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statsrådetTill Maj-Inger Klingvall

utgångspunkt frånMed regeringens direktiv den juni26 I997av
1997:94dir startade organisationskommittén sitt arbete i augusti

Utredningens1997. uppgift har varit förbereda och genomföraatt
bildandet Västra Götalands läns allmänna försäkringskassaav ge-

sammanläggning försäkringskassorna i Bohuslän,nom en av
Älvsborgs län, Göteborg och Skaraborgs län. Den försäkrings-nya

bildas januarikassan l 1999.o m
Utredningen har letts utredningssekreteraren Ulla Yav

Gustafsson Ledamöter har varit ombudsmannens. Hasse
Andersson marknadschefens, Lars-Gunnar riks-Boström m,
dagsledamoten Marianne Carlström f.d. riksdagsledamotens,

Eriksson fp, informationschefenEva Per Gustafsson lant-c,
brukaren Bengt Johansson riksdagsledamotenm, Lennart

riksdagsledamoten SkårvikNilsson s, Kenth fp f.d.samt om-
budsmannen Leif Them s. Sakkunniga i utredningen har varit ut-
redningschefen Göran Geiryd, Försäkringskasseförbundet, och en-
hetschefen Bertil Thorslund, Riksförsäkringsverket. Ombudsman-

Ulf Dragovski, Försäkringsanställdas förbund och Helenanen
SverigesPersson, akademikers Centralorganisation har varit ex-

Sekreterare i utredningen har varit planeringsledarenperter.
Carina Krantz Rönnqvist.
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Sammanfattning1

januari 1999 bildas Västra Götalands läns allmänna försäk-Den l
sammanläggning försäkringskassorna iringskassa genom en av

Älvsborgs län, Göteborg och Skaraborgs län.Bohuslän,
Ijuni 1997 tillsattes organisationskommitté för atten rege-

ringens uppdrag förbereda och genomföra sammanläggningen. De
berörda försäkringskassornas presidier hade före det ini-eget
tiativ samarbete inför förmodad sammanläggning.startat ett en

förhållningssättBland plattform förannat antogs en gemensam
och arbetsmetoder i förberedelserna.

En varit fyraambition har de försäkringskassornas verk-att ur
tillvaratasamheter det bästa och finna den femte lösningen. Ett

omfattande kartläggningsarbete likheter skillnaderoch i de fyraav
försäkringskassoma har därför genomförts.

medarbetareEtt antal har varit engagerade i förberedelse-stort
Påarbetet. initiativ har kommittén särskilt uppmärksammateget

förtroendemannarollen.
Organisationskommittén har ställt sig bakom övergripandeen

organisationsplan försäkringskassan.för den Länskontoretnya
Borås.centralkontoret förläggs enligt regeringens direktiv till En

administrativ enhet inrättas i Lidköping för Iönehantering, ekono-
misk redovisning och inköp/upphandling.

Kommittén vidare fasthar slagit riktlinjer för bemannings-
arbetet, vilka bedömningsgrunder ska gälla i rekryterings-a som
och placeringsarbetet. Det kommer finnas drygt 2 200 med-att
arbetare försäkringskassan ingången åri den vid 1999. Canya av
240 vid centralkontor övrigaoch funk-personer gemensamma
tioner har betraktats direkt berörda sammanläggningenVidsom av
det länskontoret och övriga funktioner har in-nya gemensamma
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detharsammanläggningenGenombefattningar.150rättats ca
Hittillsförsäkringsverksamheten.förstärkaskapats attutrymmeett

55de drygtnågotvidplaceraskunnatmedarbetare90-tal avhar ett
lokalkontoren.

kdenenligtförsökbedrivsGötaland sVästra treInom
försöks-angelägenKommittén attärSOCSAM-lagstiftningen. om

ocksåDetår 2002.med ärochtillförlängs ange-verksamheten
såändras ävenvalbarhetsbestämmelserna att urpersonerläget att

försäkrings-väljassocialförsäkringsnämnder kan representeraatt
styrelser.beställarförbundensikassan

försäkringskassornatillmedeltilldelning somdenGenom av
förstärkningar även1999 samtförbudgetpropositioneniaviseras

verk-sinkunnaförsäkringskassan startadenbedöms1998för nya
omständigheter.ekonomiskagodarelativtundersamhet
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Uppdraget2

direktivUtredningens2.1

organisationskommittéregeringenIjuni 1997 uppdrog atten
försäkringskassa i Västragenomföra bildandetförbereda och av en

januari dir 1997:94.Götaland den 1999lm0
avsågsamordna arbetet med bildandet vadKommittén skulle

och arbetsformer och framorganisation, bemanning, kompetens ta
den kassan. I uppdraget ingickunderlag för resursbehov för nya

direktör.rekryteraäven att
centralkontoret skullegivna förutsättningarSom attangavs

Borås administrativförläggas viss stödverksamhettill attsamt
skulle för-viss försäkringsadministration 20 30 personereller -

kunde frigörasläggas till Lidköping. Resurser genom sam-som
för bespa-manläggningen bedömdes kunna användas mötaatt

ringskrav för den kassan.nya

2.2 Bakgrund

särskildRegeringen lämnade i december 1996 uppdraget ut-en
samrådredare i med Riksförsäkringsverket, de allmänna för-alt

Älvsborgssäkringskassorna i Bohuslän, län, Skaraborgs län och
Göteborgs stad Försäkringskasseförbundet förberedasamt en
sammanläggning försäkringskassornade nämnda tillav en gemen

försäkringskassa förallmän Västra Götaland. Utredaren före-sam
i sin försäkringskassanslog skulle bildas den januarilrapport att

1999 och organisationskommitté skulle tillsättas.att en
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1996under höstenredanhadeförsäkringskassornafyraDe
presidie-hadeStyrelsernaförberedelsearbete.intensivtettstartat

inter-karaktärenfickfebruari 1997medfrån ochträffar avsom
kassornafyradeförbeslutadesBlrimstyrelse. gemensamatt ena

förredanframskullesatsningarmål ochmed tasverksamhetsplan
uppdragetdirektörerförsäkringskassornas attfickVidare1998.

angelägnaprojekttilldirektivochbemannaorganisera, som varge
sig iorganiseradeDirektörerna styr-sammanläggning.inför enen

tillfungerade framStyrgruppenarbetet.ledningenför avgrupp
kassandenförledningentillträdandedå den1998 nyasommaren

planeringsansvaret.övertog
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Några utgångspunkter i arbetet3

1998 utfördes iförberedelser skedde fram tillAlla som sommaren
direktörerna i utgjorde led-projektorganisation där styrgruppenen

tjänstemannanivå. olika fokus led-Processgrupper medning
stöd-organisation-kärnverksamhet hade för uppdragning- ansvar

område.utredningar inom varje urvaltill antal Ettstortett av
för kommittén.utredningarna har presenterats

fyra försäkringskassomas verk-En ambition har varit deatt ur
samheter tillvarata bästa och finna den "femte lösningen. Uti-det
från tid kraft kartläggnings-det har mycket och ägnatssynsättet
arbete. Sammanlagt har femtiotal utredningar gjorts och i allaett

frånutredningar har funnits representation ochdet var en av
kassorna.

En plattform för sammanläggningen för-antogsgemensam av
förhåll-säkringskassornas presidier hösten 1996. Det övergripande

såskulleningssättet innebar den kassan goda förutsätt-att nya ges
ningar för sin verksamhet möjligt. Som möjliggöravägar attsom
detta attangavs

"utifrån grundläggande värderingar tillvara dettagemensamma
bästa hos respektive kassa ha ambitionen byggasamt att en
framtidskassa med metoder och arbetssätt 2000-mötersom nya
talets kunders krav socialförsäkringsadministration
positivt delta i det samverkansarbetetgemensamma
inordna allt utvecklingsarbete i kassan betydelse i deav gemen-

ansträngningarnasamma
lära känna de andra kassornas klimat, arbetsrutiner m m genom
arbetsbyten, nätverksarbete m m
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aktiviteterinte minstolika sätt gemensammagenom ---
anställdaochförtroendevaldainformeraenhetligtochsnabbt

processen".pågåendedenom

kom-tilladjungeradevarithardirektörerFörsäkringskassornas
mittén.

organisa-informationspridaangelägetvaritharDet att om
iförändringsarbetetochställningstaganden stort.tionskommitténs
konti-medarbetarnachefer harviainformationmuntligFörutom

1998Under hösten öppna-nyhetsbrev.nuerligt informerats genom
tillmöjlighetförsäkringskassandenförledningende ennya

naturligtfrågor harflestaDeintranätet.viasvar","frågor och nog
organisationsförändringen.handlat om

Kommitténharuppmärksamhet ävenrönts externt.Viss ge-
lämnadesinformation1997 däroktoberipressträffnomförde en

vårenunderBeslutensammanläggningen.föreståendedenom
iredovisadeslokaliseringarochorganisation ett1998 press-om

meddelande.
Försäkringsanställ-organisationerna,fackligadeSamråd med
CentralorganisationakademikersSverigesochförbund FFdas

varitorganisationernanivå skettcentralSACO har attgenom
kommittén.tillknutnarepresenterade expertergenom

VästrainterrimstyrelserinrättatharorganisationernaBåda
ochinformationsmottagarevaritharGötalandsnivå. Styrelserna

kassanför denvillkordärsammanhangdeiförhandlingsparter nya
funge-samarbetetharansträngningarömsesidigaMedavhandlats.

brådskan imycket gott trots processen.rat
sinlämnadeochkommitténfebruari I998itillskrevSACO syn
FFbemanningsarbetet.ibeakta ut-viktigasärskiltfaktorer att

sammanläggningsarbetct,förhandlingsprogramarbetade somett
kommittén.förredovisats

sigMullsjö kommunerHabo och attPå grund motsatteattav
ochJönköpings läntillfördesiställetGötaland ochingå i Västra

dessa kom-iIokalkontorenträffatsavtallandsting har attett om
försäkringskasszallmännaJönköpings länstillförs m0muner

styrelserna förmellanslutitsAvtalet har1999.januaril
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försäkringskassa Jönköpingsläns allmänna respektiveSkaraborgs
försäkringskassa.läns allmänna
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4 Organisation och arbetsformer

Befolkning4.1 och socialförsäkring i
Västra Götaland

bildadesVästra Götalands län den l januari 1998 genom en sam-
Älvsborgs-manläggning Göteborgs och Bohus län, och Skara-av

borgs län. januari 1999 bildas Götalandsregionen.Den l Västra
I Västra Götaland bor omkring miljoner människor.1,5 Drygt

hälften kvadratkilometerlänets 23.000 mark täcks skog ochav av
fjärdedel jordbruksmark. länets26 49 kommunernästan ären av

invånare.har färre l5.000 GöteborgStörsta stad med drygtän är
invånare.450.000

åldersstrukturBefolkningens med riketsstämmer överens men
mellan kommunerna finns skillnader. När det gäller arbets-stora
löshet följer länet helhet i riket. Den arbets-öppnastort settsom
lösheten i uppgårVästra Götaland till och4,7 andelenprocent per-

procent.i åtgärder 2,8 Men här finns väsentligaär ävensoner
skillnader mellan kommuner och, inom Göteborg, mellan stads-
delar. Göteborg något invandrarstad. fjärdedelNästanär av en en
22,8 befolkningenprocent har utländsk anknytning, i vissaav

invånamaz.stadsdelar hälftenänmer av

l stalistikuppgifterna september 1998avser
med utländskt medborgarskap eller f.d. utländskt medborgarskap,personer

statistikuppgiften 1997-12-31avser
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uppgårGötalandi VästrasocialförsäkringenviaErsättningarna
skill-ohälso-området finnsmiljarder. Inom stora38tillårligen ca

stad,Göteborgs sär-lokalkontorsområdena.olikademellannader
sjuk-ohälsotal,betydligt högreharstadsdelarna,nordöstradeskilt

övrigt.ikommunernaförtidspensioner änantalochpenningtal
sjukpenningmedsjukdagarantaletgenomsnittligadetOhälsotalet

72,4ochKarlsborg24,2mellanvarierarförtidspensionoch
Göteborg3.nordöstra

försäkringskassanDen4.2 nya

fungerandeåstadkommainriktatsharOrganisationsarbetet att
sambandiAttstödfunktioner.ochlednings-länsgemensamma

ansåglokalkontorsstrukturenförändrasammanläggningenmed
önskvärt.intekommittén vara

ikommitténdirektörentillträdandeden antogPå förslag av
försäk-för denorganisationsplanövergripande1998 nyaapril en

direktörenuppdrogsbeslut attdettamedsambandIringskassan.
detaljorganisationen.utforma

infor-inhämtadesorganisationsplanbeslutetförgrundTill om
sjuk-ochhälso-främstsamarbetspartnersregionalafrånmation -

under-förorganisationderas attlänsarbetsnänmdvård och om-
tagitsÄven 2005Utvecklingsprogrammetsamverkan. somlätta

Försäkringskasseför-Riksförsäkringsverket,fram gemensamt av
gällerdetNärvägledning.försäkringskassornaochbundet gav

direktivregeringensplaceringargeografiskaöverväganden varom
Lidköping.Borås ochtilllokaliseringamaförstyrande

organisationflexibelskapavarithar somAmbitionen att en
ochenhetligheträttssäkerhet,kvalitet,förförutsättningarskapar

iOrganisationenGötaland.försäkrade i Västradetillservicegod
anställda ideDetresultat.sådana äraldrigdockkansig garantera

verk-förbetyderGötaland attVästra mestFörsäkringskassan som
uppnås.mål ska kunnasamhetens

3 l997kvartalet2:astatistikuppgifterna avser
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Med ledning Utvecklingsprogrammets visioner för-a av om
säkringskassornas utveckling tecknades bild vad skaen av som
känneteckna den kassan i arbetsformer och organisation.nya
Några ledorden fokus kunden, tydlig ansvarfördelning,är ettav

ledarskap, processorienterat arbetssätt och underlättagott sam-
verkan.

Schematiskt kan organisationen för Götalands läns all-Västra
beskrivas följandeförsäkringskassa sätt:männa

Styrelse

l
Direktör

Ledningsstab

l l l l

Försäkrings- Göteborgs- Fyrbodals- Sjuhärads- Skaraborgs-
området området området områdetavdelning

l l l l
Lokalkontor Lokalkontor Lokalkontor Lokalkontor

Områdesorganisratiorz

Västra Götaland mil långt30 och 30 mil brett. I den försäk-är nya
områderingskassans med 55 lokalkontor det angeläget attca var

skapa områdesorganisation bas för samarbete lokalkontoren som
emellan och för underlätta måluppfyllelse. Fyra områdenatt
Fyrbodal, Storgöteborg, Sjuhärad och Skaraborg bildades. Om-
rådena inte de "gamla" försäkringskassornasmotsvarar gränser
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samverkansperspek-ochkund-naturligaändåbedöms ursommen
tiv.

chefsskapoperativtchefområde finns utanvarjeFör somen
samarbeteutveckling,stimuleraförlokalkontoren attför svarar

resultat-övergripandeharOmrådeschefen etteffektivitet.och
lokal-ochdirektörenmellanlänkochområdet ärför enansvar

kontoren.

Ledningsorganisation

denansvarig förochverksamheten ärdagligadenlederDirektören
anvisningarochriktlinjerdeenligt somförvaltningenlöpande

ledning,verkställandehanstöd harsittTillmeddelar.styrelsen en
jurist, IT-områdescheferna,ingår fyradedennaIlänsledningen.

länskontoret.vidavdelningschefemaochstrateg
ochiinkunnaskaförsäkringskassan urdenI man --nya

roller.olikamellanväxlanaturligtska attledarskap. Det varaett
fyraårsför-användsförhållningssättsådantunderlättaFör ettatt

ledningsnivå.chefsbefattningarförordnanden
central-länskontoretledningsfunktionen,Den gemensamma

områdescheferförsäkringsavdelning, samtbestårkontoret enav
förhåll-konsultativtutifrånskaLänskontoret ettledningsstab.en

harbefattningar80-talEttverksamheten.tillstödlämnaningssätt
länskontoret.vidinrättats

effektivi-ochutvecklaharFörsäkringsavdelningen attansvaret
tillämpningen.kvalitetssäkraochförsäkringshandläggningensera

ochförsäkrings-iförändringardegenomföraliggerHäri även att
rehabi-beslutar. Inomriksdagochregeringbidragssystemen som

kvali-ochutvecklaföravdelningenliteringsområdet attansvarar
försäkringskassanmetodikdenocharbetsmetoderdetetssäkra som

utveck-huvuduppgiftemaurskiljsavdelningenInomtillämpa.ska
I föringårtillämpningsansvaret om-tillämpning.och ansvarling

avdel-tillknytsFörsäkringsöverläkarnaprövings/besvärsärenden.
ningen.
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ingår personalfrågor,I ledningsstaben avdelningar för ekonomi,
information, forskning och utveckling, säkerhet, revision, kansli

jurist och IT-strateg.samt en en
Personalavdelningen arbetar med strategiska och gemensamma

personalfrågor utforma policyer, riktlinjer och stöd-attgenom
uppföljningdokument, personalpolitiskt utvecklingsarbete samt

personalområdet.och utvärdering inom En viktig uppgift ärannan
personalfrågor.konsultativt stöd till linjeorganisationen iatt ge

Ekonomiavdelningen för rikt-ekonomistyrning blansvarar a
linjer inom ekonomiadministration, samordning verksamhets-av
planering och har strategiskt för inköp och upphandling.ett ansvar
Vid avdelningen finns controllerfunktion.även en

Informationsavdelningen för intern och informa-externsvarar
marknadsföring. viktiga aktuella uppgifter finnstion Blandsamt

utforma kommunikationspolicy och hemsidaupprättaatt atten en
för den försäkringskassan.nya

urvecklingsavdelniizgenForsknings- och ska inledningsvis ta
fram förslag till utvecklingsstrategi för den kassan medett ut-nya
gångspunkt från Utvecklingsprogrammet 2005. Avdelningen har
vidare mål-för driva och kvalitetsarbete, utvecklingatta ansvar

kontakter forskningsvärldenmed och andra organisationer samtav
utvärdering.

Avdelningen säkerhetför har huvuduppgift samordnaattsom
arbetet fysiskmed IT-säkerhet, säkerhet och beredskapsplanering.

Revisionsavdelnitzgerz riskanalys/revisionsplan, utförupprättar
revision verksamheten och till verksamhetenstöd i eko-utgörav

frågor.nomiska och revisionella
Kansliavdelnirzgen för diarieföring, arkivsamord-svarar a

ning och skriv/sekreterarfunktion.
Juristen arbetar främst frågormed förvaltningsrättslig ka-av

rådgivareraktär, till ledningen och organisationen i övrigtär samt
för handläggning vissajuridiska frågor.svarar av

IT-strategen har för driva utvecklingen IT-om-attansvar
rådet utifrån riktlinjerna i Utvecklingsprogrammet 2005.a
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Övriga funktionergemensamma

EnhetenLidköping.iinrättatsharenhet ansvararadministrativEn
inköp/upphandling.ochekonomiredovisninglönehantering,för

Göteborg.itelefonikundtjänstförenhetfinnstidigareSedan en
ytterligareoch1998under höstenutökasGöteborgiBemanningen

driftiförLidköpingi attetablerastelefonikundtjänst varaen
1999.kvartaletförstaunder

EnhetenGöteborg.tillförläggsIT-enhetlänsgemensamEn
ochegenutveckladeunderhåll systemochutvecklingför avsvarar

miljön.tekniskadensamordning av
efterbyggsförsäkringeninomstödråd och uppförResurser

områdena.geografiskade fyraochibehov ettvart av

lyfta deframDags4.3 att

förtroendevalda

för-antalettilllederförsäkringskassan attdenBildandet nyaav
styrelserfyra ersättsväsentligt avminskar atttroendevalda genom

social-deisuppleanterfinnasskaintedetDärtill kommer atten.
1999.aprilltillträderförsäkringsnämnder o msom

januariltillträder denförsäkringskassanförstyrelsenDen nya
Denkvartal sty-socialförsäkringsnämnderna nyaett senare.1999,

denmedhalvårsånärsammanfaller etttillträdanderelsens som
verk-ochlednings-fulladetstyrelsernadärlagstiftningen gesnya

samhetsansvaret.
rollförtroendevaldasdekartlagtkommitténinitiativ harPå eget

Erfaren-försäkringskassorna.fyradeinomförutsättningaroch
mellanarbetsformerutveckladevälbehovvisarheterna ava

löpandebehöverStyrelsenstyrelse.ochtjänstemannaorganisation
medförsesochverksamhetenuppföljningarresultatdelges avav

önskvärtvidareDetorganisationen. ärilägetinformationbred om
skede.tidigtistyrelsentilllyftsprincipiell ettfrågor artatt av

ibeslutsunderlagetimedfinnasbörKonsekvensbeskrivningar
föreslås.förändringarlångtgåendedärärenden
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Förtroendemannarollen i den kassan har lyfts fram undernya
organisationskommitténs arbete, delvis grund förändringar iav
lagstiftning också för kommitténs ledamöter detattmen sett
angeläget förtroendemannaorganisationengöra känd hosatt mera

Ävende försäkrade. hos medarbetarna i försäkringskassan kan
medvetenheten höjas motiven för förtroendevaldas medverkanom
i socialförsäkringen. Kommittén har konferens förarrangerat en
socialförsäkringsnämnderna där framtida utvecklingsinsatser för
de förtroendevalda och samarbetsformer mellan ledning och
nämnder diskuterades. Ett flera intressanta behand-temanav som
lades bemötandefrågor.var

4.4 21 socialförsäkringsnämnder i Västra

Götaland

Det den styrelsenär ska fastställa organisationen förnya som so-
cialförsäkringsnämndema i Västra Götaland, kommittén harmen

det sitt förbereda frågan såvälsett vad gällerattsom ansvar orga-
nisation nominering ledamöter.som av

I samband med bildandet den försäkringskassan minskasav nya
antalet socialförsäkringsnämnder från till25 2l enligt det prelimi-

beslut kommitténnära fattat. Bakgrunden till minskningen ärsom
främst vikande ärendevolymer grund ändrade beslutsbe-av
fogenheter för nämnderna.

4.5 Försök med finansiell samordning
SOCSAM

Det tillgång förär Västra Götaland åttafstor försöken att tre av n
inom för den sk SOCSAM-lagstiftningen bedrivs i länet.ramen
Försöken "5 S i Grästorp,är "4 S" i Stenungsund "Delta-samt
projektet" i Göteborg.

Enligt nuvarande lagstiftning ska verksamheten bedrivas till
och årmed 2000. Organisationskommittén försöksperio-attanser
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SOCSAM-karaktärdenverksamhetEn somförlängas.börden av
förhållnings-ändratochnytänkandekrävermedgerlagstiftningen

nödvändigtdet attochinvolverade är geäraktörerdehossätt som
ochverksamhetpraktiskigenomslagfå re-skadetförtid att nya

sultat.
valkommerGötalandsregionenVästrabildandetmedochI av

till be-förtroendemänförsäkringskassansochlandstingetsav
-20022000 att1999periodenförstyrelserställarförbundens -

blidetkanvalbarhetsreglernuvarandeMedförsamlingar.iske nya
deninnebärReglerna attförankringen.lokaladenbehållasvårt att

landstingsfullmäk-ochi kommun-eller ersättareledamotärsom
vid-börKretsenvalbar.styrelse ärförsäkringskassansitige samt

kunnaskasocialförsäkringsnämnder ut-iledamöterså ävenattgas
styrelser.beställarförbundenstillsidaförsäkringskassansfrånses
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Bemanningsarbetet

Försäkringskassans5.1 anställda i Västra

Götaland

övergårAntalet medarbetare i anställning hos den kassansom nya
beräknas drygt årsarbetare.till 2 200 ca 2 000 Kvinnodominan-

82 ochgenomsnittsåldem år.48är procent Denstorsen genom-
snittliga uppgår år.anställningstiden till 22

Endast tio har årarbetat mindre tio inom försäk-änprocent
ringskassan. Andelen medarbetare 30 i detär än ärsom yngre

obefintlig; drygt l Kvinnor har inärmaste genomsnittprocent.
Ävenlängre anställningstid utbildningsbakgrunden skiljerän män.

sig; har i högre utsträckningmännen gymnasie- eller högskoleut-
bildning.

Grovt schabloniserat kan konstatera typisk kvinnligattman en
medarbetare i Västra Götalandskassan har grundskoleutbildning,

år48 och har arbetat år.i kassan iär 25 Motsvarande harca man
arbetat vid år,kassan i 20 47 och har gymnasieutbildning.ärca

5.2 Utgångspunkter för

bemanningsarbetet

När försäkringskassanden bildas frågablir det k över-nya om s
gång verksamhet. Regler övergång verksamhet finnsav om av a
i Lagen anställningsskydd. Dessa innebär iregler korthet attom

vid de försäkringskassorpersonalen läggs ned automatisktsom
förs till den nybildade försäkringskassanöver och ses som an-
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sådantillnejdock tackakanenskild arbetstagaredär. Enställda en
övergång.

beroruppsägningarförbjuderanställningsskyddLagen somom
ekonomiskaUppsägningar görssig.övergången i p g asom

dockarbetsbrist,grund ärskäl, dorganisatoriskaeller avv s
verksamhet.övergångsamband meditillåtna även av

vidmedarbetareantaletuppgicksammanläggningenInför
funk-administrativaövriga länsgemensammaochcentralkontoren

berörda.direktdefinierades240. Dessatilltioner sompersonerca
handförstaskulle ienhetervid dessapersonalresurserFrigjorda

nödvändigkundePå såförsäkringsverksamheten. sätttillföras en
stånd.tillkommalokalkontorenförstärkning av

bemanningsarbetetirollKommitténs5.3

direktörsbefattningentillrekryteringsarbetetpåbörjadeKommittén
meritvärdering,Föri dagspress.med1997oktoberunder annonser

och inomkonsultanlitadesintervjuerochreferenstagning extern
ipraktisktdeltamindreuppdrogskommittén att re-gruppen

ledamotochordförandeningick samtIkryteringen. engruppen
sakkunniga och experter.

förorda Bennyenhälligtkommitténbeslutadejanuari 1998 att
Riksförsäk-beslutadesTillsättningendirektör.Carlsson avsom

successivttillträddedirektörenjanuari ochi slutetringsverket av
heltid.majvårvintern,under o m

befatt-tillsättninginvolverad ivaritharKommittén även av
kommitténharbefattningarövrigarevisionschef. Förningen som

tillsattning.beslutfattadirektörentilldelegerat att om
bemannings-gallerdettagitsinriktningsbeslut har närFlera
ambitionstarkkommitténuttalade1998 attaprilIarbetet. en

ibefattningstrygghetdockanstillningstrygghet,erbjudakunna
bedömningsgrunderbeslutatKommittén harövergången. även om

avgång medfrivilligmedgeförkriterierochanställningför att
antalmindreockså godkäntKommittén harpensionsersättning. ett

utgångs-principiella1998. Denunderersättningsrekryteringar
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punkten har varit externrekrytering ska tillgripas sista-att som en
handslösning internrekrytering inom GötalandVästra intenär gett
resultat.

Särskilda har tilldelats försäkringskassorna för arbetetresurser
med det svenska pensionssystemet. Efter analys förvän-nya en av

belastning beslutade kommitténtad godkänna externrekryteringatt
pensionsområdet30 medarbetare inom första Re-ett steg.av som

möjlighet påbörjakryteringen angelägetatt ettger en genera-
tionsväxlingsarbete inom försäkringskassan. huvudsakI kommer

åldern åri 30 40 med högskoleutbildning erbjudasattpersoner -
anställning.

praktiska5.4 bemanningsarbetetDet

Rekrytering chefer till länskontoret under försommarenskeddeav
påbörja-1998. Efter detaljorganisationen slagits fast i augustiatt

des bemanningsarbetet till länskontor övrigaoch gemensamma
inriktadesfunktioner. Medarbetarsamtal särskilt den kom-som

mande förändringen genomfördes med alla berörda anställda och
företagshälsovårdkontakter med och Trygghetsstiftelsen.togs

Bemanningsarbetet två spår,har bedrivits i rekrytering och pla-
cering. Till nyinrättade befattningar vid länskontoret och andra
länsgemensamma funktioner har det varit möjligt lämnaatt an-
sökan. Samtliga medarbetare inom försäkringskassorna i Västra
Götaland befattningar.möjlighet söka dessa För med-attgavs
arbetare direkt berörda har ocksåsammanläggningen det varitav
möjligt arbetalämna intresseanmälan för vid lokalkontor.att att
Till låg preliminärgrund för intresseanmälan bedömningen av
behov och ekonomiskt för utökningar personalresur-utrymme av

vid och lokalkontoren i länet.vart ettserna av
rekryteringsprocessenI medverkade förutom ansvariga chefer

rekryteringsgrupp bestod medarbetare med profes-en som av en
sionell kompetens för rekrytering från försäkringskassa.varje I
placeringsprocessen medverkade omställningsgrupp, till delaren

med rekryteringsgruppen.gemensam
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klart.bemanningsarbetetdelenoktober störremittenI avvarav
och andralänskontorvidfått befattningarDå 150hade personerca

lokal-vidplaceringar90ochenheter personercagemensamma
successivt.bemanningsarbetetfortskredsenhöstenUnderkontor.

ochkompetenssökandesdeurvalsarbetetiAvgörande var
arbetsupp-kravspecifikadeförhållande tilliskicklighet som

lika kompetensVidställer.befattningrespektive gavsgifterna
arbetsuppgiftermotsvarandeinnehadesökandeföreträde för som

fram-ibedömtsharKompetensensammanläggningen. ettinför
för-framgårvärderingarutifrån ettdeochtidsperspektiv avsom

försäkringskassan.för denpersonalpolicytillslag nya
omställningen.underlättavidtagits förharåtgärderFlera att

ersättningekonomiskutgådetövergångstid kommerUnder atten
befattningtillträdandesamband medimerkostnadervissaför av

distansarbeta.möjligheterockså vissafinns attDetort.annan
kanavståndgeografiskavilkagjortsharBegränsningar an-somav

placering.erbjudandevidskäliga omses
kommitténbedömdeövertalighet attförriskenminskaFör att

grunduppsägningfrivilligangeläget pröva ar-det avatt omvar
skulle kunnaTrygghetsavtaletpensionsersättningmedbetsbrist

med-harmedarbetare25-talomfattning. Ettbegränsadanvändas i
föddadeför dem ärGemensamt ärmöjlighet. attgivits denna

sammanläggningenberördadirektde1941 ärsamt att avsenast
befattningeller hararbetsuppgifterliknandeberedaskanoch inte
internrek-avgången kan ersättasochkontorschef att genomsom

sambrukrytering eller resurser.av
förfaringssättetbakomställt sigOrganisationskommittén har

individan-defattatharstyrelseförsäkringskassasrespektiveoch
sig prövaförbehöllFörsäkringskassorna rätten attbesluten.knutna

bc-ekonomiskaDenbehov.verksamhetensutifrånansökningarna
åren och2000underökarår 1999marginellblirsparingen men

eventuella behovmåste dockBesparingen vägas2001. mot av er-
sättningsrekrytering.

placeringsarbetetochrekryterings-delenEfter större av-att av
för vissriskdet finns överta-konstaterakommitténslutats, kan att

råder bristlänetdeldet isamtidigtlighet, avannanensom
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personal. Situationen ska analyseras innan kandet bli aktuellt att
åtgärder.fatta beslut eventuellaom



v.Wu-mv.. Q3.5.4..JAM
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6 Ekonomi

Organisationskommittén har för den försäkringskassans räk-nya
ning lämnat underlag för Riksförsäkringsverkets anslagsframställ-
ning.

särskild ekonomigrupp i Götaland vårenEn Västra har sedan
kartlagt följt1997 och de ekonomiska förutsättningarna förupp

den försäkringskassan.nya
frånI juni 1997 konstaterades utifrån då kända för-rapporten

utsättningar den försäkringskassan positivt in-att trots ettnya
gångsläge januarii 1997 kraftigt skulle försämra sin ställning
under perioden 1997-1999. utgångenVid 1999 första verk-av
samhetsåret prognosticerades negativt kapital 30 miljo-ett ca

kronor Mkr. Därefter har möjliga besparingar inom samtliganer
kostnadsslag kontinuerligt redovisats för organisationskommittén.

viss kostnadsreducering nås.En har kunnat
budgetpropositionen såvälI för 1998 1999 har tilldel-som

ningen medel till försäkringskassorna ökat väsentligt. Framförav
allt bådahandlar det 200 Mkr budgetåren tillförts admi-attom

frånnistrationen sjukförsäkringsanslaget. För Västra Götalands
del innebär detta inkomstförstärkning 33 Mkren om ca per
år.Vidare har medel för det svenska pensionssystemet avsattsnya
med för177 Mkr 1999. För Västra Götalands del detmotsvarar ca
29 Mkr.

frånEn senhösten 1998 årenför 1999 och 2000 visarprognos
gården kassan från ingångsvärde -10 Mkr vid bil-att ettnya om

dandet godtill ekonomisk balans under 1999. Enligt prognosen
kan bibehållasdenna situation årunder 2000. Nyrekryteringäven

årsarbetare30 till det svenska pensionssystemet, vissav ca nya
ytterligare rekrytering IT-satsningar då inom budget.samt ryms
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därför VästrabedömningOrganisationskommitténs är att
verksam-sinkanförsäkringskassaallmänna startaGötalands läns

omständigheter.ekonomiskagodarelativtunderhet
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Slutord

inspirerandeDet uppgift forma försäk-är atten en ny, gemensam
ringskassa i Västra Götaland. Stora arbetsinsatser har lagts ned
ledningsnivå och i de arbetsgrupper i projektform förberettsom

Ävensammanläggningen. kommittén någoninte haft formellom
roll i avvecklingen de fyra försäkringskassorna har kunnatav
konstatera den processeni sig krävt arbetsinsatser.att stora

Sammanläggningen påverkar de anställda många Intesätt.
minst har det under hösten rått1998 osäkerhet främst hosstor
medarbetarna vid centralkontoren framtida arbetsuppgifter,om ar-
betsplats och arbetskamrater. Kommitténs beslut inte förändraatt
lokalkontorsstrukturen i samband med bildandet den kassanav nya
innebar ändå relativt begränsat antal försäkringskassor-att ett av

medarbetare varit direkt berörda förändringen.nas av
I början kommitténs arbete rådde osäkerhet kring destorav

ekonomiska förutsättningarna för den försäkringskassan. Tvånya
de berörda kassorna hade aktuell erfarenhet sägaav attav upp

medarbetare grund medelsbrist. Genom Sammanläggningenav
har det skapats förstärka lokalkontoren och med deett utrymme att

aviseras i budgetpropositionen för l999 kom-resurser som ser
mittén det finns förutsättningar kort sikt stabilisera verk-att att
samheten. Detta utmaningar,gör det svenskaatt nya som nya pen-
sionssystemet och Utvecklingsprogrammet 2005, kan medmötas

tillförsikt.större
Sammanläggningar verksamheter huvudmän pågåroch förav

närvarande inom områdenflera i den offentliga sektorn. Organisa-
tionskommittén det finns värde i statsmakterna ochatt ett attanser
andra via exempelvis Statskontoret drar erfarenheter från det ar-
bete bedrivits i Västra Götaland. Sammanläggningensom av
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Älvsborgs ochlänGöteborg,Bohuslän,iförsäkringskassorna
utvärderaskontinuerligt ochdärför följaslän börSkaraborgs upp

år.inom ett par
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Kommittédirektiv

Bildandet Västra Götalands läns allmännaav

försäkringskassa

Dir. 1997:94

regeringssammanträdevidBeslut den juni26 1997.

Sammanfattning uppdragetav

En organisationskommitté tillkallas med uppgift förbereda ochatt
genomföra bildandet Västra Götalands läns allmänna försäk-av

frånringskassa och med den januari 1999.I
Kommittén skall

,
tillsammans med den ledningen utarbeta organisations-nya en-
plan för försäkringskassan i Västra Götalands län,
utarbeta underlag till Riksförsäkringsverkets anslagsframställ--
ning,
vidta nödvändiga förberedelser för anställning personal vidav-
den kassan, samordna de fyra nuvarande försäkrings-samtnya
kassornas yttrande till Riksförsäkringsverket beträffande för-
ordnande direktör för den försäkringskassan.av nya

Bakgrund

Regeringen bemyndigade den l9 december l996 statsrådet
Klingvall tillkalla särskild utredare med uppgift i samrådatt atten
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i B0-försäkringskassornade allmännaRiksförsäkringverket,med
Älvsborgs Försäk-GöteborgochSkaraborgs länlän,huslän, samt

nämndasammanläggning deförberedaringskasseförbundet aven
förförsäkringskassaallmäntillförsäkringskassorna gemensamen

Götaland.Västra
statsrådettilljuni 199713skrivelse deniharUtredaren en

försäkringskassa för VästraföreslagitKlingvall att gemensamen
föreslogUtredarenjanuari 1999.den lbildasskulleGötaland

tilllokaliserasskullekassanför dencentralkontoretvidare att nya
exempelvis ekono-stödverksamheter,administrativaBorås. Vissa

försäkringsad-vissellerlöneadministrationochmiredovisning
Lidköping.tillförläggasutredarenenligtdockskulleministration,

skulleorganisationskommittéocksåföreslogUtredaren att en
led-kassansmed denuppgift tillsammansmedtillsättas att, nya

för denorganisationenframtidadenfastslutligt lägganing, nya
försäkringskassan.

Uppdraget

bildandetmedsamordna arbetetOrganisationskommittén skall av
organisa-vadlänGötalandsi Västraförsäkringskassa avsernyen

utgångspunktarbetsformer. Somochkompetensbemanning,tion,
iskallförsäkringskassandels dengällerarbetetför varaatt nya

lokalise-skallcentralkontoret1999, delsjanuarifunktion den l att
stödfunktioner,administrativaskall vissaBorås.till Därutöverras

vissellerIöneadministrationochekonomiredovisningexempelvis
OmfattningenLidköping.tilllokaliserasförsäkringsverksamhet av

20 30tillberäknasbörsådan verksamhet personer.-
be-förbehövsunderlagfram det attskallKommittén ta som
ochförsäkringskassanför denbehövsdöma vilka nyasomresurser

frigörsDeRiksförsäkringsverket.tilldettaöverlämna resurser som
be-deanvändas förbör kunna mötasammanläggningen attgenom

kassan.åligger densparingskrav nyasom
anställningförförberedelsernödvändigaskall vidtaKommittén

b §beaktande 6medförsäkringskassanpersonal vid den avnyaav
skall vidareKommitténanställningsskydd.lagen 0982:80 om
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samordna fyrade nuvarande försäkringskassornas yttrande till
Riksförsäkringsverket det gäller förordnandet direktör förnär av

kassan.den Kommittén skall därvid beakta sådant för-att ettnya
ordnande bör ske i god tid före inrättandet den försäkrings-av nya
kassan.

för förbereda avvecklingen de berörda försäk-Ansvaret att av
ringskassorna vilar fram till den december31 l998 respektive

Frågorförsäkringskassa. investeringar och nyrekryteringarom
fram till denna tidpunkt skall beredas särskilt med organisations-
kommittén.

Organisationskommittén skall beakta regeringens direktiv till
samtliga kommittéer och särskilda utredare regional-politiskaom

åtagandendir. 1992:50, offentligakonsekvenser prövaattom
jämställdhetspolitiska konsekvenser dir.dir. l994z23, om

för brottsligheten1994:124 konsekvenser och det brotts-samt om
förebyggande arbetet dir. 1996:49.

Kommittén skall informera berörda centrala arbetstagarorgani-
sationerna arbete dem tillfälle framförasitt och attom ge syn-
punkter genomföra förhandlingar i enlighet med lagensamt
1976:580 medbestämmande i arbetslivet.om

Socialdepartementet
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Kommuner invånareoch antal i Västra

Götaland

invånareKommun Antal
1997- 12-31

Dals-Ed 5 133
Essunga 5 896

gGrästorp 6 040
Gullspång 2536
Färgelanda 7 269
Karlsborg 7 433
Bollebygd 7 924
Hjo 9 009
Herrljunga 6189
Sotenäs 9 655
Töreboda 10 081
Mellerud 10 206
Vårgårda 10 724
Munkedal 10 737
Strömstad 10 891
Svenljunga 10 933
Tibro 10 943
Bengtsfors 11 290
Öckerö l 1 659
Tranemo 12 073
Tanum 12 152
Tidaholm 13 099
Åmål 13 103
Lilla Edet 13 213



1998:149SOU2Bilaga38

invånareAntalKommun
1997-12-31

50013Götene
68014Tjörn
08515Orust
22715Lysekil
48516Vara
59218Skara
00220Stenungsund
48022Ulricehamn
26124Mariestad
33825Ale
13129Härryda
78931Falköping
70532Partille
28333Mark
80534Lerum
82434Alingsås
29136Vänersborg
56036Kungälv
82736Lidköping

49 001Uddevalla
49 437Skövde

40652Trollhättan
74354Mölndal

96 214Borås
61456 lGöteborg

485 61 llSumma
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