långaEn övergångsperio-ärsomannan
dendema kommer bli innan avsedda integrationen helt har slagitatt

igenom. osäkert på vilket administrationen kommer på-Det är sätt att
verkas östutvidgning. gäller dels tidsplanen för arbetet, delsDettaav en

eftersomvilka kommer gälla. det kom-regler Inte minstatt ännusom
dröja flera år innan regelverket rimligen kan komma påver-attattmer

kas kommande östutvidgning, torde denna utvidgning få någ-inteav en
fördirekta effekter på hur administrationen i Sverige bör utfonnas dera

åren.nännaste
kraft kan komma påverkaEn ytterligare CAP rundaär nästaattsom

inom Syftet med denna runda, kommer underWTO. åratt startasom
genomföra ytterligare liberaliseringar1999, handeln. Baseratär att av

på tidigare erfarenheter får rälma med det några åratt tar attman ge-
nomföra förhandlingama. förslår redanKommissionen vissanu an-
passningar regelverket förberedelse inför WTO-ett nyttav som en
avtal. Eftersom förändringar direkt betingade WTO-avtalett nyttav
ligger dock långt fram i tiden och osäkert till innehåll.sittär

5.6 Agenda 2000

Kommissionen har lämnat förslag till reforrnering kallatCAP,en av
frånAgenda Förslagen kommissionen omfattar spannmåls-,2000.

mjölk- nötköttsområdena. föreslås förord-och Vidare gällandeatt nu
strukturstödsområdetningar på slås till och att merpartensamman en av

finansiering sker jordbruksfondens garantisektion.via Förslagen om-
fattar grundläggande för miljöersättningar.de reglernaäven

föreslagna reglerna skall träda kraft den januari ochDe i 1 år 2000
reglerna skall införda fullt år 2003.utvara

förslag lämnats har beretts färdigt. EnligtDe inteännusom nu nuva-
rande planer beräknas beslut fattas i 1999. En frågaett mars som upp-
står hur långt kan räkna förslagmed deär att presenteratsman som
verkligen genomföras.kommer jämförelse kanEn medatt göras ärsom
den s.k. McSharry-planen presenterades början l990-talet.i Detsom av
visade då planen många huvuddragsig i sina kom genomfö-att attav

förändringar inträffade under endastDe påverkade iras. som processen
liten utsträckning administrationen.

Med ledning detta och många pekat behovetpåattav resonemang
förändringar politiken, skulle detta kunna innebära det kom-attav av

fattas beslut, åtminstone administrativt avseende,iatt ettmer som
kommer ungefär enligt de linjer framgår följandeatt utse som som av-
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annorlundaoch detaljer. komma blibeloppSjälvfallet kansnitt. änatt
förslaget.befintligaenligt det

marknadsstödenochAgenda 20005.6.1

nötkött föreslås sänkningarmjölk ochspamimål,produktgruppernaFör
tilluppgår 20sänkningarinterventionsprisnivåema. De som angesav

nötkött.förmjölk ochför 30spannmål,för 15 procentprocentprocent
kom-regelverket. Sänkningamarad förenklingar iVidare föreslås en

exportbidragsnivåerna. Påpåverkaockså attgivetvis spann-mer
behövasexportbidrag skallden intebedömningenmålsområdet attär

räkna med behovfodersäd däremot kanbrödsäd.för För ex-avman
ocksåochgnötkött fårrefonnen. mjölkefter Förportbidrag även man

kommer liggainterventionsprisnivåemaräkna de angivnamed attatt
således behovochvärldsmarknadsprisnivånhögre export-attän av

nötköttsområdet föreslås vidarefumas. Påbidragsgivning kommer att
med den admi-bort ochskallinterventionsinstrumentet ersättastasatt

lagring.formen privatnistrativt enklare
exportbi-ochmed interventions-bör räknaSammantaget attman

effekt Agenda 2000.skall kunna minskadragsverksamheten avsom en
världsmarknads-förändring blir kommerdennaHur avgörasattstor av

företagens intresse utnyttja instrumen-utveckling ochprisemas attav
ten.

jordbrukarstödenochAgenda 20005.6.2

Arealstöd5.6.2. l

stöd,frikopplades.k.redovisats innebärförslagDet motett stegsom
jordbruksföreta-verksamhetberor dennämligen stödet inte påatt som

trädan kvar iobligatoriskaförslaget skall denhar. Enligt menvaragen
kunnaskall frivilligtLantbrukarnatillnonnalfallet 0 procent.sättas
areal-föreslåsträda och 100 Vidaremellan 10 gemensamtettprocent.

förinklusive träda,för alla grödgrupperstöd 66 utomtonecu perom
föreslås bli något högre. För-durumvete där stödenochproteingrödor

längre behövs.särregler för oljeväxter inte Dessaslaget sär-innebär att
utbetalningar.har behövts tvåregler inneburit det hittillshar bl.a. att

åretoch denske mellan den januari 31Utbetalningarna föreslås l mars
tillledaFörändringarna bör kunnaefter vilket stödet sökts.det år för att

införandeeventuelltenklare administrera. Ettstödet blir något att av
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admi-betydande behovhorisontella regler kan dock innebäras.k. ett av
insatser.nistrativa

Mjölkornrådet5.6.2.2

ökas medföreslås mjölkkvoten 2,3 DennadelFör Sveriges procent.att
förväntas förloramjölkkvotsystemet kan sinökning inte såär attstor

kraft produktionsbegränsande instrument.ettsom
vilket delvis kompenserarskall direktstöd införas,Enligt förslaget

Di-för intäktsbortfall uppstår sänkningen priserna.det genom avsom
delmjölkmängden och delas igrundas pårektstödet skall upp en avse-
följdavseende det kött direktoch delende mjölk ärsom avenen

direktstödenpraktiska tillämpningenmjölkproduktionen. Den ärav
det skapas tvåoklar. effekt kan uppståEn är systemännu att somsom

delsför mjölkproduktion,med dels kvotsystemverkar parallellt ettett
för bidragsenheter.system

fördelas s.k. natio-direktstödet föreslåsAv 30att procent genom
nella del detta drygt 60 miljonerkuvert. SverigesFör motsvarar ecu.

hurmedlemslandet skall ha betydande inflytandeTanken överär ettatt
tilldessa fördelas. förslaget genomförs leder dettamedel skall Om att

för nationellade beslut fattar angående regelsystemet detSverigesom
kuvertet påverkar omfattningen administrationen.i sin tur av

Nötköttsområdet5.6.2.3

såväl vaddjurbidrag föreslås utvidgas,nuvarande medDet systemet
Även föreslåsomfattning. på nötköttsområdetgäller bidragsnivåer som

nationella kuvert med-stödet skall fördelas s.k.del viaatt sornen av
delfördelningen Sverigeslemsländema skall kunna besluta Förav.om

nationellaskall fördelasmiljoner viainnebär detta knappt 40att ecu
kuvert.

skalloch endast betesmarkerExtensifieringsstödet föreslås höjas
kommer ställas. Bi-betraktas grovfoderareal. på betningKrav attsom

föreslås reduceras. dagensdragsrättema för och dikor I systemam-
tillämpa. Med de reglerfinns s.k. foderareal svåraregler är attom som

foderarealsbegrepp,föreslås komma krävas olikakan det att tresom nu
vilket kommer öka komplexitetengivetvis avsevärt.att
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sammanhållen landsbygdsförordning5.6.2.4 En

landsbygdsförordning innebär jord-sammanhållenFörslaget attenom
och landsbygdsinsatseråtgärder miljö-, struktur-bruksrelaterade som

försoch underlätta reformmarknadsregleringamakompletterakan en
denskall påförordning. Medlemsstaternai göra programsamman en

åtgärderoch innehålla dede lämpliggeografiska nivå som anser vara
obligatoriskamiljöersättningarnatillämpa. Enbart ärattsom avserman

utvärdering och bedömningpåmedlemsstaterna. Kravinföra föratt av
samverkar förslaget.ingår ihur olika stöd

syftar till underlättainnehåller åtgärderFörordningen att ensom
komplett-betecknade 5a,jordbruket tidigarestrukturomvandling i

förtidspen-skogsplantering ochmiljöersättningar,erande åtgärder som
landsbygdsutveckling sådana åtgärderföråtgärdersionering samt som

jord-Sb-områdena och finansieradesmåltidigare kunde tillämpas i av
bruksfonden.

landsbygdsutveck-utgifterna förförändringenDen viktigaste är att
garantisektionutanför mål skall bekostas EUGFJllingsåtgärdema :sav

förändras insat-utvecklingssektionen. Därmedoch fråninte i dagsom
medeloch regionalpolitik tillstruktur-från attatt ettatt varaserna vara

Ävenjordbrukspolitiken. vis-denunderlätta reformen av gemensamma
kompensationsbidragetbl.a. innebär förslagetåtgärder påverkas, attsa

dagarealenhet och istöd inteLFA-stödet utgår ett somsomsom per
strukturfondernamål finansieras inomdjur.ersättning De somen per

skalltill dessa stödantal från dagens sju Hurförelås minska i ut-tre.
strukturfondsförordning Agenda 2000.förslaget till iformas regleras i

detjordbruksrelateradefrån de stödenStödformen skiljer sig attgenom
projekt-enskilda ansökningarprövningarallmänheti sigrör omom av

krävs.andel medfinansieringstöd, där också vissen

direktstödregler för5.6.2.5 Gemensamma

horisontell förordning för moduleringtillförslag har lämnatsEtt aven
till antalförslaget skall hänsyndirektstöden. Enligtde generella etttas

enskilde stödmottagaren.faktorer stödet till denvid bestämning av
mil-direktstöden kan villkoras medmöjlighet tillförslagetI attges
eff-miljöområdet fårvill mål påjökrav. detta uppnåPå ettsätt attman

villkor reduceras ellerlantbrukaren dessaektivt genomslag. Bryter mot
bortfaller stöd.

jämför-lantbrukare använderfinns förslagFör det andra att somom
framför lantbrukarearbetskraft skall kunnaelsevis mycket somgynnas

Syftet bevarajämförelsevis mycket kapital. givetvisanvänder är att
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landsbygden.sysselsättningen på För kunna genomföra förslagdettaatt
krävs fastställs nyckeltal för arbetsförbrukningen.bl.a. detatt

föreslås högadet tredje stödbelopp skall kunnaFör att mottagare av
få Regler förstödet reducerat. denna koppling bedöms enkla attvara
administrera jämfört med andra kopplingar redovisas dettaisom av-
snitt.

föreslås brukare" skall kunna behandlasdet fjärde "aktivaFör att
förmånligare andra brukare. objektiva regler förHelt detta svårtän är

kommer problematikfastställa. Bland behövaatt att penetrerasannat
kontra arrendatorer, heltidslantbrukare kontra del-rörande jordägare

tidslantbrukare, bofasta landsbygd boende dekontra i ochtätort som
har huvudsaklig försörjning från jordbruk kontra de endast harsom
delvis försörjning från jordbruk.

Även finns hur dessa reglerdet inte några preciseringarännuom av
skall förutse behov omfattande administ-tillämpas, kan ettman av en

dessa.rativ insats för hanteraatt

för landsbygdsåtgärder5.7 Nytt program

Enligt kommissionens förslag skall medlemsländerna lämna program-
förslag åtgärder landsbygdsförordningentill de inom attsom man avser

miljöer-tillämpa. gäller såväl de nuvarande strukturstöden deDet som
rådsförordningi dag tillämpas med stödsättningsprogram som av

2078/92. strukturfondsperiod löper decemberNuvarande den 31ut
har flertalet de tillämpade åtgärderna utvärderats.1999. SverigeI av

gäller de regionala stöden, startstödet och stödet till livsmed-Det t.ex.
elsindustrin. underlag för regeringensutvärderingarDessa utgör ett

framtida tillämpning åtgärder.övervägningar om av
fram miljöersätt-En särskild utredning har tillsatts för att ta ett nytt

lqaftningsprogram träda i år 2001. förslagEttatt attsom avses om
förlänga detde åtaganden i innevarande går årutprogrammet som

Åtagandenahar lämnats till kommissionen. miljöersätt-1999 inom
fort-kommer enligt kommissionens förslagningsprogrammet iäven

femåriga.sättningen att vara
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Införandet6 EU:sav gemensamma
jordbrukspolitik i Sverige

Ansvarsfördelning6.1

beslutengrundläggande gällande ansvarsfördelningDe vid tillämp-
ningen regelverk jordbruksområdetEG:s på fattades riksdagen iav av
samband med behandlingen 1994/95275. livsmedelspo-Vissaav prop.
litiska åtgärder vid medlemskap Europeiska bet.i unionenett
1994/95:JoUO7 1995 års budgetproposition prop. 1994/95:l00samt
bil. bet. 1994/95:J0Ul3,10, rskr. 1994/95:29l.

Beträffande förprinciperna ansvarsfördelningen uttalade regeringen
iprop. 1994/95:75 följande:

uppfattning"Enligt det central betydelseregeringens är attav
handläggningen olika bidrag läggs så de berördanäraav som

jysiskamöjligt. kontrollen bör också skötas på regionalDen ni-
vå. innebär förskjutning till länsnivå.Detta Sam-ansvareten av
tidigt bör de tekniska systemlösningarna ochenhetligavara an-
talet utbetalningsställen nedbringas. Möjligheterna för ansvariga
myndigheter till riksredovisningen skall till-att rapportera
godoses. krav har tillgodosetts den förDessa modelli ansvars-
fördelning beskrivs nedan.som

jordbruksverk och Fiskeriverket fårStatens primäransvarett
utbetalningsmyndigheter. Jordbruksverkets fall innebärIsom

detta samtliga utbetalningar jordbrukaretill skeratt ettgenom
centralt för.ADB-system verket Vidaresom ansvarar ansvarar

för handläggningverket ärenden berör ochinterventionav som
Övrigaexportbidrag. ärenden handläggs länsstyrelserna.av

Jordbruksverket uppdrag stärka myndighetensi intern-attges
vilken skall bedriva U-stöd allarevision Eintern revision inomav

berörda myndigheter. Länsstyrelserna för denprimärtansvarar
jfvsiska kontrollen samband med samtliga EU-stöd. Riksrevi-i

försionsverket den ingårvilkenrevisionen iexterna attansvarar
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kontroll,myndighetersberördapå internagranska kvaliteten
gällerbl.a. vad intern revision.

åter-för denskallutbetalande myndigheternaDe attsvara
på enligtankommer dessatill kommissionenrapportering som

utförs.regelverk "EGzs
vidare:anfördespropositionI samma

förstalämnasansvarsfördelningtill iförslagDe avsersom
nödvän-kan därefter bliförhållandena under år 1995. Dethand

dentillämpaerfarenheterdetdigt, efter vunnits attatt gemen-av
syfteansvarsfördelningenjordbrukspolitiken, ijustera attsamma

möjliga synpunkt.administrativ Deefektivitetuppnå bästa ur
långsiktigtkombinationdärför frånutgårförslag vi av meren

mellanarbetsfördelning departement,försyftande principer
kortsiktiglänsförvaltning ochochmyndigheter strävan att en-en

myndig-förändra den existerandebegränsad utsträckningdast i
hetsstrukturen. "

skulleJordbruksverketfastslogsbudgetpropositionårsI 1995 att va-
ande:anförde därvid följfondkoordinator. Regeringenra

för E Ussuppgift blir bl.ondkoordinatorns"... F att atta. svara
be-alla stödmottagareenhetligt ochtillämpasbestämmelser att

Jordbruksverketsektorsmyndighet harcentralhandlas lika. Som
stödjande ochsamordnande,särskilduppdragpå regeringens en

länsstyrelserna. "rollrådgivande gentemot
andeinnebar fullföljhög graddessa beslut ikan hävdasDet ettatt av

årsamband med beslutet 1990fastlades iden ordning en om-omsom
jordbruket.ställning det svenskaav

anledningåtgärder iNationella6.2 av

EG-kommis-frånrevisionsrapporter
räkenskaperårssionen 1997om

garantisektionen Eu-finansieradejordbruksstödUtbetalningar avavav
EUGFJ kanför jordbruketoch garantifondenropeiska utvecklings-

till "utbetalandemedlemsstatenendast de utsettsgöras organ som avav
729/70 finansieringförordning EEGorgan enligt rådets om avnr

enligt kommis-jordbrukspolitiken och ackrediteratsden gemensamma
tillämpningsföreskrifter för1663/95EGsionens förordning omnr

sådantJordbruksverket tillendastförordning 729/70. Sverige har utsett
årsräkenskaper måsteutbetalandeutbetalande Det at-organetsorgan.

utbetalandefLmktionellt oberoende detärtesteras ett avav organ som
attesterande organ.sådantSverige har RRVI utsettsorganet. som
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för revisionInom attestering avseende utbetalandeavramen organ
genomförde kommissionen år 1998 revisionsbesök hos Jordbruks-ett
verket kontrolleraför revisionsarbete.RRV:s Med anledning häravatt
riktades skrivelse från kommissionen indirekti kritik denmoten
svenska myndighetsorganisationen avseende administration EU-av
stöd. menadeKommissionen Jordbruksverket, under rådandedåatt
förhållande till länsstyrelserna, hade problem med uppfylla de s.k.att
ackrediteringslcriteriema och därmed uppgiftersina utbetalandesom
myndighet. revisionsbesök, dennaEtt gång avseende hur ackredite-nytt
ringskriteriema efterlevdes Jordbruksverket, skedde den 26-28 majav

från1994. Representanter Jordbruksverket, Jordbruksdepartementet
och kommissionen träffades vid bilateralt på 6 BrysselDG iett möte
för diskutera bl.a. Jordbruksverkets förhållande till länsstyrelserna.att

fråga arbetsfördelningenI mellan länsstyrelserna och Jordbruks-om
verket vid stödhanteringen betraktar kommissionen detta dele-som en
gering uppgifter till teknisk servicefunktion. harKommissionenenav
framhållit arbetsfördelningdenna medfört problem för Jordbruks-att
verket fullgörandevad dess roll utbetalningsställe.avser av som

kommissionensI första konstaterades "på grund denrapport att av
svenska strukturen kunde Jordbruksverket utfärda bindandeinte in-
struktioner till länsstyrelserna

Kommissionen noterade härvidlag enhetliga elleringa rutineratt
checklistor existerade inom länsstyrelserna och exempelvis regi-att
streringen ansökningar förvaltningen hanteradesåterkravsamtav av
olika respektive länsstyrelse, vilket enligt kommissionen lederdelvisav
till ackrediteringslciteriema enligt bilagan till förordning 1663/95att
respekteras.

slutsatsKommissionens varken Jordbruksverket Riksre-ellerattvar
visionsverket tillräckligi omfattning försäkrakunnat sig de tillattom
länsstyrelserna delegerade uppgifterna utfördes på tillfredsställandeett
och enhetligt svenska myndigheternaDe anmodades därför bl.a.sätt.

till Jordbruksverket utfärdar tillräckligt detaljerade riktlinjeratt attse
till länsstyrelserna. Avslutningsvis anmodades de svenska myndighet-

sin struktur Jordbruksverketså fullt kan respekt-att att uterna anpassa
ackrediteringskriteriema.era

Problemet med Jordbruksverkets bristande befogenheter gentemot
länsstyrelserna har lösts på kort sikt Jordbruksverket i rele-attgenom

stödförordningar givits bemyndigande efter samråd med läns-vanta att,
styrelserna, meddela föreskrifter länsstyrelsemas handläggningom av
respektive stödärenden och det underlag krävs för utbetalningom som

respektive stöd.av



1998: 147SOUjordbrukspolitik SverigeInförandet EUzs i92 gemensammaav

Resurstilldelning6.3

innebarsamordnad länsförvalming1989beslut årRiksdagens attom en
lantbruksnämnd-Lantbruksstyrelsens länsorganisationden dåvarande

länsstyrelseorganisatio-ijuli skulle integrerasema fr.0.m. den 1991l
livsmedels-riksdagens beslut våren 1990led iSom ett enom nynen.

Lantbruksstyrelsensammanslagningocksåpolitik beslutades avom en
juli 1991. Blandjordbruksnämnd fr.0.m. den 1och Statens annat mot

bety-lantbruksorganisationensregionaladen statligabakgrund storaav
livsmedelspoli-dentillgenomförandet övergångendelse för nyaav

skapas förutsättningarskede måstedet i dettatiken, konstaterades att
regleringsbrevenmyndighetsnivå.från central Iför stark styrningen

läns-för respektiveminimiraminfördes därförför länsstyrelserna en
1991/92-under periodenbudgetlantbruksverksamhetsstyrelses

1994/95.
länsstyrelsernalantbruksnämndemas integrering iMed anledning av

sammanlagtlänsstyrelsemas anslag1991/92 tillfördesför budgetåret
lant-miljoner kronor avsågdrygt miljoner kronor, 181263 renvarav

kostnadermiljoner kronorbruksverksamhet och 82 somgemensamma
anvisadesmedeldeoch lokaler. överintemadministration Utöver som

lantbruksverksamheten dis-inkomsterna istatsbudgeten, skulle också
utgjor-omställningsperiodenverksamhetsornrådet. Underförponeras

Jordbruksverketfrånersättningarhuvudsakdes dessa inkomster i av
rådgivninginklusive vissomställningsprogramför arbetet olikamed

omställningsperioden tillunderInkomstema uppgickoch utbildning.
betydande belopp.

minimibudgetmeddet året1994/95 sistaUnder budgetåret som var,
statsbudgeten anvisadeuppgick detför lantbruksverksamheten, över

innebarBudgetåret 1995/96kronor.beloppet till miljoner159 stora
Bakgrundenverksamheten.föranslagsberälmingarnaförändringar i

omfattande bespa-delsmedlemSverige blev i EU,härtill dels attvar
budget.totalaringar i länsstyrelsemas

omställningsprogram-från de svenskamed övergångensambandI
ändra-gäller inom EUstödordningarjordbruket till deinom sommen

länsstyr-för finansieringenoch teknikendes också förutsättningarna av
länsstyrelsernainkomsterlantbruksverksamhet.elsemas De stora som

sakanslagen fördisponeradeJordbruksverketerhållit från de om-av
vidlantbruksverksamhetenupphörde. Samtidigt fickställningsåtgärder

följd debetydande besparinglänsstyrelserna vidkännas en avsomen
riks-helhet. Enligtlänsstyrelserna i sinbesparingslqav ställdes påsom

1995/96 medel till jord-dagens anvisades fr.0.m. budgetåretbeslut
länsstyrelser-förJordbruksverketför såvälbruksadministrationen som

påmyndighetsanslag. avvaktanrespektive Ihuvudsak under när-ina
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utredningar resursbehoven medförde detta de tidigare läns-attmare om
styrelsemas inkomster från Jordbruksverket med ökatersattes ett an-
slag på 80 miljoner kronor på årsbasis. komHärtill 20 miljoner kro-ca

för utbildning och rådgivning dock fortsättningsvis utbe-ävennor som
talades Jordbruksverket.av

Samtidigt med dessa förändringar gjordes ombalanseringen av re-
surstilldelningen till länsstyrelserna baserad bl.a. på det beräknade be-
hovet för jordbruksadministrationen till följd EU-av resurser av
medlemskapet kostnader därvid uppskattades till 160 miljonervars
kronor. Någon egentlig prövning huruvida denna uppskattningav var

gjorts.rättvisande har I betänkandet angående administrativa kon-
sekvenser den jordbrukspolitiken SOU 1996:65,av gemensamma
konstaterades erfarenheter saknades vad gälldeatt konsekvenser-ännu

det miljöersättningsprogrammet. följdSom Sverigeattavna nya en av
sedan beslut fattades första resurstilldelning, stegvis väsentligtom en
utökat omfattningen olika frivilliga stödfonner, miljöersätt-t.ex.av
ningsprogrammet och investeringsstödet till jordbruket har prövningen

resursbehoven administrationeni fått anstå. Extra till-harav resurser
delats såväl Jordbruksverket länsstyrelserna vid olika tillfällen,som
bl.a. i anspråk outnyttjade medel föratt miljöersättningarta igenom
enlighet med riksdagens medgivande.

Utöver tidigare anvisade medel, har således för budgetåret 1998 på
detta anvisats ytterligare 30 miljonersätt kronor till länsstyrelserna och
20 miljoner kronor till Jordbruksverket.

Som följd Jordbruksverkets beslut utökad kontrollfrekvensen av om
är 1998, har under löpande budgetår ytterligare 18 miljoner kronor an-
visats till länsstyrelsema. Medlen har i båda fallen fördelats på basis av
gjorda bedömningar nyckeltal för resursbehov för olika åtgärder.av

Också för budgetåret 1999 har regeringen i budgetpropositionen
aviserat medel skall tillföras myndigheterna påatt i avvak-sättsamma

på denna utrednings resultat.tan
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internationellaNågra7 erfarenheter

l Danmark

EU-direktoratet Danmarks fondkoordinator och för admi-är ansvarar
nistrationen samtliga medel från EUGFJ garantisektion. Arealstödav :s
och djurbidrag handläggs vid EU-direktoratet. Investeringsstöd, start-
stöd och till ekologiskstöd lantbruk handläggs och beslutas Struk-av
turdirektoratet.

De danska direktoraten integrerad del departementsorgani-är en av
sationen till skillnad från det svenska med självständiga verk.systemet

När det gäller miljöersättningarna, förutom ekologiskersättning för
odling, handläggs och beslutas dessa regionalt vid de folkvalda14 am-

De danska miljöersättningama har ochinte omfattningten. samma
komplexitet de svenska miljöersättningama, vilket deinnebär attsom
kräver mindre administrativ insats jämfört med förhållan-svenskaen
den. Medel för administrationen utbetalas vissastaten, amt,av men

också beskattningsrätt,har också föravsätter extrasom egen resurser
administrationen formi rådgivning utifrån prioriteringar.t.ex.av egna
Amten har frihet lantbrukarna behjälpliga det gällerstor att närvara
ansökan miljöersättning och har i fallvissa uppsökande verk-om en
samhet för få lantbrukarna ansluta till miljsigatt att

Samtliga utbetalningar sker den organisation fattar beslutav som om
stöd. harEU-direktoratet alltså i detta fall delegerat utbetalningen.

Utbetalningen arealstöden sker kontinuerligt mellan den 16 okto-av
ber och den december.31 EU-direktoratets målsättning utbetal-är att
ningarna skall ske så snabbt möjligt. För närvarande har 95som ca pro-

alla utbetalningar genomförts i slutet november. praktikencent Iav av
innebär detta lantbrukare har ansökningar korrektatt sänt ärsom som
ifyllda och inte upphov till sanktioner "belönas" med snabbare ut-ger
betalning.

Kontrollen stöden och de flesta regleringama utförs Plante-av av av
direktoratet. fysiska kontrollenDen utförs personal vid Plantedirek-av

distriktskontor.toratets sex
Om lantbrukare inte beslut kan denne överklaga tillaccepterar etten

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug Fiskeri. Efter detta finns möj-og
ligheten till prövning vid domstol.
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finns inteSAM-blankettentill den utanmotsvarighet svenskaNågon
förhar gjortsOmfattande insatserblanketter.söks påstöden separata

utformning.blanketternasochstödeninformationenförbättraatt om
mednöjda in-lantbrukarnahuvuddelen ärvisarUndersökningar att av

åren.under dehar förbättratsdennaoch senasteformationen att
ifyllanderåd ochhjälp medfåmöjlighetharLantbrukarna att av

helaspriddafinnslantbrukskonsulenter överdeblanketterna somav
denfinansierasdeltill vissLantbrukskonsulentema,Danmark. avsom

Lantbruk-tillmotsvarighetendanskadenanställdadanska ärstaten, av
riksförbund.arnas

kö-EU-direktoratetstöd.samtligamanuell fördagiDatafångsten är
vidpersonal EU-sinstationerarkontorsbyråfrånin tjänsten somenper

danskabetalar 12sker. Mantid inmatningendenunderdirektoratet ca
datafångstkostnad 750 000påvilketansökan,kronor cager enper

arealstöden.kronor fördanska
TCP/IPelektronisk inlämning-med datafångst viaförsökTidigare
för allamöjlighettillförändrades under år 1998ochhar avbrutits, en-

ifyllande ochförPC-programhämtalantbrukare via Internet ettatt
ansökansända inmöjligtdock inteansökningen. Detkontroll attärav

År arealer-ansökabli möjligtdetkommer1999via attInternet. att om
digitalamed signaturer.försöksamband medisättning via Internet ett

medarbetatsystematiskthar1995-1998 attperiodenUnder man
ansökningsuppgifter. Dettagäller lantbrukarnasvadöka kvaliteten ar-

tillår 1995600 000minskat frånantalet felbete har inneburit att caca
80 000 år 1998.

Mael-Danske MejeriershosskermjölkkvoterAdministrationen av
tilläggsavgiftkräver indenocksåMaelkeudvalgetkeudvalg. är omsom

mjölkkvotendanskaöverskridit kvot. Densinmjölkproducent upp-en
harmjölkkvoteromsättningenfrämjaFörtill miljonergår 4,4 attton. av

frånbudUtifrån inkomnamjölkkvotbörs.införtsedan år 1997 enman
handelallpris förfastställs övermjölkkvoterköparesäljare och ettav

1998.april årdenkvoter sker löverlåtelseallbörsen och av
administrationenförkostnadernadirektstöden ochOmfattningen av

framgårkontrollenförKostnadernatabellframgåroch dessa avav
vidadministrationskostnademagällertabell det amternaNär upp-av

kronor.danska Demiljonertill 11,3 eventu-anslagetgår det statliga ca
rådgivningformidetta, t.ex.ella insatser gör utöveramterna avsom

beaktats.verksamhet, har inteuppsökandeoch
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Tabell 4 Danska årdirektstöd 1997 administrationskostnadersamt
för dessa

Stöd Antal Utbetalt Adm. kost. Adm. kost. Stödkronor
ansökn. milj. dkr milj. dkr adm.ansö-per per

kan, dkr dkr
Hektarstøtte 63 400 4 780,0 30,6 483,0 156,0
Djurbidrag 63 700 300,0 18,6 292,0 16,0
Investerings-

29støtte 000 323,0 3,0 103,0 108,0
økologisk
jordbrug 2 200 90,6 4,0 1818,0 23,0
Mål b5 1 314 45,8 0,7 541,0 64,0
Miljøvenligt
jordbruk 10 600 57,1 12,4 1 170,0 4,6
Pensions-
ordning 3 663 35,9 1,1 305,0 32,0
Struktur-
projekter 354 63,0 0,9 2 564,0 69,0

Samtliga 174 231 5 695,4 71,3 409,2 79,9
Källa: Finanslov for fmansåret 1998, Finansministeriet.

Tabell 5 Kostnader för kontroll år 1997 vid Plantedirektoratet

Antal kontrollbesök Anslag, milj. dkr
Kontrol af EU-land- 18 000 32,3
brugsordningen
økologisk jordbrug 2 600 3,7

Summa 20 600 36,0
Källa: Finanslov for fmansåret 1998, Finansministeriet.

Den totala administrationskostnaden, inklusive kontrollen, blir ca
107 miljoner danska kronor ca 133 miljoner svenska kronor. Utslaget
på samtliga ansökningar detta kostnad 564 danska kronorger en om ca

ansökan ca 700 svenska kronor.per

7.2 Finland

finländskaDet jord- och skogsbruksministeriet för övergri-ansvarar
pande frågor vad EU:s jordbruksstöd samordningen medsamtavser

4 SOU1998:147
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skogsbruksmi-jord- ochfrånskerUtbetalningamaEU-kommissionen.
TIKE.änstcentralinforrnationstjnisteriets

stödendelenövervägandeför denbeslutenochHandläggningen av
Ungefär 400landsbygdsnäringsmyndighet.kommunernashanteras av

fältkontroll, kon-Allhandläggning.sådanharkommunernade 450av
vissabl.a.stöd,vissahandläggningenkommunala samttroll denav

lands-hanterasbasstödet,miljöersättning utöverochstödnationella av
AN-näringscentralemaochArbetskrafts-vidbygdsavdelningen

stöd söksNågralänen.femdeplatser ipåfinns 15centralema som
natio-detnågra inomochskogsbruksministerietochjord-direkt från

och kvamardirekt mejerier utanslakterier,viautbetalasstödetnella
ansökan.särskildnågon

stö-EU-medlemskapet utövermed rätt att,sambandfick iFinland
nationellanedtrappadesuccessivtinföraellerbehållaCAP,den inom
nationelladefortsättningEventuell2000.årutgångenstöd avt.0.m. av

förhandlingar.förföremålstöden är
finskamiljardertill 1,5uppgårCAPdjurstöden inomochAreal- ca

LFA-stödenochmarkfinskamiljarder1,6öersättningamamiljmark, ca
till1998uppgår årstödennationellamark. Definskamiljarder1,6ca

kronor.svenskamiljarderca 5,7markfinskamiljarder3,6ca
Sveri-med ijämförtkomplexamindreMiljöersättningama, ärsom

före-dock inteharkrävande. Detadministrativtändåuppfattas varage,
mins-sigdiskussioneromfattande attstörrekommit några vareommer

Någonregelverket.förenklaellerersättningsfonnerantalet att merka
diskute-ochinteförekommerblanketternaförtiyckningomfattande av

diskussion störrenågonheller inteförekommerheller. Detinte omras
administrativadet systemet.förändringarstrukturella av

landsbygdsnäringsmyndighetkommunernasfrånhjälpDen gessom
infor-allmänlantbrukarenenskildedentillAN-centralemaoch avser

tillmotsvarighetenfinländskaansökan. Denfylla ihjälpmation, inte att
kontaktpersonerlokalamedutarbetathar system somsvenska LRF ett

stöd-ifyllandetmedlantbrukareandrahjälpakanersättning avvissmot
motsvarande derådgivningsorganisationfinnsansölmingama. Det en

statlig fi-20-procentigharhushållningssällskapen. Dessasvenska en
Medlenlantbrukarna.tillriktadeutbildningochnansiering arrangerar
traditio-vilken månAN-centralerna. Ierhålls frånutbildningdennaför

oklart.omfattning äri någonanlitas störrekonsultföretagnella
landsbygdsnäringsmyndighetemasåvälvidHandläggningen som

lokalaIT-stöd. DenlokalthjälpmedskerAN-centralerna ett pro-av
sändsdessaEfterkontroller.administrativavissamedgergramvaran

administrativaytterligaregenomförtill TIKEmodemdata via som
fel kan konstaterasformellaavklarade och ingadessakontroller. Då är

beslu-formelladetfattasDärefterutbetalningstillstånd.fattar TIKE ett
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i vid 1andsbygdsnäringsmyndighetema ellertet AN-centralema. Dessa

sänder också beslutsmeddelande till lantbrukarenut ett medan utbetal-
ningen sker Utbetalningenvia THE. arealstöden påbörjas den 16av
oktober. informationsmaterialI påpekas bristfälliga eller motsägel-att
sefulla uppgifter kan försena utbetalningen stöden.av

När det gäller tillgång till statistik kan på lokal och regional ni-man
baravå nyttja den informationen.egna
Eventuella överklaganden beslut landsbygdsnäringsmyndig-av av

heterna hanteras AN -centralema beslut i sin kantur överprövasav vars
jord- och skogsbruksministeriet. de fallI AN-centralema be-ärav

hanterasslutsinstans för stöd överprövningen jord- och skogsbruks-av
ministeriet. finns ocksåDet möjlighet vända sig till allmän för-atten
valtningsdomstol. EU-kommissionen inte ha ifrågasatt den de-uppges
centraliserade hanteringen.

Den totala resursåtgången uppskattas till 815 årsverken be-ca som
döms kosta miljoner finska160 mark år ca 250 miljoner kro-ca per
nor. Dessa fördelas på 600 vid kommunernas landsbygdsnäring-ca
smyndigheter, vid120 AN-centralerna, 35 vid jord- och skogs-ca ca
bruksministeriet 60 årsverken vid TIKE.samt ca

Österrike7.3

Det österrikiska jordbruksministeriet för frågorövergripandeansvarar
vad EU:s jordbruksstöd samordningen med EU-kommis-samtavser
sionen.

Agrarmarkt Austria AMA bildades år 1993 då fyra olika mark-
nadsstyrelser slogs Totalt 350 anställdaär samtsamman. ca personer
50-80 för kontrollverksamheten säsongsanställda. AMAsamtpersoner

Österrikes myndighet för implementeringär EU:s marknadsordning-av
och sköter beslut, utbetalning och kontroll för samtliga stöd utomar

vinodling. detta hanterarUtöver marknads-AMA och prisfrågor, kva-
Österrikeslitetskontroll och främjande jordbruksproduktion. AMAav

har kontorregionala ochäven regional kontrollorganisation.en
Österrikiskt jordbruk relativt småskaligt medär medelareal påen

Österrikesha13,2 jordbruk. Nära hälften 83 858 kvadratkilo-per av
används för jordbruk och landetmeter till 90 självförsörj-är procentca

ande på jordbruksprodukter. Ungefär 18 landytan avvändsprocent av
för spannmålsodling och 24 betesmark. finnsutgörs Detprocentca av

stark tradition ekologisk tradition sträcker sig tillbaka tillen av som
början l900-talet.av

Av EU-stöden miljöersättningama administrativtär komplicer-mest
ade. Det finns "basstöd" utformat så de flestaett är lantbrukarnaattsom
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andra miljdetta finns 32 öersätt-Utöver"lockas in".deltaskall kunna -
regionala. Bak-enbartvissaomfattande krav, ärmedningar varavmer

Österrike delsharmiljöersättningarantalet är atttill detgrunden stora
ekologiska od-000jordbruk 13miljöanpassattraditiongammal aven

Österrike geografi ochskiftandeharEU-inträdet, delslare före att en
in-underkonstrueratshar stortMiljöersättningamaolika klimatzoner.

de österri-Cirka 70förbundsländema. procentniodeflytande från av
innebärvilketmiljöersättriing,till någonanslutnalantbrukarnakiska är

delvisellerheltEUdejordbruksarealen. Utöver90 procent avavca
undernationella stöd över-antalocksåfinnsstödenfinansierade ett en

nationella 1998.efter årupphörstödgångsperiod. Dessa
"jordbrukar-lokalatillansökningarsinainlärrmarLantbrukama

BBKdet 128finnsTotaltBBK.Bezirksbauemkammemkamrar" w Finansi-EU-stöden.hanteratill att90och dessa upptagnaprocentär av
lantbrukarna.ochförbundsländemaskerBBK staten,eringen avav

ansökningarnamedsambandhjälp iomfattandefåkanLantbrukama
bifallitsansökan inteinlagorskrivamedhjälpoch avattäven om

huvud-påvilket skerdatafiler,lokalaiinAnsökningarnaAMA. matas
harriktiga ävenbasdatakontrollerar samtärBBK. Dessa attdelen av

kontroller viaadministrativamöjliga250156möjlighet göraatt av
allaEfter detÖvriga AMA.förbehållna attkontroller ärADB-systemet.

till AMAdatabandensedanskickaskontrolleradeochinmatadedata är
utbetalning.kontrolladministrativslutgiltig samtför

ochbankontoadress,med etc.förtrycktaBlanketterna är namn,
lant-innebärstöd.års Detta attföregåendeavseendeuppgiftersamtliga

Vidarekompletteringar.ochkorrigeringarharenbartbrukaren göraatt
vilkadeltarlantbrukarenöersättningarmiljvilkadet markeratär som

vilka stödförkryssaLantbrukaren attskedde.inträdetår uppmanas
uteblivettydligterinrasutbetalt, att ettfåönskardenne samt omsom

återbetalningsskyldigblirochstödetträderdenneinnebärkryss utatt ur
för tidigare år.

riskkalkyl,efterskerKontrolluivaletAMA.skötsKontrollen av
föregående årsresultatutbetalt beloppstorlek, samtjordbrukens av

och tiokontrolleras procentarealstödenkontroll. Fem avprocent av
Sedan årGPS.mäthjulhjälpmedsker samtKontrollendjurstöden. av

arealen.cirka tiofjärrkontrolleras procent1998 av
djurstödellerarealstödavseendeansökningarna000170deAv ca
huvud-ifelaktigheter0002dessa har000. Av15kontrolleras caca -
eller tilltill avdragsiglederochkaraktärallvarligmindresak vareav
felkontrollfallen har000de 15sanktionspåföljd. Ca 25 procent somav

ansökningarna000380desanktioner. Avelleravdragleder till omca
felupptäcktaAntaletfáltkontroller.till00040miljöersättning uttas ca

cirka fem procent.är
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Antalet fel ansökningamai har minskat dramatiskt och dag hari en-
dast cirka fem ansökningarna felaktigheter efter detprocent deattav
hanterats viktigasteBBK. Den orsaken till detta attav uppges vara
blanketterna förtryckta. Man medellantbrukarenär endastattanger an-
vänder fortio minuter sin ansökan.att göraca

Under harår programvaruföretag erbjudit lantbrukarnaett ettsenare
och datorutrustning ca 40 000 österrikiska shilling for attprogram

hantera stödansökningama inklusive samtliga administrativa kontroller.
AMA har bidragit med all information varit nödvändig för kon-attsom
struera programmet.

7.4 Slutsatser

länderDe utredningen särskilt studerat, Danmark, Finland ochsom
Österrike, har olika organisatorisk struktur för hanteringsin EU:sav
direktstöd till lantbrukarna.

Samtliga länder har, liksom Sverige, central fondkoordinatoren som
också nationellt utbetalningsställe, detär gäller hanteringennärmen av
de enskilda stödärendena skiljer det mycket.sig

Danmark har dels central hantering via EU-direktoratet ochen
Strukturdirektoratet, dels regional hantering vid iamten stort setten av
alla miljöersättningar- inklusive beslut och utbetalning ersättning. Iav
Finland sker hanteringen de flesta stöden kommunalpå nivå- inklu-av

beslutsive stöd. dettaUtöver finns regional nivå dels sköterom en som
fältkontrollen, dels hanterar vissa stöd överprövningsinstans förärsamt

Österrikeden kommunala hanteringen. har centraliserad besluts- ochen
utbetalningsprocess, den faktiska handläggningen sker mycketmen
decentraliserat de lokalavia BBK.

Av betydelse för jämförelse olika naturgivna förutsättning-är atten
och nationella prioriteringar påverkar diversiñeringen miljöersätt-ar av

ningsprogrammen. Till exempel har Finland och Danmark mindre
komplexa miljöersättningsprogram de Sverige har.än som

Öster-Några intressanta iakttagelser i övrigt både Finland ochär att
rike har lokala handfast hjälp vid ifyllandet blanket-organ som ger av

I Danmark erbjuds hjälp delvisterna. statligt finansierad. Samt-ärsom
liga studerade länder har alltså mycket decentraliserad strukturen som

möjlighet till kontakter med lantbrukarna.närager
ÖsterrikeI den långtgående Förtryclcningenutgör intressanten

företeelse. iDenna mycket hög utsträckning bidra till snabbanses en
och smidig handläggning och enligt uppgift använder den genomsnitt-
lige lantbrukaren bara 10 minuter för sin ansökan. Fond-att upprättaca

Österrike,koordinatom i harAMA, också aktivt bidragit till detatt
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marknadenösterrikiskadenpådataprogramkommersiellafinns -
vidanvändaskankontrolleradministrativasamtligainnehållande som-

stödansökningama.upprättandet av
Därmycket intressant.utbetalningarnatill ärattitydendanskaDen

möjligtsnabbtske såskallutbetalningarnamåluttalat somdet attär
med kor-inkommalantbrukarnaför attincitamentdettaoch utgör ett

ansökningar.rekta
fält-exklusiveadministrationskostnademavisaroch 76Tabellerna

varit möj-har inteDetSverige.och iDanmarkärende ikontrollen per
Österrike. börDetochFinlanduppgifter frånmotsvarandefåligt att

olikajämföraföreligger svårigheterbetydande attdetpoängteras att
redovisnings-olikagrundpåadministrationenförkostnaderländers av

ansökningsförfarande,samordnattillämpasSverige ettmetoder. t.ex.I
mellankostnadernafördelakorrektheltsvårtdetinnebär attvilket äratt
formerolikamellankostnadernavarierarVidarestödsystemen.de olika

utrotnings-förersättningentordemiljöersättningar avsevärt, t.ex.av
medanresurskrävande, ersätt-detillhöra mesthotade husdjursraser

tordeärenden, ett000med 40vallodling,flerårig avtill varaningen ca
jordbruket.tilldirektstödsamtligaresurskrävandede minst av

fáltkontrol-exklusiveår 1997Administrationskostnaderna6Tabell
Sverigeinågra stödformerlen för

Adm. kostn.kostn.,Adm.AntalStöd/
1 ärende,milj. krärendenersättning per

kronor
406l9484666Arealersättningar
6362 2744442Djurbidrag
101l126404ll4Miljöersättningar

Naturvårdsverketoch vidlänsstyrelserna,l Jordbruksverket,vidKostnader
miljgällervadRiksantikvarieämbetetoch

Jordbruksverket.vidhandläggs2 handjursbidrag,30024Varav somavser
underlags-räkenskapsåret 1997,förårsredovisningJordbruksverketsKällor:

stödet tilladministration"LantbruksenhetemasRRV:s avmaterial för rapport
Riksantikvarieämbetet samtNaturvårdsverket,1998:56,RRVjordbruket

beräkningar.egna
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Tabell 7 Administrationskostnaderna år 1997 exklusive fáltkontrol-
någralen för stödformer i Danmark

Stöd/ Antal Adm. kostn., Adm. kostn.
1ärendenersättning milj. kr ärende,per

kronor
Arealersättningar 63 400 38 599
Djurbidrag 63 700 23 362
Mjjöersättningar 12 800 20 l 589

Omräkningskurs dansk1 krona svenska1,24 kronor.
Källor: Finanslov for fmansåret 1998 det danska Finansministeriet, samt-

beräkningar.egna
Samtal med tjänstemän vid EU-kommissionen har bekräftat att av-

görande för medlemsländernaEU kanär regel-att EU:sgarantera att
verk följs och förrisken fusk och felaktigheter minimeras.att För att
hantera dessa frågor har EU regelverk. ställsDet dock inga särskildaett
krav hurpå administrationen i detalj skall organiseras.

finnsDet alltså inte någon given mall för hur administrationen av
hanteringen direktstödEU:s till lantbrukarna skall uppbyggd.av vara
Varje land har sin geografiska och politiska historik, vilket ocksåegen
präglar hur administrationen utformas i enskiltvarje medlemsland.
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överväganden8 och förslag

1 Inledning

Resursåtgången för hanteringen den jordbrukspoli-av gemensamma
tiken i Sverige bestäms högi grad regelsystemets utformning. Dettaav
utformas gradi betydande inom EU och kan därför bara i begränsad
omfattning påverkas Sverige. nuvarandeDet fonnadessystemetav
huvudsakligen innan Sverige blev medlem. införNu står vi betyd-en
ande reformering den jordbrukspolitiken och Sverigeav gemensamma
bör ha betydligt möjlighet påverka den jordbrukspolitikstörre att som
skall tillämpas från sekelskiftet. regelsystemDetta och de nationella
bestämmelser Sverige väljer kommer bli helt avgörande för deattsom
administrativa förutsättningarna de åren. Jag har därför denännaste sett

nödvändigt något beröra dessa frågor. Huvuddelen dettaattsom av
avsnitt behandlar dock frågor direkt gäller åtgärder inomsom
administrationen i Sverige. hörDit frågor uppgifts- ochom ansvars-
fördelning mellan myndigheterna, utformningen IT-stödet och olikaav

inom för gällande regelsystem förenklavägar och förbilligaatt ramen
administrationen. det fallet harI tyngdpunkt lagts åtgärderpåsenare en
för minska felfrekvensen i ansökningama eftersom detta identifierasatt

de delarna handläggningen.tyngstasom en av av
Det har inte ingått i mitt uppdra i detalj analysera de administra-att

tiva och konsekvensernaekonomiska olika organisatoriska lösningarav
och det har heller funnitsinte eller tidsmässiga förutsättningarresurs-

så. läggerDäremot jag, i enlighet medgöra direktiven, fram förslagatt i
syfte skapa organisationsmodell " så kostnadseffektivatt är än-en som
damålsenlig och säker möjligt" och bedömning behovet"som en av av

för den föreslagna och arbetsfördelningen.".resurser ansvars-
Eftersom förslagmina bygger på den nuvarande decentraliseradeatt

handläggnings- och beslutsordningen bibehålls ligger de väl linje medi
statsmakternas intentioner på regionalpolitikens område. Förslagen
innebär i offentligasig inga åtagande och har inga särskilda konse-nya
kvenser från jämställdhetssynpunkt. Förenklingar i regelsystemet och
effektiv kontroll, förordas i detta betänkande, måste hasom anses en

effekt det brottsförebyggandei arbetet.gynnsam
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Reformering EU:s8.2 gemensammaav

jordbrukspolitik

utvecklingLångsiktig8.2.1

propositionanledningmed1998vårenfastslogRiksdagen av
medarbeteför SverigesriktlinjerJoU23betänkandetoch1997/98:l42
TreEuropeiska unionen.livsmedelspolitiken inomochjordbruks-

och livs-jordbruks-mål förutsätterDessa attövergripande mål angavs.
efterfrå-produktion konsumenternasskallmedelsföretagens styras av

eko-bådefrånhållbarlångsiktigtproduktionenskallVidare varagan.
tillmedverkaskall ocksåutgångspunkter. EUekonomiskaochlogiska

ñihandelsprinciperhävdabl.a.livsmedelssäkerhet, attglobal genom
mål krävsövergripandenå dessalivsmedelsområdet. För trepå attäven

djurhän-brukningsmetoder,miljöanpassadebl.a.främjaråtgärder som
utveckling.regionalochlandsbygdsutvecklingsyn,

mark-riksdagochregeringmåldessa attbakgrundMot anserav
börsiktjordbrukspolitiken pådennadsordningama i av-gemensamma

säkerställaförpå insatserpolitiken byggaframtida attvecklas och den
direktaregionala mål. Deochutvecklinglandsbygdensmilj övärden, er-

desänkningar garanter-syfte kompenserainförs isättningar att avsom
övergångs-dennaavvecklas underochtidsbegränsasbörade priserna

period.
ak-befara denanledninguppfattningmin att attfinns enligtDet nu

intejordbrukspolitikendentuella reformeringen gemensammaav
skulleförenklingarlångtgåendetill de systemetledakommer somatt av

beredadärförbörsynpunkt. Sverigeadministrativönskvärda frånvara
tilllederradikal reformfördriva påför fortsattasig att somatt en mer

hanteraenkelmåluppfyllelse,med hög är attjordbrukspolitik som,en
myndigheter.förför såväl företag som

priskom-marknadsordningarsåvälavvecklingtotalEn som avav
frånbesparingarbetydandeinnebäraskulle givetvisbidragpenserande

inomkrafter bådestarkadetfinnsSamtidigtsynpunkt.administrativ
ha svårtskulle accepteramedlemsländer attövrigaSverige och i som

detreduktionomfattandeleda tillskulledetsådan lösning avenomen
hurocksådärför motiverat övervägajordbruket. Deteuropeiska attär

möjligt.enkeltsåjordbruket kangrundstöd till görasett som
Än ersättningsformerdeförmodligenbetydelsefullt attär sommer

administ-såangelägnalångsiktigtframhåller görsstatsmakterna som
miljövärd-säkerställaförriktade insatsermöjligtenkla attrativt som -

här demål.regionala Det störstaochutveckling ärlandsbygdensen,
måsteochdagensfinns ikomplikationema systemadministrativa man
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uppmärksam på risken relativt förökande roll denatt typenvara av en
åtgärder kan leda till ersättningssystem med betydligt högre ad-ettav

ministrationskostnader förhållandei till utbetalda belopp, detän nuvar-
ande.

Det därför enligt min uppfattning viktigt långsiktig föränd-är att en
ring den jordbrukspolitiken beaktar de administ-av gemensamma noga
rativa konsekvensema. från denDet synpunkten motiverat attvore en
så del ersättningarna möjligt fördelades efter enkla scha-stor somav
bloniserade principer. möjlighetEn skulle inordna så mångaattvara
ersättningssyften möjligt i arealstödsystem. Ett sådant skulle,ettsom
vid behov, innehållakunna generellt basstöd till all jordbruksverk-ett
samhet och sedan bygga på med förhöjda ersättningsnivåer för sär-
skilda miljöåtaganden, ekologisk odling, regionalpolitiska motiv etc.

skulle kunna kompletterasDet med projektstöd för vård särskilt vär-av
defulla och kulturmiljöer, landsbygdsutvecklingnatur- etc.

8.2.2 Analys Agenda och2000 övrigaav

förändringar

Utredningen har med hjälp resursarbetsgruppen försökt bedöma deav
administrativa konsekvenserna kommande förändringar i stödsyste-av

förändringar diskuteratsDe främst miljöer-är översynenmen. som av
sättningsprogrammet och förslagen till förändringar jordbruks-EU:sav
politik Agenda 2000.-

Miljöersättningsprogrammet innehåller de ersättningsfonner tarsom
i anspråk de administrativa Det nuvarandestörsta resurserna. pro-

löper år 1999. Sverige har föreslagitgrammet t.o.m. att programmet
skall förlängas med år år 2000. Därigenom skulleett t.o.m. ett nytt-

komma gälla fr.o.m. år särskild2001. En utredare har iattprogram
uppdrag och förslag skall lämnas den juliöver latt programmetse
1999. I utredarens uppdrag bl.a.ingår försöka förenkla regelverken.att
Även förenklingar kan åstadkommas, kan svenskt miljöpro-ett nyttom

initialt komma innebära ökad komplexitet, framför alltattgram en ge-
devissa nuvarande besluten milj kan kom-attnom av om

giltiga under övergångsperiod.attma vara en
Förslagen Agendai 2000 innebär för flera stödordningarna deattav

nuvarande lever vidare med förändringar.systemen smärre
Arealstödet föreslås uppbyggt på bort-tidigaresättvara samma som

från ersättningsbeloppet blir det för samtliga refonn-sett att samma
grödor med några undantag. förenklingEn oljeväxtersätt-är attannan
ningen, på grund ändrade ersättningsnivåer, förelås kunna betalasattav

samtidigt förersättningen spannmål. Betalningsperioden före-ut som
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väljerändåSverigemöjligt attblivarför det kansenareläggsslås att
förskottsutbetalning.göra en

reglerliknandemedfortsättadetförelåsMjölkkvotsystemet även att
ske tillförelåsfördelningenochökasföreslåshittills. Kvoten attsom

dessa kvoteruppföljningproducentema. Envissa avsesavavgrupper
kvotskattinföramedlemsstaternamöjlighet förliksom atttillkomma en

vid arrende.
Bidra-område.heltvilketförelås,mjölkkobidrag är nyttettEtt nytt

varjehar den 31producentenkvotpå denförelås baseras marsget som
haftproducentförutsättningunder2000,med början är attår, samme

natio-de s.k.inomföreslås bestämmasreglerexaktaleveranser. Mer
nella kuverten.

vilketsänks,bidragsrätterantaletföreslåsnötköttsområdet attInom
foderarealsbegreppsärskiltgranskning. Ettindividuellheltkräver en ny

dekommerTill dettaextensifieringsbidraget.förinförasföreslås att
nationella kuverten.

LBU-förordningenlandsbygdsförordningens.k.denFörslaget om
målenprioriteradedeeftersomförenklingarvissaskulle innebärkunna

kandefinieras Detoch behöverde delvisblir färre, äräven om.nyaom
blirInvesteringsstödetökad samordning.krävasockså komma att en

före-intehar detstartstödetoch förenklare ännuenligt förslaget något
detaljregler.slagits några

horisontellas.k.förordningreglerdessaFörutom är reg-omennya
vill-medlemsländernaförmöjligtdet attEnligt dennaler föreslagen. är

kommastödutbetalningarnakan attdirektbidragen,kora stödet i t.ex.
få årsar-med förföretagföljs,särskilda miljökravberoendebli attav

reducerasstödet kanfullt bidragfåintekomma samtbetstimmar kan att
maximi-angivnavissatotalt bidraghögrehar änför de företag som

bl.a.svårigheter,innebäraregler kanhorisontellabelopp. storaDessa
kontrollen.det gällernär

reglerdeberoendebaraintekomplexitet iGraden ärsystemet avav
regelsyste-nationelladeockså påMycket berorfastställts i EU.som

svenskochEG-reglerstudieStatskontoretsframhålls ibl.a.Sommen.
tillämpningsbestäm-ochreglersvenskal998:27 harregelkvalitet

ökatochadministrationenförsvårabidragit tillmelser ibland attsnarast
skulleAgenda 2000förslagenEnligt i utrymmetsökanden.krånglet för

viktigtdet särskiltöka. skulleDet atttillämpningar göraför nationella
regel-enkeltfrämjatillbeslutanderättennationella ettutnyttja den att

måluppfyllelsemöjligabästasyfta till främjaskallReglerna attsystem.
Svårhan-hångel.få leda tilldettabör intebedömningenligt minmen

fö-avskräckasyftenoftamotverkar sinaterliga regelsystem attgenom
delta ifrån systemet.attretagare
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de föreslagnabedömer förändringarnaJag i Agenda med-att 2000
föra direktstödenkomplexiteten i ökar betydligt. bedömsDetta med-att
föra ökar, främstresursbehovet i samband med de stödenatt att nya
införs då betydande utvecklingsresurser kommer krävas. minstInteatt
gäller detta förändringarADB-resurser. De föreslås inom mark-som
nadsornrådet ochsmå några nämnvärda resursminskningar därförär är
knappast på detta orriråde. Det enligt min uppfattningväntaatt är av

betydelse Sverige aktivt arbetar för åstadkomma förenkling-stor att att
ar.

Ett särskilt problem i sammanhanget den tidsram medär snäva som
sannolikhet kommer finnas för införande de eller föränd-stor att av nya

rade stöden. förhållande medförDetta det kan bli svårt tids-att att
mässigt genomföra verksamhetsanalys på tillfredsställandeett sätt.en
Därigenom försvåras möjligheterna från början skapa förutsätt-att
ningar för den rationella hanteringen.mest

Eftersom mycket arbete återstår med i detalj utforma förslagenatt är
det i dagsläget uppskattasvårt vilket resursbehov kommeratt attsom
uppstå förslagenföljd i Agenda 2000. danskaDet EU-som en av
direktoratet har med utgångspunkt i liggande förslag försökt bedömanu
resursbehovet. Utvecklingskostnadema har bedömts uppgå till 7-10
miljoner ca miljoner kronor.60-90 har härutöverMan bedömt ettecu
fördubblat resursbehov för den löpande hanteringen djurbidragenav
och IO-procentig ökning för andravissa stöd. EU-direktoratet hant-en

emellertid struktur-inte och miljöersättningama de har ierar senare
Danmark liten omfattning jämfört med i Sverige och resursåt-en
gången kan bl.a. därför inte direkt jämföras med förhållanden.svenska

Även förknippatdet med svårigheter bedöm-är stora göraattom en
ning vilka kostnader förslagen Agendai 2000 kan medföra, ärav som
det enligt uppfattning viktigtmin ha ekonomisk beredskap baser-att en
ad på rimliga antaganden. Med hänsyn till den administrativa tyngden i
Sverige miljöersättningama och strukturstöden det för svensktärav
vidkommande rimligt räkna med utvecklingskostnad på 100-150att en
miljoner kronor. arealersättningamaFör exklusive eventuella hori-
sontella regleringar borde viss minskning i storleksordningen tioen
procent de administrativa kostnaderna möjlig efter inkör-av vara en
ningsperiod. Införandet mjölkkobidrag och komplikatio-ett nyttav nya

för andra djurbidrag bedömer likhetjag, i med det danska EU-ner
direktoratet, kan leda till de administrativa kostnaderna för djurbi-att
dragen fördubblas. Likaså måste räkna med resursbehovet förattman
hanteringen miljöersättningama ökar med i storleksordningen 75av

inräknar de horisontella regleringarna under för-procent om man nya
utsättning Sverige väljer införa dessa. finnsTotalt det såledesatt att
risk för kostnaderna för administrationen CAP:s direktstöd ökaratt av
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miljoner kronor,500tillår 1997kronor närmarefrån miljoner430ca
utvecklingskostnader,plusrationaliseringsåtgärder,oaktat möjliga om

förslag.enligt kommissionensgenomförsAgenda 2000

förslagUtredningens8.2.3

faktorerna,kostnadsdrivandede viktigasteregelsystemEU:s är en av
Förenklingar iCAP-administrationen.inomviktigaste,kanske den allra
resursbehovetminskaojämförligt bästadet sättetregelsystemet attär

läg-uppdragutredningensingått ihar inte attDetför administrationen.
Agendaellerregelsystemetnuvarandedetangående sigförslag varega

konsekvenserna,administrativabetydandedetillMed hänsyn2000.
fram-förslagantalframföramotiveratändåfinner det ettjag att som

utredningsarbetet:underkommit
för-radikalförstrategilångsiktigförinitiativbörSverige ta enen0

enkling CAP.av
fårCAPiregleringarde nyttettbör krävaSverige att enavsessom0

effekternatillhänsynkonsekvensbeskrivning taradministrativ som
lantbruk-hosmyndigheternationellaochhos såväl EU-organen som

arna.
Sålundaförkastas.förslag börkomplicerandeadministrativtSärskilt0

exempel börTillregleringar.horisontellas.k.undvikabör man
Ändringar bi-antaletilag.stället regleras imiljökrav iönskvärda

schablonmäs-sågenomföras påundvikas ellerborde ettdragsrätter
stödformerantaletangelägetvidaremöjligt. Det attsigt ärsätt som

begränsas.och stödkriterier
användningenochmiljöersättningarforregelsystem,Nationella t.ex.0

enkla möj-såbördjurstödenförkuvert" görasnationella somav
verksamheten.mål forpreciseradenåavkall påligt, attutan

arbetsformerochAnsvarsfördelning8.3

medregleringarlantbrukarnaEU-stöden till samtHanteringen av
regionalcentral- ochkombinationdagstöden ikopplingar till är aven

handläggning.
miljöintegrera-med detenlighetiJordbruksdepartementet ansvarar

sakfrågomahantering samtregeringensförde sektorsansvaret re-av
KulturdepartementenochMiljö-Jordbruksverket.tillsursfördelningen

kulturmiljövård.ochmiljö-ärendenberedningen rördeltar i somav
myndighetsrolllänsstyrelsernasför samtInrikesdepartementet ansvarar
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medelsfördelningen hartill dessa. Finansdepartementet övergripan-en
de roll totalavad gäller den medelsfördelningen.

Jordbruksverket har huvudansvaret för genomförandet det regel-av
för EU-stödengäller till lantbrukarna regler-övrigasystem samtsom

kopplade till dessa. gälleringar Vad och miljöersättning-är natur-som
finns samarbete med Naturvårdsverket och Riksantikvarieäm-ettarna
Jordbruksverket också fondkoordinator,betet. vilket innebärär att man

har särskilt EU-kommissionen och EG:s revisions-ett gentemotansvar
hanteringen jordbrukspolitikEU:s i Sverige sker enligträtt att av reg-

lerna. Jordbruksverket också utbetalare EU-stöden till lantbrukar-är av
möjlighethar utbetalningar Jordbruksverketsamt att stoppana som

inte bör ske utifrån regelsystemet.anser
Efter krav från EU-kommissionen har Jordbruksverket tätt ökade

möjligheter direktiv föreskriva för länsstyrelserna denhuratt genom
administrativa skallhanteringen ske.

förLänsstyrelserna beslut EU-stöd till lantbrukamaansvarar om
fältkontrollen. undantag handjursbidragen,Ett beslutassamt är avsom

Jordbruksverket efter inrapportering från slakterierna. utförsKontrollen
dock länsstyrelserna.av

Riksrevisionsverket RRV har, efter initiativ utredning, påav reger-
ingens uppdrag granskat länsstyrelsemas administration och kontroll av
de administrativt väsentligaste delarna direktstöden till lantbrukarnaav
Lantbruksenhetemas administration stödet till jordbruket RRVav
1998:56.

det finnsRRV:s studie visar betydande skillnader länenmellanatt
vad gäller resursåtgången. I viss mån kan del förklaras redo-atten av
visningen kan ske enligt olika principer hos de olika länen, utövermen
detta finns förklaringockså i län har bättrevissaatten en resursan-
vändning andra. antal möjligaRRV minskaän vägarpresenterar ett att
resursåtgången, det långtgående alternativet hand-mest är attvarav
läggningen skeskulle vid 8-10 regionala kontor under Jordbruksverket.

Utredningens arbetsgrupp för resursanvändning och resursfördel-
ning delar uppfattningRRV:s det kan finnas skillnaderatt storaom
mellan länsstyrelserna i resursåtgång ärende och åtgärder börattper
vidtas för ochanalysera reducera skillnaderna. Enligt arbetsgrup-att

bör det sålunda finnasmening rationaliseringspotential inompens en
jordbruksadministrationen. Vidare resursarbetsgruppen detattanser
kan finnas volymfördelarvissa i ärendehanteringen.

Arbetsgruppen har dock delade uppfattningar vad bör görasom som
för minska skillnaderna i förresursåtgång och uppnå stordrifts-att att
fördelama. Länsstyrelserepresentantema sig det RRV:smotsätter av
alternativ innebär handläggningen skulle ske vid regionala8-10som
kontor under Jordbruksverket. Jordbruksverkets i arbets-representanter
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grundar sindeochdock analysi RRV:sinstämmer attangergruppen
kostnadseffektivitet.bedömningenbartutifrånbedömning aven

flexi-meddet viktigtframhållerArbetsgruppen ärattgemensamt en
starkatill följd denorganisationkostnadseffektivochbel, dynamisk av

och tek-stödsystemgällerförväntas detkanförändringstakten närsom
nikutveckling.

anföra följande:villdel jagFör egen
ochhandläggningföröverföringmöjligtDet ansvaretär avaven

fördelarskulle innebära vissaJordbruksverketdirektstöd tillbeslut om
DanmarkfrånErfarenheternakostnadseffektivitet.med hänsyn till pe-

centraliserad hanteringvidfördelarekonomiskakar också på av are-en
möjligaskulle dock deuppfattningEnligt minal- och djurersättningar.

be-omfattning RRV Derasfå denbesparingarna knappast anger.som
läns-liggerkostnaderallai princip överdömning förutsätter att som

drift.med storskaligmedianvärden kan eliminerasstyrelsemas
jord-överförandeskäl talarantalfinnsDet att ettemotett avsom

ändamålsenligt ochJordbruksverkettillbruksersättningama nu vore
samhällsperspektiv.någotkostnadseffektivtdärmed störresett ettur

på-för flesta stödendestordriftsfördelamapåtalade ärDe RRVav
jordbrukslänen Jämt-allra minstajämför detagliga endast om man -

före-länövrigamed övriga län. Föroch Blekingeland, Norrbotten -
kostnadsnivå.skillnaderna iviktigare förfaller faktorerandra vara

Jord-kontor underregionalamodell med 8-10Samtidigt skulle, i en
omfat-norrlandslän bli oerhörtomfattande flerabruksverket, regioner

personkon-tillmöjligheterskulle innebär mindretande till Dettaytan.
serviceförsämradrisk förhandläggare,lantbrukare ochtakter mellan
därmedmyndigheten ochhosmindre lokalkännedomtill lantbrukarna,

lantbrukare.såväl myndighetkostnader förökadesammantaget som
Jordbruks-vidregional organisationmedalternativRRV:s en ny

lantbruksenheternas ellerCAP-delenverket omfattar bara motsvar-av
således ha kvarLänsstyrelserna förutsättsande verksamhet. resurser

skallocksådettaför rådgivning. Omde så önskar"och kompetens om
också ingår iunder miljöprogrammet,omfatta UID-satsningama som

riskenDärmedframgår inte.jordbrukspolitiken,den ärgemensamma
direktstödenskulle vinnasstordriftsfördelarde attstor att genomsom

ändå kom-länsstyrelsernadistrikt motverkashandläggs i attstörre av
möjligheter tilllantbruksfunlctioner, deha kvar samnytt-utanattmer

finns mellan stödprogramdagoch kompetens ijande somav resurser
utvecklingsprogram.och rådgivnings- och

Jordbruks-direktstöden tillhandläggningenöverförandeEtt avav
vägledandegrundprincip varitockså strida denverket skulle mot som
horisontellnämligenlänsstyrelseorganisationen,för den nuvarande en

verksamhet län.all statlig ii principintegration ettav
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baserat b1.a.EU-kommissionen,Som redovisats det föregående hari
fun-kritik bristerpå revisionsbesök i maj riktat1998, motett mansom

till länsstyr-möjligheter försäkra sig denit i Jordbruksverkets attatt om
stödärendenhandlägga och beslutaelserna delegerade uppgifterna iatt

Problemet med Jord-tillfredsställande och enhetligtutfördes på sätt.ett
länsstyrelsema löstesbristande befogenheterbruksverkets gentemot
stödförordningarJordbruksverket i relevantakortsiktigt att gavgenom

länsstyrelserna, meddela före-efter samråd medbemyndigande att,
stödärendenrespektiveskrifter länsstyrelsemas handläggning avom

krävs för utbetalning respektive stöd.och underlagdet som avom
EU-kommissionen, har kunnat konstateramed DG jagkontakterI

till-principiellt problem i den ordningdär någotinteatt somman ser
stödärendenhandläggning och beslut idvs. därlämpas i Sverige, är

utbetal-krävs detdelegerade regionala myndigheter. Vidtill är attsom
eller påtillräckliga möjligheter direktivande har attorganet genom an-

hanteringen sker enlighet med ackrediter-säkerställa ikansätt attnat
ingsbestämmelserna.

skapaJordbruksverkets utökade direktivrätt bordebedömerJag att
tillräckliga för Sverige skall kunnaförutsättningar attgaranteraatt

skälefter de krav ställer. därför ingethanteringen sker EU Jag sersom
anledningåtgärder syfte. finns dockföreslå ytterligare i detta Detatt nu

för förnyade reglerfrågan till föremål övervägande denäratt göra som
jordbrukspolitik blirblir med reformeradförknippade gemensamen

med utvärdering ochkända. också motiveratDet översynär aven
erfarenhet vunnitsJordbruksverkets styrmöjligheter år 2001, närsenast

jord-konsekvenserna dendet nuvarande regelsystemet liksom av avav
Erfarenheter det administrativa projektbrukspolitiska reformen. somav

sådanborde kunna vidföreslås utredning också nyttiggörasi denna en
utvärdering.

vertikalbåde för den modell medanföra principiella skälDet går att
länsförvaltningendelar den statligaprägladeintegration stora avsom

respek-lantbruksnämnd, fiskerinämnd, länsvägnämnd undermed etc.
nuvarande. tidigare strukturenföre och den Dentive verk år 1991,

frånverksamheten länsnivåmöjliggjorde direkt styrning påen mer av
andra sidanrespektive statliga myndighet. nuvarande modellen åDen

utifråninnebär länsstyrelsen kan arbeta med länets utvecklingatt en
helhetssyn verksamheter kan stödja varandra.där olika

till jordbruket,Jordbrukspolitiken, inklusive direktstödEU:s är en
statsmakternamycket del länens utvecklingsresurser. Så längeviktig av

olyck-vill tillämpa horisontell integration skulle detprincipen varaom
exkluderades från den samlade statliga länspolitiken.ligt denom

kulturhistoriskmål krävs biologisk ochFör nå miljöprogrammetsatt
ytterligaregod lokalkärmedom bevarandevärdena.expertis med Enom
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där-länsstyrelseorganisation tordedagenscentraliserad organisation än
miljöprogrammet.genomföramöjligheternaför riskera attavsevärt

enligtsarnrådspliktiga 20enligt miljöprogrammetåtgärderNågra är
miljöbalken1/1 12 kap. 6 §fr.o.m. 1999Naturvårdslagen-NVL§ -

myndighet länsstyr-påmiljöersättningamaMB. hantera änAtt annan
samhälletsföreffektivitetsvinstleda tilldärför någonelsen torde inte

kommunikationen mellan stöd-Brister iadministration.sammanlagda
dessutommyndighet kantillståndsgivandeochmyndighetberättigande

erhållitbrukare,genomförs ochåtgärderoönskadeleda till attatt som
skade-NVL/MB, ställerförbud medoch därefterstödbeskedpositivt

ståndskrav.
gällandeför uppnåviktiga instrumentMiljöersättningama attär

dock dessastöden krävs ieffektivt kunna nyttjamiljömål. För attatt
värdefulla förpekatstill områdenkannågon mening utstyras somsom

tidi-nuvarande ochfrånkulturrniljövården. Erfarenheternaochnatur-
ske på regionaldels måstestyrningenvisarmiljöersättningar attgare

län.ochi kommunerbevarandeinsatsermed övriganivå, dels integreras
ochmiljöersätmingarhanteraeffektivtförefaller därför inte sä-Det att

effektivtmyndigheter.skilda Ettmiljöbalken påkerställande enligt ut-
helhets-bådeförutsättermedel för miljönyttaoffentliganyttjande enav

styrmedel, lag-ekonomiskamellanintegreringoch långt drivensyn en
informationsinsatser.stiftning och

den regionalautredningenden maj 1997tillsatte 29Regeringen om
PARK-utredningen.s.k.1997:80 dendir.samhällsorganisationen -

hurskallden bl.a.direktiv framgårutredningens övervägaAv att sam-
utformasmyndigheter börstatligalänsstyrelse och andraverkan mellan

möjligheternaeffektiv samordningför säkerställa övervägasamtatt en
länsstyrelserna.uppgifter tilltill ytterligare delegering av

hand-föreslåbereddbakgrunden jag inteden härMot attär att nu
till Jordbruksverket.länsstyrelsernaöverförs frånläggningen CAPav

rollerTydliga8.3.1

annorlundafram till principielltkommerPARK-utredningenOm inte
be-blirnuvarande arbetsfördelningenifrån denlösningar, utgår jag att

längre sikt.stående också på
rollfördelning-ochuppfattning viktigtenligt minDet attär ansvars-

underlättarmöjligt.myndigheterna blir tydlig Detmellan så somen
dubbelarbeterisk förmyndigheterna, med minskadmellansamspelet

allmänhetlättare för berörddet ocksåoch kompetenstvister. Det gör
ligger. Vidför olika myndighetsåtgärderoch företag ansvaretatt se var
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förtydligafördelningsfrågor börolikabedömningen strävan attvaraav
rollfördelning:följande

fondkoordinatordess fimktionrollJordbruksverkets styrs somav0
för miljöfrågoma.sektorsansvarigtutbetalningsställe,och samt som

samordningsfrågor, samordnarövergripandeförDet svarar
utvecklingenregelsystem ochmetodutvecklingsarbetet, försvarar

ochsäkerställabehövs for EU:srutiner att attsomgemensammaav
krav-stöden tillgodoses,med de olikaintentionerstatsmakternas att

upprätthålls och lantbrukamastillförlitlighetochpå säkerhet atten
tillhaJordbruksverket böroch likabehandlingrättssäkerhet tryggas.

"föreskriftsrätt handlägg-tillse säkerheten iuppgift med sin attatt
rättstrygghet ochupprätthålls,beslutssystemetnings och samt att

för de sökande.likabehandling tryggas
länsstyrelsernaJordbruksverket ochbiträderRiksantikvarieämbetet0

kulturmiljöersätt-för hanteringenerforderlig kompetensmed av
tillgodoses faller inomdebevakar intressenochningarna att som

den löp-Riksantikvarieämbetet deltar iansvarsområde.verkets även
miljöeffekterande utvärderingen CAP:sav

enligtJordbruksverkets samrådroll besvaraNaturvårdsverkets är att0
Jordbruks-medtillsammansmiljöstödsförordningen och deltaatt

utvärderingenden löpandeRiksantikvarieämbetet iverket och av
Jordbruks-Naturvårdsverket biträder övrigtmiljöeffekter. iCAP:s
uppgifttillNaturvårdsverket har inteutredningar.verket olika atti

Jordbruksverketuppgiften ligger påbiträda länsstyrelsema. Den
sektorsansvarig.som

enskildaoch beslut iför handläggningLänsstyrelserna avsvarar0
förkontrolleradministrativaerforderligastödärenden inklusive samt

lantbrukarna. Länsstyrelsentillinformation och rådgivning ansvarar
arbetsformemaadministrativaändamålsenligaför finna de mestatt

Jordbruksverketochstatsmakternade direktivförinom somramen
ger.

ochmed lagöverensstämmelsemyndighetsbeslutsPrövningen0 av
domstol.bör ske igällande regelsystem

ansvarsfördel-från dennafinns del avvikelsernärvarandeFör en
Jordbruksverket.ärendenenskildaning, handläggs vissa typert.ex. av

dessa fall. Delsändringar iföreslå någradock inte ärJag att nuavser
finns så-goda, och dethanteringsordningerfarenheterna nuvarandeav

stårförändringar, delspraktiska skäl tillöverhängandeledes någrainte
vilket kommerförändringar ersättningssystemet,vi inför betydande i att

villarbetsfördelningen.överväganden Däremotnödvändiggöra omnya
utifrån medvetendessa avgöranden skerbetona viktenjag att synenav

uppgifterinnebär bl.a.roller.på de olika myndigheternas Det attatt
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handlägga enskildaoch besluta i ärenden alltid skall åvila länsstyrelser-
praktiskainte starka skäl talar för lösning.na, om en annan
framfördet följande jag antal förslag ocksåI harett ettsom som

syfte förtydliga olikade myndigheternas roller.att

Överprövning8.3.2

sökande skall kunna tillförsäkras enhetlig och likformigDen pröv-en
ansökan. Regelverkenning sin bör entydiga och där tolkningarav vara

och bedömningar krävs bör dessa grundas på råd och anvisningar samt
praxis.gemensam

viktig förutsättning för handläggning kanEn rättssäker beslutär att
fattas på komplett och korrekt underlag. särskilt viktigt förDetta ärett
beslut med flerårig verkan.

Jordbruksverket länsstyrelsernaoch skall arbeta för korrekt till-en
lämpning regelverk finansiella sanktioner skade-EU:s så ellerattav
stånd det Jordbruksverketsundviks. I sammanhanget bör poängteras
betydelse det gäller bidra till kostnadseffektivitet samtliga ledinär att -
hos Jordbruksverket, länsstyrelserna och de enskilda lantbruksföre-
tagen.

Jordbruksverket bör därvidlag utveckla servicefunktionsin gente-
länsstyrelsema och de enskilda handläggarna. handläggareNärmot en

vid länsstyrelse Jordbruksverketkontakt med handläggare påtaren en
och vill ha bistånd vid handläggningen enskilda denneärenden, börav
kunna få hjälp formerforderlig i råd och anvisningar. dag uppleverIav
länsstyrelsemas handläggare de generellt inte får denna hjälp medatt
hänvisning till Jordbruksverket i skede kan kommaatt ett attsenare
hantera ärendet egenskapi sin överprövningsinstans.som

Då utvecklad och förbättrad servicefunktion inte förenlig medären
Jordbruksverkets roll överprövande myndighet, bör överpröv-som
ningsfunktionen föras till myndighet. bör, förinstansFörstaöver annan

hög kompetensnivå, fåtaleller länsrättenatt garantera etten vara en

8.3.3 Fältkontrollverksamheten

Fältkontrollemas omfattning de krav EU ställer. Inomstyrs av som
Sverige det Jordbruksverket föreskriver fältkontroller. Läns-är som om
styrelserna har för utföra kontrollerna och ställa erfor-ansvaret att att
derliga till förfogande. innebär sambandet mellan bud-Det attresurser

och möjlighet påverka verksamhetens omfattning och in-getansvar att
riktning dettapå område.är svagt
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I enlighet med regelverk ökades kontrollinsatsemaEU:s under år
1998 följd konstaterade avvikelser under år Eftersom1997.som en av
ökningen skedde under löpande budgetår, uppstod betydande svårig-
heter för länsstyrelserna och fältkontrollverksamheten skedde be-på

Ävenangelägenkostnad verksamhet. detta berodde påav annan om
bestämmelser på ändras, måste räkna med lik-vägär att attsom man
nande kan kommasituationer uppstå också framtiden. därföri Detatt är
angeläget skapa erforderlig flexibilitet, särskiltatt t.ex. etten genom
anslag eller anslagslcredit.en

finns detta sammanhang skälDet i budgetansvaretövervägaatt om
bordefältkontrollema förasför till Jordbruksverket, detdels kanöver

lättare för verket för alla enskilda länsstyrelser förutseän attvara
kommande kontrollkrav och förbudgetera detta, dels det rimligtär att

tillknyts enda myndighet. skulle så-Dessutomett reservsystem etten
dant förbättra möjligheterna riktade insatser integörasystem att som
behöver län,beröra samtliga vilket skulle kunna verksamhetengöra

kostnadseffektiv. såväl budgetansvaret före-Att ansvaret attmer som
skriva erforderliga kontroller överförs skulletill Jordbruksverketom
också markera kontrollverksamhetens för-särställning isätt attettvara
hållande till handläggningen, vilket angeläget synvinkel.EU:s Attär ur
flytta för fältkontrollen till Jordbruksverket också länsstyr-ansvaret ger
elserna möjlighet risk för den tillsyn miljö-jäv de enligtatt utan utöva
stödsforordningen och miljöbalken skyldiga genomföra. Tillsynenär att
enligt miljöbalken omfattar efterlevnadensåväl kontroll de all-av av

hänsynsreglema rådgivning och bidrar därmed till kor-männa attsom
felaktigarigera beslut och minskar följaktligen behovet omfattandeav

kontroller. Tillsynen enligt miljöstödsförordningen har defi-inteännu
nierats.

Fältkontrollema knutna till handläggningen så till vidanära att re-
sultaten beslutsunderlaget.del därför viktigtDet inteutgör är attaven
vidta åtgärder försvårar ärendehanteringen.som

Ett alternativ skulle kunna länsstyrelserna bibehåller detattvara
ekonomiska för genomföra grundläggande kontrollbe-ansvaret att ett

erforderligting kan bedömas och alla län, medan Jord-varje år isom
bruksverket disponerar dels för riktade kontrollinsatserresurser som
inte berör alla län, dels för oförutsedda kontrollkrav.

8.3.4 Vidareutveckling länsstyrelsemasav
administrativa kontroller

möjligheterLänsstyrelsernas handlägga ärendena fullt hindras iatt ut
dag länsstyrelsemas handläggning inte tillräckligtattav anses vara
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Jordbruksverket utför omfattande kontrollarbetekvalitetssäkrad. ett
innebär merarbete både för Jordbruksverketinnan utbetalning. Detta ett
finns därför starka för vidta åtgärderoch länsstyrelserna. motivDet att

för kvaliteten på länsstyrelsemas handläggning och därmedsäkraatt
undvika dubbelarbete.

länsstyrelserSamverkan mellan8.3.5

för utrotningshotade husdjursraser,Vissa stöd, miljöersättningar ärt.ex.
frekvens det finns svårigheter för länsstyrelsernasådan låg att attav
"lcritisk har bl.a. bekräftats RRV:skomma i massa". Detta stu-upp av

administrativa kostnader förhållandedie. leder till relativt iDetta stora
till skapa tillräckligt hög "kritisk massautbetalda ersättningar. För att

samverka vidbör därför länsstyrelserna administrativtuppmuntras att
mindre frekventa stöd.handläggningen av

förslag8.3.6 Utredningens

förutsatt nuvarande prin-Utredningen har kommit till slutsatsen att, att
för länsförvalming bibehålls, den nuvarandeciper samordnad ansvars-

jordbruks-huvudsak bli gällande också påoch arbetsfördelningen i bör
dockpolitikens och övervägandenområde. Utredningens motiverarrön

följande förslag:
ansvarsför-ställningstaganden frågor arbets- ochKommande i0 om

förtydliga roll-delning myndigheterna bör bl.a. syfta tillmellan att
handläggningen ochfördelningen dem emellan. innebärDetta att av

ärenden alltid bör åvila länsstyrelserna.beslut enskilda i principi
fullgöraha tillräckliga möjligheterJordbruksverket måste ettatt an-0

upprätthålla säkerhet handläggningssystemetför i rätts-samtattsvar
för sökande. innebärtrygghet och likabehandling de Det att resurser

rådgivning,verket för stärka kapaciteten tillbör omfördelas inom att
börutvidgade direktivrättenkvalitetssäkring och föreskrifter. Den

bli föremål dels för förnyad prövning regelsystemet inär en re-en
förnyadformerad jordbrukspolitik känt, dels förär engemensam

ytterligareoch Därvid bör behovetutvärdering år 2001.översyn av
Budgeteringen fältkontroller bör iregeländringar överprövas. sesav

och försyfte för oförutsedda kontrollkravskapa attutrymmeatt
till riktade kontroller berör alla län.skapa möjligheter intesom

be-syfteLänsstyrelsemas arbete bör kvalitetssäkras i minimeraatt0
utbetalningskontrollerhovet vid Jordbruksverket.av
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Överklagandeärenden bör hanteras vid domstol. En eller flera läns-0
specialkompetens döma i sådana mål förstabör i in-atträtter ges

dömabör ha uppgiften i andra instans.Kammarrätten attstans.
samverka vissaLänsstyrelserna bör uppmuntras att typerom av0

ärenden. bedöms kräva några ändringar imindre frekventa Detta
förförordningar bör ligga nuvarandenuvarande inomutan ramar

befogenheter.länsstyrelsernas

Åtgärder för effektivare8.4 en

administration

ambitionsnivåVal8.4.1 rättav

direktstöden jordbruket innehåller flera olikaAdministrationen tillav
författningar, infonnations- ochutformning svenskamoment, t.ex. av

utbetalning.utbildningsinsatser, handläggning, kontroll och beslut samt
lösas med varierande ambitionsnivå. Valetuppgifter kanDessa am-av

faktor resursbehovet.bitionsnivå väsentlig i denär sammantagnaen
ocholika diskuterasDå ambitionsnivån i administrationens moment

beaktas.fastställs nedan beskrivna krav börjag attanser

måluppfyllelse8.4. l Hög

jord-viktig delanslutning till stödforrnemahög gradEn är en avav
del återbäringen på denbrukets och väsentligEU-integration en av

bidrar till uppfyllamedlemsavgiften. anslutningsvenska högEn att
konkurrenskraft, till regi-målen jordbrukets medverkastärka attattom

onal balans och öka jordbrukets miljöanpassning.att
nödvändig, intehög anslutningFör milj öersättningarna är en menen

måluppfyllelse. krävstillräcklig, förutsättning för hög Därutöver atten
sådan mark skötsde avsedda markerna erhåller stöd varjejust samt att

medkultunniljövärden kräver. arbetetpå det dess och Isätt natur-som
eftersträva erhållamilj det därför viktigt mestaär att att

offentliga medel, inklusive administra-möjliga miljönytta för insatta
tionskostnader.

organiserad. detJordbrukets EU-administration skall så attvara
skall tillgodo-svenska möjliga utsträckning kunnajordbruket i största

de helt eller delvis EU-ñnansierade ersättningsfonnerna.siggöra
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Minimerad sanktionsrisk8.4.1.2

direktstöden till jordbruket skallMålet bör administrationenatt avvara
risken för frånuppfylla kvalitetssäkring sanktionerså höga krav på att

nödvändig förutsättningEU-kommissionen dekan minimeras. En är att
tillämpaförtrogna med kan tolka ochsvenska myndigheterna är samt-

utveckla och etablerade styrande EU-direktiven. Attminimikraven i-
minimikrav samtidigtuppfyller dessa ochadministrativa ärsystem som

angelägen uppgift där Jordbruksverketkostnadseffektiva, är somen
administ-fondkoordinator utbetalningsställe bör drivande.och Devara

ärendehandläggning, kon-åsyftas omfattar båderativa härsystem som
troll och utbetalning.

förvaltningsmodellen med beaktandeden svenskaAtt utveckla av
fortlöpande dialoggemenskapens regelverk kräverden europeiska en

formella och den operativadär både denmed EU-kommissionen,
förklaras.svenska EU-administrationen beskrivs och

mellan myndigheter och lantbrukareGod kommunikation8.4.1.3

tillhörande admi-Regelverken för stöden och liksom deersättningama,
fortlöpande förändringar. Komplexitetennistrativa undergårsystemen,

och behovet information och administrativti har tilltagitsystemen av
kon-stöd fortfarande mycket Brukama och derastill brukarna är stort.

admi-sulter information syften, regelverk ochbör erbjudas sådan om
ansökningar stöd ochsådana förnistrativa krav ersätt-systemsamt om

kor-utformningen formelltuppnås ochningar anslutningstor attatt av
underlättas.rekta ansökningar

erfarenheterutvecklas för draDet bör ett system att nytta av vunna -
ständigt utvecklings-inte från lantbrukarhåll och det bör pågåminst ett

Infor-ansökningsblankettema.arbete förbättra och förenklai syfte att
utifrånbetydelse och bär därför ständigtmationen har också prövasstor

pedagogiska aspekter.
Erfarenheterna har, följd de fortlöpande förändringarna,som en av

direktkontakter mellan brukarehittills behovvisat på ett stort re-av
myndigheter tör höja kvaliteten ispektive konsulter och berörda att

tillgängliga stöd-EU-administrationen och för nå hög anslutning tillatt
former.

direktstöden tillbetydelse administrationenDet är attstor avav
medverkar till tydlig kommuni-jordbruket så organiserad så denär att

lättolkadekation, korta handläggningstider, klara och beslut samt en
snabb till allmänhet och media.och god information
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8.4. l Regional anpassning

administrativaDen hanteringen skall hålla nivå samtliga led.isamma
bör inriktning ochDäremot ambitionsnivå för information ocht.ex. ut-

bildning kunna till de regionala skillnader föreliggeranpassas som
mellan ersättningsfonnerolika och villkor skildai delar landet.av
Myndigheternas servicenivå kan också behöva regionalt efteranpassas

informationdet utbud och konsulttjänster finns tillgåexterna attav som
deni aktuella avkallregionen. Detta på principen lika-utan att ge om

behandling.

8.4.1.5 Administrativ hänsyn utfonnandevid regelverkav

de författningsbundna regelverken lag, förordning,Förutom föreskrift
bör styrande dokumentandra checklistor, rutinbeskrivning-såsomäven

beslutsmallaroch utformas med hänsynstagande tillrapport-ar, m.m.
EU-kommissionens minimikrav efter den förvaltnings-svenskasamt
modellen. Eftersom regelverk och andra styrande dokument be-är
stämmande för handläggningen ärende fårvarje de administrativaav
villkoren mycket inverkan på handläggningstider resursbehov.ochstor
Självklart kan enskilda ärenden kräva utredningar minimikra-utöver

sådana behov bör rimligen dimensionerande förinteven, men vara
samtliga ärenden. skallMan medveten alla enskildaattvara om mo-

i checklista skall handläggas i alla ärenden och avvik-ment t.ex. atten
elser från dessa lederrutiner till anmärkningar vid revision.

Jordbruksverket får enligt olikaregeringens EU-ersättningsförord-
ningar meddela föreskrifter de fonnella kraven för jordbrukets EU-om
administration. Föreskriftema skall meddelas efter samråd med läns-
styrelserna.

Med hänsyn till den mycket ärendemängd påverkasstora som av
dessa föreskrifter jag det viktigt de administrativa konse-äratt attanser
kvenserna fråga rättssäkerhet, måluppfyllelsei och resursbehovom
analyseras ingående föreskriftemainnan beslutas. också viktigtDet är

föreskrifterna beaktar kravet på rimlig praktisk handläggning.att en

8.4.2 Rationaliseringsåtgärder

8.4.2.1 Förtryckta data i SAM-blanketten för minska antalet felatt

olikaI sammanhang har framförts förtryckning basuppgifteratt av
skulle kunna bidra till minska antalet fel ansökningamai och där-att
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iändrabehöverför lantbrukare intetill hjälp demed stor an-somvara
markförvärvförändringar arrenden,följdsökan till etc.avav

följandehittills haftoch länsstyrelserna harJordbruksverket ut-
blanketten:gäller förtryckningvadgångspunkter av

för bruk-säkerhet de inteskall haförtrycks såData attstoren0 som
vilseledande.upplevs somaren

komplett.någorlundadata skallFörtryckta vara0
mångatill detblockarealer med hänsyndag förtrycks inteI att var

för närvarandearealuppgiftema. insatsfelaktigheter Eni görsstor av
bedöms1999blockdatabasen. För årförlänsstyrelserna rättaatt upp

självaför förtrycka arealer itillräckligkvalitetenfortfarande attsom
bilaga.förtryckas påkommer detblanketten, däremot separatatt

fleråri-då de samtligabör det,miljöersättningarnadet gäller ärNär
påtillämpa förtryckningförutsättningarsärskilt godafinnas att an-ga,

innebäramodell. skulleösterrikisk Dettasökningsblanketten enligt att
förtrycktadeltar finnslantbrukaren isamtliga miljöersätmingar som
lantbruk-markerasenkelt kandet påeller markerade sätt attettsamt att

förekommande miljöersättning. Påutbetalningansöker avaren om
ocksålantbrukarenblanketten kanden österrikiskaisättsamma som

utbetalning,i ansökandenne inte kryssatuppmärksammas på att omom
gäller för deåtagandenskyldig uppfylla dedenne dettaär atttrots som

deltardennemilj öersättningsprogram
tillkvalitetsäkerställa blockdatabasensåtgärder förJag att attanser

mycketdaghanteringen ibetydelse dåvilketår 2000 ärär storav-
arealuppgifter påsäkerställdainnebäraskullekostnadskrävande att-

skulle delsDärigenomförtryckas blanketten.blocken skulle kunna i
fältkon-skulleunderlättas, delshandläggningenden administrativa

besikt-tillkan begränsasdenna itrollarbetet förenklas att stortgenom
Även arbete medlantbrukamasskötsel ochgrödor,ningar gränser.av

förtryckningmedskulle underlättasifyllandet blanketterna avenav
korrekta uppgifter.

stället för skiftenBlockareal i8.4.2.2

identifikationhanteringenden administrativadelEn ärstor av en-av
regel-ändraDärför börskilda blocken.skiften inom övervägas attom

tillhänvisningstöd söks medsamtliga arealbundnasåsystemet att
därmed uppnås. Dettabesparing kanblock. avsevärd administrativEn

olikavilkabara behövdedet för varje blockskulle innebära att anges
kul-skulleoch vilken areal. Pågrödor skall sås sätt t.ex.sammasom

för tillblock ställetkoppling till iturmiljöersätmingarna medanges
blockfastighetsägareskiften. fall det finns två inomdeI att samma
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skulle lösasdetta kunna fastighetsgränsen markeras påattgenom
blockkartan.

Möjligheten införa block stället för skifteni dock beroendeatt är av
arealuppgiftema riktiga, vilket innebär säkerställainsatseratt är att att

blockarealema måste prioriterad uppgift för såväl Jordbruks-vara en
verket för länsstyrelserna.som

information8.4.2.3 Förbättrad

mycket betydelse i handläggningsprocessenAv lantbrukarenär närstor
fyller ifylldi sin blankett. En blankett kan i handläggasprinciprätt av

åtgärderIT-systemet. Alla förbättrar dagens kvalité ifylld datapåsom
bör ha investeringspotential. informationsmaterialDagens i bro-storen
schyrfonn mycket högt informationsvärdehar enligt de utvärdering-ett

årligen marknadsinstitut.görsar som av
följande frågeställningarJag bör analyserasatt närmare:anser

Finns det medier och konstellationer i inforrnationsspridningen0 nya
kan för ytterligare bredda infonnationsflödet Kanprövas attsom

företrädare med frånnäringens stöd Jordbruksverket störreta ett an-
svar
Finns det möjlighet offensivt fyllalantbrukaren iatt styra atto mer
blanketten rätt dagens telefoniteknik för frå-Kan utnyttjas att styra

till expertfunktion i telefonpanel samtligaförrättgor en gemensam
län

modell för8.4.2.4 Effektivare kimskapsspridning

viktig rationaliseringsåtgärd länsstyrelsernas handläggningEn vid är att
öka användningen de hjälpmedel finns.redan ADB-systemetav som
för jordbrukarstöden har utvecklats med antal stödfunktionerett stort

i dag till grad används. utbildningsmodell förut-viss inte Dagenssom
länsstyrelserna utbildning för personalsjälva ordnarsätter att samtny

information frånsprids de deltar Jordbruksverkets fortbild-iatt som
ningsseminarier.

En effektivare modell för kimskapsspridning från Jordbruksverket
till länsstyrelserna, inom länsstyrelserna till och tillfälligsamt per-ny
sonal, därförtorde få hög avkastning.en
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konsulteroch "licensiering"Utbildning8.4.2.5 av

serviceskyldighet förförvaltningslagen föreskriver visssvenskaDen en
till följdmyndigheternas insatser,angelägetmyndigheterna. Det är att
lantbru-möjligteffektivablir såserviceskyldigheten, gentemotsomav

oftastresulterarmyndigheternas sidafrånlämnaskarna. hjälpDen som
det framtidaunderlättar därmedochregisteruppgiftema blir bättrei att

myndigheterna.förlantbrukarnafor såvälarbetet som
Även skallsjälvlantbrukareden varjemåsteambitionen attvaraom

använd-starka skälfinns detblankett,kunna fylla i sin uppmuntraatt
problem föreligger.konsulterningen omav

användandetmyndigheternaskälfinns starkaDet uppmuntraratt av
självlantbrukarevarjeambitionen måstekonsulter, attäven varaom

Ökad lederkvalitet på ansökningamablankett.fylla sinskall kunna i
administrationskostnader.till minskade

konsult-motiverade anlitaskalllantbrukarna känna sigFör attatt
kon-uppdateraoch kontinuerligtför säkradock åtgärderhjälp krävs att

sultemas kompetens.
kanolika insatserlänsstyrelsernadärför angelägetDet attär genom

läns-ocksåfortbildning, någotkonsultemas behovtillgodose somav
fri-tillkostnadstäckning. Möjlighetfullutförastyrelserna kan mot en

ytterlig-konsulter, skulleförkunskapskontroll, "licensiering"villig en
kvalitetfrämja god itrygghet ochlantbrukarensöka den enskilde enare

arbetet.

korrekt ansökanvidSnabbare utbetalning8.4.2.6

lant-därDanmark, tillämpasbl.a.EU-länder,andraInom ett systern
utbetal-fåansökan också kan sinakorrektfrån börjanbrukare med en
ochkommuniceringföranledermed feldeningar tidigare ut-än som

redningar.
lantbruka-förstarka incitamentdetta skaparMin bedömning är att

orsakardärmedmöjligt ochkorrekt ansökansågöraatt somren en
finnsmyndigheter.för ansvariga Detadministrationskostnadermindre

utbetalningsförfa-förebild införaenligt danskskälalltså starka ettatt
snabbare utbetalning.korrekta ansökningarrande genomsom gynnar

med lantbrukarnakommunikationFörbättrad8.4.2.7

ansök-efter detomedelbartbekräftelsebrevRutinen med utskick attav
värdefull.mycket Däremotmyndigheten upplevskommit in till soman

handläggning-underkommunikationenhåll brister iupplevs på många
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gång. I samband med kontroll det viktigt sker införaviseringär attens
kontrollen och det nödvändigt lantbrukarna får möjlighetär att att rea-

på kontrollresultatet. Detta förutsätter myndigheterna fonnule-attgera
sig på sådant konsekvenserna eventuellasätt ändringarett attrar av

klart framgår.
Jag det viktigt tydliga beslutsmotiveringarär lämnas såatt attanser
det klart framgår för den enskilde lantbrukaren på vilka grunderatt

denne befunnits berättigad eller inte till den sökta ersättningen. så-En
dan åtgärd innebär visserligen administrativ merkostnad docken som
bör väl kompenseras minskat antal förfrågningarän frånettmer genom
enskilda lantbrukare.

8.4.2.8 Fältkontrollverksamheten

Vad gäller kontrollerna bör framhållas det viktigt dessa utförsäratt att
kompetenta med lokal kännedom och viss utföraattav personer vana

denna uppdrag.typ av
Det också administrativ betydelse kontrollen efterär skeratt ettav

regelverk längreinte går de krav ställs EU-kom-änsom som upp av
missionen. också linjeDetta i med de slutsatserär presenteratssom av
Statskontoret i EG-regler och svensk regelkvalitet 98:27.rapporten

8.4.2.9 Utbetalningsbesked till lantbrukarna

Från lantbrukarhåll understryks vikten besked lämnasatt närav om
utbetalning kommer ske.att

Jag delar den uppfattningen och det i rådande medatt system,anser
antal utbetalningsstillfállen, behövs rutin innebär lant-ett atten som

brukare inte kommer med vid förväntat utbetalningstillfálle be-som ges
sked detta.om

Ett införande sådan rutin skulle, tillkommandevissa kost-trotsav
nader, innebära minskning den administrativa belastningen dåen av an-
talet förfrågningar till såväl länsstyrelser Jordbruksverk kan förut-som

minska.ses

8.4.2.10 Förenklad administration UID-programmenav

Det nuvarande för UID-programmen enligt min bedömningsystemet är
onödigt byråkratiskt och kräver, i förhållande till programresursema,

administrativastora resurser.
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planinlänsstyrelsen lämnarskulleförfaranderimligt attEtt envara
betalarochbeslutardettaEfterUID-verksamhet.kommande årsför
regel-ändringar i EU:skrävakanvilkenJordbruksverket ut pengarna,

måluppfyllelse iochresursanvändningredovisarLänsstyrelsenverk.
kommande år.införuppföljningJordbruksverketefterhand och gör en

administrati-minska densyfteiUID-programmen attEn översyn av
Miljförutsätterangelägen. Jag öprogramsut-därför atthanteringen ärva

riktningen.denmed förslag ikommerredningen

Förenklade öersättningar8.4.2.1 1

miljöersätt-floranuppenbartdeterfarithar attUtredningen äratt av
admi-förresursåtgånghögregelverkkompliceratochningar ett ger en

djurbidragen,ocharealersättningarnamedjämförtnistrationen t.ex.
uppfyllaproblemkan hamilj öersättningarnuvarande attsamtidigt som

miljömål.eftersträvade
föreslåutredningenföruppgift inommindock inte attDet är ramen

Synpunkterersättningsforrner.innehållet någraiförändringarnågra av
utredningenenkätden sänt utbl.a.framkommit,har somgenomsom

Utredningentillvidareförmedlatsdocklänsstyrelser, hartill samtliga
2001-för periodenjordbruketförmiljöprogramsvensktnyttettom

1998:11.dir.2005
byggermiljöersättningardekonstaterakunnathar dockJag att som

innehållerklassificeringar,olikaskall ettsjälvlantbrukarenpå göraatt
vidproblemleder tilllantbrukarenosäkerhet för samtstort moment av

frånintentionsanmälanförändringskullefáltkontroller. Här moten
handlägg-formbeslut iochklassningåtföljandemedlantbrukaren, av

samtidigtlantbrukaren,rättssäkerhet förtill ökadfält, ledaining som
skötselåtagan-kontrolltillkanfältkontroll attkommande avgränsas av

den fullföljts.
avsevärdÄven innebärför blockställetskiften itillkopplingen en

angelägetinnebär detvilketbehoven, äradministrativa attdeökning av
med miljö-sambandblocken ianvändaenbartmöjligheten attprövaatt

avsnitt 8.4.2.2.berörts itidigarefråga harersättningarna. Denna

förslagUtredningens8.4.3

möjligheterradframkommithar det attarbeteutredningensUnder en
förresursåtgångenminskadärmedochadministrationenunderlätta att
jagharavsnitttidigarejordbruket. Idirektstöden tillhanteringen av

arbetsfördel-ochgäller regelsystemet,åtgärderpekat på ansvars-som
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ning IT-stöd. detta harI avsnitt jag tagit förslagradsamt upp en som
främst felfrekvensensyftar till minska i ansökningarna och därmedatt
handläggningstidema, också antal andra förenklingar. fårDetettmen
ankomma på de berörda myndigheterna själva ställning till de oli-att ta

förslagen,ka alltså dettai kapitel betraktaärsnarast attsom som upp-
slag för vidare prövning.
Förslag i första hand berör länsstyrelsernasom

Utbildning och "licensiering" konsulter.0 av
Förbättrad kommunikation med lantbrukama.o
Utbetalningsbesked till lantbrukarna.0

såvälFörslag berör Jordbruksverket länsstyrelsernasom som
Förbättrad information.0
Effektivare modell för kunskapsspridning.0
Snabbare utbetalning vid korrekt ansökan.0
Fältkontrollverksamheten.0

Förslag i första hand berör Jordbruksverketsom
Förtryckta data SAM-blanketteni för minska antalet fel.att0
Blockareal stället för skiften.i0

Frågor i första hand berör regering riksdagochsom
Förenklad administration UID-programmen.0 av
Förenklade miljöersättningar.0

8.5 IT-stödet

8.5.1 Inledning

Utredningen haft särskild arbetsgrupp för behandla IT-fråg-attav en
de förslagJag instämmer i arbetsgruppen lämnat och baserarorna. som

därför förslagmitt på dessa.eget
Med utgångspunkt i de bedömningar har gjorts verksamhet-som om
utveckling under de olikaåren intressenters önske-närmaste samtens

mål de viktigaste kraven på IT-stödet det skallär att vara:
Enkelt.0
Säkert.0
Effektivt.0
Flexibelt.
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Enkelhet8.5.2

fungerandeväl IT-systemutforma ärför kunna attAvgörande ettatt
utfonnade.enkeltregelverken är

enklastutformas påregelverket,tillmed hänsynskall,IT-systemet
denochackrediteringsreglerbeaktandemed EU:smöjliga sätt av

Agenda 2000 in-samband medbokföringsförordningen. Isvenska att
förenklingarmöjligheter tilldeallaviktigt nyttjadärförförs det attär

kanfinns inslagdetförutseredan kandå att som genuges mansom
ökad komplexitet.

Säkerhet8.5.3

börfortsättningeniutbetalningarnatalar försäkerhetskraven ävenatt
Jord-för.Jordbruksverketcentrala IT-systemske ansvararsomgenom

fortsättningenutbetalningsställe icentralt ävenbruksverket bör som
de stöd-förIT-applikationemaförtillhandahålla ochutveckla, ansvara
medarbetetviktig del ihandlägger. sä-Enlänsstyrelsernaformer som

förlänsstyrelsemaJordbruksverket ochmellansamverkankerhet är
och motivation.delaktighetbättre förankring,

ef-säkerhetengenomgångingående görsangelägetDet är att aven
och högamycket arbetemederfarenhetsmässigt förenatdet ärtersom

säkerheten.genomföra höjningarkostnader att av
direktstödenförIT-stödetEU-inträdetefterförsta årenUnder de var

prestandaproblem,drifts- ochbetydandebehäftat medtill lantbrukarna
dylikaförsäkra siglänsstyrelsema. Fördrabbadevilket attatt pro-om

övergång tillbeslutatJordbruksverketharuppstår igenblem inte om
eftergenomförasplattform, vilket kommerteknisk straxUNIX attsom

Jordbruksverket hållerangeläget noggrantårsskiftet 1998/99. Det är att
drabbar länssty-påintedriftsstörningarsåföljer utvecklingen nyttatt

verket.relserna och

Effektivitet8.5.4

kost-fungerade skallgrundläggande krav på IT-systemenEtt är att
tilltid såstödför iförutsättningarskallnadseffektivt, dvs. de rätt rättge

fungera påskallinnefattarmöjligt. Dettalåg kostnad att systemensom
utbetal-försenadegrundpåsanktioner från EUsådant sättett att av

skall minimeras.bristande säkerhetningar eller
ansökningar iifylldaeffektivasikt bör detPå rättattmest vara

myndigheten. Endirekt tillelektronisktgrad kommer inmöjligastörsta
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framtida IT-strategi bör därför stödja detta mål underlätta förattgenom
brukarna söka via Internetatt utnyttja teknikens möjlighetersamt att för
interaktiv ifyllnadshjälp, så långt detta möjligt med tankeär påsom
krav på objektivitet från myndigheten. Därigenom kan färreuppnås fel
i ansökningarna och därmed tidsbesparingar för såväl lantbrukarna som
för handläggarna.

Det bör undersökas LRF:s etablering säkerhets-om av gemensam
lösning för elektronisk kommunikation s.k. Trustcenterett ävengenom
skulle kunna användas lantbrukarna vid stödansökan.av en

Det kan finnas rad hinder för genomföra lösning fulltatten utnu en
med elektroniska ansökningar, särskilt de kombineras med interak-om
tivitet för ansökningarna skall bliatt korrekta. Utveckling bör ske imer
samråd med EU-kommissionen och kontakter bör medäven tas myn-
digheter i andra EU-länder för agerande.ett Jordbruks-gemensamt
verket bör ha detta sitt uppdrag.som

I avvaktan på denna långsiktiga lösningatt kan nås bör det s.k.mera
datafångstprojektet genomföras i full skala. De erfarenheter som nu
finns från scanning i län börtestet kunna tillett så flertasav attvara
län kommer utnyttja tekniken.att

Effektivitetsvinster kan uppnås IT-stödet för själva handlägg-om
ningen kan förbättras. En för detta har utvecklats.prototyp Vid en mera
omfattande nyutveckling i anslutning tillsystem, genomföran-t.ex.av
det Agenda 2000, föreslås kunna ingåprototypen del iav som en un-
derlaget för förbättra handläggarstödetatt i system.nya

Vissa förbättringar möjligaär genomföra redan befintligaatt i
Jordbruksverket fortlöpandesystem. gör analyser i samarbete med läns-

styrelserna. Dessa analyser föreslås till diskussion med läns-tas upp
styrelserna och kostnadervägas och tillgängligamot för attresurser

Ävengenomföra dessa. intäkter och kvalitetsaspekter i arbetet bör väg-
in i bedömningama del i samråd med länsstyrelsema.ettas nyttsom en

8.5.5 Flexibilitet

IT-stödet bör byggas så flexibelt möjligt. Detta gäller dels medsom
avseende på ombyggnad och nyutveckling till följd ändrade ochav nya
stödformer också i möjligaste mån avseende organisation för ad-men
ministration stöden.av

Reformeringen EU:s jordbrukspolitik, den s.k. Agenda 2000, kanav
förutses innebära antal direktstödatt tillkommerett samtidigtnya som
kopplingar till miljö- och andra uppfyllandekrav komplexitetengör iatt
stödsystemet ökar ytterligare. IT-systemen kommer behöva byggasatt

och i många fall kommer nyutveckling krävas. Behovetom att av re-

5 SOU1998:147
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föränd-väsentligatillledadärefterkan VäntasCAPformering ävenav
utformamed ett nyttarbetethar attDärutöverstödsystemen.iringar

fr.o.m.gällasannolikt kommer attmiljöersättningsprogram startat som
år 2001.

IT-nödvändigtdet attmedför ärförändringarna attförutseddaDe
tillläggamöjligtproblem ärdetsåflexibelt storautanstödet byggs att

existerande.i deförändringarochstödsystem göra nunya
möjliggörafördrivkraftviktig attochsnabbt me-utvecklas ärIT en

finnsorganisation. Detkostnadseffektivocharbetsrutinerrationellara
Entelefonin.inomteknikutveckling, t.ex.kopplingockså mot annanen

tjänsteföretagolikaochförsäkringsbolaginompågårutveckling t.ex.
Även detpåpålokaliseras sätt.ochorganiseras nudär tjänsterna nya

ärendehanter-organisationförolikafleraområdet typeraktuella är av
kanBlandparallellt. annatkan existeraoch sam-tänkbara nyaingen

aktualiseras.länsstyrelsernaochJordbruksverketmellanverkansformer
detflexibeltsåbyggs attmånmöjligasteIT-stödet iangeläget attDet är

organisa-förformerochpåperspektivolikastödjaochkan möjliggöra
administrationen.tion av

statistikuppgiftertillTillgång8.5.6

olikaianvändbarauppgifter ärradinnehållerStödsystemet somen
sammanhang.

produk-direkthämtasmåstestödsystemetfrånInformation urnu
dels inne-specialbearbetningar,oftadelskrävertionsdatabasen. Detta

produktionen.forriskerochbelastningdetbär en
lantbruksdatatilltillgångenregionaladenangelägetdärför attDet är

vil-ibyggsstatistikdatabassärskildvilket kräver uppsäkerställs, att en
information.sökaenkeltpå sättmöjligtdetken ettattär

tillÄrenderegistrering tillgångensamt8.5.7

dataregionala
dröjskeankomstregistrering utanskallförvaltningslag s-svenskEnligt
inne-praktikenivilketmyndigheten,tillinkommerärendemål när ett
Upp-in.kommerdendagregistrerasböransökanbär somatt samma
inne-SAM-blankettenankomstregistreringskallgiftsmässigt t.ex. av

uppgifter:följandehålla
in.komSAM-blankettendåDatum0

diarienummer.ellerkimdnummerärendet,påIdentitet t.ex.0
kommit in.handlingenFrån vem0
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Vad handlingen SAM-blanketten dvs. vilkarör, stöd söks.0 som
Förutom detta gäller ansökan skall tillgängligatt för allmän-vara

heten kopia skall kunna lämnas tillsamt att den så önskar.en som
Registrering ankommande ärenden sker dagi generellt i länsstyr-av

elsemas diarie/ärendehanteringssystem Diabas.
EU:s krav på homogent stödsystem talarett i fortsättning-etc. även
för ankomstregistrering skall ske deatt i centrala stödsystemenen

IAKS. dettaFör helt skall uppfylla de kravatt ställs ankomst-som
registrering bör tillgängligt för allmänheten,systemet vilket ocksåvara

under utveckling.är
Länsstyrelserna har krav på kunna inkomna ärendenatt på ettse en-

hetligt dvs. alla ärenden skallsätt, tillgängliga för länsstyrelsernavara
via Diabas. därförDet angeläget Jordbruksverketär alla rele-att gör

ärende- och ansökningsdata tillgängligavanta för länsstyrelserna med
krav på uppgifter och registreringstid ankomstregistrering-samma som

ställer. frågaDenna blir särskilt viktig i de fall ansökningar inen ges
elektroniskt. Länsstyrelsen måste i dessa fall elektronisk indiker-en
ing till Diabas ärende inkommit, fortså dettaatt ett tekniskt möj-ärsett
ligt.

8.5.8 förFormer samråd

Jordbruksverket ansvarigt för detär centrala IT-systemet. Samtidigt
berör IT-stödets funktionssätt ingående länsstyrelserna och lantbrukar-

Det därför viktigt intressenternaär har insyn och inflytandeattna. över
IT-utvecklingen. Detta särskilt motiverat medär den föreslagna lång-
siktiga inriktningen främja elektroniska ansökningar direkt frånmot att
brukarna.

Ett särskilt utvecklingsråd med för olika intressen-representanter
handi första länsstyrelserna ochter- lantbrukarna skulle bidra till-

insyn och inflytande. Rådet, bör under Jordbruksverkets led-som vara
ning, skulle hantera frågor såsom utveckling och anpassning admini-av
strativa regler, rutiner, standards, säkerhet och IT-stöd. Fokus bör sättas
på effektivt flöde för EU-administrationen.ett

För få djup insikt i ochatt därmed också kunnasystemen påverkaen
funktionssätt isystemens tekniskt hänseende och säkerhetsaspek-mer

det ofta nödvändigtter, är personal under längre tid aktivtatt deltar ien
systemutvecklingsarbetet. Personal från länsstyrelserna har vid något
tillfälle deltagit dettapå möjligheternasätt har varit små på grundmen

resursbrist. Det dock angeläget länsstyrelsernaär framöver kanav att
avdela erfaren personal för under längre tid delta olikaatt i system-en
utvecklingsprojekt.
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bedömningSammanfattande8.5.9

indikerarAgenda 2000för EU-jordbrukspolitiktillFörslaget nyen -
i tvåutvecklingsbehovkrävavilket kanförändringar, ettomfattande

steg.
förregelverketdettill dessfram närmaretiden attlSteg avser

dettaförförberedelsernaadministrativadeochkäntAgenda 2000 är
Agendaförsystemstöduppbyggnad2inledas. Stegmåste avavser

2000.

StabiliseringSteg 1

samråd,förformerna ut-destabiliseringenGrundläggande i är att nya
länsstyrelsernamedsamarbeteutvecklatochvecklingsrådet ettatt

etableras.
Agendaregelverket fördetbilden klarnarpåavvaktanI att nyaom

nuvarandestabiliserapåkoncentreras attföreslås IT-resursema2000
där-börstödsystemnuvarandeförIT-stödetombyggnadIT-stöd. En av

tillövergångenstabiliseringsådan ärdelar iViktigaavvaktas.för en
EU-kommissionensavstämningplattform, mottekniskUnix ensom

säkerhets-förvaltning,iläggaIT-säkerhet;för systemriktlinjer attnya
da-nyutveckladedeförasårbarhet utfråga atti samtgenomgångar om

stabiliseringenIfunktioner.utvecklingtafångstmetodema utan nyaav
produk-belastaför intestatistikdatabas attutvecklingbör ingå enav

hand-föreslagits iharjusteringardevissationsdatabasen samt somav
miljö-särskiltgällerDettaförändringsanalysen.s.k.denläggarstödet i

ersättningarna.
bedöms1998under årstabiliseringsådanför rymmasResurser en

myndig-erhållit påJordbruksverketför deinom somresurserramen
administrationenföranslagspostenmedtillsammanshetsanslaget av

miljöersättningama m.m.

2000AgendaförSystemstöd2Steg

omfattandekrävasannolikhetmed all attkommer om-Agenda 2000 en
omarbetningarDärtill kommerIT-stödet.nyutvecklingbyggnad och av

be-Dessutommiljöersättningama.handläggningenförIT-stödet avav
möjliggöraförsystemutvecklingenför attgrund läggashöver en ny

detpreciseratsinte ärregelverketEftersomIT-stödet.utbyggnaden av
resursbehovet.bedömakunnaför tidigt att nu

systemutveck-förplaneringslägettidslinjepåredovisasfigurI 1 en
för-defrånutgårPlaneringen attåren.deunderlingsarbetet närmaste
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slag redovisats inom för Agenda 2000 kommer börjasom nu ramen att
tillämpas från den 1 januari år 2000. Vidare utgångspunkt förär pla-en
neringen de beslut krävs såväl inomatt EU inom fat-Sverigesom som

först under hösten 1999.tas Det sannoliktär miljöersätt-att ett nytt
ningsprogram kommer börja tillämpas från år 2001. Skulleatt miljöer-
sättningsprogrammet börja tillämpas redan från år 2000 skulle detta
medföra ytterligare skärpning behovet systemutvecklings-en av av

under åren 1999 och 2000.resurser
Effekterna på behovet IT-resurser i dag inte möjligaär attav ange

med någon rimlig grad säkerhet eftersom regelverket oklart,ännu ärav
inte minst i de hänseenden där medlemsländerna har möjligheter att
bestämma regelverket. Figur kan1 således inte läsas resursplansom en
för de kommande åren. Utgångspunkten för figuren förär att resurser
förvaltning det nuvarande regelverket krävs åtminstone fram t.o.m.av
år 2004 arbetet med ärenden inom detnär nuvarande miljöersättnings-

kommer klart. successivt, medprogrammet att under år 1998,startvara
kommer förberedelser för Agenda 2000 och för miljöer-ett nyttsenare
sättningsprogram igång. Detta arbetesätta blir dåatt tillägg till detett
utvecklings- och förvaltningsarbete krävs för de nuvarande ersätt-som
ningsformema. Ett maximum kan förväntas utvecklingsarbetet förnär
Agenda 2000 samtidigtär förberedelserstörst för ettsom nyttsom
miljöersättningsprogram sker. Detta medför behovet föratt av resurser
systemutveckling och förvaltning blir högt under åren 1999-2002, när
första omgången miljöersättning enligt det regelverket har betal-av nya

Behovet för deats ut. åren blir högi grad beroendeav resurser senare
de förändringar sker i regelverket och hur genomarbetatav ut-som

vecklingsarbetet blir vid nyutvecklingen.
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förbehovetutvecklingenbildSchematisk resurserFigur 1 avavav
administratio-förIT-systemförvaltningoch försystemutveckling av

jordbrukettilldirektstödennen av

A

stödförIT-resurser nya

nuvarandeförIT-resurser

stöd

BeslutBeslut nyttomom
miljöstödsprogramAgenda 2000

LIII II|||K1999/ 200420032001 200220001998

miljöstöds-NyttiAgenda 2000
kraftikraft program

första1999-2002,för åren närskekanbedömning om-Den nusom
betalatsharregelverket ärut,detenligtöersättningarmiljgången nyaav

tör-ochsystemutvecklingförbehovetårligadetsåledes att resurserav
underbehovetårligadethögreblirjordbrukarstöden änvaltning av

och 1998.åren 1997

förslagUtredningens8.5.10

medlenviktigastede attIT-stödetvidareutveckling är ett un-En avav
måstesiktPåjordbruksersättningarna.hanteringenderlätta manav

blan-ifyllandefrånhandläggningskedjanhelamedkunna räkna avatt
datorise-PSG-kommissionentill ärlantbrukarenenskildehos denketter

ochanvändarvänligtblir såIT-stödetviktigtDärför detrad. re-attär
stödMedmöjligt.användargruppersamtligasursbesparande för avsom

följande:föreslår jagövervägandenutredningens
utvecklingsråd förinrättauppdragfåbör i ettJordbruksverket att0

lantbrukar-ochlänsstyrelsernaförocksåföreträdaremedIT-frågor
utvecklingsar-ochförändrings-ledauppdragha iRådet bör attna.

IT-ornrådet.påbetet
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Utvecklingen IT-stödet bör ske i två förstaDenetapper.0 etappenav
bör omfatta åtgärder hög prioritet inte kräver någonav som mer om-
fattande ombyggnad Bland bör försökasystemet. annat sä-av man
kerställa

full uppfyllnad kravEU:s på IT-säkerhet,av-
utveckling statistikdatabas,av en-
förbättrad tillgänglighet för länsstyrelserna,-
tillgång hos länsstyrelserna till alla data berör jordbruksföre-som-

deti länet,tag egna
underlättande för jordbruksföretag fylla i sin ansökan direkt iatt-
dator,
tillgång för sökanden till felkoder kan undanröja oavsiktligasom-
misstag.

Planeringen för genomgripande ombyggnad0 systemet,en mer av
bör bedrivas parallellt med ochsteg l till de kravsteg anpassas

kommer ställas förändringar i CAP. det arbetetI börattsom av man
prioritera ytterligare användaranpassning, tillgänglighet, säkerhet
och snabbhet i systemet.

8.6 Resursfrågor

8.6.1 Bedömning kommande resursbehovav

delarJag uppfattningRRV:s det för skillnad mellan länssty-att är stor
relsemas handläggningskostnader. gällerDet sedan hänsyn tagitsäven
till skillnader förutsättningari för verksamheten. Därför detyttre är
nödvändigt med åtgärder och jag vill med stöd utredningRRV:s ochav
resursarbetsgmppens överväganden framhålla följande möjligheter.

8.6.1.1 Utveckling länsstyrelsemas rutinerav

En del problemet förefaller de olika länsstyrelserna har varitattav vara
hänvisade till utveckla sina administrativa rutiner för sig ochatt var
dessutom under tidspress och samtidighet mellan plane-stor nära nog
ring och genomförande. harDet givetvis legat värde läns-i varjeett att
styrelse kunnat skräddarsy lösningar utifrån de och interna för-externa
utsättningar rått i varje enskilt fall. Samtidigt det uppenbartär attsom
olika länsstyrelser kan ha olikavarit framgångsrika i hitta deatt mest
kostnadseffektiva lösningarna. denI mån kostnadsskillnadema, som
bl.a. resursarbetsgruppen framhåller, beror på olika ambitionsnivå i
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likabe-påkravetstrider pådeteftersomoacceptabelt,län dettaolika är
handling.

kunnaskullelänsstyrelsernavidresursanvändningiSkillnaderna
säkerställsmåluppfyllelseocheffektivitetsamtidigtminskas ge-som

periodenundergenomförsutvecklingsprojektadministrativtatt ettnom
länsstyrelserna.ochJordbruksverketmedverkanunder2000-2002 av

vilkenenligtansvarsfördelningpåbyggaprojekt börsådantEtt en
säkerhet iupprätthållaskallföreskriftsrättmed sinJordbruksverket

för delikabehandlingochrättstrygghethandläggningssystemet, samt
förinomlänsstyrelsernapåankommer attdetmedansökande, ramen

former-administrativaändamålsenligadeutveckladirektivgivna mest
administrativtledas expert-börProjektetverksamhet. ettför sin avna

Statskontoret.ellerRRVorgan som
länsstyrelser-vidresursanvändningskillnaderna iminskaEtt sätt att

säkerställsmåluppfyllelse är attocheffektivitetsamtidigt gesomna
länsstyrelsernamedsamverkaniuppdragJordbruksverket i att genom-

1999-2002.periodenunderutvecklingsprojektadministrativtföra ett
säkerställatillskulle syftautvecklingsprojekt attattsådantEtt

tillhandläggninghittillsvarande taserfarenheterbästade varaav0
länsstyrelser,allatillgängliga föroch görs

vidareut-föranvändsexpertisoch intern attmöjligabästa extern0
vid Jord-ochlänsstyrelsernavidrutinernaadministrativadeveckla

bruksverket,
lantbrukarnatillförsälqasservicenivåhögochlikabehandling en0

samt att
högochlikvärdighålls påkontrollochhandläggningisäkerheten en0

landet.helanivå över
förändringardeför ledningenocksåskulleProjektet avavsvara

reforme-föreståendedenföranledaskanarbetemyndigheternas avsom
CAP.ringen av

framstegocherfarenheterdeanvända sigkunnabordeProjektet av
denvidochFondkoordinatorprojektJordbruksverketsvunnits isom

länsstyrelserna.blandpågårredansamordningsverksamhet som
åstad-försökaskulle inteutvecklingsprojektet attmedSyftet vara
jord-tilldirektstödenadministrationenlikriktningkomma avaven

möjlig-ochflexibilitetbibehållaangelägetbruket. attDet tvärtomär en
kun-börprojektetlän. Menolikaförhållandena itilltill anpassninghet

sinaförbättrasträvandenlänsstyrelsensstöd i attviktigt ar-ettvarana
verksam-ilikvärdig kvalitetochhögsäkerställaochbetsmetoder en

heten.
inomfinansieraskandetutformas såkunnabedöms attProjektet

länsstyr-utvecklingsprojekt inomförmedeltillgängligaför t.ex.ramen
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elsema eller de särskilda medel för stärka kontrollfunktionema iatt
staten.

Åtgärder8.6.1.2 för minska felenatt

I avsnitt 8.4.2 har redovisats antal förslag på åtgärder förett minskaatt
felfrelcvensen ansökningama.i Dit hör långtgående förtryck-t.ex. mer
ning blanketter, ökad tillgång för länsstyrelserna till administrativaav
kontroller, informationsinsatser, utbildning och licensiering konsult-av

snabbare utbetalning vid korrekt ansökan klassning miljö-er, samt av
ersåttningsberättigande objekt handläggning i fält. Eftersomgenom
åtgärdande felaktigheter i ansökningar kräver uppskattningsvisav upp

30 handläggningstiden,mot bör dessa åtgärderprocent möjliggöraav
betydande besparing samtidigt de skapar säkerhet ien störresom en

vilket i sin bör ledasystemet, till minskat kontrollbehov.tur ett Det är
därför angeläget Jordbruksverket och länsstyrelsernaatt skyndsamt
vidtar åtgärder i denna riktning.

8.6.1.3 Förändringar i ansvar

Jag har kunnat konstatera, bl.a. med hjälp RRV:s vissarapport, attav
stöd har så låg frekvens det svårigheterär uppnå kostnadseffekti-att att
vitet. Länsstyrelserna bör därför samverka hand-uppmuntras att om
läggningen vissa föga frekventa stöd miljöersättning fört.ex.av som
utrotningshotade husdjursraser.

Ett tydligare inklusive budgetansvar för Jordbruksverket föransvar,
kontrollverksamheten i fält, skulle förtydliga myndigheternas roller och
innebära klarare åtskillnad mellan handläggning och kontroll. Deten
skulle också det lättare rikta kontrollinsatsema,göra att även geogra-
fiskt, dit där de bäst behövs, vilket borde öka effektiviteten. Slutligen är
det fördel det finns samband mellan uppgiften föreskrivaetten attom
kontroll och budgetera för denna. ekonomisktatt För möjliggöraatt
denna överföring fältkontrollansvaret krävs överföringav en av resur-

från länsstyrelserna till Jordbruksverket motsvarande länsstyrelser-ser
resursbehov för fältkontrollen efter genomförda förslag till bespar-nas

ingar och rationaliseringar.
Kostnaderna för fältkontrollen för år 1998 betydligt högre åränvar

1997 med anledning kravEU: ökad kontrollfrekvens på grundav om
ökad mängd felaktigheter. Vid kontaktersmärre med DGav en 6 på

EU-kommissionen har dock framkommit EU har förändrat sinaatt nu
rutiner, vilket innebär det framgent inte kan förväntasatt krav på ökad
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betydelse.felaktigheter smärreanledningmedkontrollfrekvens avav
fältkon-behovetmedräknarealistiskt attdetinnebär attärDet avatt

nivå.årstill 1997återgåtroller kommer att
bl.a.säkras,kanhandläggninglänsstyrelsemaspåkvalitetenOm

möjligtblidetbordedirektivrätt, attutökadeJordbruksverketsgenom
utbetalningskontroll. DessaförresursbehovJordbruksverketsminska

rådgivningstöd ochJordbruksverketsföranvändasställetibörresurser
länsstyrelserna.till

service-utveckla sinmöjlighetfåbehöverJordbruksverket att
dagIhandläggarna.enskildadeochlänsstyrelsernafunktion gentemot

Jordbruksverket igrund ettpåfulltske attdetta senarekan inte ut av
därförförelårbeslut. Jaglänsstyrelsenskommaskede kan överprövaatt

in-myndighet. Förstatillförsöverprövningsfunktionen över annanatt
fåtalellerkompetensnivå, etthögförbör, garantera vara enattstans en

länsrätter.

Avgiftsñnansiering8.6. l

interegelsystemEU:savsnitt 5.4iredovisningen ärframgårSom av
admi-täckaavgift för attfrågani utentydigt rätten att taalldeles om
handförstaiersättningar,Beträffande vissanistrationskostnadema.

skall utgåde ograveratgällerdjurpremier,och attarealersättningen
EG-bl.a.framgårförvaltningskostnader. Detbelastas avattutan av
Ifrå-C-37/97.C-36/97 ochmåloktober 199822dendomdomstolens

rättslägetEU-finansierade ärdelvisendast ärersättningar somga om
miljöersättningama.bl.a.gälleroklart. Dettanågot mer

handläggningendelföreslagitföregående har jag attdet avI en av
skallobjektersättningsvärdaklassificeringmiljöersättningarna av --

självkost-anledningfinnas prövakan attpå plats. Detkunna ske om en
riskdockfinnshandläggning. Detsådanförnadsavgift kan enuttas en

harregelsystem. Detstrida EU:sskulledetta motockså avatt anses
analyseratillräckligtutredningeninommöjligtvarittidsskäl inte att

frågandärförföreslårovannämnda dom. Jag attkonsekvenserna omav
förföremålblirmiljöersättningarfältihandläggningavgift för enav

till-kandetleder tillanalyssådan attanalys. Omjuridiskytterligare en
enligtavgiftsådanfålänsstyrelsernastyrkas bör rätt ta utatt en aven

såutformasviktigt attfastställd Det att taxanärJordbruksverket taxa.
lantbrukareavskräckasyfte,stödetsmotverkar attdet inte t.ex. genom

medverka ifrån systemet.att
frivilligaföravgifter ut-oförhindradeLänsstyrelserna att ta utär

kunskaps-ochutbildningsärskildadenSåledes börbildningsinsatser.
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kontroll för konsulter föreslås i avsnitt 8.4.2.5 helt avgifts-som vara
finansierad.

8.6.1.5 Besparingspotentialer och kommande resursbehov

Det inte möjligtär säkert vilka besparingaratt avgöra dessa åtgärder
leder till innan de genomförts på systematisktett En rimligsätt.mer
bedömning dock det bordeär möjligtatt åstadkomma generellaattvara
besparingar vid länsstyrelserna, räknat på nuvarande verksamheter,
motsvarande tio handläggningskostnademaprocent exklusive fält-av
kontrollverksamheten. Det 20 miljoner lcronor.motsvarar ca

Också inom Jordbruksverket bör det finnas besparingspotential,en
främst kvalitetssäkring länsstyrelsemas beslut så behovetgenom attav

Jordbruksverkets efterkontroller minskar. Totalt användsav i dag cirka
tio årspersoner vid Jordbruksverket för utbetalningsadministration
inklusive återkravshantering, därmed delvis skulle kunnasom sparas
in. De inbesparade föreslås dock i sin helhet användas tillresurserna att
förstärka Jordbruksverkets stöd och rådgivning till länsstyrelserna.

De i dag används för Jordbruksverkets prövningresurser som av
överklagade ärenden, vid beslut fattade länsstyrelserna, bör överfö-av

till den eller de länsrätter föreslås överta överprövningen.ras som
Vissa länsstyrelser bör rimligen ha besparingspotentialstörre änen

andra. RRV har angivit besparingsmöjlighet på 23 miljoner kro-en ca
år givet samtliga länsstyrelser blir likaatt bra eller bättrenor per än

"median1änet för vardera stödformen. Länsstyrelserepresentantema i
resursarbetsgruppen har framfört sin uppfattning och reviderat vissa av
siffrorna. Givetvis beror många avvikelsema redovisas RRVav som av
på omständigheter de olika länsstyrelserna inte råder Detöver.som
borde dock rimlig ambitionsnivå de länsstyrelser liggerattvara en som

medianvärdet,över under åren 1999 och 2000 skall kunna eliminera
åtminstone 1/3 mellanskillnaden förhållandei till 1997 års siffror.av
Detta tio miljoner kronor påmotsvarar årsbasis.ca

Den nuvarande anslagsordningen det inte möjligt förgör statsmakt-
föreskriva vilkaatt varje enskild länsstyrelse skallerna använ-resurser

förda handläggningen direktstöden och det går anföra mångaattav
skäl återinföra sådanmot detaljatt styrning. De resurstal och bespar-en
ingspotentialer i detta betänkande får därför delssom anges ettses som
underlagsmaterial statsmakterna bedömernär resursbehovet för stöd-
verksamheten, dels underlag vid länsstyrelsemasett internasom resurs-
fördelning.

I tabell 8 redovisas länsstyrelsemas resursförbrukning juster-samt
ingar på grund tillkommande verksamhet under åren 1998-2001av
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rikta-rationaliseringsåtgärder ochföreslagnaeffekterbedömdasamt av
länsstyrelsema.förbesparingarde

ochhandläggningförresursförbrukningLänsstyrelsernasTabell 8
jordbrukettilldirektstödEU:skontroll av

År AnmärkningKostnad och
förändring.
Mkr/år

1998:56Enligt RRV-rapport2071997

tillkommandeanslag föryrkadeLänsstyrelsemas321998 +
kontrollverk-utökadstödformer,nyauppgifter
kartavgifterblockkartor,verifieringsamhet, av

kvarstårmerkostnadenHuvuddelenm.m. av
år 1999under

tillkom-förpreliminäraLänsstyrelsemas201999 prognos+
block-ajourhållningarbetsuppgiftermande av

femårigadeåterkrav iochomprövningarkartor,
IT-utveckling,miljöersättningsprogrammet,

engångskostnadHuvudsakligenm.m..datafángst
detta

merkostnad from.NivåhöjandeAgenda 2000.652000 +
2000

åtgärderföreslagnagenomförande samtEfterRationaliser- av
länsstyrelsernaförbesparingarriktadeingspotential

152000 -

152001 -

ochingångsvärdeovanståendeefterBeräknatResursbehov
förändringar

32207239 +1998
2032207259 + +1999

65 15207257 +2000 -
1565 15207242 +2001 - -

beräkningar.1998:56tillUnderlagsmaterial RRV:s samtKällor: rapport egna
tabell 8beskrivna i ärkalkylförutsättningamautgångspunkt iMed

verk-årstillförhållande 19972001 ibesparingspotentialen åralltså
kronor.miljoner30storleksordningensamhet i ca
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Vilka kostnader Agenda 2000 kan medföra svåra förutse.är attsom
Om det möjligt minska administrationskostnademaärantar att attman
med tio för arealstödet, djurstöden ökar 100procent att procent samt att
miljöersättningarna ökar med 75 ökar kostnaderna totalt med iprocent,
storleksordningen miljoner65 i förhållande till kostnaderna år 1997.

Detta innebär de föreslagna besparingarna totaltatt, trots om om ca
30 miljoner kronor kan uppnås, det rimligt utgå från Agendaär att att
2000 kan komma innebära ökat resursbehov i storleksordningenatt ett
35 miljoner kronor år. Till detta kommer initiala utvecklingskostna-per
der kan uppskattas till i storleksordningen 100-150 miljoner kro-som

Införandet Agenda 2000 nationellt miljöersätt-samt ett nyttnor. av
ningsprogram kommer kräva betydande utbildnings- och informa-att
tionsinsatser. Kostnaderna för dessa insatser ingår inte deti resursbe-
hov redovisats tabellisom

Det viktigt hanteringen de budgeteffekterär kanatt uppståav som
förbereds i god tid. Detta skulle kunna ske i särskild budgetbered-en
ning med företrädare för Regeringskansliet, Jordbruksverket och läns-
styrelserna.

8.6. 1 Finansiering

dettaI betänkande föreslås endast åtgärder innebär besparingarsom
eller leder till besparingar bl.a. finansierar åtgärden. mittIsom som
uppdrag ligger också föreslå finansieringsprincip för de fallatt Sve-en
rige nationellt kaninte påverka ambitionsnivån inom stödsystemen. Här
föreligger främst två problem. Det gäller krav på utökade kontrollerena

föreskrivs EU-kommissionen och inte alltid kan förutsessom av av
svenska myndigheter. Enligt min uppfattning bör kostnaden för kon-
trollverksamheten beaktas deni normala budgetprocessen. Tillfälliga
kostnadsförändringar bör, i enlighet med vad jag tidigare föreslagit,
täckas antingen särskilt anslag hos Jordbruksverket ellerettgenom ge-

anslagskredit, och finansieras inom för tillgängliganom en ramen me-
del för kontrollverksamhet.

Det andra problemet gäller de kostnadsölcningar kan förväntassom
de diskuterade förändringarna den jordbrukspo-av nu av gemensamma

litiken baserade på Agenda 2000. Utfallet där blir beroende de poli-av
tiska förhandlingarna inom EU och de nationella regelsystem Sve-som
rige väljer för genomförande den politiken. Förstahandsåt-ett av nya
gärden för förhindra eller begränsa kostnadsökningaratt påverkaär att
jordbrukspolitikens utfonnning. Därutöver bör eftersträva attman
kompensera för kostnadsökningar fortsatta rationaliseringar. lgenom
detta framhålls antal sådana möjligheter. Däremot harett jag, på grund
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fram-avgiftsfinansieringfunnit ärEU-regler, integällande att enav
administra-delbetydandenågonfinansieringförkomlig väg avmerav

tionskostnadema.

förslagUtredningens8.6.2

tillsyftarförslagantal attframförthar jagavsnittföregående ettI som
Sverigejordbrukspolitik iEU:sadministrationengöra gemensammaav

genomförandetunderlättaresurslcrävande. Förmindre attochenklare
följföreslåsåtgärderdylikaav

medver-genomföras medbörutvecklingsprojektadministrativtEtt0
tillsyftaskallbl.a.länsstyrelsernaochJordbruksverketkan somav

att
tillva-handläggninghittillsvarande taserfarenheternabästade av-

länsstyrelser,för allatillgängligaoch görsra
vidare-föranvändsexpertisoch attmöjliga internabästa externa-

vidlänsstyrelsemasåvälvidrutineradministrativautveckla som
Jordbruksverket,

lantbrukarna,tillförsälcrasservicenivåoch höglikabehandling-
ochlikvärdighålls påkontrollochhandläggningsäkerhet i en-

myndigheter,berördahos allalandet ochhelahög nivå i
för-länsstyrelsernaochJordbruksverketmellandubbelarbete-

hindras,
föranledaskanarbetemyndigheternasförändringarde avsomav-

förbereds.ochanalyserasCAPförändringenföreståendeden av
tillgängligaförinomfinansieraskunna t.ex.bedömsProjektet ramen

särskildaellerlänsstyrelsernautvecklingsprojekt inommedel för
ikontrollfunktionemastärka staten.medel för att

bespar-genomföra2001till åruppdragfåbör iLänsstyrelserna att0
medbl.a.handläggningskostnadema,tiopå minstingar procent av
skallbetänkande. Dettadettaföreslås iåtgärdersådanahjälp somav

stöden.olikadekvalitetsmålen iavkall påske utan att ge
liggerhandläggningskostnader överharlänsstyrelserDe somsom0

des-reducerauppdragfåbör istödtyperför olika attmedianvärdena
till 2001.tredjedel årmed minstmerkostnader ensa

budgetberedningendelsvidbeaktasbörsparbetingOvanstående0
läns-beredningRegeringskanslietsviddelslänsstyrelserna,inom av

ramanslag.styrelsernas
omfördelninghurredovisauppdragfå ibörJordbruksverket att en0

utbetalningskontroller tillfrån bl.a.skeverket kaninomresurserav
länsstyrelserna.tillrådgivningstöd ochutökat
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Länsstyrelserna bör få möjlighet avgift för handläggningatt ta ut0 en
fälti milj enligtöersättningar, Jordbruksverket särskild fast-av en av

ställd ytterligare juridisk prövning visar detta för-taxa, ärattom en
enligt med regelsystem.EU:s
En särskild budgetberedning bör tillsättas med företrädare för Rege-0
ringskansliet, Jordbruksverket och länsstyrelserna för fortlöpandeatt
analysera de budgetmässiga konsekvenserna refonneringav en av
CAP förberedaoch budgetbehandlingen för åren 2000 och 2001.
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Särskilda yttranden9

avdelningschefen Anderssonplaneringschefen och HansMats PerssonAv

målet för utredningens arbete skapa organi-Enligt direktiven är att en
ändamålsenlig och säkerså kostnadseffektiv,sationsmodell är somsom

Härvidhandläggning och betalningssystem.möjligt, både det gällernär
regelverk jordbruksområdet beaktande.skall särskilt på iEG:s tas

tonvikten på kostnadseffektivi-direktiv läggs såledesI utredningens
grad präglat utred-borde detta också i högre haEnligt vår meningtet.

och gäller särskilt utredning-överväganden förslag.ningens Detta som
underlaghaft till från där det finns bratillgång RRV,rapport etten en

arbeta utifrån.att
administration stödethar sin LantbruksenhetemasRRV i rapport av

tydligt lant-till jordbruket tagit fram underlag visar det äratt attsom
Vidarebruksenheter effektivt med ärendevolymer.arbetar störremer

kritisk under vilken administrationenfinns det enligt RRV en massa
alter-Med bl.a. detta grund har redovisateffektiv. RRVinte är tresom

effektivitet mellan lantbruksenheter-nativ för minska skillnaderna iatt
kunskapsutbyte mellan lant-alternativ redovisas ökatDe är ettna. som

Jordbruksverketmed stöd från Jordbruksverket,bruksenhetema att ge
till respektive lantbruksenhetför fördela samtansvaret att resurserna

Jordbruks-alternativ regional organisation vidtredjeettsom en ny
verket reducering antalet enheter. det sist-med RRV atten av menar

förutsättningar för effektivitet medannämnda alternativet störstger
utvecklingsprojekt detutredningens förslag närmastett motsvararom

första alternativet.
hardelar följande skäl.Jordbruksverket RRV:s bedömning RRVav

påvisat stordriftsfördelar bäst tillvara i regional organisation.tassom en
enhetligregional organisation också bäst förutsättningar förEn enger

tolkning likabehandling ansök-regelverket och därmed förav en av
ningarna. därmed förutsättningar för uppfyllaockså EU:sDet attger
krav och undvika kostnader för formsvenska i sanktioner.staten av

utredningensNär det gäller invändningar sådan organisationmot en
följandekan anföras. behov personkontakter, enligt utred-Det av som

ningen talar regional organisation, kan lösas utbyggtmot en genom
telefonstöd med den modell tillämpas i andra organisationer, t.ex.som
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försälqingsbolag. med verksamhet länetVärdet samordning övrig iav
kan ifrågasättas med hänsyn till de EU-stöd här areal-att som avses
stöd, djurbidrag, miljöstöd masstöd enligt detaljeradevissa EU-är
regler, påverka endast marginellt. kopplingarlänen kan Desom som
finns komplicerade stödformer strukturstöd börmot t.ex. ut-sommer
redas vidare.

utvecklingsprojekt förslås, kan enligtDet administrativa vårsom
effektivitetsvinster, otillräckligt förmening vissa åstad-är attmenge

komma särskilt syftet enligtnödvändig rationalisering. Dettaen som
utredningen skall försöka åstadkomma likriktninginte attvara en av
administrationen förmellan länen. Möjligheterna Jordbniksverket att
söka åstadkomma effektivitet i andra myndigheter grundeni små,är
eftersom kan påverka personalresursema. Vidare verketverket inte har
endast föreskriva uppfyller regelverkrutiner EU:s ochrätt att om som
inte bedömningen enskilda ärenden. Vi delar därför hel-i inteatt styra
ler bedömningen i utredningen avsnitt 8.3 den utökade direktiv-att

till Jordbruksverket tillräcklig för kravEU:srätten är att garantera att
tillgodoses. bör understrykas sådant utvecklingsprojektDet att ett
kommer kräva betydande från Jordbruksverketsåväl iatt resurser som
form konsulthjälp.externav

Enligt uppfattningvår bör det fortsatt utredning och för-göras en
djupning de alternativ lämnat. Behovet sådan utredningRRVav av en
understryks förändringarde stödformer och ökade administra-av av
tionskostnader Agenda kan leda till. Administrations-2000 väntassom
kostnaderna för jordbrukarstöden kan också komma ifrågasättasatt mer
i takt med antalet jordbruksföretag minskar. detta sammanhang börIatt
kostnadsskillnaderna mellan länsstyrelserna analyseras liksomnännare,
givetvis de invändningar beräkningsunderlaget länsstyr-även mot som
elserna redovisat. sådanI utredning bör möjligheterna till tek-en nya
niska lösningar analyseras och organisationsfrågan för-närmare prövas
utsättningslöst utifrån vilka lösningar effektivitet. Detstörst ärsom ger
vidare angeläget internationella jämförelser. DanmarkIgöraatt är t.ex.
administrationskostnaden för arealersättning kronor ärende,600ca per
vilket kan jämföras denmed svenska kostnaden kronor400lärsom ca

ärende avsnitt 7.4, tabell och Orsaken till6 7. denna skill-typper av
nader bör analyseras närmare.

förslagDe effektiviseringar framkommer får sedan vägasom som
andra faktorer bedöms viktiga, sambandet medmot t.ex.som annan

verksamhet länsstyrelserna administrerar. Det därmed tyd-som ger en
ligare bild storleken kostnadenpå för sådana andra faktorerav som

in.vägs
I utredningen diskuteras möjligheterna föra hela eller delaröveratt

och budget för fältkontroller till Jordbruksverket. Enligt vårav ansvar
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organisationsmodell sådanmed nuvarande inte någonuppfattning bör
överföring ske.

Staffan DanielssonlantbrukarenAv

områdepå jordbrukets"MyndighetsorganisationenUtredningen om
värdefullEU-medlemskapet hardet svenska gjortbakgrundmot enav

svenska administrationen EU:sdengenomgång gemensammaavav
fram avseende åt-förslag läggsrad konstruktivajordbrukspolitik. En

förenkla den administrativa hanteringenförbättra ochgärder för att av
EU-ersättningarna.

omfat-grunden till mindreutredningen jaglikhet medI att enanser
regel-förenkling dekostnadskrävande byråkrati ligger itande och av

Självfallet bör de generella CAP-verk EU-ersättningarna.styrsom
framförframföralltförenklas, Sverige måsteregelverken rentsopamen

miljö-tillkrånglade regelverk, främstförenkla i dedörr attegen genom
själv utformat.ersättningama, som man

praktikenfår sådan utfornming det iRegelsystemet inte attges en
tillförshindrar effektivtblir kontraproduktivt och Sverige på sättatt ett

innevarandeförtjänar påpekasalla tillgängliga EU-ersättningar. Det att
fjärdedel, omkring 700förlorar svenska jordbruketår det änmer en

medel för miljöersättningar.mkr, anslagnaav
för bådeverksamheten gälla denden administrativa måsteFör att

möjligtoch smidigjordbrukare och myndigheter så enkelgörs som
ad-enskilde minskar. detta liggerrättssäkerheten för den I attutan att

och högtillförsäkra lantbrukarna likabehandlingministrationen skall
servicenivå.

huvudmannaskapetanalys frågandelar utredningsmannens iJag om
värdefullaUtredningen med tyngd det iför administrationen. visar nu-

för tillrättamodell och goda förslag kommavarande svenska anvisar att
beslut flyttas tillmed dagens problem, överprövningensåsom att av en

eller den nyligen införda direktivrät-två länsrätter betydelsensamt av
decentraliseradunderstryka värdetvill överhuvudtagetJagten. av en

lantbrukarna, för både och ihandläggning och service näringnära stat,
frågor dessa.som

förslag för handläggning fältVad gäller utredarens avgift i avom
milj för avgiftsñnan-min grundinställningär att utrymmet
siering området idag obefintligt. Svenskt jordbruk belastaspå är av
unika mycket betungande produktionsskatter. dessaoch Irman tagits
bort avgifter. administ-det orimligt ytterligare Nyaär övervägaatt ens
rativa avgifter det svenska jordbruket bryter också ambitio-i tvärt mot

förbättra näringens konkurrenskraft och går i så fall skriv-att emotnen
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konkurrenskraftigt jordbruk i regeringsförklanngenningarna ettom
1998.

Även vid likvärdiga konkuirensvillkor på skattesidan måste eventu-
ella svenska överväganden avgiftsuttag i relation till övrigasättasom
EU-länder. känt förekommer huvud inte avgifter i and-Såvitt över taget

förslaget vilket också avgifts-medlemsländer det slag göravser,ra av
förslaget fullständigt orealistiskt.

föreslagna avgiften vidare principiellt utomordentligt tvek-Den är

sam.
EG-domstolens dom den oktober förenade 36/9722 1998 i målen C

hänvisasoch 37/97, till, högC håller generaliseringsgrad ochsom en
innebär administrationskostnader går överförainte påatt att mottagarna

de de i målet aktuella rättsaktema reglerar.ersättningar Enav som
självklar slutsats domen bör medlemsstaterna hellerinteattav vara ge-

lägga avgifterna på andra områden, andra sammanhang kaniatt utnom
bekosta den nationella administrationen detpå område rättsaktema
reglerar.

ligger tillhandsDet förslag införandenära att anta att om nyaav av-
gifter på EU-ersättningsområdet med nödvändighet leder till att staten
på andra ändå kommer belasta de ersättningssystemvägar att mansom
enligt fårrättsaktema inte avgifter för hantera. Väljta ut att staten atter
gå fram den konfrontationsvägen måste vi från jordbrukarhåll nagelfara
eventuella avgiftsförslag och dess överensstämmelse med kostnad-
stäckningsprincipen.

Utöver detta vill understrykajag miljöersättningarna bygger påatt
lantbrukarna erbjuder sig ersättning tillhandahålla miljö-att att mot

tjänster efterfrågar. kan råda marknadsliloian-Härstaten sägas ettsom
de förhållande. utifrån dettaDet perspektiv oacceptabelt övervält-är att

olika kostnader på de lantbrukare tillhandahåller denstatensra som
efterfrågande tjänsten.

självklaraDen rationaliseringspotentialen på miljöersättningsområ-
det ligger förenklingi de olika miljöprogrammen. Sammanslag-en av
ning och enklare regelverk skulle enligt min bedömningav program ge
betydande administrativa vinster. uteslutetDet lantbrukarna skallär att
bekosta hanteringen regelverk många bedömareettav som varaanser
alltför långtgående.

Förslaget länsstyrelsens handläggare i fält klassar betesmar-att t.ex.
ker så oklarheter undanröjs till för alla Dettaatt är parter. momentgagn
bör ingå del i handläggningen och skall sådan bekostassom en som av

Det förslaget avgiftsbelägga detta med kraftstaten. är jagattom som
vänder mig emot.

Vikten EU-ersättningarna kommer lantbrukarna till delatt utanav
tidsutdräkt kan inte understrykas. Regelverket på EU-ersättnings-nog
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vilket ställer högaområdet genomgår ständiga förändringsprocessen
Särskilthanteringen. vid införandetpå den administrativakrav av nya

kan inverkaregler administrativa problem negativt påuppstår ut-som
betalningstidema.

acceptabelt tillkortakommandenbrukarperspektivfrån inteDet är att
nämnda avseende skall drabbamyndigheternas sida ifrån mottagarna

får utbetalningLantbrukare oförskyllt påersättningama. väntasomav
allvarliga likviditetsproblem.kan hamna i mycket Iersättningarnaav

medgesfall tidsutdräkter rimligt till kompensationär rättattstoraav
utgångspunkt kan här de tidsfrister medlems-lantbrukare. En vara som

ifrågaländerna gemenskapsreglema har sig efterenligt rätta ut-att om
enskildsbetalningar EU-ersättningar. Nämnda regler äventangerarav

kan säkerställas enkel ersättnings-till kompensationRätträtt. genom en
regelverket EU-ersättningsområdet. Ställerregel det nationella påi man

sådant förtydligande myndigheternasfrämmande tillsig ett av ansvar,
finnas enligt allmänna skadeståndsrättsliga principerändå tordesom

tidsutdräkter, lantbrukarna alla händelser med-det gäller bör inär stora
till räntekompensation de fall utbetalas inomi interättges pengarna

Enligt uppfattning skäl särskilt lagfästaden angivna tiden. min finns att
sådan eftersom det medverkar till ytterligare påsättarätt, atten press

myndigheterna åstadkomma effektivt administrativt Ut-ettatt system.
redningen tillräcklig denna fråga.har inte i grad belyst

till,Förslaget licensiering konsulter jag mycket tveksamärom av
utifrån principiella utgångspunkter. Myndigheterna självklarthar ett

avgifter och lämna erforderlig infonnationserviceatt utanansvar ge
gällande regler till lantbrukare och konsultföretag.om

grundenDen självklara måste rimligen regelverken såärattvara
klara myndigheternas informations- och serviceskyldighet görattpass

det möjligt för lantbrukaren själv kunna fylla ansökan.i sin Det äratt
sedan till de lantbrukarna önskar anlita professionellså attupp som
assistans, vilket redan sker på fungerande Lantbrukaren får här,sätt.ett
liksom på andra samhällsornråden, själv värdera kvaliteten på konsult-
företagen. Skulle myndigheterna examinera vissa konsultföretag mot
betalning kan bortses från risken den allmänna informationeninte att
till lantbrukarna på sikt myndigheterna frestas fo-tunnas attut mer
kusera lönsampå riktad och information till vissa företag. ocksåDet är
viktigt undvika onödiga inslag byråkratisering ochatt ett systemav
med licensiering konsulter kan medverka till, motverka,änav snarare
detta. finnasDet kan vidare risk for med licensieringatt ett systemen

konsulter påverkar handläggningen ansökningarna för denegativtav av
lantbrukare inte anlitar konsult för ansöka EU-ersättning.attsom om

kan hellerDet inte uteslutas sådant innebära risk föratt ett system atten
drivkraften förenkla regelverkenatt avtar.
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departementsrådet JohanAv Kraft

direktiven utredningen utredarenI till står b1.a. skall "lämna förslagatt
till sådana förändringar i myndighetsorganisation, och arbets-ansvars-
fördelning kan främja effektiviteten arbetet, såväli administrativtsom

ekonomiskt. Målet för arbetet skall skapa organisa-attsom vara en
tionsmodell så kostnadseffektiv, ändamålsenlig och säkerärsom som
möj1igt...".

Riksrevisionsverket har Lantbruksenhetemas administ-i rapporten
ration redovisat flera alternativ för minska skillnaderna effektivitetiatt
mellan lantbruksenhetema. förslagen, vilketEtt enligt RRVav ger

effektivitetsvinster, innebär handläggningen stödärendenstörst att av
skulle ske vid 8-10 regionala kontor under jordbruksverket.

Utredaren föreslår b1.a. administrativt utvecklingsprojektatt ett ge-
nomförs medverkanmed jordbruksverket och länsstyrelsema.av

Enligt uppfattningmin hade det önskvärtvarit utredningenatt mer
ingående hade analyserat förslag syftar till skapa kostnad-såattsom en
seffektiv organisationsmodell möjligt. hade därför, enligtDet minsom
uppfattning, varit önskvärt b1.a. förslag och frågornaRRV:s kringatt
det administrativa utvecklingsprojektet analyserats i utred-närmare
ningen.
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Bilaga 1

direktivUtredningens

Dir Dir. 1997: 125nr:

på områdeMyndighetsorganisation jordbrukets mot
EU-medlemskapetbakgrund det svenskaav

oktoberregeringssammanträde den 1997.Beslut 23vid

uppdragetSammanfattning av

för-tillkallas med uppgiftsärskild utredareEn göra översynatt aven
hanter-jordbruksområdet med utgångspunkt ivaltningsstrukturen inom

läns-Jordbruksverketjordbruksstöd berör såväldeingen somsomav
isådana förändringarUtredaren skall analysera behovetstyrelserna. av

kanoch arbetsfördelningenoch imyndighetsorganisation somansvars-
ekonomiskt,arbetet, såväl administrativtfrämja effektiviteten i som

Utred-ekonomiska sanktioner undviks.medverka tillkansamt attsom
och arbets-föreslagnamed utgångspunkt denskall iäven ansvars-aren

för-ändamålsenligoch föreslåbedöma resursbehovetfördelningen en
mellan myndigheterna.delning resurserav

Bakgrund

1994/95:19, bet.prop.beslutade under hösten 1994Riksdagen
bet.och 1994/95275,rskr. 1994/951994/95:UU5, :63 prop.

den svenska tillämpningenrskr. 1994/95:l261994/95:JoU7, avom
medlemskap Europeiska unionenjordbrukspolitik vid svenskt iEG:s ett

jordbrukspolitikendenhur administrationensamt gemensammaav
skall organiseras.

de admi-utgångspunkt förl994/95:75 viktigI angavs som enprop.
skall utgåmedlemskap deutfonnas vidnistrativa lösningar attettsom

ansågförvaltningsstrukturen. Vidaresvenskafrån den traditionella
olika bi-handläggningenriksdagen central betydelsedet att avvara av

riks-uttaladebidragstagama möjligt. Samtidigtdrag läggs så nära som
enhetlig regeltillämp-åstadkomma sådagen det angeläget att envara

denfå förning Länsstyrelserna kom därmedmöjligt. att ansvaretsom
medanden fysiska kontrollen,delen stödhandläggningen ochstörsta av
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Statens sektorsmyndighet främst fickjordbruksverk centralsom en
samordnande, stödjande och rådgivande roll. Jordbruksverket fick rol-
len stödutbetalande myndighet prop. 1994/95:40, bet.som
1994/95:FiU5, 1994/95:67.rskr.

finansiera det ökade resursbehov förväntadesFör uppstå tillatt som
följd verksamheten jordbrukspolitikenmed den be-av gemensamma
slutade riksdagen prop. 1994/95:10O bil. bet. 1994/95:B0U12, rskr.14,
1994/951213 öka länsstyrelsemas förvaltningsanslag med 120 mil-att

joner kronor beräknat på månader. skäl beslöts18 Av attsamma
Jordbruksverkets förvaltningsanslag skulle öka med miljoner kro-67

nor.
skedde b1.a. medel avsedda för administra-Detta attgenom som var

tionen det svenska omställningsprogrammet frigjordes fördesochav
till verkets förvaltningsanslag 1994/95:10Oprop. bil. bet.10,över

l994/95:J0U13, 1994/95:291.rskr.

Tidigare utredningsuppdrag

Med stöd regeringens bemyndigande den 20 april dir.1995av
1995:83 tillkallades särskild uppgiftutredare med att göraen upp-en
följning den jordbrukspolitikens administrativa kon-av gemensamma
sekvenser tor länsstyrelserna, Jordbruksverket och andra berörda myn-
digheter, första hand Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet.i
Utredningen föreslog i sitt betänkande Administrationen jord-EU:sav
brukspolitik i Sverige SOU 1996:65 b1.a. fortsatt regionaliseringen av
beslutskompetensen. Utredaren påpekade också det från rättssäker-att
hets- och kontrollsynpunkt viktigt klargöra hur befogenhetenär att att
fatta beslut fördelad. enligt utredaren Jordbruks-Bakgrundenär attvar

förvaltningsbeslut,verket, länsstyrelse fattat positivttrots att ett an-en
stödbeslutetsåg sig ha betala stödet de fannrätt vägraatt att ut attom

strider Utredaren påpekade vidare, fråga deEG-rätten. imot om nu
gällande detbestämmelserna för överklagande, visserligen kanatt vara
ändamålsenligt med förfarande där den centrala förvaltningsmyn-ett
digheten förstafungerar besvärsinstans principiella skälattsom men
talar för beslut stödärenden bör kunna förvaltnings-iatt överprövas av
domstol.

Det första beslutet resurstilldelning för administration jord-påom
brukets område fattades våren 1995 prop. 1994/95:10O bil. 10, bet.
l994/95:J0U13, 1994/95:291. för-rskr. Sedan dess har antalett stort
ändringar inträffat b1.a.påverkar resursbehovet. Riksdagen harsom
beslutat ytterligare utbyggnad det svenska miljöersättningspro-om av

för jordbruket med sammanlagt 300 miljoner kronor prop.lgrammet
l996/97:l bet.23, l996/97:JoU1, rslcr. 1996/972113 ochutg.omr. prop.
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Även1996/972150, bet. 1996/97:FiU20, 1996/972284.rskr. andra änd-
ringar i tillämpningen regelverken har beslutats. därför oklartDet ärav

de dag läggs förvaltning jordbrukspolitikeni påom resurser som av
och fördelningen dessa mellan myndigheterna fortfarandeav resurser

behovet och delas effektivtpåmotsvarar sätt.ut ett
nämnda utredaren kunde naturliga skälDen inte basera sinanyss av

analyser erfarenheter de förändringar skedde under utred-på av som
ningens och skett därefter. Framför allt saknades dettagång vidsom
tillfälle erfarenheter från tillämpningen hela miljöersättningspro-av

påpekadeUtredaren dock vissa brister i och arbets-grammet. ansvars-
fördelningen mellan myndigheterna, främst mellan länsstyrelserna och
Jordbruksverket.

Nyare studier

Riksrevisionsverket kommer inom kort redovisa studie ad-att överen
ministration regelsystemoch avseende arealersättningar. SyftetEG:s är

granska myndigheterna administrerar arealersättningama påatt ettom
kostnadseffektivt fastställa vilka hinder finns försätt samt att attsom
förbättra administrationen. finns bl.a. några studierHärutöver ut-om
veckling det ADB-baserade handläggningsstödet.av

Utredningsuppdraget

aktuelle särskildeDen utredaren skall förvalt-göra översynnu en av
ningsstrukturen inom jordbruksområdet. Utredaren skall lämna förslag
till sådana förändringar i myndighetsorganisation, och arbets-ansvars-
fördelning kan främja effektiviteten arbetet, såväl administrativtisom

ekonomiskt. Målet för arbetet skall skapa organisa-attsom vara en
tionsmodell kostnadseffektiv,så ändamålsenlig och säkerärsom som
möjligt, både det gäller handläggning och betalningssystem. Härvidnär
skall särskilt regelverk jordbruksornrådet beaktande.EG:s på i Ut-tas
redaren skall samtidigt lämna förslag till hur för fram-principerna ett
tida ADB-baserat handläggningsstöd bör utformas.

det gäller tillämpningen jordbrukspoliti-När denav gemensamma
ken skall utredaren vid behov lämna förslag till förändringar i ansvars-
fördelningen mellan de berörda myndigheterna så oklarheteringaatt
uppstår. Därvid bör utredaren ansvarsfördelningensärskilt beakta mel-
lan de myndigheter fattar beslut stöd och de myndighetersom om som
fattar beslut utbetalning stöd, första hand gäller dettaiom av ansvars-
fördelningen mellan Jordbruksverket och länsstyrelsema. Dessutom
skall utredaren instansordningen vid överklaganden böröverväga om
förändras.
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föreslagnaför denbehovetskall bedömaUtredaren an-resurserav
resursför-ändamålsenligföreslåocharbetsfördelningenoch ensvars-

de fallförñnansieringsprincipmyndigheternadelning mellan samt en
stödsys-olikaambitionsnivån inompåverkakannationellt inteSverige

Även skallavgiftsfmansieringtill prövas.möjlighetentem.
tillämp-del och iarbeteunderlag för sittskall taUtredaren av,som

ocharealersättningargjortsutredningardebeakta,liga delar omsom
handläggningsstöd.ADB-baserat

Övrigt

regional-redovisadirektivregeringensbeaktaUtredaren skall attom
offentliga åtagan-dir. 1992:50, prövakonsekvenserpolitiska attom

jämställdhetspolitiska konsekvenserredovisa1994:23,den dir. attom
brottsföre-och detbrottslighetenförkonsekvenserochdir. 1994:124

1996:49.dir.byggande arbetet
vidare be-skallArbetetutredaren.skall biståmyndigheterBerörda

myndigheter. Utre-berördaförmedsamverkandrivas i representanter
huvud-fackligaberördainformeraunder arbetets gångocksådaren bör

berörda arbetstagarorga-fall andraförekommandeoch iorganisationer
löner ochavtal medhaeller brukarharmed vilkanisationer staten om

framföratillfälledemberedaanställningsvillkorandra attsamt syn-
punkter.

uppdragetRedovisning av

april 1998.den 30uppdragsittskall redovisaUtredaren senast
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Bilaga 2

Utdrag LantbruksenheternasRRV:s rapportur
administration stödet till jordbruket RRV 1998:56av

3 Lantbruksenheternas
resursförbrukning

Två väsentliga faktorer för resursförbrukningen lantbruks-
enheterna rutinernas utformning med regler vad skallär om som
handläggas volymen ansökningar. Vi har särskilt granskatsamt av
hur vissa faktorer inverkar resursbehovet vid jämförelseen per
stöd mellan olika lantbruksenheter. samband medl granskningen
har inhämtat uppgifter från samtliga lantbruksenheter ären-om
devolymer, resursåtgång och kostnader. uppgifterDessa har kon-
trollerats lantbruksenheternas tidredovisning diskuteratsmot samt
med ansvariga för lantbruksenheterna i förekommandeoch fall
med personal vid länsstyrelsernas ekonomifunktioner.

De uppgifter lämnats till avseende tidsåtgångRRVsom per
ärende hämtade tidredovisningen för de lantbruksenheter20är ur

Övrigahade sådan. har gjort uppskattningar tidsåtgång-som en av
När det gäller fannsMiljöstöden emellertid inte den detalje-en.

ringsnivå i något läns tidredovisning möjliggjorde direktsom en
avläsning. Därför har samtliga lantbruksenheter ombetts såatt

och så rättvisande möjligt lämna uppgifter tids-noggrant som om
åtgång. Uppgiften Miljöstöden således baseradeärom upp-
skattningar.

Dessa uppskattningar faktorer,andra enskildasamt t.ex. att
handläggare något olika fördelningvid tid, detgör attagerar av
finns viss osäkerhet i tidredovisningen i allmänhet och i synnerhet

det fråga stöd med liten tidsåtgång.när gäller förär Dettaom en-
skilda handläggare och möjligen enskilda mindre stöd. deFör

stöden torde dessa faktorerstörre mindre betydelse,vara av
medan de samlat för lantbruksenheten och vid jämförelse mellan
länen knappast kan ha någon betydelse vid jämförelsestörre en
mellan lantbruksenheter.
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korrigerathar dock slutsatser för dessa osäkerheterRRV genom
att:

tidredovisning lantbruksenheternas personal-stämma motav-
ram,

särskild hänsyn i slutsatser till värden för lantbruksenheterta-
där kontering mellan arealersättning miljöstödoch avviker från
övriga länsstyrelser,
rimlighetskontrollera schablonfordelning tid olika miljö-av-
stöd.

Effekten använda resultatmått sådana korrigeringar harav
i slutsatserna.vägts

3.1 Arealersättning

Handläggningstid

Vi beräknathar den genomsnittliga handläggningstiden ärendeper
för Arealersättning år med enhetliga definitioner. Tiden1997
beräknas för handläggning, information.fältkontroll och Antalet
ärenden antalet ansökningar län Areal-perutgörs av som avser
ansökan foder och/eller arealersättning.om
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Figur

Genomsnittlig handläggningstid 1997 för Arealersättning och
därav fältkontroll, sorterade efter antal arealärenden i stigande

ordningem

5.00

4.00-

2,00-

1,00-

0,00

För hantera arealärende förbrukaratt lantbruksenheternaett mel-
lan 1,5 tim till timmar.5,7 De lantbruksenheter har mindreettsom
antal ärenden har högre kostnad ärende.en per

Detta gäller främst volymen liten,när d.v.s.är under 1 700ca
ärenden, då genomsnittet ligger 4,8 timmar län.per Med ett

antal ärenden,större d.v.s. från 7011 9 500 ärenden, ligger-
genomsnittet 2,9 timmar ärende.per

För fältkontroller förbrukas mellan 4 och 30 % den nedlagdaav
tiden.
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ärendemängdAdministrativa kostnader ochärendeper

lantbruksenhet-Arealersättningen vidKostnaden för handläggaatt
för Kostnad-till miljoner kr 1997.beräknas RRV 68erna av ca

lantbruksenheterna be-För arealersättning vidhandläggaatterna
isamtliga arealärendenräknas till 66 miljoner kr förSJVav ca

motsvarandemedlandet under vilket kan jämföras SJVs1997,
miljonersiffra för kr.1996 85om

mindre ärendenhar visat län har l 700analysRRVs änatt som
förutsättningar förhar där det finnavolym svårareär ettatten

vid ärenden/år,effektivare arbetssätt. går l 700Det gräns caen
be-markant. Liknandevilken handläggningstiden sjunkeröver

avseendedömning gjorde i den tidigare nämndaRRV rapporten
torde detOrsaken till dennaarealersättning 1996. gräns attvara

överhuvudtaget.startkostnad för handlägga ärendenfinns atten
be-upprätthålla den kompetensi skapa ochbestårDen att som

föremed rapporteringoch ställerhövs, Följa de krav EG SJVsom
utbetalningar, skriva årsrapport m.m.

ärendearealersättningen visar tidsåtgångenAnalysen att perav
lantbruksenhettendens ärendemängdenhar sjunkande när peren

säkerställt samband mellan tidsåt-ökar. finns statistisktDet ett
arealersättning bilagaoch ärendevolym för 2.gång ärendeper
effektivt.Enheter med volymer arbetarstörre mer

För arealersättning understegadministrativa kostnadenDen
lantbruksenheter, medan lantbruksenhe-kr/ärende vid tio l3000l

krdenna kostnad, l 500 ären-överstegöverstegter sex pervarav
län borde kunna bedriva verksam-de. bedömer övrigaRRV att

heten till högst 000 kr ärende.l per
mindrede län harkostnaden arealärende förOm 5 änsomper

fannskr/ärende,ärenden/år skulle kunna sänkas till 000700 ll
besparing miljoner kr.det För möjlig 5,21997 om caen

överstig-ärendemängdde lantbruksenheter harl8För ensom
handlägg-motsvarande sänkningande ärenden/år skulle700l av
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ningskostnaden till l 000 kr/ärende möjlig besparingge en om ca
6,1 miljoner kr.

Sammantaget skulle sådan Förändring kunna möjligen ge en
besparing 11,3 miljoner kr. RRV beräknar lantbruksenheternasom
kostnad 1997 för arealersättning till 68,3 miljoner kr. Kostnaden
skulle kunna minskasammantaget med 17 %.

länens storlek

l RRVs studie administrationen arealersättning år 1996 gjor-av av
des särskild granskning länens storlek hadeen betydelse förav om
den genomsnittliga tidsåtgången ärende. Då jämfördes bl.a.per
jordbrukslän, skogslän inkl mellansvenska län och smålän. Järn-
förelsen visade det inte fanns någonatt påvisbar skillnad i hand-
läggningstid mellan jordbruks- och skogslän, medan smålän som

hade genomsnittligt något högre handläggningstidgrupp en deän
båda andra grupperna.

Motsvarande jämförelse har gjorts för 1997; den visar lik-ett
nande resultat där jordbruks- och skogslän inkl. mellansvenska
län inte har någon påvisbar skillnad, medan smålän som grupp
har något högre genomsnittlig handläggningstid.en

För granska restidens inverkanatt jämförs nedan antal timmar
för faltkontroll med antal ärenden i länen. Därvid har länen i
tabell 2 efter tillgrupperats mycket län, tillytan medel-stora ytan

respektive mindrestora län.
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Tabell Tid för avseende Arealersättningfältkontroll 199
jämfört för tillmed antal ansökningar läneti ytan stora,
medelstora och små län

Antal timAntal TimLän per
fältkontrollansökningar ärende

i länet
1,80Norrbotten 608 l 093

Jämtland 336 539 0,40l
Västernorrland 0,36946 337

Jönköping 0,483 294 l 584
Halland 3 167 3 096 0,98
Örebro 2 l6l 2 444 1,13

0,79Gotland l 577 l 243
Blekinge 900 923 1,03

vari-fältkontrollens tidsåtgång ärendetabellen framgårAv att per
emellertid inte detmellan länen. material visarDetta atterar

finns samband mellan länens och den tidsåtgångnågot yta som
Restiden endast andel fältkon-åtgår för fältkontroll. är ensom av

storleksordningen dentrolltiden torde därför inte den attvara av
tidsåtgångenavgörande förändrar bildenpå något ären-sätt av per

för fältkontroll dessutom relativtde. tidenDen ärsammantagna en
tidsåtgången för arealersättning. Andraliten andel den totalaav

väsentlig roll.faktorer restid För fältkontroll spelar län etten mer
betyd-tidsåtgång haenskilt ärende kan dock fältkontrollens större

else.
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Skiften

l RRVs studie 1996 undersöktes antalet skiftenäven areal-om per
ärende påverkade handläggningstiden i timmar ärende mellanper
länen. Resultatet i figur 2 nedan visar det genomsnittligaatt an-
talet skiften län varierar mellan 5 och 17 Däremot gick detper st.

påvisa det fannsatt samvariationatt mellan antalet skiften/en
ärende och tidsåtgången ärende.per

Figur Samvariation mellan antalet skiften/ärende och tidsåt-
gången ärendeper
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inte finns nå-detmaterialet har visatkorrelationsanalysEn attav
bilaga 2.tidsåtgångskiften ochsamband mellansignifikantgot

förklaringsfaktorsåledes ingenarealärendeskiftenAntalet varper
tidsåtgångengenomsnittligadenbetydelse förnämnvärd perav

fältkontroll ochförtidenfinnas mellansamband kanärende. Ett
fáltkontrollen endastEftersomärende. utgörantalet skiften enper

för-dettabedömer RRV,ärendedel tidsåtgångmindre attperav
grad,arealärenden i sådanförtidsåtgångenpåverkarhållande inte

för tids-relationenförskjuterutsträckningdet i någon störreatt
dockenskilt ärende kanlantbruksenheterna. lmellanåtgången ett

betydelse.relativtärende haantalet skiften storper

oderarealF

sigavspeglarijordbruketregionala skillnader ävenfinnsDet som
skillna-huvudsakligaärenden. Denför hanteratidsåtgångeni att

areal-delmindrefinnsnorrlandslänensärskilt idetden är att en
medförfoderareal.För Detärendendel attärenden och störreen

lantbruksenhetenbelastarsådana länarealersättning ikontot för
intefoderarealsärendenför renaantal timmarmedäven ett som

dennaelimineraarealärenden. Förberäkningenskall ingå i attav
Foderinnehålleransökningarantaletfelkälla har RRV använt som

beräk-för lågtnågotdockkommerAreal.och/eller Detta att ge en
foderarealsärendenandelför län med utannad tidsåtgång storen

uppskattashandläggningenden delendå taarealersättning, av
arealärende.kortare tid än ett

Aspekter dimensioneringenpå

bådearealersättninghandläggaförResursbehovet styrsatt av
likabe-kravenkontrollkravenärendevolymen och samt avav

ansökan.jordbrukarnashandling av
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Granskningsresurserna bör fördelas Iantbruksenheternaäven
beroende på hur utbetalningarstora finns inom länet. För attsom

vilken inverkanavgöra kriteriet väsentliga belopp hade dimen-
sioneringen granskade resursåtgången för fáltkontroll i relation
till de belopp de olika lantbruksenheterna hanterade.som

tabelll visas3 resursåtgången fáltkontroll utbetalda 100per
miljoner kr lantbruksenheterna från små tillom storagrupperas
utbetalningsvolymer.

Tabell Resursåtgång för fältkontroll 1997 utbetalda 100per
miljoner kr

Utbetalt mkr 10-35 36-60 61-160 161-250 251-600
Antal län 5 5 6 3 4
Sa Utbetalt mkr 105 249 770 626 l 904
Fältkontroll 2,4 3,4 6 2,5 7,3
Antal Personår

Fältkontroll 2,3 1,4 0,8 0,4 0,4
Personår/ l 00 mkr

De uppgifter lantbruksenheterna lämnat tidsåtgång försom om
fältkontroll kontrollerades utbetald arealersättningmot 1997. Re-
sultatet visar del foratt fältkontrollstor användsen av resurserna
for kontrollera mindre delatt de utbetalda beloppen. Vi be-en av
dömer fältkontrollverksamheten inteatt i någonstyrs större ut-
sträckning behovet granska de väsentligaste beloppenatt i lan-av
det helhet. Samma bedömning gjorde RRV i den tidigaresom
nämnda avseende arealersättningrapporten 1996.
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Slutsatser

arealersättning bör beak-administrationFöljande slutsatser om av
jämförvariationerfinnsMellan länen mycket storatas. om man

handläggning kanförbrukade timmar ärende. Tiden för varaper
förhögre for län Resurs-till till gånger2 3 än ett annat.ettupp

i någonberor intetill lantbruksenheternatilldelningen större ut-
förhanterarstödbeloppsträckning storleken de som manav

både dejordbrukare. gällerlänets Detta sammantagna resurserna
kontroll och fält-för administrativochfor EG-stöden resurserna

arealersättning.kontroll av
och kontrollerafor granskafáltkontroll används %27För att

Samtidigtarealersättningen.den utbetaldamindre 10 %än an-av
utbetaldadenför granska 52 %vänds 33 % att avresursernaav

granskningprioriteringNågonersättningen. mot avresursernaav
har inte skett ihelhetbeloppen i Sverigede väsentligaste som

kontrollkrav och kravenutsträckning. EGsväsentlignågon
alltför omfattandetillde sökande har lettlikabehandling attav

totaltjämförelsevis liten andel demedlagts på länhar avresurser
utbetalda beloppen.

vilkenärenden, undervid 700finns kritisk massa 1Det caen
effek-förutsättningar förfinnalantbruksenheter har svårare ettatt

Över stordriftsfordelar,finns dessutomdennativt arbetssätt. gräns
kostnadseffektiva enhe-volymerdär enheter med änärstörre mer

volymer.med mindreter
handläggerför de länarealärende 5kostnadenOm somper

till kr/ären-ha sänkts 1 000arealärenden/år skullefärre l 700än
miljoner kr.möjlig besparing 5,2det forde, fanns 1997 om caen

överstig-ärendemängdharlantbruksenheterdeFör 18 ensom
sänkning handlägg-motsvarandeärenden/år skulleande 1 700 av

möjlig besparingtill kr/ärendeningskostnaden 1 000 om cage en
miljoner kr.6,1
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Sammantaget skulle sådan förändring kunnaen möjligge en
besparing 11,3 miljoner kr länsstyrelsernasom sammanlagdaav
kostnad 68,3 miljoner kr l 7 % årom 1997.

3.2 Djurbidrag

Handläggningstid

Vi har beräknat den genomsnittliga handläggningstiden ärendeper
för Djurbidrag 1997. Tiden beräknas för handläggning, fältkon-
troll och information. Antalet ärenden utgörs antalet ansök-av
ningar utbetalning djurbidrag.om av

Figur

Genomsnittlig handläggningstid 1997 för Djurbidrag
och därav fältkontroll, sorterade efter antal

djurärenden i stigande ordning.
Timmar ärendener

7,00

C
fåltkonlrolloch Fällkonlmll|
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djurbidragsärendehandläggningstider forVariationen i är stor.ett
och timmar6,3förbrukar mellan 0,8Lantbruksenheterna per

harantal ärendenmindrelantbruksenheter harärende. De ettsom
kostnad ärende.högre peren

Figur

för länsstyrelserärendegenomsnittligtantaltimmarDjurbidrag, per
storleksklasserefterantaletdjurärenden1997grupperadeiTimma ärendeD90
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0.00
100100050110-500

diurårenden1997strorleksklasserantal

d.v.s. under 500liten,volymen ären-gäller främstDetta ärnär ca
Medlän.timmar per störregenomsnitten ligger 3,2den då ett

genomsnittetliggerärenden,d.v.s. 000antal ärenden, 500 löver -
timmar/genomsnittetärenden l,7ochtimmar l 0002,3 äröver

lant-då vissainom denSpridningenärende. är storgruppensenare
tidsåtgånggenomsnittliggånger så högbruksenheter har 3 somca

andra.
genomförtsalternativa beräkningarkvaliteten harsäkraFör att

användeExempelvisstödformerna.beträffande flera ur-av



SOU 1998:147 Bilaga 2 167

sprungligen utbetalning djurbidrag definition ärende.av som
Detta mått ansågs vid diskussioner med företrädare för lantbruks-
enheterna inte tillräckligt tillförlitligt. Ett tillförlitligtsom mer
begrepp ansågs antal inkomna ansökningar IAKS,vara statusur
20 80. Antal inkomna ansökningar har därefter Dessaanvänts.-

ungefär hälftenär till antalet jämfört med antalet utbetalningar.
Resultatet denna förändring innebar den beräknade tidsåt-av att
gången djurärende ungefär fördubblades medan relationenper
mellan lantbruksenheterna blev densamma.

För fältkontroller förbrukas mellan 2 och 49 % den nedlagdaav
tiden. Det finns emellertid inget samband med hur mängdstor
djurärenden hanteras vid lantbruksenheten.som

Administrativa kostnader ärende och ärende/trängdper

Kostnaderna För handlägga djurärendenatt vid lantbruksenheterna
beräknas tillRRV 13,1 miljoner kr för 1997. Trots variatio-av ca

mellan lantbruksenheter går det i materialetnen skönjaatt ten-en
dens till ärendemängdatt större lägre kostnaden ger en per
ärende. En korrelationsanalys visar emellertid inte statistisktett
säkerställt samband mellan tidsåtgång och ärendevolym bilaga 2.

Det fanns 13 län med beräknad kostnad ärendeen per som
understeg 000 kr.l 10 län hade kostnad överstigande 0001 kren

ärende, 2 översteg 2 000 krper ärende. Om alla länvarav hadeper
kostnad ärende högst 1 000 kr,en skulle den totala kost-per om

naden minska från nuvarande 13,1 miljoner kr till högst 9,1ca
miljoner kr för lantbruksenheternas administration djurbidrag.av

Den beräknade kostnaden för administration djurbidrag vidav
länsstyrelserna 13,1 miljoner kr skulle minska med 4,0 miljo-om

kr 31 %.ner
Den delenstörsta kostnaden består personalkostnader,av av

medan andelen övriga kostnader för och konsulter endastexpenser
mindreutgör del och relativt jämnt fördelad.ären Inget län har
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påverkat dendeti sådan mängdnyttjat konsulter nämnvärtatt
tiden ärende.genomsnittliga per

Slutsatser

djurbidrag bör beaktas.administrationFöljande slutsatser avom
denfördelningmycket heterogendetdjurbidragFör är aven

tidenextremfallen kanärende. ltidsåtgångengenomsnittliga per
län jämfört medFörhögrehandläggning 8för 7 ettettvara ggr-

for kri-tydligfinna någonmöjligtinte gränsDet är attannat. en
handläggningen.ärenden iför antalettisk massa

till den nivåhandläggningskostnaden 1997sänkningEn somav
skulle ha kunnatundersteg,lantbruksenheternacirka hälften geav

miljoner kr.4,0besparing omen

3.3 Miljöstöd

olika syften.medi huvudsak tvåMiljöstöden består grupperav
odlingslandskapnuvarandesyftar till bevaraDen attgruppenena

växtnärings-minskatillandra syftarmedan denoch attraser
erosion.läckage och

in-regelverk medomfattandeMiljöstöden ett stortstyrs ettav
ärende måstevarjeinnebärtolkningsmöjligheter. Dettaslag attav

och djurbidrag.arealersättningingåendebehandlas än t.ex.mer
resurskrävande. Avblirvarje ärendesinmedför iDet tur att mer

förmiljöstödadministrationenocksåtabell framgår1 att svararav
jordbruksadministrationen. Dennaförkostnaden50 %nästan av

mellan årenmed %dessutom ökat 40miljöstöden harkostnad För
och1996 1997.

idetaljeringsnivådenfanns inteMiljöstödendet gällerNär
avläsning.direktmöjliggjordetidredovisninglänsnågot ensom

ochombetts såsamtliga lantbruksenheterDärför har noggrantatt
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så rättvisande möjligt uppgifterlämna tidsåtgång försom om
handläggning, inkl information och fältkontroll. Uppgifterna om
de enskilda Miljöstöden således baseradeär uppskattningar.

Dessa uppskattningar andra faktorer, enskildasamt t.ex. att
handläggare något olika vid fördelning tid, detgöragerar attav
finns viss osäkerhet i tidredovisningen allmänheti och ien syn-
nerhet det fråga stöd med liten tidsåtgång.när är För de störreom
stöden torde dessa faktorer mindre betydelse. förSamlatvara av
lantbruksenheten vidoch jämförelse mellan länen kan de inte ha
någon nämnvärd betydelse. de falll harRRV uppmärksam-som

tid har felfördelats, har hänsyn tagits tillmat att detta i slutsats-
erna.

För jämförelse mellan länsstyrelser således underlaget till-är
fredsställande. Däremot har det genomgående skett underskatt-en
ning tidsåtgången for miljöstöd, främst i förhållande till areal-av
ersättning. Orsaken arealersättningen får stå förär delatt störreen

tiden for hantera SAM-blanketten vad arealärendenasatt änav
hantering egentligen motiverar.

Antalet ärenden antalet årliga ansökningarutgörs utbe-av om
talningar, d.v.s. de tidigare femârsbeslut deett samtsom avser

både ansökte femårs- och utbetalningsbeslut. Bedömning-som om
har gjorts arbetsbelastningssynvinkel skall femårsärendetatten ur

och utbetalningen år inte räknas två ärenden, då detsamma som -
så skedde skulle snedvrida beräkningen den genomsnitt-om av-

liga tiden ärende.per

3.3.1 mångfaldBiologisk

Handläggningstid

För hantera ärende Biologisk mångfald förbrukaratt lant-ett om
bruksenheterna genomsnittligt mellan och1,6 8,3 timmar.
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Figur

däravmángfald, timmar/ärende ochBiologisk
ärenden isorterad efter antalfältkontroll,

ordning.stigande

ärendeTim per
9,00
8,00
7,00

1.00

hn 7 I F. K GAR
Län

JFältkontrollfältkontrollHandläggningoch I

ärenden/årmed färre 300länurskiljagår änDet att att cagruppen
med fler 300länhandläggningstidhar längre änän gruppenen

iärenden förbrukarhar färre 300länärenden. 6De än casom
flerlän hardeärende medan 17timmargenomsnitt 6 somperca

ärende.timmari genomsnitt 4ärenden förbrukar300än perca
Även ärendenmindre antalstöd det märkbart,för detta är att ett

lantbruksenheter medhandläggningstid.högre För uppger en
handläggningstidengenomsnittligaärenden den500 ärt.0.m. ca

ärenden 2500med flermedan den i ärtimmar,5,5 än cagruppen
förelig-inteemellertid dettimmar. korrelationsanalys visarEn att

fallande tidsåtgångsamband mellanstatistiskt säkerställtettger
korrela-liggerärendevolymer.ärende och stigande Däremotper
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tionen sådantnära sambandett bilaga 2. kan inteDet objektivt
fastslås enheter medatt volymerstörre arbetar effektivt.mer

För fáltkontroller förbrukas mellan l0 och 50 % den ned-av
lagda tiden.

En analys visar det inte finns någotatt samband mellan tidsåt-
gången/ärende och länets arealstorlek fördelat ärendeper avseen-
de ansökan Biologisk mångfald. Inte heller genomsnittlig tidom
för fältkontroll har något samband med arealstorleken/ärende.

Administrativa kostnader ärende och ärendenzängdper

Kostnaderna För handläggning Biologisk mångfald vid lant-av
bruksenheterna beräknas till 20 miljoner kr För 1997.ca

Granskningen de administrativa kostnaderna visar dessaav att
skiljer sig mellan länen och högstär ärende för de län medper
minst antal ärenden. Andelen kostnader för fältkontroll varierar
kraftigt mellan lantbruksenheterna. För vissa lantbruksenheter ut-

kostnadernagör för fáltkontrollen 40 % denöver samlade kost-av
naden ärende, medan andra enheter nyttjar mindreper 10 %än av
ärendekostnaden för faltkontroll.
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Figur

kostnad imångfald, administrativBiologisk
efter antalsorteradfältkontroll,och däravkrlärende

stigande.ärenden
Kr ärendeper
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medfanns länärende. 10kostnader DetlänensVi granskade per
lantbruks-medankr l3500ärende lkostnad överstegsomen per

kostnadhadekostnad. ländenna Ett över-enheter understeg en
bordesamtliga |änbedömerärende. RRVstigande kr3 000 attper

kr ärende.500verksamheten till högst lkunna bedriva per
årärendenfärre 300län harkostnaden för de 6 änOm persom

möjligdetkr/ärende, fanns 1997sänkas till 500skulle kunna l en
miljon kr.besparing lcaom

ärenden,flerhar 300lantbruksenheter änsamtliga l3För som
tillhandläggningskostnadenmotsvarande sänkningskulle av
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1 500 kr/ärende 1997 givit möjlig besparing 1,6 miljoneren om ca
kr.

Sammantaget skulle sådan förändring 1997 kunnaten ge en
möjlig besparing 2,6 miljoner kr För Biologisk mångfald.om
Kostnaden skulle kunna minska med 13 % beräk-sammantaget av
nade 20 miljoner kr.

Slutsatser

Det variationer i tidsåtgång/ärendeär mellan lantbruksenhet-stora
Det finns enligt RRVs bedömning för lantbruks-gränserna. en

enheterna vid 300 ärenden/år där kostnaden ärende sjunkerca per
kraftigt med ökad volym. Några tydliga stordriftsfördelar utöver
denna nivå har kunnat fastställas. En sänkning handlägg-av
ningskostnaderna 1997 till den nivå 1 500 kr cirka hälftensom

lantbruksenheterna understeg skulle ha kunnat besparingav ge en
2,6 miljoner kr.om

3.3.2 Natur och kulturmiljö

Handläggningstid

För hantera förärende Natur och kulturmiljöatt förbrukarett lant-
bruksenheterna genomsnittligt mellan 3,6 och 14,6 timmar. Varia-
tionen mellan lantbruksenheterna det finnsär tydligtstor, ettmen
samband mellan antalet ärenden och den genomsnittliga tidsåt-
gången för den enskilda lantbruksenheten. lantbruksenheterFör
med 300 ärenden den genomsnittliga handläggnings-t.o.m. ärupp
tiden timmar,7 medan den i 300 ärendenöver 1 lärca gruppen ca
timmar.

fältkontrollerFör förbrukas mellan och14 77 % den nedlag-av
da tiden. Tiden för fältkontroll varierar dessutom kraftigt i relation
till den genomsnittliga ärendehandläggningstiden.
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samband mellananalys visar inte finns något tidsåt-En detatt
ärendegången ärende och arealstorleken avseende ansö-perper

heller genomsnittlig tid förkan och kulturmiljöstöd.Natur lnteom
arealstorleken ärende.fältkontroll något samband medhar per

ärende och ärendemängdAdministrativa kostnader per

Även avvikerfinns vissa lantbruksenheterdet attsom genomom
ärendevolym,tidsåtgång ärende högha högre är ten-trotsen per

korrelationsanalys visar detdensen till volympåverkan klar. En att
mellan sjunkande tidsåt-finns statistiskt säkerställt sambandett

ärendemängd bilaga Enheter medgång ärende och ökad 2.per
effektivt.volymer arbetarstörre mer

kulturmiljöstöd vidhandlägga ochKostnaderna för Naturatt
miljoner kr förlantbruksenheterna beräknas till 28,6 1997.ca
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Figur

Natur- och kulturmiljöstöd, genomsnittligt antal timmar
ärende för länsstyrelser grupperade iper

storleksklasser efter antalet Natur- och
kulturmiljöärenden 1997.
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Storleksklasser, antal Natur- och kulturmiljöärenden 1997

fannsDet 13 län med kostnad ärende understeg 3 000en per som
kr medan 10 län hade kostnad överstigande 3 000 kr ären-en per
de, län3 0004 kröversteg ärende. Om alla län hadevarav per en
kostnad ärende högst 3 000 kr, skulle den totala kostnadenper om
minska från nuvarande 28,6 miljoner kr till 26,3 miljoner kr förca
lantbruksenheternas administration Natur och kulturmiljöstöd.av
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Figur

Natur och kulturmiljöstöd, administrativ kostnad i krlärende
fältkontroll,och därav sorterad efter antal ärende i stigande

ordning.
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Granskningen de administrativa visarkostnaderna dessaattav
skiljer sig mellan länen och högst ärende för de län medär per
minst antal ärenden. Andelen kostnader för fältkontroll varierar
kraftigt mellan länen. fältkontroll iKostnaden För obe-är stort sett
roende Iantbruksenheterna hanterar mängdstörre ären-av om en
den. Kostnaden för fältkontroll varierar från knappt till200 kr

kr ärende.2 000över per
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Slutsatser

Det står klart det för Natur och kulturmiljöstödatt finns stor-en
driftsfördel vid ökat antal ärenden. Större ärendevolymett har en
positiv inverkan tidsåtgång/ärende. sänkningEn handlägg-av
ningskostnaderna 1997 till den nivå cirka hälften lant-som av
bruksenheterna understeg, skulle 1997 kunnat besparingge en om
2 miljoner kr 7 %.

Öppet3.3.3 odlingslandskap

Handläggningstid

ÖppetFör hantera ärende för odlingslandskapatt förbrukarett
lantbruksenheterna genomsnittligt mellan och1,5 6,5 timmar.

deFör båda lantbruksenheter med mindre 500 ärendenän är
den genomsnittliga handläggningstiden 5,7 timmar, medan denca
i 500 ärenden timmar.över 2,8 Vid analysenär hargruppen ca
funnit det finns där lantbruksenhetergränsatt meden gruppen
färre 500 ärenden/år har högreän kostnader ärende deänca per
lantbruksenheter har volymer.störresom

fältkontrollerFör förbrukas mellan 9 och 38 % den nedlagdaav
tiden.

En analys visar intedet finns något påvisbart samband mel-att
lan tidsåtgången/ärende och arealstorleken/ärende avseende ansö-

Öppetkan odlingslandskap. hellerlnte genomsnittlig tid Förom
fältkontroll har något samband med arealstorleken/ärende.

Administrativa kostnader ärende och ärendemängdper

ÖppetKostnaderna for handläggning odlingslandskap vid lant-av
bruksenheterna beräknas till 31 miljoner kr för 1997.ca
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Variationen mellan lantbruksenheterna och detär går intestor
finna samband däratt ett antal ärendenstörreett lägreger en

genomsnittlig tidsåtgång ärende. En korrelationsanalys visarper
det inte föreliggeratt statistiskt säkerställtett samband mellan

fallande tidsåtgång ärende och stigande ärendevolymer.per
Vi granskade länens kostnader ärende. Det fanns 9 län medper
kostnad ärende understeg 900 kr, medanen l4 län hadeper som
kostnad överstigande 900 kr ärende, länen 5 överstegper varav

l 300 kr ärende. RRV bedömer samtliga län borde kunnaattper
bedriva verksamheten till högst denna kostnad.

Figur

Öppet odlingslandskap, administrativ kostnad i
krlärende och därav fältkontroll, sorterat efter antal

ärenden, stigande.Kronor ärendeper
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Om kostnaden för de båda lantbruksenheter har färre 500änsom
ärenden år skulle kunna tillsänkas 900 kr/ärende, fanns detper
1997 möjlig besparing miljoner kr.0,2en om ca

samtligaFör 23 lantbruksenheter har fler 500 ärenden,änsom
exklusive de lantbruksenheter2 under denna ärendemängd, skulle
motsvarande sänkning handläggningskostnaden till kr/900av
ärende 1997 givit möjlig besparing miljoner5,1 kr.en om ca

Sammantaget skulle sådan förändring 1997 kunnaten ge en
Öppetmöjlig besparing miljoner5,3 kr för odlingslandskap.om

Slutsatser

Det variationer i tidsåtgång/ärende mellan lantbruksenhet-är stora
finns enligtDet RRVs bedömning för lantbruks-gränserna. en

enheterna vid ärenden/är500 där kostnaden ärende sjunkerca per
med ökad ärendemängd. Några tydliga stordriftsfördelar utöver
denna nivå har kunnat fastställas. sänkningEn handlägg-av
ningskostnaderna till1997 den nivå understeg 900 kr/ärendesom
gäller för 9 lantbruksenheterna skulle kunnat besparingav ge en

5,3 miljoner kr 16 %.om

3.3.4 Extensiv ochvall skyddszoner, Fånggrödor samt
Våtmarker och småvatten

Handläggningstid

Dessa stödformer karaktäriseras omfattarde mindretre att ettav
antal ärenden och den schablonfördelning gjorts avseendeatt som
handläggningstiden kan få relativt inslag osäkerhet.störreett av

deFör lantbruksenheter med mycket litet antal ärenden fårett
redan mindre feluppskattning antalet timmar kraftigtetten av ge-
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nomslag i måtten timmar/ärende respektive kronor/ärende. Dessa
skattningar har därför behandlas med försiktighet.stor

För hantera ärende föratt Extensiv vallett och skyddszoner för-
brukar lantbruksenheterna genomsnittligt mellan 0,3 och 8,9 tim-

Variationen mellan lantbruksenheterna mycketmar. är Enstor.
korrelationsanalys visar det inte föreligger statistisktatt säker-ett
ställt samband mellan fallande tidsåtgång ärende och stigandeper
ärendevolymer.

Det finns län har mycket litet antalett ärendenen grupp som
Extensiv vall och skyddszoner, varför underlaget i tidredovisning-

kan bli missvisande ärende. Bortser från dessaen län medper
mindre 10 ärenden,än så utkristalliseras struktur. Det finnsen en

fyra län med 10 50 ärenden har höggrupp handlägg-om som en-
ningstid drygt 7timmar ärende medan de hanterarom per som

50 ärendenän har handläggningstid markantmer lägre,ären som
2,3 timmar.

Stödet för Fånggrödor karaktäriseras det har liten omfatt-attav
ning i antal ärenden och således inte har någon effektstörre
lantbruksenheternas samlade resursåtgång. Kostnaderna för att
handlägga Fånggrödor vid lantbruksenheterna beräknas till 0,4ca
miljoner kr för 1997. Därför har analysen detta stöd begränsatsav
till genomsnittlig handläggningstid. För hantera ärende föratt ett
Fånggrödor förbrukar lantbruksenheterna genomsnittligt mellan
0,1 och 14,4 timmar/ärende enligt uppgift. Variationen mellan
lantbruksenheterna Det finnsär stor. län har etten grupp som
mycket litet antal ärenden, varför underlaget i tidredovisningen
kan bli missvisande ärende.per

Stödet för Våtmarker och karaktäriseras det harvatten attav
liten omfattning i antal ärenden och således inte har någon större
effekt på lantbruksenheternas samlade resursåtgång. Kostnaderna
för handlägga Våtmarkeratt och vid lantbruksenheternavatten be-
räknas till 1,3 miljoner kr för 1997. Därför har analysenca av
detta stöd begränsats till genomsnittlig handläggningstid. För att
hantera ärende för Våtmarker ochett förbrukar lantbruks-vatten
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enheterna mellan 0,4 och timmar ärende.176 Variationen mel-per
lan lantbruksenheterna mycket Antaletär ärenden litet;stor. är
inget de län18 har stödtypen flerhar 37 ärenden.än Dettaav som
medför fördelningen timmar i tidredovisningen kanatt ha storaav
inslag osäkerhet.av

Administrativa kostnader ärende och ärendemängd för exten-per
vallsiv

Kostnaderna För handlägga Extensiv vall vid lantbruksenhet-att
beräknas till 0,9 miljoner förkr Vi1997. granskade länenserna ca

kostnader ärende. Det fanns 10 län med kostnad ärendeper en per
understeg kr1 000 medan län7 hade kostnad överstigandesom en

000 kr1 ärende. likhet1 med granskningen antalet timmar/per av
ärende bör rörande kostnaderna bortses från de län harsom
mindre 10 ärenden. såledesOm län med flerän 10 ärendenän
hade kostnad ärende högst kr,1 000 så skulle den totalaen per om
kostnaden minska från nuvarande miljoner kr0,9 till 0,7 miljo-ca

kr för lantbruksenheternas administration Extensiv vall.ner av
faltkontrollerFör avseende Extensiv vall förbrukas tillupp

68 % den nedlagda tiden. 1 övrigt kostnaden för fältkontrollärav
oberoende Iantbruksenheten hanterar mängdstörre ären-av om en
den.

Slutsatser

För Extensiv vall och skyddszoner skulle besparing år för1997en
de län med fler 10 ärenden, grundat sänkningän ärende-en av
kostnaden till kr,1 000 tilluppgå 0,2 miljoner kr. Fånggrö-Förca
dor Våtmarker och antalet ärenden så litetsamt ärvatten att mate-
rialet inte tillåter handläggningstider beräknas med rimligatt
säkerhet.
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3.3.5 Flerårig vall

Handläggningstid

För hantera ärende föratt Flerårig vall förbrukarett lantbruks-
enheterna mellan 0,l och timmar2,6 ärende. Variationen mel-per
lan lantbruksenheterna Men detär går ändå konstaterastor. att att

med till 000l ärenden, fyra län,gruppen harupp sammantaget en
genomsnittlig tidsåtgång timmar/ärende1,6 jämfört medom ca
den län har l 00l -2 000 ärenden, för vilka hand-grupp av som
läggningstiden 0,9 timmar/ärende.är De med 2 00l ärendenöver
har handläggningstid timmar/ärende.0,6en om

Figur 1

Flerårig vall, genomsnittligt antal timmar per
ärende för länsstyrelser grupperade i

storleksklasser efter antalet ärenden för
flerårig vall 1997.Timmar/ärende
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och ärendenzängdAdministrativa kostnader ärendeper

för handlägga Flerårig vall vid lantbruksenheternaKostnaderna att
beräknas till miljoner för variationen mellan11 kr 1997. Trotsca

skönja tendens tilllantbruksenheter går det i materialet att atten
ärendemängd lägre kostnad ärende. Korrela-större peren ger en

tionsanalysen visar det finns statistiskt säkerställt sambandatt ett
förärende och ärendevolym flerårig vall.mellan tidsåtgång per

effektivt bilagaEnheter med volymer arbetar 2.större mer
fanns länVi granskade länens kostnader ärende. 13Detper

krmed kostnad ärende understeg 300 medan lO länsomen per
hade kostnad överstigande kr ärende. alla län hade300 Omen per

ärende högst kr, skulle den totala kostna-kostnad 300en per om
nuvarande miljoner kr till miljonerden minska från 10,9 8,9ca ca

lantbruksenheternas administration Flerårig vall.kr för av
spridningadministrativa kostnaderna uppvisarDe storen men

finns fallande tendens med stigande antaldet framgår det ettatt en
ärenden.

förbrukas den nedlagdafältkontroller mellan och 58 %För 7 av
tiden.

Slutsatser

stordriftsfördelar formför Flerårig vall finns iDet står klart detatt
i form fallande tidsåtgång/ärende ochpositiv påverkan avav en

kostnad/ärende vid ökat antal ärenden. bespa-administrativ Enett
län grundad sänkning ärendekost-ring for samtliga1997 aven

miljoner kr.naden till kr hade uppgått till300 2ca

3.3.6 bönor Utrotningshotade husdjursraserBruna och

Kalmar län och det går såle-Stödet för bönor finns enbart iBruna
län för detta stöd.des inte jämförelser med andranågragöraatt
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Iantbruksenhe-bönor vidKostnaderna för handläggning Brunaav
beräknas tkr för 1997.till drygt 30ten

karaktäriserashusdjursraserStödet for Utrotningshotade attav
ärenden och således inte har någondet har liten omfattning i antal

resursåtgâng.effekt lantbruksenheternas samlade Kost-större
Utrotningshotade husdj vid lant-naderna för handläggaatt ursraser

Därförmiljoner kr förberäknas till 1,6 1997.bruksenheterna ca
till genomsnittlig handlägg-detta stöd begränsatshar analysen av

ningstid.
Utrotningshotade husdjursraserettärende förhanteraFör att

genomsnittligt mellan 2,2 och 18,5förbrukar Iantbruksenheterna
Iantbruksenheterna myckettimmar. Variationen mellan är stor.

stöd-de län medärenden litet har inget 18Eftersom antalet är av
fördelningen timmarärenden. medförfler Detta70än atttypen av

ha inslag osäkerhet.i tidredovisningen kan stora av
Utrotningshotade husdjurs-fáltkontroller förUppgifterna om

intevariation; det går någonuppvisar också attstor seraser en
forstruktur eller några samband länen.

Slutsatser

antalet ärenden såhusdjursraserstödet UtrotningshotadeFör är
handläggningstidermaterialet inte tillåter beräkninglitet att av

administrativttorde dock knappastmed rimlig säkerhet. Det vara
antalnuvarandeärenden fördelaseffektivt så litet antalatt ett

län.

3.3.7 Ekologisk odling

Handläggningstid

förbrukar lant-Ekologisk odlingärende förhanteraFör ettatt
Varia-och timmar.genomsnittligt mellan 1,3 6,5bruksenheterna
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tionen mellan lantbruksenheterna Men det gårär konsta-stor. att
med minstatera antalet ärenden,att under 360 ärenden,gruppen

vilket sju län,är har genomsnittligt tidsåtgångsammantaget en om
4,0 timmar/ärende jämfört med övriga 16 län har hand-ca som en

Iäggningstid 2,5 timmar/ärende.om ca

Figur 11.

Ekologisk odling, genomsnittligt antal timmar per
ärende för länsstyrelser grupperade i sturleksklasser

efter antalet ärenden för Ekologisk odling

Timmar ärendeper
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Storlek klasser,antalärendenför Ekologiskodling

För fältkontroller förbrukas mellan 4 och 29 % den nedlagdaav
tiden. Det går inte något samband mellan tid för faltkontrollatt se
och ärendemängden.

En analys visar det förefaller finnas sambandatt mellan tids-ett
åtgången/ärende och arealstorleken/ärende avseende ansökan om
Ekologisk odling. Tidsåtgången/ärende ökar något med arealstor-
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leken/ärende. län arealstorlekDe har hek-25äntre som meren
tar/ärende har högre genomsnittlig handläggningstidsom grupp en

övriga län. Genomsnittlig tid för fáltkontroll har emellertid inteän
något samband med arealstorleken/ärende.

Administrativa kostnader ärende och ärendemängdper

Kostnaderna för handlägga Ekologisk odling vid lantbruks-att
enheterna beräknas till för9,5 miljoner kr går il997. Detca
materialet skönja tilltendens ärendemängdstörreatt atten en ger

lägre kostnad ärende. korrelationsanalys detEn visar atten per
finns statistiskt säkerställt samband mellan tidsåtgångett per
ärende och ärendevolym för Ekologisk odling. Enheter med större
volymer arbetar effektivt bilaga Vi2. granskade länensmer
kostnader ärende. fannsDet l3 län med kostnad ärendeper en per

understeg 000 kr medan län hade kostnad överstig-l 10som en
ande l000 kr ärende, överstigande kr3 500lper varav per
ärende. alla län hadeOm kostnad ärende högst 000len per om
kr, skulleså den totala kostnaden minska från mil-nuvarande 9,5
joner kr till miljoner lantbruksenheternas8,5 kr för administra-ca
tion Ekologisk odling.av

administrativa kostnadernaDe uppvisar spridning,storen men
det framgår det finns fallande tendens med stigande antalatt etten
ärenden.

Slutsatser

står klart det för finns iDet Ekologisk odling stordriftsfördelaratt
form positiv påverkan i fallande tidsåtgång/ärendeformav en av
och administrativ kostnad/ärende vid ökat antal ärenden. Enett
sänkning ärendekostnaden till kr for de län harl 000 l0av som en
kostnad överstigande denna skulle för ha medfört bespa-l997 en
ring l,0 miljoner kr ll %.om ca
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3.4 Regionalstöd

De regionala stöden syftar till säkra fortsattatt jordbrukett i om-
råden med produktionsförutsättningar.sämre Stöden består dels

Kompensationsbidrag, delsav Nationella stöd. Kompensations-av
bidrag kan lämnas För spannmål och potatis för nötkreatursamt
tackor och tillräckliggetter foderareal finns. Kompensations-om
bidraget finansieras EG till i princip 25 % och tillav resterande
del Sverige. Det nationella stödet lämnasav för produktion av
mjölk, slaktsvin, smågrisarägg, och förgetter potatis, bärsamt
och grönsaker inom stödområdena l 3 i Sverige. De natio-norra-
nella stöden finansieras helt Sverige.av

Handläggningstid

För hantera ärendeatt för Regionalaett stöd förbru-sammantaget
kar lantbruksenheterna genomsnittligt mellan 0,5 och 7,7 timmar.
Variationen mellan lantbruksenheterna är stor.

Gruppen lantbruksenheter har färre 100än 300 ärenden,som -vilket län, harär tre genomsnittligsammantaget tidsåtgången om
Övriga5,6 timmar/ärende. 20 län harca handläggningstiden om

1,4 timmar/ärende. Vid analysenca har funnit det finnsatt en
därgräns lantbruksenheter med färregruppen 100-300än ca

ärenden/år har högre kostnader ärende lantbruksenheteränper
med volymer.större Det emellertidär inte möjligt skönjaatt
någon fallande tendens för timmar/ärende med ytterligare högre
antal ärenden.
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Figur 12.

Genomsnittlig handläggningstid för Regionala1997 stöd och
därav fältkontroll, sorterade efter Regionala ärendenantal i

stigande ordning.Timmmwamma
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Administrativa kostnader ärende och ärendemängdper

FörKostnaderna handlägga Regionala stöd vid lantbruksenhet-att
beräknas till miljoner kr För Vi granskade län-11,1 1997.erna ca

kostnader ärende. fanns län med kostnadDet l5ens per peren
ärende understeg 500 kr, medan län hade kostnad8 över-som en
stigande kr ärende. bedömer samtliga län borde500 RRV attper
kunna bedriva verksamheten till kostnad ärende.högst denna per

Korrelationsanalysen visar inte statistiskt säkerställtpå ett sam-
band mellan tidsåtgång och ärendevolym bilaga med2. kanDet
andra ord inte fastställas medenheter volymer arbetarstörreatt

effektivt.mer
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Om de 3 lantbruksenheter med färre 100än 300 ärenden hade-
kunnat sänka sina kostnader till kr/ärende,500 fanns det 1997 en
möjlig besparing göraatt 0,3 miljoner kr.om ca

Om samtliga de 6 lantbruksenheter har kostnaderav översom
500 kr/ärende, exklusive de lantbruksenheter3 med ärendemängd
under 100-300 ärenden, skulle gjort motsvarande sänkning av
handläggningskostnaden till 500 kr/ärende 1997, så hade det med-
fört möjlig besparing 1,4 miljoner kr.en om ca

Sammantaget innebär det alla län hadeatt kostnadom en per
ärende högst 500 kr, så skulle den totala kostnadenom minska
från nuvarande 11,1 miljoner kr till 9,4 miljoner kr för lant-ca
bruksenheternas administration Regionala stöd.av

Gruppen med färre 100än 300 ärenden har de högsta admi--
nistrativa kostnaderna Övrigaärende. län kan i dettaper avseende

med kostnader liknandeses som nivåen grupp även detom
inom finns variationer från 184 tillgruppen 995 kr/ärende. Det
finns ingen fallande tendens med ökat antal ärenden.

För fältkontroller förbrukas mellan 6 och 77 % den nedlagdaav
tiden. Andelen kostnader för fáltkontroll relativtär delstoren av
hanteringskostnaden och i vissa länutgör hälftenän hante-mer av
ringskostnaden. l övrigt uppvisar kostnaden för Fáltkontroll inte
någon fallande tendens med ökat antal ärenden.

Slutsatser

Det står klart det för Regionalaatt stödet så finns det kritisken
under 100 300 ärenden lantbruksenhet.massa Det finns så-per-

ledes stordriftsfördel i form positiven påverkan i formav en av
fallande tidsåtgång/ärende och administrativ kostnad/ärende när
antal ärenden ökar till denna Däremotgräns. visar materialet
någon fortsatt fallande ärendekostnad 300utöver ärenden.

En sänkning ärendekostnaden till 500 kr/ärende förav de 8 län
överstiger denna skulle förgränssom 1997 ha medfört bespa-en

ring 1,7 miljoner kr 15 %.om ca
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avseendeSammanfattande3.5 slutsatser
resursbehov

skillnaderStora

jordbruket uppvisar för år l997Handläggningen stöden tillav
lantbruksenheterna.variationer i resursâtgång mellan Dettastora

kan för-de integäller samtliga stöd. Variationerna såär attstora
Föreligger enbart år 1997med tillfälliga olikheterklaras utansom

grundläggande orsaker. granskningen harhar andra l om-enmer
Åt-vilka dessa orsakerfattande insats gjorts för klarlägga är.att

felaktigheter i läm-reducera eventuellagärder har vidtagits för att
Åtgärder erhållethar också vidtagits för justeranade uppgifter.

administrativa effekti-det skall belysa denstatistikunderlag, så att
rättvisande SiffrornaIantbruksenheternaviteten mellan sätt.ett

redovisadei tidigare avsnittredovisas här bygger detsom
för granskningenuppgifter ligger till grundmaterialet. De som

inte beräkna medfinns Resursförbättringar gåri bilaga att
siffror redovi-bedömning dock deexakthet. Enligt RRVs är som

storleksordningenmöjligaförsiktiga beräkningar densas av
Även omfattande kvalitetssäkringenresursförbättring. efter den

skillnaderna förkvarstår slutsatsen: är stora.

effektivitetSammanvägd administrativ

lantbruksenhet-effektivitet mellanjämföra administrativFör att
beräkningi ärendevolymer Enhar skillnader vägts samman.erna

för-lantbruksenhetrespektivehar gjorts hur mycket resurserav
resursförbruk-genomsnittligaeller mindre denbrukar änmer-

verkliga ärendevoly-respektive stödtyp.ningen i landet för Den
förmed denmultipliceratsstödtyp och länsstyrelse harmen per

den stödtypen.genomsnittliga tidsåtgången för Där-hela landet
sammansättningenpåhänsyn tagits till den strukturmed har av
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olika stödformer varje lantbruksenhet har. Resultatet har sedan
jämförts med respektive lantbruksenhets resursförbrukning per
stödform enligt de uppgifter RRV erhållit. Resultatet visas i figur
13 nedan. Staplar ovanför linjen visar på resursåtgångstörre änen
genomsnittet, medan staplar under linjen visar lägreen resurs-
åtgång genomsnittet.än

Figur 13.

Antaltimmar respektiveIantbruksenhetförbrukarsom utöverden
genomsnittligatidsåtgángenför administration stöd till jordbruket 1997.av
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Varje lantbruksenhet har olika omfattning respektivestor stöd-av
form. En analys stödform visar lantbruksenhet förper att en en
stödform kan uppnå hög administrativ effektivitet, medan denen
för stödform kan lägre. Deten annan nettoeffektenärvara av
dessa stödformer diagrammet beskriver. Resultatet visarsom ovan
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mycket skillna-detför alla stöd så är storaäven sammantagetatt
der mellan länen.

faktorerochYttre inre

kanorsaker,visar har flerafigur l3skillnaderDe grovtsomsom
faktorer bestårfaktorer.och inre Yttreiindelas två yttregrupper:

faktoreransökningar.mängden lnrestruktur ochjordbrukets avav
hanteringpersonalstruktur,befintligorganisation,består främst av

specialiseringbudgetdialog,säsongsvariationer, m.m.av
kan hänförasfunnit dede faktorerna har RRVAv attyttre som

antalet skiften, harochlänetstill jordbrukets struktur, såsom yta
således haärende. kanDetpå resursåtgångenviss påverkan peren

jämförelse mellan Iant-Videnskilda ärendet.påverkan det en
endast harstrukturjordbruketshar funnit,bruksenheterna RRV att

stödform.helavseendeför resursåtgångenliten påverkan enen
precise-vissanledning tillfinns detgäller miljöstödenVad det

för sig i denbehandlatsVarje miljöstöd har sammanväg-ring. var
undvikssnedvridningvilketfigurning 13, görgörs attovansom

olikai användningskillnaderfinns regionaladetatt avp.g.a.
skullevad resultatetjämförelse framräknademiljöstöd. Vi som

stöd.endamiljöstödenmedenbart räknadebli ettsommanom
mellan lant-inte relationenpåverkadeblev liten ochSkillnaden

kan finnasdetdock inte uteslutagårbruksenheterna. Det attatt
miljö-varianter inomdet finnsskillnadervissa ettsmärre attp.g.a.

Iantbruksenhet-spridning mellanolikaoch dessa kan hastöd att
gjord känslighets-grundvaldock, bl.a.bedömerRRV averna.

denpåverkaomfattning kaninte ianalys, detta någon störreatt
redovisningensammanvägda ovan.

kvali-högreframfört delantbruksenheter harFlera att p.g.a. en
lantbrukarnaservicenivå tillhögregranskningen ochitet en

Vi har inteärende.tidsåtgångskäl till ha högreskulle att pervara
lantbruksenheternasig frånmaterialkunnat erhålla något vare

lantbruksenheternasibeskriver kvalitetenfråneller SJV som
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handläggning eller i övrigt styrker detta påstående. Både SJVs
internrevision, RRV och EGs revisorer granskar kvaliteten
kontrollverksamheten. Sverige har jämförelsevis mycket lågen
nivå på sanktioner avseende felaktiga utbetalningar. Att kvalitets-
skillnader föreligger kan således inte påvisas. Om kvalitetsskillna-
der finns skulle det i så fall innebära olikartad behandlingen av
lantbrukarna, vilket inte kan uppfylla principen lika-anses om
behandling. Vi bedömer det inte sannoliktatt är det finns kvali-att
tetsskillnader betydelse.större Vi bedömer därförav kvalitets-att
överväganden inte behöver beaktas vid jämförelser mellan läns-
styrelser.

Den faktoryttre har den avgörande betydelsenmestsom är
jordbrukets storlek i länet, vilket i lantbruksenheternas verksamhet
speglas antalet ärenden. l ärendehanteringenav finns två olika
aspekter speglar vikten antalet ärenden.som Den detav är attena
för vissa stöd finns kritisk massa, under vilken ärendehante-en
ringen inte tillräckligtär effektiv. Den andra det finnsär att en
stordriftsfördel med ökat antalett ärenden.

Den kritiska visar för fyra stödformerattmassan Arealersätt--ning, ÖppetBiologisk mångfald, odlingslandskap och Regionala
stöd uppnår några lantbruksenheter inte sådan volym ären-att- en
dena kan hanteras med tillräcklig administrativ effektivitet. Orsak-

till kritisk finnsatt denen startkostnadären krävs förmassa som
handläggaatt ärenden överhuvudtaget. Startkostnaden består av

kostnader för upprätthålla den kompetensatt behövs, följa desom
krav EG och SJV ställer på rapporteringsom före utbetalningar,
skriva årsrapport m.m.

Kostnad för inte dennå kritiskaatt massan

Den kostnadextra uppkom år 1997 till följd någrasom lant-attav
bruksenheter inte når till den kritiska framgårupp massan av
tabell Sammantaget den kostnadenextra 6,7 miljoner krvar ca

1998:1477 SOU
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tör lantbruksenheter med ärendevolymer under den kritiska mas-
för dessa stödformer.san

Tabell Beräknad besparing för de jyra stödfornzer liggersom
under den kritiska berördavid lantbruksenhetermassan
1997

Stödform Kritisk Antal Beräknad extra
antal lantbruks- kostnad 1997,massa,

ärenden enheter miljoner kr

Areal- l 700 5 5,2
ersättning
Biologisk 300 6 l,0
mångfald
Öppet odlings- 500 2 0,2
landskap
Regionala 300 3 0,3
stöd

Summa 6,7- -

Vi har därmed inte hävdat det vidare skulle möjligtatt utan vara
tillgodogöra sig den nämnda kostnadenatt i form be-extra av en

sparing miljoner6,7 kr flytta ärendehanteringenattom ca genom
till lantbruksenhet eller lägga ned vissa lant-atten annan genom
bruksenheter och därigenom uppnå den kritiska Vi åter-massan.
kommer i avsnitt till4.1 överväganden åtgärder för nå denattom
kritiska massan.

Stordriftsfördelar

Några stödformer den karaktären ärendehandläggningenär attav
kan administreras allt effektivare ärendemängden ökar.när Stor-
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driñsfördelar har statistiskt säkerställts för fyra stödformer -Arealersättning, Natur- och kulturmiljöskydd, Flerårig vall och
Ekologisk odling. Stordriftsfördelar finns dock enligt RRVs
mening föräven andra stöd, sambandetäven inte statistisktärom
säkerställt.

Orsaken till sjunkande handläggningstid med ökat antal ären-
den det medär ökatatt antal ärendenett finns möjlighet atten
specialisera och rationalisera ärendehanteringen. För öka denatt
administrativa effektiviteten bör stordriftsfördelarna tilltas vara.

Inre faktorer

En del variationen istor lantbruksenheternas hanteringav ären-av
den förklaras inte stordriftsfördelar. l kvalitetssäkringsarbetet,av
bl.a. beträffande lantbruksenheter har ytterlighetsvärdensom

timmar/ärende, hart.ex. kunnat konstatera det finns antalatt ett
andra förklaringsfaktorer påverkat administrativ effektivitet.som

Besparingskrav har påverkat bemanningen och resurstilldelning
vid lantbruksenheterna vid övergången från lantbruksnämnder till
länsstyrelsen och därefter fram till 1997. Det väsentligtär hur
arbetet organiseras, d.v.s. i vilken grad specialisering ellersom
generalisering tillämpas. Kompetensen och motivationen hos per-
sonalen för genomföra stödarbetetatt faktorär framförsen som

mycket väsentlig. Andra orsaker i vilkensom är utsträckning som
personal har anställts för attjämna säsongsvariationerut hursamt
inlån personal från andra enheter har nyttjats.av Några län har
genomgått omfattande omorganisationer under år 1997 på-som
tagligt påverkat resursåtgången negativt. Sammantaget finns det
grund för detsäga finnsatt att skillnader mellan länsstyrelserstora
och mellan lantbruksenheter i styrningen och uppföljningen av
lantbruksenhetens verksamheter.

Dessa inre faktorer enligtutgör RRV vid sidan ärendemäng-av
den väsentliga förklaringsfaktorer till varför det så skillna-är stora
der mellan lantbruksenheterna. Dessa skillnader i inre faktorer
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mellan länen förändrar det finnsdock inte väsentligaslutsatsen att
stordriftsfördelar.

Kostnad för skillnaderstora

bedömerRRV det baserat år möjligt minskal997 äratt att
variationerna i resursåtgång och därmed sänkaärende kostna-per
derna inom flertalet lantbruksenheter. bedömer ungefärRRV att
hälften de lantbruksenheter för respektive stödtyp deharav som
högsta kostnaderna sänka ungefärärende bör kunna dem tillper
kostnadsnivån För medianlänet för stödformen. uppnå dettaFör att
måste således skillnaderna mellan lantbruksenheterna avseende
inre faktorer minska.

beräkning visar sänkningEn sådan stödform, exklu-att en per
sive den besparing vid de lantbruksenheter haangettssom ovan
stödformer under den kritiska kunnat medföra bespa-massan, en
ring enligt följande1997 tabell 5.
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Tabell Beräknad besparing ärendekostnaden sänkts tillom en
uppskattad möjlig kostnad/ärende 1997, exklusive be-

försparingen de /âzra stödfornzer ligger under densom
kritiska vid berörda lantbruksenhetermassan

Stödform Uppskattad Beräknad
möjlig kostnad/ besparing för
ärende, kr 1997, mkr

Arealersättning l 000 6,1
Durbidrag l 000 4,0
Biologisk mångfald l 500 l,6
Natur- och kulturmiljöstöd 3 000 2,0
Öppet odlingslandskap 900 5,1
Extensiv vall och skydds- 1 000 0,2
zoner
Fånggrödor

- -
Våtmarker och småvatten - -
Flerårig vallodling 300 2,0
Bruna bönor - -Utrotningshotade husdjurs-

.
raser
Ekologisk odling l 000 1,0
Regionala stöd 500 1,4
Strukturstöd

- -
Summa 23,4-

Denna besparing beräknas således ha kunnat resultera i 23,4 mil-
joner kr 1997. Totalt, inklusive besparingen för de fyra stödformer

ligger under den kritiska vid berördasom lantbruksenhet-massan
det 30,1 miljonerär kr.er,

Denna beräkning visar storleksordningen vad möjligtärsom
uppnå baseratatt på uppgifter gäller 1997, medan det intesom

nödvändigtvis dessa beloppär kan kommande år.som sparas
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Avslutningsvis

Skillnaderna i den administrativa effektiviteten för Kost-är stora.
naderna för hanteringen ökar också mellan och Enligt1996 1997.

beräkningar ökar administrationskostnadema med miljo-SJVs 48
kr från miljoner kr till miljoner296 år 1996 344 kr år 1997,ner -

miljoner hänförs till246 kr 1997 länsstyrelserna. admi-Devarav
nistrativa skärperkostnaderna ökar, vilket ytterligare kravet att
förbättra den administrativa effektiviteten.

variationerna för hanteringenSammantaget i resursåtgângenär
ärende alltför Variationerna inte kanså deärstora. stora, attper

förklaras med tillfälliga olikheter föreligger enbart år 1997.som
bedömer det finns åtgärder för öka denRRV skäl vidtaatt att att

administrativa effektiviteten.
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överväganden4 förslag tillom

åtgärder

RRV skall enligt uppdraget redovisa sin uppfattning förekom-om
skillnader i administrativsten effektivitet mellanav olika länssty-

relser vilka möjligheter detsamt finns effektivisera administra-att
tion och kontroll. Vår uppfattning skillnader i administrativom
effektivitet redovisar i avsnitt 3.5. Vad gäller möjligheter att
förbättra den administrativa effektiviteten det påär två punkter

finner anledning redovisasom överväganden förslag till åt-om
gärder.

Det finns anledning påpeka vad tidigareatt under avsnittsagt
1.3. Det finns avgränsningar i vi granskar interapporten; relevan-

och effektiviteten Övervägandeni existerande reglering.sen om
förenklingar regleringar, för miljöstöd, ingårLex. såledesav inte i
vårt uppdrag.

Den första punkten slutsatsenrör i avsnitt 3.5 vissa lant-att
bruksenheter för vissa stöd ligger under den kritiska ochmassan

kan reduceraatt den administrativa kostnadernaman med 6,7ca
miljoner kr årligen arbeta i nivå medatt eller ovanför dengenom
kritiska massan.

Den andra punkten slutsatsenrör i avsnitt 3.5 skillnaderna iatt
administrativ effektivitet mellan länsstyrelsernas lantbruksenheter

förär och börstor kunna reduceraatt kostnaderna medman ca
23,4 miljoner kr årligen sänka kostnaden foratt cirka hälf-genom

lantbruksenheternaten till medianlänets kostnadav for stöd-resp.
form. För uppnå detta måsteatt således skillnaderna mellan lant-
bruksenheterna avseende inre faktorer minska.

Siffrorna redovisas här bygger på det i tidigaresom avsnitt
redovisade materialet. Möjliga besparingar går inte beräknaatt
med exakthet. Enligt RRVs bedömning dock de siffrorär som re-
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storleksordningenmöjligadenförsiktiga beräkningardovisats av
enheter hanterarbildamöjliga besparingar. Genompå att som

ytterligare sänkastordriftsfördelarärenden kanvolymerstörre
effekt.dennaberäknatVi har intekostnaderna. närmare

överväganden nåför denåtgärder att4.1 om
kritiska massan

effektivtuppnåsvårighetervisar påTabell i avsnitt4 3.5 ettatt
ärende-alltför småföljdstödformer,för fyraarbetssätt en avsom
möjlig-kan tvåprinciplantbruksenheter. lmängder vid antalett

omfördelaenhet:ärendemängdenökaförheter övervägas att per
överföra samtligaellerlantbruksenhetstödform tillberörd annan

skallmöjlighetertvålantbruksenhet.till Dessauppgifter annan
besparingen.årligaden möjligasedan vägas mot

kritiskunderstigandemed stödLantbruksenheter4.1.1

massa

förstödformresursförbrukningensärskilt granskatharRRV per
kritiskastöd under denlantbruksenheter med någotsamtliga ll

massan.
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Tabell Län med ärendevolym understigande "kritisk massa"

Stödform BD K Z AB Y S AC X W U D
Areal x x x x xersättning
Blolog x x x x x xmångf
Öppet

x xodlings.
Regional-

x x Xstöd

Två lantbruksenheter har små volymer för enbart odlings-öppet
landskap respektive enbart för regionalstöd. Tillsammans för
dessa län merkostnadenär beräknad till högst 0,5 miljoner kr. För
fyra lantbruksenheter med enbart biologisk mångfald under den
kritiska beräknas merkostnaden uppgå till högstmassan 0,4 mil-
joner kr sammanlagd faktisk kostnad för all stödhanteringav om
25,8 miljoner kr. För övriga fem lantbruksenheter med arealersätt-
ning och något stöd understigande den kritiskaannatev. massan,
kan merkostnaden beräknas till 6,2 miljoner kr. För dessa fem
lantbruksenheter uppgick den kostnaden för stöd-sammantagna
hanteringen till 36,6 miljoner kr. Merkostnaden för små volymer
vid dessa enheter uppgick således till 17 %.

4.1.2 Omfördela berörd stödform till annan
lantbruksenhet

En omfördelning enskilda stödformer skulle innebära SAM-av att
blankettens ansökningar för dessa län skulle granskas tvâ lant-av
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vissabruksenheter. Alternativet kunna stödformerskulle attvara
behöver SAM-blanketten.sökas på särskild ansökan vid sidan av

Granskning ansökan två lantbruksenheter skulle med-av en
föra oklarheter för lantbrukarna med olika handläggare i skilda

falllän. Information och kontakter skulle i detta svåra att sam-
bliordna. Möjlighet samordna fáltkontroll skulle mindre.att

Alternativet med blanketter medför också problem.två Frånsett
problem merkostnader central och regional nivå foroch att
bryta SAM-blankettenden samordning denupp gemensammasom
medfört, skulle alternativet med två ansökningshandlingar även
medföra de tidigare nämnda problemen. skulle ytterli-Dessutom

effektförlust uppkomma behov ökad tid för regis-gare genom av
trering och formella kontroller ansökningshandlingar i stäl-tvåav
let för en.

bedömer därför omfördelning stödformer inteRRV att en ev. av
realistisk och därför inte behöver ytterligare.är övervägas

Överföra uppgifter4.1.3 samtliga till annan
lantbruksenhet

lantbruksenhet skulleföra samtliga uppgifter tillAtt över annan
innebära länsstyrelse avvecklas ellerverksamheten vid berördatt
kvarstår för rådgiv-till viss mindre del exempelvis med resurser-
ning, fältkontrollverksamhet hantering strukturfonds-församt av
stöd.

mindreframgått tidigare endast vid enheter medSom detär
överfö-volymer forjust arealersättning nämnvärd effektdär av en
kritiskring skulle kunna uppnås. de enheter ligger underFör som

effekt.andra stöd får överföring ingen nämnvärdmassa en
Granskningen visar det endast vid fyra länär störreatt som en

merkostnad knuten till små volymer finns.
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Tabell Merkostnad för stödfornzer vid små ärendevolymertre

Merkostnad mkr

arealersättning 4,4
biologisk mångfald 0,7
regionalstöd 0,2

Summa 5,3

Dessa fyra lantbruksenheter karaktäriseras de förävenattav
övriga stöd har relativt små ärendevolymer och därvid ligger en
klart högre kostnad medianvärdet.än För andra stöd vid dessa
lantbruksenheter bedömer RRV det möjligt kunna sänkaattvara
ärendekostnaden stordrift vid mottagande lantbruksenhet.genom
RRV bedömer det därvid möjligt uppnå mediankostnadatt per
stöd, vilket skulle beräknad minskning totalt 4,4 miljo-ge en av

Sammantaget kan därmed merkostnaden förner. inte beaktaatt
stordriftslördelar överföra uppgiften jordbruksstödatt frångenom
dessa enheter till andra lantbruksenheter beräknas till 9,7 miljo-ca

kr. Detta skall denvägas totala resursförbrukningenner mot om
31,4 miljoner kr vid dessa enheter.

Den principiella invändningen föra samtligamot överatt upp-
gifter till lantbruksenhet dettaär bryterannan att sättman upp
länsstyrelsens samlade Detta samlade viktigäransvar. ansvar en
princip för den samlade länsförvaltningen.

dessaFör fyra län har resursminskning således betydelseen
för lantbruksadministrationen helhetmen relativtärsom summan

liten. Det finns därför, enligt RRVs bedömning, inte anledning att
nedläggningöverväga enskilda lantbruksenheter inteav om man

samtidigt andra förändringargör det gällernär organisation och
styrning lantbruksenheterna.av
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Åtgärder skillnaderna mellanför minska4.2 att
Iantbruksenheter

mellan lantbruksenhet-skillnadernaavsnitt konstaterarl 3.5 att
med miljo-kostnaderna 23,4för kan reduceraManär stor. caerna

för cirka hälften lant-sänka kostnadenårligenkr att avgenomner
stödform.kostnad förmedianlänetsbruksenheterna till resp.

minskaavsnitti dettaSamtliga åtgärder Övervägs attavsersom
verksamhe-uppföljningöka styrning ochskillnader att avgenom

kan öka denåtgärderfinns sannolikt andraDet typerten. somav
bedömer dengenerellt.administrativa effektiviteten RRV att

fakto-skillnaderna i de inreför minskaväsentligaste åtgärden att
likformig-för uppnåuppföljningöka styrning och attär attrerna

jordbrukarebehandlinghandläggning, kvalitet ochhet i av

från SJVstödoch ökatUtökat kunskapsutbyte4.2.1

årligen faststäl-uppföljningstyrning och SJVökaEtt ärsätt attatt
ärende i stödformhandlägganonnalkostnader förler ettatt resp.

lantbruksenhetfördärefter låta dessaoch samtutgöra resp.norm
ochlantbruksenheternamellanför ökat kunskapsutbytearrangera

och tillsyn.lT-stöd, rådgivningi formöka stödet från SJV av
dettalösningar bör påeffektivaGoda och administrativt sätt

kunna fungeranormalkostnaden börkunna få spridning och som
kommervägledande för handläggningen. Därutöver sanno-norm

fungerandesig leda till bättrelikt kunskapsutbytet i att samver-en
ochlantbruksenheternamellankan mellan Iantbruksenheter och

SJV.
berorinitialt.dock öka, åtminstone DetKostnaden kommer att

detnormalkostnader ochframkunskapsutbytet för att taatt
få normalkost-utökade Attfrån kräverökade stödet SJV resurser.

och rättvisaaccepterade styrandenader generellt sär-utan attsom
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skilda resurshänsyn till skillnader itas länets struktur kommer inte
kunna skeatt svårigheter.utan Tar å andra sidan sådana hän-man
till skillnader i struktur, riskerarsyn redan inledningsvisattman

minska möjligheterna få nettobesparing.att en
lncitamentet idagär relativt för lantbruksenhetsvagt resp. att

förändra sin handläggning för öka den administrativaatt effektivi-
lncitamentet förändrasteten. inte i grunden detta alterna-genom

tiv. Därutöver ledningenär för lantbruksenheterna begränsade i
sitt mandat sin verksamhet.att styra Vi redogjorde i avsnitt 3.5 för
de faktorer orsakenär till skillnadernasom stora mellan lantbruks-
enheterna. Till del de orsakadeär lantbruksenheternaen att ärav

del länsförvaltning. Det högst rimligten ärav en länsled-att resp.
ningen fortsättningsvisäven kommer och fördelaatt styra resurser
till lantbruksenhet utifrån länsstyrelsens samlade unika behov,
inte främst för maximera denatt administrativa effektiviteten vid

lantbruksenhet. RRV bedömer detresp. svårtär realiseraatt att en
väsentlig besparing denna ökad styrningtyp ochgenom av upp-
följning.

4.2.2 SJV för resursfördelningen tillansvarar
lantbruksenheterna

Ett sätt styrningengöraatt och uppföljningen effektiv är attmer
SJV för fördelaansvaret tillge att lantbruksenhetresurserna resp.

givet fördelningsmodell gör resurstilldelningenen att blir för-som
utsägbar och jämförbar mellan länsstyrelser.

Även sådan styrning och uppföljning förutsätteren SJVatt tar
fram normalkostnader för handlägga ärende iatt stödformett resp.
och kunskapsutbyte mellan lantbruksenheterna beräknar vadsamt
det kostar med ökade insatser från SJV i form budgetering,av
uppföljning, lT-stöd, rådgivning och tillsyn. Kostnaden kommer

i dettaäven alternativ öka initialt då kunskapsutbytet,att att ta
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fram normalkostnader och ökat stöd från kräver utökadeSJV

resurser.
lncitamenten starkare och möjligheterna få normalkost-är att

nader accepterade styrande och rättvisa iäven är större änsom
Förhållande till alternativet Fördelen förhållande4.2.1. i till 4.2.1

dessutom för administrativ effektivitet kvalitetochär att ansvaret
i handläggningen inte längre blir uppdelat mellan länsstyrelse och
SJV, med den suboptimering sådan uppdelning innebär. RRVen
bedömer samlat för resursfördelningen kombineratatt ett ansvar
med de möjligheter lantbruksenheternastörre att styra som rege-
ringen nyligen beslutat det möjligtSJV, realiseragör attge en
väsentlig besparing.

Den principiella invändningen detta bryterär sättatt man
länsstyrelsens samlade För både resurstilldelning ochupp ansvar

för sina verksamheter. samlade viktig principDetta äransvar en
för den samlade länsförvaltningen.

4.2.3 Regional SJVorganisation vid

Ett styrningen uppföljningen effektivochsätt göra äratt attmer
förändra organisationen för optimera handläggning och kon-att
troll EU-stödet till jordbruket. kan ske konsta-Detta attav genom
terade stordriftsfördelar tillvaratas och enheter med volymerstörre
bildas. skulle sannolikt innebäraDet antalet regionala enheteratt
minskades till kanske under centralmyndigheten8 10 SJV.-
Kopplingen till länsstyrelsen skulle också försvinna vid sådanen
optimering eftersom det inte kunnat denpåvisas denatt gynnar
administrativa effektivitet i handläggningen vid lantbruksenhet-

hindrar fortsatt lokaliseringInget till länsstyrelsen, mederna. en
denna värdmyndighet.som

bedömerRRV detta alternativ med renodlad organisationatt en
jordbruksstödet det möjligt realisera ytterligare bespa-gör attav

ringar i förhållande till alternativet Vi bedömer det möjligt4.2.2.
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uppnå besparingaratt både de 5,3 miljoner kr och de 23,4om
miljoner kr beräknat enligt avsnitt 3.5.som Det därutöverär
först i detta alternativ det finns möjlighet egentligen realiseraatt
stordriftsfördelarna. En viss ökning SJVs för ledning,av resurser
stöd och uppföljning skulle Åsannolikt erfordras. andra sidan
skulle för IT-utveckling och samrådresurserna med länsstyrel-

kunna minskas.serna
För få tillräckligt underlagatt för denna förändringtyp krävsav
analys belyser sambandenen mellan lantbruksenheternassom och

länsstyrelsernas arbete i Förhållande till sambanden mellan lant-
bruksenheterna och SJV. Det kanske främst gäller de eventuella
sambanden mellan miljöstödet och miljöarbetet vid länsstyrelsen.
Arealstödet och djurbidrag har sannolikt inte viktiga samband
med länsstyrelsens övriga verksamhet. Statistikutbyte förutsätter
inte organisation. Hantering strukturfondsstödgemensam börav
till del sannolikt kvar vid länsstyrelsen då denna verksamhetvara
har samband med strukturfondsadministrationen i övrigt.

4.3 Sammanvägning

RRV skall enligt uppdraget redovisa sin uppfattning förekom-om
skillnader isten administrativ effektivitetav mellan olika länssty-

relser möjligheternaävensamt effektivisera administrationatt och
kontroll.

Vår uppfattning skillnader i administrativ effektivitetom redo-
visar i avsnitt 3.5. Vi de för förär kunnaatt läm-storaanser att

åtgärd.utannas
Vad gäller möjligheter förbättra den administrativaatt effekti-

viteten har här redovisat överväganden baserat vårt underlag.
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KOMNIISSIONENEUROPEISKA
GENERALDIREKTORAT VI

ORDBRUKJ

räkenskaperEUGFJgodkännandeochGranskningVI-A.I-3 :sav

Bryssel den
VI/5331/98-SV

FÖR AVATTESTERINGENRIKTLINJER
RÄKENSKAPERUTBETALNINGSSTÄLLENSEUGFJ:s

andraÄrende: uppgifter tillDelegering998Riktlinje avnr -
enheterellerorgan

INLEDNING

organi-andrauppgifter tilldelegeringbehandlasinledningdennaI av
utbetalningsställets regio-tillellerutbetalningsställetutanförsationer

övervakningkontroll ochomfattarRiktlinjenlokalkontor.nal- eller av
lämpligt Dennapåfungerar sätt.enhetereller ettdessa andraatt organ

detochutbetalningsställetutförasskallövervakningkontroll och av
attesteringsorganet.utförasskallgranskningsarbetetefterföljande av

och enheterandraanvänder sigmedlemsstaterSamtliga ge-organav
och/ellergodkännandefunktionendelarhela ellerdelegeraatt avnom

bidragssökandesdebero påkanfunktionen.tekniska Dettaden geogra-
behovetoch påhistoriska strukturerbefintligafiska utbredning, spe-av

andraanvändandetharmedlemsstatersamtligacialistkimskap. I or-av
problem.orsakatlokalkontorelleroch regional-gan

ändamålsenligaför detUtbetalningsstället systemupprättasattansvarar
dele-uppgifter harvilkaenheter tillochför kontroll de andra organav

dockattesteringsorganetmåsteattesteringsrapportsinIgerats. rappor-
eller lokal-regional-ochandraverksamhet dessadentera organom

kontor bedrivit.
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FÖRORDNINGEN

skall attesteringsorganet1663/95EGförordningartikel 3.3 iEnligt nr
ackredite-beträffavadsärskiltutbetalningsställets rutiner,"ange om

gemenskapsreglemagarantiertillräckligakan attringskriterierna, ge
fonden ...".bekostasskallverksamhetförföljs avsom

vill-viktigastede1663/95förordningtillbilaganpunkt i4I angesnr
avdel-ellertill andrauppgifterdelegeringenrörandekoren organav

nedan.punkt 5behandlas ivillkorenochningar. Vart ett av
GRUNDPRINCIP

grundläggandedeutförandetför treUtbetalningsstället avansvarar
godkännande,utgifter:garantisektionsEUGFJrörandefunktionerna :s

delege-väljautbetalningsställe kan attEttredovisning.ochutbetalning
tekniskadenoch/ellergodkännandefimlctionendelarellerhela avra

hoskvarståruppgifterdelegeradeför dessafunktionen, ansvaretmen
attesterandedet organetuttalandeutbetalningsstället. Det avges avsom

andradessaverksamhet utövatsdenomfatta organmåste även avsom
eller enheter.

DELEGERINGAVTYPEROLIKA4.

till:delegerasUppgifter kan

lig-utbetalningsstället,delAndra enheter utgör sommenen avsom
påkontorofta sådanafinnshuvudkontor. Detolikautanför dessger

tilläm-interisk rutinerfinnsnivå.lokal Det attoch/ellerregional en
huvudkontoretnödvändigt göroch detenhetligt attärpå sättettpas

uppföljningar.noggranna

utbetalningsställetunderställdadirektinteAndra ärorgan som -
andraunderlyderkantredje Dessa utgörasparter. somorganav

detbådemyndigheter,lokala närellerregionalaunderministerier,
funktio-tekniskagälleroch detgodkännandefunktionengäller när

delegeradeÄven desäkerställautbetalningsställethär måste attner.
riktigtutförs påuppgifterna sätt.ett

VI/636/97 idokumentdet finns ärvid tullväsenMed förhållanden som
bilagan.
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VÄSENTLIGA PUNKTER VID5.
UPPGIFTSDELEGERINGEN

måsteskyldigheteruppgifter ochandra5.1 i Dessa organs
och gransk-kontrollbeträffandesärskilttydligt,definieras

följs.gemenskapsreglernaning attav

enheterandra5.1.1

detal-utarbetautbetalningsställetbörlokala kontorregionala ochFöre
försäkra sigskall tillämpa, attdessa enheter samtjerade rutiner omsom

under helabörkontoretcentralavid detföljs. Ledningende verkligen
revi-den internaindirektkontroller,genomföraåret även genom

följs.anvisningar Detochriktlinjergranskningsionsenhetens attav
enhetligtsker på sätt.tillämpningen ettmåste attgaranteras

andra1 organ

måstedem. Devad krävsexaktmåsteandraDe veta avsomorganen
Des-skall tillämpas.förordningarrelevantasamtligahurinformeras om

säkerställerrutinerändamålsenliga internahamåste även somsa organ
utförs påövervakning,ochkontrollinklusiveinstruktioner,samtligaatt

fastställasbörrutinerpersonal.berörd Dessasamtligkorrekt sättett av
utbetalningsstället.medöverenskommelseefter

tydligtböransvarsområdendet andraochUtbetalningsstället organets
Informelladokument.lämpligt överens-ellerprotokolli annatettanges

betydelseavgörandegodtas. överens-Det attkan intekommelser är av
för internenheterutbetalningsställetssåvälkommelsen garanterar att
de övrigatillfår tillgångrevisionenheter fördessrevision externsom

regelbudet-börledningenhögstaoch rutiner. Dendokumentorganens
tilläm-protokollethuroftaremöjligenår, överminst gång seperen -

uppgiftertilltillgånghakommerUtbetalningsställets ledning attpas.
övervakning dessdenverksamhetde andra perso-genomorganensom

iakttagelser, i derevisionsenhetsdess internanal genomför och genom
till detillgångskall ha direktdennafall har överenskommitsdå det att

undantagsfall inteutbetalningsstället iandra handlingar. Omorganens
fristå-protokollet föreskrivastillgång det ihar sådan direkt måste att en

uttalande förochrevisionsberättelserende granskningsenhet ettgenom
försäkrannödvändigadendet skall lämnaaktuella EUGFJ -året attom

dele-med avseende på detillfredsställandedet fungerarandra organet
beaktas dårekommendationer börgerade uppgifterna. Revisorernas ett

fram.avtal förhandlasnytt
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bevis för dettill tillräckligahar tillgånginteattesteringsorganet attOm
avseendebl.a. detillfredsställandefimgerar påandra sätt,ettorganet

anmärkningarkvalitet, måsteantal ochkontrollemas görasgenomförda
redovisning.utbetalningsställetsvid attesteringen av

tillgång kaneffektivamåste till systemhaii Organen5.2 som
på tillfredsstäl-uppgiftersinafullföljer ettdesäkerställa att

lande sätt.

följamåsteuppgifter har delegeratsvilkatillellerenheterDe organ
beträffande:synnerhet1663/95, iförordningdelartillämpliga nrav

Funktionsuppdelning.-
Skriftliga rutiner.-

checklistor.Användande av-
Ändamålsenliga datorsäkerhet.kontrollerdatoriserade samt-

undersökningar.fysiskaochkontrollerAdministrativa-

utfärdarinstruktionerdeutbetalningsställetåligger att,Det mangenom
säkerställa5.1.1,kontroller se attochövervakningoch genom
lokala kontor.regionala ochvid dessinförtsharändamålsenliga system

så harprotokollet ochutbetalningsställetskallVidare omgenom -
se 5.1.2revisionsenheteroch andrainternaöverenskommits genom-

Attesterings-de andravidfalletsåsäkerställa även äratt organen.
och idessaändamålsenligautvärdera hur systemärmåsteorganen

utvärdering.dennaresultatenlämnaattesteringsrapporten av

utbetalningsställetförmåste bekräftauttryckligen5.3 Organeniii
beskriva sinauppgifter ochfullföljer sinafaktiskdeatt ar-

betsmetoder.

friståendeutfärdatskriftligt intygårligtbör skeDetta ett av engenom
och vid detutbetalningsställetvidledningenrevisionsenhet. Högsta

delegerats bör,till vilket uppgifter mötasnämnts re-ovan,somorgan
fortskrider.verksamheten Detgelbundet för hur avgör-äröveratt avse

kvartalsvisaregelbundna t.ex.påande betydelse intyget baserasatt
överläm-måstedet omfattar hela EUGFJ-året. Intygetochrapporter att

dåhänsyn till dettid, kani god så attesteringsorganet taatt mannas
utbetal-samtligabedömer utbetalningsställets förmåga attatt garantera

med gemenskapslagstiflningen.ningar i enlighetgörs
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förelig-nödvändiga intygenfastställa demåsteAttesteringsorganen att
utbetalningsstället skall kunnatillräckliga föroch de är attatt ga-ger

gemenskapslag-medenlighetiutbetalningarsamtliga görsrantera att
stiftningen.

regionalatilldelegeratshargäller uppgifterdetObservera näratt som
tillfredsstäl-de sköts påförerhålls garantin ettkontoreller lokala att

och in-för övervakningrutinernanormalade internalande sätt genom
granskning.tern

infor-tidoch imåste regelbundet rättUtbetalningsstället5.3 iv
så hän-kontrollerna,utförda attderesultaten avommeras

kontroller hartillräckligatillalltid kan tas genom-omsyn
Debidragsansökan.rörandefattasbeslutinnanförts ge-en
check-detalj iibeskrivasskallkontrollernanomförda en

bidragsansökan,varjemedföljerlista eller rapport som
så lämpligt, ieller, när ärbidragsansökningar engrupp av

ät-regleringsår. skallRapportenomfattar ettrapport som
bifallitsbidragsansökningardeintyg attföljas ett somavav
utfördaför detredogörelsestödtillberättigade samtär en

någonOmavgränsningar.ochomfattningarbetets natur,
fullständig,inte utankontroll äradministrativfysisk eller

utvaldaskall deansökningarna,urvalgenomförs för ett av
beskrivas samturvalsmetodenidentifieras,ansökningarna

åt-ochinspektionsresultatenlämnasinformation omom
ochavvikelseranledningvidtagits medgärder avsom

lämnasdokumentationverifieradeDenoegentligheter. som
tillräcklig för garanteraattutbetalningsstället skalltill vara

deutförtshar attkontrollererforderligasamtligaatt av
tillberättigarverkligenbidragsansökningarnagodkända

stöd.

någonfördelegeratsuppgifter hartill vilka attSamtliga ansvararorgan
redo-kontrollresultat måsteSamtligagenomförs.form kontrollerav

börDetdatoriserateller ipappersformvisas, antingen i system.ett an-
genomfört kontrollen.harges vem som

medoch kommaenheter,Utbetalningsstället bör instruera sina överens
följ ande:de andra organen, om

kontroller skall utföras.Antalet som-
tillämpligariskanalysen iförskall användasVilka kriterier som-

fall.
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omfattning.Kontrollernas-
träffasböröverenskommelserutformningRapporteringen enom-

de viktigasteförfinns bevisdetde fall dåför attstandardrapport
genomförts.kontrollerna har

utbetalningsstället.tillställasskalldåtidpunktDen rapporterna-
kontrollerna.uppföljningochUtvärdering av-

tvistefrågor.hanteringförRutiner av-

utbetalningsstället kommertill attkontrollresultaten rapporterasHur
strukturadministrativamedlemsstatsrespektiveberoende påvariera

ytterlighetsfal-detgäller. Idetstödordningvilkenpåberoendeoch ena
och iutbetalningsställettillkontrollresultat rapporterassamtligalet kan

EUGFJ-årmedräckadetytterlighetsfall kan rapport perannat enett
tillväga-lämpligastediskussionernaVidodlingssäsong.eller omper

bedömning attorganetutbetalningsställetskommer varagångssätt av
skickaskontrollrapporternasammanfattningendastväsentlig. Om aven

nårinformation inteväsentligriskdetfinnsutbetalningsstället atttill en
utbetalningsställena.tillfram

säker-utbetalningsställets attdetminnethållas i ärmåste att ansvarDet
gemenskapslagstiftningen.medutgifterna överensstämmerställa att

andradetmed organetdärför kommabör överensUtbetalningsstället
till dettarapporteringsformat anpassatär ansvar.ett somom

kontroll-används förutvärdera detbör systernAttesteringsorganet som
sinaredovisningsrapporten rapporteraårligadenoch i omrapporterna

iakttagelser.

angåendedokumentationförvararandradeOm5.3 v organen
kon-utfördaoch debidragsansökningarnagodkändade

utbetalningsstället ut-ochbåda dessaskalltrollerna organ
registrerasdetdelssäkerställa attförrutinerarbeta att var

forväsentligsig ärbefinnerdokumentationden en-som
ochgjortutbetalningsstället harutbetalningarskilda som

for in-tillgängligdokumentation kan görasdennadels att
från så-på begärankontorpå utbetalningsställetsspektion

skulle ha rättnormaltsådanaellerpersonaldan organ som
sådan personalTilldokumentation.sådaninspekteraatt

sådana hör:och organ

bi-handläggerpå utbetalningsställetpersonalDen som-
dragsansökan.

revisionsenhet.internaUtbetalningsställets-



1998:147SOU Bilaga 3 215

årsredogö-Det utbetalningsställetsattesterarorgan som-
relse.

fråntjänstemän gemenskapen.Bemyndigade-

börreferenssystem hos de andraoch övrigaNumrering mot-organen
utbetalningsstället. dokumentationenanvänds Omdemsvara som av

enkelt kunna konstaterasutbetalningsstället måste detskickas tillinte
befinnerdenna dokumentation sig.var

utbetalningarfor samtligaUtbetalningsstället ansvarigt görs.är som
utbetalningsstället regel-personal frånöverenskommits börOm så

stårför rutinerna iandrabundet besöka det prövaorganet att om
förordningar.sektoriella Manmed föregripande ochöverensstämmelse

bekräftakvalitet ochgenomförda kontrollernasdebör utvärderaäven
iförordningslcraven. Omkontroller verkligenantalet motsvararatt

direkt åtkomst, måsteharutbetalningsstället inteundantagsfall man
fristående revisionsorgan. Attest-uppgifter viainhämta sådana ett

till-utbetalningsstället påförvissa sigmåsteeringsorganet ettattom
tvek-kvalitet.antal och Omkontrollernasutvärderarfredsställande sätt

detta attesteringsrapporten.måste isamheter föreligger anges
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