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Riksdagens revisorers förslag angående besparingsåtgärder i stats
förvaltningen
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Till riksdagen
Inledning
l de anvisningar för statsmyndigheternas anslagsframställningar som
utfärdats under enare år har behovet av besparingar och omprioriteringar
inom statsverksamheten starkt betonats. Sedan år 1 978 har myndigheterna
ålagts att som ett huvudförslag redovisa ett besparingsalternativ. motsva
rande en 2-procentig real nedskärning av anslaget för närmast föregående
budgetår. Vissa myndigheter har avkrävts förslag till större nedskärningar.
På initiativ av riksdagens finansutskott har riksdagens revisorer genom
fört en granskning rörande resultatet av dessa besparingsåtgärder. Under
sökningen har främst avsett budgetåren 1 979/80 och 1 980/8 1 samt har
omfattat ett begränsat antal myndigheter. Därvid har vi sökt klarlägga i
vilken utsträckning besparingar på myndighetsanslagen faktiskt har ge
nomförts. på vilket sätt så har skett och vilka sakliga effekter vidtagna
åtgärder har fått. För att få ett vidare perspektiv på besparings- och
rationaliseringarbetet har vi i ärendet inhämtat upplysningar om rationali
seringsverk amhet inom näringslivet.

Revisorerna förordar

dels
att nuvarande generella besparingsmetod ersätts av ett system med
selektiva besparingsåtgärder i kombination med klara politiska ställnings
taganden i prioriteringsfrågor,

dels ock
att som vägledning för myndigheterna en sammanställning görs av erfa
renheterna av de senaste årens besparingsarbete,
att SIPU får i uppdrag att rapportera om myndigheternas svårigheter att
leva upp till statsmakternas krav på anslagsframställningarna.
att i budgetpropositionen redovisas myndigheternas h u vudförslag lik
som föredragandens motiv för och bedömda effekter av vald anslagsnivå,
att reglerna för prisomräkning av anslag ej utnyttjas för reala resursned
skärningar. Myndigheterna ålagda besparingar bör redovisas öppet och
ingå i planeringsförutsättningarna,
l
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att hinder i be paringsarbetet som beror pä att myndigheter tvingas
subventionera artskild verksamhet undanröj .
att vcrk�amhet av permanent karaktär ej finansieras med upprepade
engångsanvisningar samt att extraordinär verk amhet av mer långvarig an
inordna� i den ordinarie b udgetproce sen. Där så inte är lämpl igt bör
engång�anvisningarna och den extraordinära verk amheten klart redovi
sas.
att myndigheterna uppmanas att i sina anslagsframställningar i större
utsträckning än hittill rapponera de samverkan problem och hinder för en
rationell ärendehand läggnmg som uppmärksammas inom den amhällssek
tor där myndigheten är verksam.
att i budgetpropo�itionen en redogörelse lämnas för sådana av myndig
heterna aktualiserade större bespari ngsförslag

om ej legat till grund för

anslagsberäkningen.
att i budgetpropositionen en kortfattad redovisning ges av myndigheter
nas langtid-,bedomningar avseende besparingsverksamheten.
att rik'>dagen delger regeringen vad revisorerna i övrigt anfört om be
paring\arbetet.
Som ett led i granskningen har upprättat en rapport med titeln Effekter
av vi'>!>a besparingsåtgärder i

tat förvaltningen ( 1981/82:5). Yttranden

över rapporten har avgetts av tio remissinstanser. En

ammanfattning av

rapporten och remi<>svaren är om bilaga fogad till denna krivel e.

2

Revisorernas överväganden

2.1 Allmänt
Det växande budgetunder kottet och obalan en i den svenska ekonomin
har under de \enaste åren föranlett stat makterna att vidta kraftiga bespa
ringsinsatser i syfte att begränsa statsutgifterna. Genom vidtagna bespa
ringsåtgärder har dc offentliga utgifternas till växt dämpat .
För myndigheternas förvaltningsko tnader har besparing

trävandena

allt edan år 1978 främst kommit till uttryck i generella anvi ningar om
årliga 2-procentiga reala nedskärningar. l 1982 års anvisningar för myndig
heterna<> budgetarbete aviseras nedskärningar om totalt 10 procent för
kommande femår period.
En kon<>ekvent tillämpning av 2-procentbesparingarna över hela myn
dighetssektorn skulle enligt beräkningar i 1982 år

långtidsbudget inte

medföra större besparingar för statsverket än 300 å 400 milj.kr. per år i
fasta pri'>er. l förhållande till det

talliga budgetu nderskottets storlek ger

nedskärni ngarna i förvaltningen således statsfinansiellt endast marginella
besparing<>effekter. Det har likväl ansetts nödvändigt att ta till vara alla
möjligheter att anpa'iSa statsutgifterna till en ökningstakt som är förenlig
med !>amhällsekonomisk balans.
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Besparingarna om 2 procent förut ätts myndigheterna kunna klara ge
nom fortlöpande produktivitetsförbättringar så att verksamheten kan be
drivas med i huvudsak oförändrad ambitionsnivå.
Revisorerna har hos sex myndigheter inom handelsdepartementets verk
samhetsområde. nämligen kommerskollegium. tullverket. patent- och
registreringsverket,
kartellnämnd

och

näringsfrihetsombudsmannen.
konsumentverket.

statens

pris-

och

ingående studerat anslagsyrkan

den. budgetbehandling och budgetutfall för de två första budgetåren med
generella besparingskrav. 1 979/80 och 1 980/8 1 . Härav har bl. a. framgått
att ålagda besparingar kunnat genomföras hos vissa myndigheter med i
stort sett oförändrad ambitionsnivå och hos andra med varierande grad av
ambitionsniväsänkningar.
Granskningen har vidare visat att det är svårt för myndigheterna att i
fortsättningen möta generella nedskärningar med rationaliseringar och om
prioriteringar. statsmakterna måste i ökad utsträckning ta ställning till de
avvägningsfrågor som besparingskraven aktualiserar. Detta har med skär
pa framhållits inte bara av de i gran kningen ingående myndigheterna utan
även från myndigheter med vilka revisorerna kommit i kontakt under
länsresor och vid särskilda föredragningar. Nedskärningar av verksam
heter kan i vissa fall ge sådana effekter att de ej är samhällsekonomiskt
lönsamma. vilket enligt revisorernas mening är något som man hittills
försummat att tillräckligt beakta. Vi anser att detta är ett förhållande som
fordrar ökad uppmärksamhet.
Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm
( E F I ) har på revisorernas uppdrag gjort en undersökning rörande bespa
rings- och rationaliseringsarbetet inom näringslivet. EFI har därvid funnit
att arbetet inriktats på följande fyra huvudomräden. nämligen åtgärder för
strukturering av verksamheter på ansvarsområden. åtgärder för resultat
och kostnadsuppföljning. utveckling av chefskap och effektivisering av
administrativa rutiner. Revisorernas granskning har gett vid handen att
dessa angreppssätt används också inom den offentliga ektorn.
De överväganden och förslag

om vår granskning gett anledning till

kommer i det följande att behandlas under tre h uvudrubriker:
Resultat av och erfarenheter frän besparingsarbetet
Övergripande besparingsfrågor
Åtgärder för att förbättra riksdagens beslutsu nderlag i budget processen.

2.2 Resultat av och erfarenheter från besparingsarbetet
samband med de senaste årens besparingsarbete har myndigheterna
ställts inför ökade krav på rationaliseringar, analyser och långsiktigt om
prioriterings- och planeringsarbete . Samtidigt har riksrevision verkets och
statskontorets verksamhet i allt högre grad inriktats på övergripande utred
ningar. Möjligheterna till individuellt stöd för den en kilda myndigheten
tl
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har härigenom minskat. De utvärderingar och handledningar som getts ut
är me tadels av principiell och föga konkret natur.
Mot bakgrunden härav har i rapporten föreslagits att erfarenheterna av
de senaste liren

rationaliserings- och besparingsarbete

ammanfatta

i

någon form av besparingshandbok. l handboken bör enligt för laget redo
vi a

tillämpade angreppssätt, metoder och arbetsformer. Vidare bör

handboken ge vägledning till de skrifter och utredningar i ämnet som
publicerats av bl.a.

tatskontoret. riksrevisionsverket och

taten

institut

för per onaladmini tration och personalutbildning (SIPU). En beskrivning
av myndigheter som genomfört större och principiellt intressanta rationali
seringsprojekt bör också ingå.
Förslaget om en besparingshandbok tillstyrks eller lämnas utan erinran
av nertalet remissinstanser. Länsstyrelsen i Västernorrlands län har inga
sakliga invändningar men anser att den föreslagna handboken eller annan
dokumentation inte kan kompensera resursbristen vid de administrativa
enheterna. Statskontoret är tveksamt till förslaget. Besparing problemen
är enligt kontoret sä mängfacetterade att de knappast pli ett meningsfullt
och pedagogiskt riktigt sätt kan flingas i en enda handbok. Det är därför
bättre att bryta ner problemen i avgränsbara delar och behandla varje del
för ig.
Revisorerna för sin del anser att den föreslagna handledningen visserli
gen inte kan ersätta bristen pli utredningsresur er vid myndigheterna eller
de statliga rationaliseringsorganen men att den ändå kan fylla en viktig
funktion som förmedlare av sädana angreppssätt. metoder och arbets
former som visat sig lyckosamma i besparingsarbeteL Enligt vär mening
bör handledningen kunna öka erfarenhetsutbytet mellan myndigheterna
och ge uppslag till nya besparingsprojekt.
V i föreslär därför att. som vägledning för myndigheternas rationalise
ring arbete, en sammanställning görs av erfarenheterna frän de senaste
lirens besparing arbete i enlighet med vad som förordats i rapporten.
Särskilt vill revi orerna betona den föreslagna sammanställningens funk
tion som idegivare pli ett konkret och praktiskt plan.
l anvi ningarna för 1983/84 lirs anslagsframställningar konstateras. som
framgår av granskningsrapporten, en rad brister i mänga anslagsframställ
ningar. De

a ger ofta en oklar bild av myndigheten

verksamhet. des

ambitioner, re ultat m. m. Den allmänna översikten är ofta för allmänt
hällen. Den ekonomiska översikten ger inte någon överblick över hela
myndighetens verksamhet. Resultatanalysen redovisar inte alltid vad som
har listadkommits och hur detta stämmer med uppställda mäl. Huvudför
slaget,

lutligen, saknar ofta en plan för hur det skall genomföras och vilka

konsekvenserna blir för personal och verksamhet.
l samma anvisningar begärs att myndigheterna i petita för 1983/84 ock å
skall redovisa bespari ngsförslag för vissa s . k. sakanslag. Redovisningen
skall bl. a. innefatta myndighetens bedömning av de administrativa, juridis-
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ka, tekniska m. fl. förutsättningar som finns för att genomföra besparingen,
en analys av besparingens fördelningspolitiska effekter, eventuella föränd
ringar på statsbudgetens inkomstsida samt en bedömning av konsekven
serna för annat anslag/område, t. ex. kommunerna och socialförsäkrings
sektorn.
Revisorerna vill, i likhet med vad som uttalas i granskningsrapporten,
ifrågasätta om myndigheternas administrativa enheter med ofta små re
surser kan leva upp till de ökade krav i bl.a. redovisningshänseende som
ställs av statsmakterna. En av de granskade myndigheterna, tullverket,
liksom en av remissinstanserna, socialstyrelsen, betvivlar att resultatet
blivit en sådan förbättring av beslutsunderlaget som svarar mot arbetsin
satsen. Socialstyrelsen efterlyser det meningsfulla i att myndigheterna
utarbetar noggranna planer och alternativ när regering och riksdag inte tar
ställning till dessa och inte heller besvarar de i underlaget angivna frå
gorna. Också de t v å länsstyrelserna som yttrat sig över granskningsrappor
ten klagar över de hårda redovisningskraven i förhållande till de krym
pande administrativa resurserna.
Nu behandlade fråga bör enligt vår mening ställas under närmare belys
ning. Därför föreslås att SIPU - som genom sin utbildnings- och konsulta
tionsverksamhet erhåller stor förtrogenhet med besparings- och rationali
seringsproblematiken - redovisar de hinder myndigheterna anser finnas
när det gäller att efterleva alla de krav som statsmakterna ställer på
besparingsutredningar, resultatanalyser. långsiktigt omprioriterings- och
planeringsarbete samt andra former av analyser och redovisningar. Redo
visningen bör grundas främst på vad som framkommer i samband med den
nya chefsutbildningen. Ä ven viktigare erfarenheter som vinns från SIPU :s
övriga verksamhet bör kunna förmedlas.
I budgetdepartementets promemoria Utformning av regleringsbrev. da
terad 1982-03-22, sägs att budgetpropositionen visserligen primärt är av
sedd för riksdagen men att den i praktiken också innehåller mycken infor
mation som är antingen avsedd för internt bruk inom regeringskansliet
eller direkt riktad till myndigheterna. En utförlig budgetproposition, fram
hålls det vidare, underlättar myndigheternas planering. Eftersom regle
ringsbreven inte kan utfärdas förrän riksdagens beslut föreligger är myn
digheterna för sin verksamhetsplanering hänvisade till det underlag som
budgetpropositionen ger.
Uppfattningen att budgetpropositionen är - eller bör vara - ett viktigt
planeringsinstrument för myndigheterna bekräftas av revisorernas gransk
ning. En av de granskade myndigheterna, kommerskollegium. pekar på de
planeringssvårigheter som följer av att regleringsbreven ofta inte expe
dieras förrän i slutet av juni månad. Som tidigare nämnts ifrågasätter
socialstyrelsen det meningsfulla i att myndigheterna utarbetar noggranna
planer och alternativ när reaktionen från regeringens sida uteblir.
I likhet med vad som konstaterats i granskni ngsrapporten finner reviso-
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rerna att det i budgetpropo itionen ofta saknas en korresponden

mellan

återgivna myndighetsyrkanden och regeringens bedömningar i motsvaran
de delar. Föredraganden
Lika å framgår

inställning till yrkandena bör redovi a

klarare.

ällan föredragandens bedömning av kon ekvenserna för

myndighetens verksamhet av föreslagen anslagsnivå.
Med hänvisning till det anförda föreslår vi att i budgetpropositionen
regelmässigt redovi as myndighetemas huvudförslag lik om föredragan
den

motiv för och bedömda effekter av den valda anslagsnivån.

Revi orerna

granskning har visat att det ofta råder en betydande

oenighet mellan myndighet och regeringskansliet om hur inflationskom
pensationen. dvs. prisomräkningen, skall beräknas. Detta hänger amman
med att departementen i vissa fall medvetet synes ha utnyttjat prisomräk
ningen för ytterligare resursneddragningar. Den i gran kning rapporten
framförda uppfattningen. att prisomräkningens uppgift bör strikt begränsas
till att kompen�era myndigheterna för externt betingade kostnadsökningar,
dela av de Ile ta remissinstan er som yttrat sig i ämnet. Exempelvis anser
socialstyrelsen metoden med mycket för låga pri omräkningar "p

grän

sen till otillständig".
Revisorerna i n tämmer i uppfattningen att prisomräkningen bör hållas
klart åt kild från på politi�ka grunder gjorda ställning taganden om reala
resursmin kningar. dv . att myndigheterna ålagda besparingar

kall redo

visas öppet och ingå i planeringsförutsättningarna.
Vid revisorernas granskning har uppmärksammat ett exempel på oklar

finansierings- och verksamhetsavgränsning. Ett större besparingsförslag,
innebärande att patent- och registreringsverket självt skulle publicera de
uppgifter rörande aktiebolagsregistret som mot avgift införs i Post- och
Inrikes Tidningar, kom aldrig att realiseras. Anledningen härtill var huvud
sakligen att med hjälp av tidningens annonsintäkter finansieras utgivandet
av Svenska akademiens ordlista.
Revisorerna anser det olyckligt att patent- och registreringsverket tving
as subventionera en verksamhet som ligger vid sidan om myndighetens
ordinarie. Härigenom hindras verket från att bedriva sin egen verk amhet
på ekonomi kt mest fördelaktiga sätt.
Mot bakgrunden av det anförda före lår vi att i förekommande fall
hinder i besparing arbetet som beror på att myndigheter tvinga subventio
nera artskild verksamhet undanröjs.
I rapporten har kon taterats att det för närvarande är svårt att med
någon säkerhet bedöma storleken av de reala besparingskrav som ålagts
myndigheterna och därmed också hur stora besparingar som uppnåtts.
statskontoret pekar i detta sammanhang på betydelsen av att mätmetoder
utveckla för att belysa hur den reella resursförbrukningen vid olika myn
digheter förändra

över tiden. De angivna svårigheterna hänger samman

med en rad förhållanden, b l . a . det tid igare behandlade problemet med
''inbakade" resur nedskärningar i prisomräkningen. Andra sådana förhål-

Förs. 1 982/83: 8

7

landen är det system med ärligen äterkommande engångsanvisningar som
uppmärksammats vid patent- och registreringsverket samt den uppdelning
av verksamheten i e n ordinarie och en "extraordinär·· del som tillämpas
vid pris- och kartellnämnden.
I sistnämnda hänseende har i rapporten föreslagits att förekomsten av

engångsanvisningar och extraordinär verksamhet a1· permanent karaktär
klart redovisas i budgetpropositionen. Beträffande engångsanvisningar till
styrks förslaget av statskontoret som dock i första hand förordar att dessa.
om de äterkommer är efter är. inordnas i de ordinarie anslagen.
Revisorerna ansluter sig till statskontorets bedömning och anser dessut
om att synsättet bör tillämpas såväl på engångsanvisningar som på extraor
dinär verksamhet. Sålunda föresläs att verksamhet av permanent karaktär
ej skall finansieras med upprepade engångsanvisni ngar samt att extraor
dinär verksamhet av mer långvarig art inordnas i den ordinarie budget
processen via befintliga eller nya anslag. Där så inte är lämpligt bör
engångsanvisningarna och den extraordinära verksamheten klart redovi
sas.
Våra förslag om en bättre redovi ning fyller också syftet att förbättra
riksdagens insyn i och möjligheter att ta aktiv del i besparingsarbeteL l
avsnittet 2.4 äterkommer revisorerna med ytterligare förslag i samma
syfte.

2.3 Övergripande besparingsfrågor
I granskni ngsrapporten har konstaterats att besparingsutrymmet uppen
barligen varierar starkt frän myndighet till myndighet, beroende på fakto
rer som storlek, av omvärlden styrd volymtillväxt. tid igare äterhållsam
anslagstilldelning och finansieringsform. Detta förhällande har medfört
olägenheter vid tillämpningen av nuvarande schabloniserade 2-procenrbe

sp�ringar.
Sä gott som samtliga remissinstan er har uttalat sig kritiskt mot generel
la nedskärningar som metod och har förespråkat en mera selektiv bedöm
ning i det fortsatta be paringsarbetet. Kommerskollegium har dock i sitt
yttrande pekat på e n fördel med den generella metoden. nämligen att den
tvingar myndigheterna att se över sin verksamhet och också framtvi ngar
större aktivitet inom planering, budgetering och rationalisering.
Revisorerna anser för sin del att de generella besparingskraven haft den
positiva effekt som kommerskollegium pekat på men att nackdelarna med
hänsyn till de varierande förhållandena i statsförvaltningen varit övervä
gande.
Framför myndigheterna ligger nu enligt utfärdade anvisni ngar ett fem
årigt perspektiv med reala resursminskni ngar om i normalfallet l O procent.
De av revisorernas granskning omfattade myndigheterna har bedömt att
nedskärningar av denna storlek inte kan klaras genom produktivitetshö
t2
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jande åtgärder utan kräver mer eller mindre långtgående ingrepp i verkamheten inriktning och omfattning lik om i organi ation

trukturen. Mot

den bakgrunden har i rapporten föreslagits att diskussioner i prioritering frågor tidigt börjar föras mellan myndighet och regeringskan liet inför den
förestående femåriga be paring perioden.
Behovet av en fastare tyrning i prioritering frågor har understrukit

av

remissinstanserna. Enligt socialstyrelsen innebär nuvarande ordning att
myndigheterna själva måste dra politiska slut atser av be paring be luten.
statskontoret anser att stat makterna i fortsättningen tydligare än hittill
och för en längre tidsperiod än ett år bör klargöra vilka verksamhetsområ
den som skall undantas från besparing krav re peklive utsättas för mera
långtgående re ursmin�kni ngar. Trafi ksäkerhetsverket anser att verksam
het om påbörjats efter politiskt beslut också bör avvecklas genom sådant
beslut

amt anser det självklart att regeringen ger myndigheterna besked i

prioritering frågor.
Revi orerna vill för sin del i fråga om den fort alla besparingen på
förvaltni ngsanslagen anföra följande.

Ä ven

om det

annolikt ännu inom vissa myndigheter finn ett rationali

ering u t rymme torde flertalet myndigheter redan nu eller relativt snart
akna möj l igheter att genom rationaliseringar möta årliga besparingskrav
av den

ådan

ituation måste en för statsför

valtningen generell besparingsmetod anse

torlek

vara ett olämpligt instrument.

Myndigheterna
til lgodose

om förutsätt . l en

behov av politi'ik vägledning i prioriteringsfrågor må te

för att inte myndigheterna. som socialstyrel en anfört. själva

skall tvingas till politi<>ka avvägningar. Med hänvisning till det anförda
föreslår vi att nuvarande generella besparingsmetod ersätts av ett system
med selektiva besparingsåtgärder i kombination med klara politi ka

täll

ningstaganden i prioriteringsfrågor.
l vad gäller avgiftslinan ierade verksamheter som tillhandahåller sina
tjänster på en marknad där volymen styrs av efterfrågan vill revisorerna
framhålla att besparingskraven inte bör drivas längre än vad om betingas
av behovet av en effektiv organisation.
När det så gäller wkten i besparingsarbetet inom statsförvaltningen
finns det enligt revi orernas mening starka skäl för att arbetet inte driv
snabbare än vad

om medges av naturlig personalavgång och befintliga

möjligheter till alternativ sy selsättning inom

latsförvaltningen eller an

nan sektor. Eljest finns risk för att slutresultatet blir en samhäll ekonomi k
merkostnad i stället för en besparing.
l besparingssyfte vidtagna förändringar i verksamheten vid en myndig
het kan i vissa fall komma att medföra att arbetsbetingelserna för annan
myndighet inom samma samhällssektor påverkas. Övervältringseffekter

mellan myndigheter och olika samhällssektorer kan allt å inte uteslutas. l
anledning härav föreslogs i gran kningsrapporten att myndigheterna i sina
anslagsframställn ingar i större utsträckning än hittill

skulle rapportera
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samverkansproblem och hinder för en rationell ärendehandläggning.
Exempel på ett dylikt problem har lämnats i trafiksäkerhetsverkets
remissvar. Verket framhåller där att schablonbesparingarna vid länsstyrel
sernas bil- och körkortsregister påverkar verkets centrala register så att
obalans skapas i systemet som helhet. Två remissinstanser har avvisat
granskningsrapportens förslag med hänvisning t i l l att det skulle innebära
ytterligare krav på utredningsverksamheL
Revisorerna är av den meningen att ett enkelt rapportförfarande an
gående iakttagna samverkansproblem och hinder för rationell ärendehand
läggning ej kan leda till någon nämnvärt större arbetsbelastning för myn
digheterna. Vi föreslär därför att en uppmaning av angiven innebörd inar
betas i de ärliga budgetanvisningarna.

2.4 Åtgärder för att förbättra riksdagens beslutsunderlag i budgetprocessen
Rik dagen har vid flera tillfällen framhållit sitt eget ansvar för bespa
ringsarbetet inom statsförvaltningen. B l . a . har utskotten uppmanats att
inventera lämpliga besparingsprojekt inom sina respektive verksamhets
områden.
I konsekvens med dessa uttalanden har i granskn ingsrapporten föresla
gits åtgärder syftande till en förbättring av riksdagens viktigaste beslutsun
derlag, budgetpropositionen. Förslagen har tillstyrkts eller lämnats utan
erinran under remissbehandlingen.
Enligt revisorernas mening har den genomförda granskningen visat att i
budgetpropositionen lämnad redovisning inte ger riksdagen det informa
tionsunderlag som fordras för att riksdagen skall kunna ta sådan aktiv del i
besparingsarbetet som man själv uttalat sig för. l avsnittet 2.2 ovan har vi
avgett vissa förslag som, om de genomförs, inte bara bör vara en hjälp för
myndigheterna och för utvärderingen av besparingsarbetet utan också bör
förbät tra budgetpropositionen i dess primära funktion som riksdagens
viktigaste informationskälla i budgetprocessen. Härutöver vill vi förorda
två åtgärder avseende budgetpropositionens utformning.
Revisorerna föreslår sålunda att en redogörelse lämnas även för sädana
av myndigheterna väckta större besparingsförsla g som ej lagts till grund

för anslagsberäkningen. Motsvarande förslag i granskningsrapporten har
välkomnats av bl.a. generaltullstyrelsen och socialstyre l en. Förstnämnda
myndighet konstaterar att fortgående nedskärningar framtvingar ändringar
av sådan räckvidd att de kräver statsmakternas beslut och understryker
angelägenheten av att myndigheternas förslag tas upp till prövning i an lut
ning till budgetarbetet. Socialstyrelsen ifrågasätter - som tidigare redovi
sats - det meningsfulla i att myndigheterna utarbetar noggranna planer
och alternativ när regering och riksdag underlåter att ta tällning.
Det är slutligen enligt revisorernas mening nödvändigt att riksdagen
också hålls informerad om besparingarnas mera fångsiktiga konsekvenser
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för myndigheternas mål och hittills tillämpade ambitionsnivåer. Revisorer
na anser därför att i budgetpropositionen bör lämnas en kortfattad redogö
relse för myndighetens bedömningar av besparingsverksamhetens långsik
tiga konsekvenser.
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Revisorernas hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställer revisorerna att riksdagen som

sin mening ger regeringen till känna
l . att nuvarande generella besparingsmetod bör ersättas av ett sy
stem med selektiva besparingsåtgärder i kombination med klara
politiska ställningstaganden i prioriteringsfrågor .
2. att som vägledning för myndigheterna en sammanställning bör
göras av erfarenheterna av de senaste årens besparingsarbete.
3. att SIPU bör få i uppdrag att rapportera om myndigheternas
svårigheter att leva upp till statsmakternas krav på anslagsfram
ställningarna.
4. att i budgetpropositionen bör redovisas myndigheternas huvud
förslag liksom föredragandens motiv för och bedömda effekter
av vald anslagsnivå,

5. att reglerna för prisomräkning av anslag ej bör utnyttjas för reala
resursnedskärningar samt att myndigheterna ålagda besparingar
bör redovisas öppet och ingå i planeringsförutsättningarna,
6. att hinder i besparingsarbetet som beror på att myndigheter
tvingas subventionera artskild verksamhet bör undanröjas.

7. att verksamhet av permanent karaktär ej bör finansieras med
upprepade engångsanvisningar samt att extraordinär verksamhet
av mer långvarig art bör inordnas i den ordinarie budgetproces
sen eller där så inte är lämpligt engångsanvisningarna och den
e xtraordinära verksamheten bör klart redovisas,

8. att myndigheterna bör uppmanas att i sina anslagsframställningar
i större utsträckning än hittills rapportera de samverkansproblem
och hinder för en rationell ärendehandläggning som uppmärk
sammas inom den samhällssektor där myndigheten är verksam,
9 . att en redogörelse bör lämnas i budgetpropositionen för sådana
av myndigheterna aktualiserade större besparingsförslag som ej
legat till grund för anslagsberäkningen,
10. att en kortfattad redovisning bör ges i budgetpropositionen av
myndigheternas långtidsbedömningar avseende besparingsverk
samheten,
Il . vad revisorerna i övrigt anfört om besparingsarbeteL
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Detta ärende har avgjorts av revisorerna i plenum. I beslutet har deltagit
revisorerna Sture Palm (s), Allan Åkerlind (m), Hagar Normark (s), Bertil
Jonasson (c), Ralf Lindström (s). John Johnsson (s). Kjell

ilsson (s).

Wivi-Anne Radesjö (s). Arne Gadd (s), Birgitta Rydle (m) Olle Aulin (m)
.
och Kerstin Andersson (c).
Vid ärendets slutliga handläggning har vidare närvarit kanslichefen Gö
ran Hagbergh. byråchefen Rolf Jensen (föredragande) avdelningsdirek
.
tören Kristina Lindegren och byrådirektören Gunnar Järnebeck.
På riksdagens revisorers vägnar
STURE PALM

Rolf Jensen

Reservation

Allan Åkerlind (m). Bertil Jonasson (c), Birgitta Rydle (m) Olle Aulin
.

(m) och Kerstin Andersson (c) anser

dels att den att-sats på s. l som börjar ··au nuvarande generella·· och
slutar '"i prioriteringsfrågor.. bort ha följande lydelse:
att besparingar på myndigheternas förvaltningsanslag i större ut träck
ning bör åstadkommas genom selektiva åtgärder i kombination med klara
politiska ställningstaganden i prioriteringsfrågor.

dels att den del av revisorernas överväganden på s.

8 som börjar .. Även

om.. och slutar "i prioriteringsfrågor" bort ha följande lydelse:
Ä ven om det sannolikt ännu inom vissa myndigheter finns ett rationali
seringsutrymme torde flertalet myndigheter redan nu eller relativt snart ha
svårt att genom rationaliseringar möta årliga generella besparingskrav av
den storlek som förutsätts. Därtill kommer att myndigheternas behov av
politisk vägledning i prioriteringsfrågor måste tillgodoses för att inte myn
digheterna som nu. vilket socialstyrelsen påpekat jälva skall tvingas till
.
politiska avvägningar. Som en följd av det anförda anser vi att besparingar
på myndigheternas förvaltningsanslag i större utsträckning bör åt stadkom
mas genom selektiva besparingsåtgärder i kombination med klara politiska
ställningstaganden i prioriteringsfrågor och att statsmakterna således till
mäter den generella besparingsmetoden mindre betydelse.

dels att revisorernas hemställan under l bort ha följande lydelse:
L att besparingar på myndigheternas förvaltningsanslag i större

utsträckning bör åstadkommas genom selektiva åtgärder i kom
bination med klara politiska ställningstaganden i prioriteringsfrå
gor.
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Bilaga
RIKSDAGENS REYISORER

1982-11-11

Dnr 1980:52

Sammanfattning av rapport 1981/82: 5 om effekter av vissa be pa
ringsåtgärder i statsförvaltningen och de remissyttranden som av
getts över den
Rapporten
1.1 Bakgrund och syfte

m. m.

de anvisningar för statsmyndigheternas an!>lagsframställningar som
utfårdat

under senare år har behovet av besparingar och omprioriteringar

inom statsverk amheten

tarkt betonats. Sedan 1978 års budgetarbete.

avseende budgetåret 1979/80. har gällt att myndigheterna i

ina anslag -

ä kanden som huvudförslag skall presentera ett besparingsalternativ. Hu
vudförslaget

kall utgå från en anslagsnivå om ligger 2 procent under det

pris- och löneomräknade myndighet an laget för närmast föregaende bud
getår. Härutöver har vi

a myndigheter fått i uppdrag att i �ina petita

redovi a mera långtgående besparingsalternativ.
Det av revi sorerna beslutade granskningsprojektet om effekter av vi �a
besparing åtgärder i statsförvaltningen har aktuali serats av riksdagens fi
nansutskott. Syftet med granskningen har varit att med begrän�ning till ett
antal myndigheter söka klarlägga i vilken utsträckning förut�atta bespa
ringar på myndighetsanslagen faktiskt har genomförts . på vilket sätt �a har
skett och vilka sakliga effekter vidtagna åtgärder har fåt t .
Granskningen har omfattat

e x myndigheter inom handebdepartemen

tets verksamhetsområde. nämligen kommerskollegi u m . tullverket. patent
och regi trering verket, näringsfrihet ombudsmannen .

taten� pri - och

kartellnämnd och konsumentverket. samt har avsett budgetaren 1979i80
och 1980/81.
För att få ett vidare per pektiv på be parings- och rationalisering�arbe
tet har revisorerna i granskningsärendet inhämtat upplysningar om ratio
naliseringsverk amhet inom näringslivet. Undersökningen har utfört� av
Ekonomiska

for kning in titutet

vid

Handelshögskolan

i

Stockholm

(EFI).
I rapporten lämnas bl.a. en översi ktlig redogörelse för besparingssträ
vandena i statsförvaltningen och för av statsma kterna upp ·att a

parmål.

Därefter lämnas detaljerade beskrivningar av vad som framkommit under
granskningen av de sex statliga myndigheterna samt

ammanfattas de

viktigaste resultaten i EFI-studien. Rapporten avslutas med vissa övervä
ganden och förslag.
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1.2 Myndighetsstudien
De sex ovannämnda myndigheterna representerar såväl små . medel
stora som stora myndigheter och myndigheter med budget i såväl program
som resursslagstermer.
Studien har lagts upp så att för varje myndighet redovisa för vartdera av
budgetåren 1979/80 och 1980/81 myndighetens yrkanden, budgetbehand
lingen och budgetutfallet. Särskilt intresse ägnas utformningen av myn
dighetens besparingsalternativ, det s. k. huvudförslaget, och den vidare
behandlingen av förslaget i budgetprocessen. Viktigare sifferunderlag pre
senteras i tablåer i anslutning till texten. Vidare redovisas myndighetens
egen syn - inhämtad främst genom en enkät - på hittillsvarande och
kommande besparingsarbete.
Granskningen har visat att myndigheterna - med ett par undantag presenterat det för ta årets huvudförslag som en schablonmässig nedskär
ning av resu rserna med 2 procent. Påföljande års förslag har mera innehål
lit medvetet valda besparingsobjekt. Enda t konsumentverket ålades för
budgetåret

1979/80 ett besparingskrav enligt huvudförslaget,

medan

1980/81 samtliga myndigheter utom näringsfrihetsombudsmannen fick vid
kännas besparingar.
Enligt granskningen genomfördes de ålagda besparingarna. Vid bedöm
ningen har i rapporten tillämpats följande operationella definition av ter
men "uppnådd besparing", nämligen dels att anslaget enligt regleringsbrev
för ett budgetår innefattat ett besparingskrav, dels att myndigheten inte
förbrukat mer än anslaget enligt regleringsbrev, med tillägg för s . k . "legala
löneöverskridanden'', främst på grund av nya löneavtal. och överskridan
den i fråga om sådana ej begränsade poster som sjukvård och lokaler.
Över kridanden enligt regeringsbrev räknades inte myndigheten "till
..
godo om de bedömdes vara ett uttryck för att myndigheten inte klarade
den verksamhet som förutsattes vid anslagstilldelningen.
Att mera exakt bestämma storleken av genomförda besparingar är emel
lertid svårt. Detta hänger samman bl.a. med följande uppmärksammade
förhållanden.
Av myndighetsstudien framgår att det ofta råder en betydande oenighet
mellan myndighet och regeringskansliet om hur inflationskompensationen,
dvs. prisomräkningen, skall beräknas. Orsaken synes främst vara att de
partementens prisomräkning inte strikt kompenserar myndigheterna för
kostnadsökningar utan att däri ligger en viss medveten resursnedskärning.
Av myndighetsstudien framgår vidare att det på grund av nya avtal
faktiskt gjorda överskridandel av anslagsposten för löner oftast är lägre än
den av myndigheten beräknade bruttokostnaden för ingångna avtal. Orsa
ken härtill kan vara att avtalskostnaden blivit för högt beräknad och/eller
att vid budgetårets ingång anvisade lönemedel, efter schablonmässig om
räkning. varit för stora. Då lönerna är den helt dominerande kostnadspos
ten vid flertalet myndigheter är metoderna för beräkning av lönekompen-

15

Förs. 1982/83:8

sation av stort intresse. Det har noterats att regering kansliet i budgetarbe
tet inför 1982/83 genom statens arbetsgivarverk haft tillgång till ett mer
detaljerat underlag, varför kostnadseffekterna av löneavtalen kunnat be
räknas utifrån myndigheternas faktiska löneprofil.
Vid en av de

tuderade myndigheterna, patent- och registreringsverket.

tillämpas ett system av årligen återkommande engångsam•isningar som
tillsammans kan utgöra upp till en dryg tiondel av totalan laget. l sådana
fal l kan det vara svårt att fastställa om myndigheten klarat ett uppställt
besparingskrav då detta endast har avseende på grundanstageL
Ett förhållande av delvis besläktad art har iakttagits vid studiet av
statens pris- och kartellnämnd. Sedan flera år är verksamheten vid myn
digheten uppdelad i en ordinarie och en "extraordinär" del. Sistnämnda
del engagerar omkring 30 tjänstemän och tar omkring 15 procent av total
budgeten. Finansieringen sker via av regeringen medgivna anslagsöver
skridanden och utanför den normala budgetproce

en. l budgetpropo i

tionen anges endast det antal personer som är

el atta i den "extra

y

ordinära" verksamheten. Någon upplysning om det närmare innehållet i
denna verksamhet eller om kostnaderna för den lämnas inte.
Principen om det slutna budgetåret. dvs. att outnyttjade medel under
förslagsanslag i regel inte får disponera

efter budgetåret

slut. kan ge

anledning till "köprusher" i juni månad. Dessa kan antingen vara ett
uttryck för att anslaget beräknats för högt eller tyda på en
myndigheten att iaktta

trävan hos

parsamhet i början av budgetåret för att

enare

klara ett uppdämt köpbehov. Under tiden för granskningen har kammar
kollegiets revisionskontor riktat anmärkning mot en myndighet i undersök
ningen för att denna använt outnyttjade medel för utgifter hänförliga till
kommande budgetår. Ett sådant förfarande. som står i

trid med bokfö

ringsförordningen, försvårar en bedömning av besparingsmöjligheterna.
Granskningen har visat att besparingarna kunnat genomföra

hos vissa

myndigheter med i stort sett oförändrad ambitionsnivå och ho andra med
varierande grad av ambitionsnivåsänkningar.
l fråga om konsekven erna av kommande besparingar om totalt JO
procent i ett femårigt perspektiv förutspår samtliga sex myndigheter ambi
tionsnivåsänkningar. Bl.a. statens pris- och kartellnämnd och konsument
verket anser det nödvändigt att statsmakterna tar förnyad

tällning till

verksamhetens omfattning och inriktning. Av andra åtgärder om kan bli
aktuella nämner konsumentverket. liksom för övrigt tullverket. organisa
tionsöversyner. Näringsfrihetsombudsmannen hävdar att en 10-procentig
nedskärning skulle "slå önder" nuvarande organi ation. Tullverket upp
repar tidigare framförda krav på ändringar och förenklingar i det regelsy
stem verket har att tillämpa. Patent- och registreringsverket betonar att en
10-procentig minskning kommer att öka balan erna på ett för kunderna
helt oacceptabelt sätt.
De förutsebara ned kärningarna under en femår period beräkna vidare
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få till följd avsevärda personalminskningar. Endast kommer kollegium och
tullverket bedömer att de sa kan klaras genom naturlig avgång. Personal
indragningarna torde re ullera i ett över kott av lokaler. Lokalkostnaderna
har för de två granskade budgetåren av myndigheterna betraktat

om en

budgetmås igt närmast '"fri" resurs. Åtgärder vidtas dock för närvarande i
syfte att reellt inkludera lokalkostnaderna i budgetprövningen och att öka
utbytbarheten mellan lokalkostnader och andra förvaltningskostnader.
Därmed ökar myndigheternas intre se av att avhända sig icke använda
lokaler.
Under granskningen har

är kilt uppmärksammats vikten av att beräk

nade personalindragningar och därmed uppkommande överskott på lo
kaler i god tid inrapporteras till statens arbetsmarknad nämnd och bygg
nad styrelsen. l de nya årliga anvisni ngarna för petitaarbetet avseende
budgetåret 1983/84 har dessa frågor åtgärdats genom föreskrifter om rap
port- och samråd sskyldigheL
De årligen upprepade besparingskraven har för nera av de granskade
myndigheterna inneburit att den myndighet interna budgetprocessen in
tensifierats. Också kraven i budgethandboken och de årliga anvi ningarna
på bl. a. analyser av verksamheten har gjort budgetarbetet mer omfat
tande. En av myndigheterna. tullverket. ifråga ätter om resultatet blivit en
sådan förbättring av be lut underlaget

om svarar mot arbetsinsatsen.

Myndigheternas svårigheter att leva upp till de krav

om ställ på anslags

framställningarna framgår av de ovannämnda årliga anvisningarna för peti
taarbetet.
Från myndigheter i studien har uttalats att besparing krav utan bestämd
fördelning på budgetår vore att föredra. Detta behov har i vi

mån tillgo

dosetts i de nya årliga anvi ningarna för budgetåret 1983/84. Häri

äg att

myndigheterna som ett tilläggsalternativ och enligt vi s bestämd plan kan
presentera ett förslag om ojämnt fördelade besparingar under en femårspe
riod, förutsatt att den sammanlagda effekten under perioden är JO procen t .
Granskningen h a r gett e t t bestämt intryck a v att besparingsutrymmet
varierar från myndighet till myndighet. bl.a. beroende på storlek och
tidigare "sparsamhet". Vid en av de undersökta myndigheterna- närings
frihetsombudsmannen - synes besparingskapaciteten vara synnerligen
begränsad. b l . a. därför att myndigheten är liten och dessutom redan tidi
gare varit omvittnat återhåll am med bl.a. expensmedel.
l rapporten framhålls att det över huvud taget kan di kuteras om alla
myndigheter urskiljningslöst skall omfattas av samma besparingskrav. Vis
sa samhällsverksamheter synes med nödvändighet behöva prioriteras.
För myndigheter vars tjänster- liksom patent- och registreringsverkets
- finansieras helt genom avgifter bör besparingskraven endast syfta till en
effektivisering av verksamheten. Längre gående krav måste resultera i
försämrade möjligheter för des a myndigheter att fylla sina uppgifter utan
att för den skull besparingen kommer statsverket till godo.
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Vid granskningen har gjorts vissa iakttagelser

om avser rik dagen

in yn i och möjlighet att påverka besparing verk amheten. Brister i bud
getpropositionens information till riksdagen har konstaterat
redovisningen av huvudförstageL föredragande statsråd

i vad gäller
beräkning av

prisomräkningens storlek. föredragandens inställning till myndighetens yr
kanden samt förekom ten och storleken av engångsanvisningar och andra
extraordinära finansieringsformer. Vidare har uppmärksammats att av
myndigheterna aktualiserade större besparingsförslag inte alltid fört fram
till riksdagens kännedom på ett sådant sätt att rik dagen haft möjlighet att
ta själ vständig ställning. Föredragandens bedömning av konsekven erna
för myndighetens verksamhet av föreslagen anslagsnivå framgår sällan.
Sluttigen saknas i budgetpropositionen en redovisning av myndigheternas
långtidsbedömningar avseende be paringsverksamheten under den när
maste femårsperioden.

1.3 EFI-studien
Den av Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stock
holm (EFI) på revisorernas uppdrag gjorda undersökningen har avsett att
belysa sådana synsätt. strategier och metoder för besparingar och rationa
liseringar som utvecklats inom näringslivet och

om kan tänka

vara an

vändbara även inom offentlig förvaltning. EFI-studien bygger på ett antal
konkreta företagsexempel hämtade från Stal-Lavat Turbin A B . ASEA.
Scania-Bilar i Örebro AB. Volvo Otofströmsverken. Gränge� Nyby AB
och Svenska AB Philip .
Studiet av de

ex företagen visade att rationaliseringsarbetet med hän-

yn till dess inriktning kunde hänföras till ett eller nera av fyra huvudområ
den, nämligen strukturering av områden för ansvar och befogenheter.
åtgärder för re ultat- och kostnadsuppföljning. utveckling av chefskap och
effektivisering av administrativa rutiner.
I revisorernas egen granskning har ett försök gjorts att belysa i vad mån
näringslivets bärande rationalisering tankar återfinns också inom
förvaltning. Granskningen visar att många angrepp

tatlig

ätt är gemensamma.

1.4 Överväganden och förslag
I granskningsrapporten gjorda överväganden och framförda förslag kan
sammanfattningsvis redovisas på följande sätt.
1.4 .l Metoder för besparingar och rationaliseringar
Erfarenheterna av de senaste årens rationaliserings- och besparingsar
bete bör sammanfattas i någon form av handbok. Tillämpade angreppssätt,
metoder och arbetsformer bör översiktligt redovisa . Handboken bör ge
vägledning till de krifter och utredningar i ämnet som finns publicerade av
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bl.a. statskontoret, riksrevisionsverket (RRV) och statens institut för per
sonaladministration och personalutbildning (SIPU). Det kan även vara
lämpligt att redovisa de myndigheter som genomfört större och principiellt
intressanta rationaliseringsprojekt. Ett ökat erfarenhetsutbyte möjliggörs
härigenom.
SIPU bör fä i uppdrag att - i samband med den nya utbildningen av
chefer på olika nivåer - sammanställa och till budgetdepartementet vi
darebefordra information om hinder och svårigheter för myndigheterna att
efterleva alla de olika krav på besparingar, analyser och långsiktigt om
prioriterings- och planeringsarbete som ställs av statsmakterna.
1.4.2 Det långsiktiga besparingsarbetet och budgetdialogen
Prioriteringsdiskussioner bör tidigt komma i gång mellan myndighet och
departement inför den före stäende femåriga besparingsperioden.
I det kommande besparingsarbetet bör uppmärksammas de speciella
problem som är förknippade med ett enhetligt besparingskrav för alla
myndigheter.
Myndigheterna bör uppmanas att i sina anslagsframställningar i större
utsträckning än hittills identifiera och rapportera de samverkansproblem
och hinder för en rationell ärendehandläggning som kan finnas inom den
samhällssektor där myndigheten är verksam.
1.4.3 Å tgärder för att förbättra riksdagens beslutsunderlag i budget

processen
Värdet av informationen i budgetpropositionen förbättras genom

att myndighetens h u vudförslag beloppsmässigt anges och att föredragan
dens motiveringar för sitt ställningstagande till myndighetens yrkanden,
inklusive prisomräkningen, klargörs,

att förekomsten av och kostnaderna för engångsanvisningar och extraor
dinär verksamhet klart redovisas,

att en redogörelse lämnas för myndigheternas större besparingsförslag,
att föredragandens bedömning av effekterna av de besparingskrav som
åläggs en myndighet redovisas,

att en redovisning ges av myndigheternas långtidsbedömningar avseende
besparingsverksamheten.

2

Remissyttrandena
Yttranden över rapporten 1981182:5 Effekter av vissa besparingsåt

gärder i statsförvaltningen har lämnats av socialstyrelsen, statskontoret.
kommerskollegium, generaltullstyrelsen, patent- och registreringsverket,
statens vägverk, trafiksäkerhetsverket, statens institut för personaladmini
stration och personal utbildning (SIPU), länsstyrelsen i Jönköpings län och
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länsstyrelsen i Västernorrlands län. Till sistnämnda remissvar har fogats
yttranden från länsstyrelsens SACO/SR-förening och sT-Länsstyrelse, av
delning 1 1 5 .

2.1 Allmänna synpunkter på rapporten
Rapporten har rönt ett i stort sett positivt mottagande bland remissin
stanserna. Sålunda finner t. ex. socialstyrelsen studien välavvägd och
översiktlig. Kommerskollegium anser att rapporten ger en i huvudsak
korrekt bild av besparing arbetet vid kollegiet. Generaltullstyrelsen fram
håller värdet av den genomförda EFI-studien, som enligt styrelsen bör bli
känd inom e n vidare krets av myndigheter. Patent- och registreringsl'erket
anser att rapporten ger värdefull inblick i de svårigheter som orsakas av
schablonnedskärningar utan klar politisk styrning från statsmakternas
sida. Trafiksäkerhetsverket finner det värdefullt att en utvärdering kommit
till stånd och anser att liknande studier bör göras om några år. Uinsstyrel

sen i lönköpings län anser undersökningen vara av stort intresse och att en
ny studie så småningom bör göras, förslagsvis med budgetåret 1 982/83 som
utgångspunkt. Liknande synpunkter framför länsstyrelsen i Västernorr

lands län.

2.2 Synpunkter på framlagda förslag
2 . 2 . l Inledning

Socialstyrelsen och vägverket biträder samtliga i rapporten framlagda
förslag. Länsstyrelsen i Västernorrlands län har inte några invändningar i
sak mot förslagen men anser dem otillräckliga på sätt som framgår av den
följande redovisningen.
2.2 .2 Förslaget om utarbetande av en besparingshandbok
l den föreslagna handboken bör enligt granskningsrapporten redovisas
dels översiktligt angre ppssätt, metoder och arbetsformer rörande de senas
te årens rationaliseringsarbete, dels de myndigheter som genomfört större
och principiellt intressanta rationaliseringsprojekt. Härutöver bör handbo
ken ge vägledning till de skrifter och utredningar i ämnet som publicerats
av bl. a. statskontoret, RRV och S I P U .
A v d e remissinstanser som kommenterat detta förslag ä r alla utom en
positiya. En sådan handbok skulle enligt patent- och registreringsverket
kunna öka erfarenhetsutbytet mellan olika myndigheter och även kunna ge
uppslag till nya projekt. Trafiksäkerhetsverket har inget att erinra mot
förslaget. För att handboken skall bli hanterlig är det enligt myndigheten
emellertid viktigt att den i första hand ger en allmän översikt och att den
därutöver ger en god vägledning till andra skrifter. Länsstyrelsen i Väster

norrlands län, vilken myndighet som nämnts inte har några sakliga invänd-
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ningar mot detta eller övriga förslag men finner dem otillräckliga. nämner
som exempel att resursbristen vid de administrativa enheterna inte kan
kompen era med en handbok eller annan dokumentation.

SIPU:s erfarenheter av handboksutgivning visar på betydel en av att
man klargör yftet med handboken och hur den skall användas samt av att
den ges rätt pedagogisk utformning och att utgivningen
ultation, utbildning,

töd

genom kon-

eminarier och konferenser. Med tanke på att det

ständigt sker en metodutveckling i fråga om besparings- och rationali e
ri ngsarbete är det vidare enligt SIPU viktigt att ta ställning till frågan om en
handbok skall ges ett mera allmänt innehåll. som kan gälla under längre tid,
eller om den skall vara en speciellt ämnesinriktad skrift som ges ut med
viss periodicitet. SIPU förklarar sig slutligen berett att lämna förslag till
innehåll och utformning m. m.

statskontoret uttrycker tvek amhet inför förslaget. Kontorets erfare n
het är att ju mer konkretiserade och specifika handledningar är, desto
mindre generell räckvidd får de. Vidare anförs att be paringsproblemen är
så mångfacetterade att de knappast på ett meningsfullt och pedagogi kt
riktigt

ätt kan fängas i en enda handbok. Enligt kontorets mening är det

därför bättre att bryta ner problemen i avgränsbara delar och behandla
varje del för sig.
2.2.3 Förslager om uppdrag till SIPU att 1•idarebejordra information om

hinder och svårigheter att efter/e1•a krav på besparingar m. m.
En dokumentation av föreslagen art bör enligt S/PU inte begränsas till
att enbart gälla det som behandla i samband med den nva chef utbildning
en utan också omfatta vad som kommer fram i S I P U : s övriga verk amhet
och som myndigheterna önskar att SIPU vidarebefordrar till berörda de
partement. En över ikt av hinder. svårigheter och förslag till lösningar
skulle, anför S I P U , kunna inrymmas i institutets verksamhet för öksvis
under en treårsperiod men verksamheten måste finansieras via anslag.
SIPU nämner i sammanhanget att man inlett ett internt projekt. benämnt
..
Be paringsprojektet". Inom ramen för detta har konfere nser genomförts
med speciell inriktning på besparingsfrågor. Konferen erna har fungerat
som ett forum för utbyte av erfarenheter myndigheterna emellan. De sut
om har hinder. svårigheter och förslag till lösningar dokumenterats för att
metoder, angrepp

ätt och arbetsformer skall kunna utvecklas och använ

das av andra myndigheter.

statskontoret ifrågasätter om SIPU i sin utbildningsverksamhet kan
fånga upp tillräckligt djupgåe nde kunskaper och erfare nheter för att fä
underlag för den föreslagna sammanställningen. Om en analys av hinder
och svårigheter bedöms önskvärd bör detta vara en uppgift för statskon
toret.
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2.2 .4 Förslaget om att prioriteringsdiskussioner tidigt kon11ner i gång

mellan myndighet och departement inför den förestående femåriga
besparingsperioden
Patent- och registrerings,·erket anser som nämnt att rapporten ger en
värdefu l l inblick i de svårigheter som oundvikligen uppstår för myndighe
terna när dessa ställs inför schablonmässiga årliga nedskärningar utan en
klar styrning från statsmakternas sida. Verket är mot den bakgrunden
positivt till för laget.

Trafiksäkerhetsverket tar i sammanhanget upp begreppet "budgetdialo
gen" till närmare analys. En

ådan dialog är angelägen i den mån den

innebär möjligheter till ömsesidig information mellan departement och
myndighet. Men en vidare tillämpning är. betonar verket, varken önskvärd
eller förenlig med gällande konstitutionella principer. Sålunda måste det
anses helt fel att handläggare i departement och myndigheter i förväg
"kommer överens" om uppläggning och prioriteringar i samband med
budgetarbetet. Budgetdialogen mr således inte från departementen

sida

innebära några tyrningar eller bindningar av myndigheterna verksamhet.
Erforderlig politi k styrning kall å tadkomma genom regeringsbeslut.
Enligt trafik äkerhetsverket må te det anse
myndigheter för fram be paringsförslag

otillbörligt att en kilda

om innebär dra tiska nedskär

ningar av verksamhet som en gång inletts efter politiska be lut. Som
princip bör gälla att verksamhet om påbörjats efter politiskt beslut också
bör avvecklas genom sådant beslut. Avslutningsvis anför trafi ksäkerhets
verket att myndigheterna "givetvis" skall kunna m be ked från regeringen
rörande den politiska prioriteringen i konkreta frågor.

Länsstyrelsen i lönköpings län anser en förbättrad budgetdialog vara en
viktig förut ältning för det framtida besparingsarbetet och säger

ig för

egen del ha efterlyst klarare ställningstaganden i prioritering frågor från
regeri ngskansliet. Länsstyrelsen ifrågasätter dock realismen i att kommun
departementet för prioriteringsdiskussioner med varje enskild län

tyrel

se. Liknande synpunkter framförs av länsstyrelsen i Västernorrlands län.

SACO/SR-föreningen vid sistnämnda myndighet uttalar att de politi kt
ansvariga måste göra en klar prioritering av verk amhetens olika delar för
att de negativa effekterna av be paringarna

kall motverkas. Det är enligt

föreningen inte rimligt att enskilda tjänstemän skall avgöra vilket av nera
viktiga arbetsområden som skall prioriteras när resurserna inte räcker till.

ST-m•delningen vid samma länsstyrelse an er att revisionsrapporten ger
underlag för slutsatsen att fortsatta nedskärningar måste vara selektiva och
åtföljas av klara centrala direktiv om prioritering av verksamhetsområden.
2.2.5 Förslaget om att i det kommande besparingsarbetet bör uppmärk

sammas de speciella problem som iir förknippade med ett en/retligt
besparingskrav för alla myndigheter
Enligt socialstyrelsen innebär n u varande ordning att myndigheterna
själva måste dra politi ka slutsatser av besparingsbesluten.

tyreisen an er

22

Förs. 1 982/83: 8

att vid fortsatta be paringar varje myndighet m å te särbehandlas. Stats

kontoret för i

itt yttrande ett längre resonemang om för- och nackdelar

med generella respektive elektiva besparingsmetoder. Kontoret anser att
riksdag och regering i fort ättniogen tydligare än hittill

för en längre

tidsperiod än ett budgetår bör klargöra vilka verksamhet områden som
kall undantas från besparingskrav respektive inom vilka fåll man av er att
genomföra mer långtgående resur minskningar. En sådan modifiering av
nuvarande generella metod skulle, an er stat kontoret. möjliggöra en tör
re fasthet och lång iktighet i myndigheternas planering samt ge utgång punkter för en bättre styrning av det framtida rationali ering arbetet.

Kommerskollegium an e r de årliga 2-procentiga besparingarna i och för
sig bra eftersom de tvingar myndigheterna att se över sina verksamheter
och också framtvingar större aktivitet inom planering, budgetering och
rationalisering. Vad kollegiet emellertid efterlyser är en metod om på ett
mer naturligt och positivt sätt motiverar myndigheterna att rationali era
och

para. Kollegiet förutsätter att framtida anslagsminskningar inte ge

nomförs rent

chablonmässigt utan med beaktande av myndigheten egna

bedömningar av besparingarna effekter.

Generaltullstyrelsen understryker i

itt yttrande betydel en av att be

sparingskraven differentieras för olika myndigheter och verk amhet områ
den. För tullverkets del är narkotikabekämpninge n . åtgärder mot den
ekonomiska brottsligheten, miljöskyddskontrollen och kontrollen av teko
varor prioriterade områden. Vidare bör, säger general tullstyrelsen, be
sparingskraven utformas med hän yn till den tillväxt i arbetsvolymen som
förekommer inom vis a myndigheter. Inom tullverket styrs arbetsvolymen
av bl.a. utrikeshandelns utveckling som under perioden 198 1 -1985 väntas
medföra en volymökning i storleksordningen 2-3 procent per år. Redan
denna volymökning svarar mot det av statsmakterna fastställda effektivi
tetsmålet.

'

Patent- och registreringsverket anser att ordningen med ett enhetligt
be paringskrav passar

är kilt illa för myndigheter vars verksamhet av

giftsfinansieras. För sådan verksamhet bör besparingskraven ej gå utöver
vad som kräv för en effektivisering av verk amheten.

Vägverket hävdar att en neddragning av verkets verksamhet kan betyda
och betyder en övervältring av kostnader på vägtrafikanterna. exempelvi
genom ett ökat antal olyckor. försämrad fram komlighet och ökat fordons
slitage. En satsad krona i väghållningsinvesteringar uppges ge en trafik
ekonomisk avkastning om en krona trettiofem öre.

Trafiksäkerhetsverket anser det självklart att bespari11gskraven bör till
lämpas olika för olika myndigheter. E n helt enhetlig tillämpning innebär ju
ingen prioritering och därigenom inte heller någon medveten politisk styr
ning av re ur erna.

Länsstyrelsen i lönköpings län ifrågasätter om besparingskraven skall
vara generellt ti llämpliga för alla myndigheter. Konsekvenserna av en
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sådan tillämpning kan i vissa fall bli att statsintäkterna minskar i långt
högre grad än anslagen. Så kan exempelvis bli fallet när skatteadministra
tionen och exekut ionsväsendet fr . o . m . nästa budgetår skall omfattas av
besparingarna. Länsstyrelsen befarar att besparingar också inom andra
delar av länsstyrelsen kan leda till kostnadsökningar på andra håll i sam
hället.

Länsstyrelsen i Västemorrlands län är också skeptisk till den generella
tillämpningen av besparingskraven. Flertalet myndigheter torde vara posi
tiva till besparingar om kraven är rimliga och anpassade till myndigheter
nas möjligheter att spara utan oacceptabla kvalitet sförsämringar eller allt
för kännbara personalmässiga konsekvenser. För övrigt anser länsstyrel
sen det vara en självklarhet att överensstämmelse skall råda mellan stats
makternas krav på prestationer och resurstilldelning. Den otrygghet som
de till synes panikartade besparingskraven skapat inom många myndighe
ter medverkar knappast till en effektivisering av verksamheten. anmärker
länsstyrelsen.
2.2.6 Förslaget om all myndigheterna i ökad omfallning bör identifiera

och rapportera samverkansproblem och hinderför en rationell ären
debehandling som kan finnas inom den samhällssektor där myndig
heten är 1•erksam
Trafiksäkerhetsverket och länsstyrelsen i Västernorrlands län avvisar
detta förslag med hänvisning till att det skulle innebära ytterl igare krav på
myndigheternas redovisning. Länsstyrelsen anser att man i en resursknapp
situation måste prioritera mera offensiva åtgärder än omfattande redovis
ningar.
2.2 .7 Förslaget om all myndighetens huvudförslag bör anges i budgetpro

positionen i vilken också bör klargöras föredragandens motivering
för sill ställningstagande till myndighetens yrkanden, inklusil·e pris
omräkningen
Socialstyrelsen anser det väsentligt att riksdagens insyn och möjligheter
att påverka besparingsverksamheter förstärks. Den nuvarande metoden .
där föredraganden i propositionen utan kommentar och motivering bara
meddelar riksdagen att han beräknar ett anslag till ett visst belopp ger
enligt styrelsen vare sig riksdagen eller myndigheterna t i llräcklig informa
tion.
Vidare anser socialstyrelsen metoden att tillämpa mycket låga prisom
räkningar ' ' p å gränsen till otillständig' ' . Det finns exempel på att prissteg
ringen för konsulttjänster beräknats till O procent medan statskontoret som
expertmyndighet bedömt ökningen till 15 proce n t . Sådana faktiska bespa
ringar bör redovisas öppet. Sammanfat tningsvis finner socialstyrelsen det
mycket angeläget att regeringen i budgetpropositionen redovisar sina pris
omräkningar.
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Kommerskollegium delar uppfattningen att mer information bör föra

m

i budgetpropo itionen om såväl myndighetens för lag som föredragandens
ställning taganden. bedömningar och beräkningar. Kollegiet framhåller
"med kärpa" vikten av att prisomräkningens u ppgift renodla

till att av:.e

kompensation för kostnadsökningar och att den inte används som ett
verktyg för dolda besparingar.

Patent- oclt registreringsl'erket anser detta och övriga förslag rörande
budgetpropositionens innehåll och utformning betydel efulla. Dock må te
konsekven erna av föreslagna förändringar . om de genomförs. följas upp
märksamt så att budgetprocessen inte blir mer tu ngrodd med risk för
tidsnöd, ökade

vårigheter i förhandlingsarbetet m . m .

Traflksiikerltetsl•erket. som i sammanhanget endast berör prisomräk·
ningsproble met, säger sig ha fått i

tort

ett korrekt kompensation. möjli

gen tack vare det arbete om har lagts ner på beräkningsunderlaget.

SIPU framhåller i

itt

var betydelsen av att riksdagen kontinuerligt

följer be paringsarbetet och att riksdagens ledamöter är väl insatta i ratio
nali erings- och besparingsverk amheten metoder och möjligheter. SIPU
säger sig i sammanhanget kunna utveckla och genomföra en utbildning
anpa

ad till riksdagens behov efter mönster från andra parlament.

2.2 .8 Förslaxet om all engängsam·isningar oclr extraordinär l'erÅsamltet

klart bör redol'isas i budgetpropositionen

k

Stats ontoret instämmer i för laget såvitt avser engång anvisningar . i
synnerhet när dessa återkommer år efter år . men ifrågasätter samtid1gt om
inte

ådana engång anvisningar i första hand bör inordnas i de ordinarie

anslagen.

ST-{/\•delningen vid läns tyreisen i Västernorrland

län noterar i sitt

yttrande att län styre! en under senare år fått sär kilda medel för bl.a.
syssel ättning

kapande åtgärder inom planeringsavdelningen och för för

stärkt revisionsverk amhet inom skatteavdelningen. Stora delar av dessa
medel använd för konsultupphandling. vilket uppges ha inneburit problem
av både ekonomisk och per onaladministrativ art. En linan iering p
malt

nor

ätt via reglering brev med motsvarande t i lldelning av fasta tjän ter

vore att föredra och skulle . menar avdelningen, underlätta en mer längsik
tig per onalplanering.
2.2.9 Förslaget om au budgetpropositionen bör inne/tål/a en redogörelse

för myndighetemas större besparingsförslag
Enligt statskomoret finns skäl att "i viss mån

..

beakta revisorernas

förslag . förut att att anslagsframställ ningarna är tillräckl igt väl utformade.
Samtidigt erinrar kontoret om de krav som sedan länge framförts på att
budgetpropo itionens totala omfång ej får bli för stort.

Generaltullstyrelsen är positiv till förslaget. De fortgående nedskärning
arna nödvändiggör rationaliseringsåtgärder, ofta av en sådan räckvidd att
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de kräver statsmaktsbeslut. Styrelsen anser det angeläget att myndigheter
nas förslag till åtgärder tas upp till prövning i anslutning till budgetarbetet.
2.2.10 Förslaget om

att föredraganden i budgetpropositionen bör redovi
m· de besparingskrav som dliigg s

sa sin bedömning av effekterna

en myndighet
Kommerskollegium delar . som framgått av föregående redovisning. upp
fattningen att mer information bör föras i n i budgetpropositionen om bl. a .
föredraganden

bedömningar och beräkningar. Förslaget stöds också av

trafiksäkerhetsverket. Länsstyrelsen i lönköpings Iii n anser detta förslag
"särskilt viktigt och angeläget".
2.2 . I l Förslaget om att budgerpropositionen bör innefatta en redovisning

av myndigheternas ldngtidsbedömningar avseende besparings
verksamheten
Detta förslag har inte kommenterats särskilt av någon remissinstan .

2.3 Övriga synpunkter
Under denna rubrik återges några av de synpunkter som framkommit
under remis behandlingen och som saknar direkt anknytning till i rappor
ten framlagda förslag.

Socialstyrelsen säger sig ha samma erfarenheter som generaltullstyrel
sen rörandt: de krav på anslagsframställningarna som vuxit fram under
senare år. Som framgår av rapporten ifrågasätter generaltull tyreisen om
resultatet blivit en sådan förbättring av beslutsunderlaget som svarar mot
arbetsinsatsen. Socialstyrelsen efterlyser det meningsfulla i att myndighe
terna gör noggranna planer och alternativ när regering och riksdag inte tar
ställning till alternativen och inte heller besvarar de i underlaget angivna
frågorna.

Statskontoret anser rapporten vara behäftad med vissa beräkningstek
niska brister i vad avser frågan huruvida förutsatta besparingar inom de
undersökta myndigheterna uppnåtts. Kontoret kritiserar bl.a. den i rappor
ten använda jämförel en av kostnadsutvecklingen inom myndigheterna
med konsumentprisindex samt metoden att beräkna besparingskrav och
re ursförbrukning. Samtidigt som kontoret presenterar ett alternativt för
slag till jämförande index konstaterar man indirekt att invändningsfria
mätmetoder saknas. Rapporten har. säger kontoret. fäst uppmärksamhe
ten på betydelsen av att lämpliga mått utvecklas för belysning av hur den
reella resursförbrukningen vid olika myndigheter förändras över tiden.
statskontoret an er vidare att granskningsrapporten ger en alltför ony
anserad bild beträffande kontorets möjligheter att ge individuellt myndig
hets töd. Verket avsätter betydande resurser för att utarbeta generella
metodhandledningar. Till följd av de resursminskningar som ock å stats-
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kontoret fått vidkännas tvingas verket prioritera sina stödin atser till myn·
digheterna.

Kommerskollegium tar i sitt yttrande b l . a. upp frågan om be paringa r på
lokalkostnader. Kollegiet är inte motståndare till sådana besparingar men
avvisar däremot tanken på att till byggnadsstyrelsen återlämna enstaka
rum så fort d e blir lediga. En sådan ordning skulle snabbt kunna leda till
interna organisations-, säkerhets- och kommunikation problem. Bättre är
då, enligt kollegiet . att återlämnandet sker stegvis med några års mellan
rum.
Vidare för kommerskollegium fram önskemålet att regleringsbreven ex
pedieras i början av juni i stället för som nu i slutet av samma månad. En
sådan tidigareläggning skulle underlätta den ekonomiska planeringen.
En förenkling av det personaladministrativa regelsystemet framhålls
också som önskvärd liksom någon form av ADB-system för sökning inom
detta område.

Trafiksäkerhetsverket ägnar ett avsnitt av sitt yttrande åt den . k. E Fl
studien och de där redovisade fyra huvudområdena för rationalisering i
näringslivet. Som en följd av omläggningen av verkets anslagskonstruktion
har verket för avsikt att utarbeta en mera behov anpa

ad resultatupp

följning. Man har funnit att den resultatredovisning som nuvarande redo
visningssystem, system S, medger inte motsvarar användarna

krav på

enkelhet och överskådlighet. I sammanhanget framför också tanken på att
myndigheterna bör reservera en del av överblivna medel från besparingar
och rationaliseringar för att kunna anlita konsulter vid nya rationali e rings
projekt. Enligt verket är det för de flesta myndigheter bättre att anlita
extern rationaliseringsexpertis än att binda resurser i form av egen per o
nal.
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