Regeringsbeslut

III:3

2010-11-18

S2010/8272/SF (delvis)

Inspektionen för socialförsäkringen
101 24 Stockholm

Socialdepartementet

Uppdrag att utvärdera Försäkringskassans effektiviseringsarbete

Regeringens beslut
Regeringen ger Inspektion för socialförsäkringen (ISF) i uppdrag att
utvärdera Försäkringskassans effektiviseringsarbete. ISF ska redogöra för
huruvida Försäkringskassans arbete för att effektivisera socialförsäkringens administration är ändamålsenligt och om myndighetens
arbete skapar förutsättningar för en verksamhet som bedrivs inom de
ekonomiska ramar som regeringen har föreslagit i budgetpropositionen
för 2011 för myndigheten avseende år 2013 och därefter. ISF ska i sitt
arbete använda Statskontorets erfarenheter från den gjorda uppföljningen av Försäkringskassans första år som myndighet.
Uppdraget innefattar en bedömning av underlaget för den handlingsplan
som Försäkringskassan av regeringen denna dag har fått i uppdrag att ta
fram för sitt effektiviseringsarbete samt genomförandet av samma
handlingsplan. ISF:s arbete att utvärdera Försäkringskassans effektiviseringsarbete ska genomföras under förutsättning att riksdagen beslutar i
enlighet med regeringens förslag i budgetpropositionen för 2011 och att
Försäkringskassan arbetar fram nämnda handlingsplan.
Försäkringskassan ska bistå med de uppgifter som behövs för att ISF ska
kunna fullgöra sitt uppdrag.
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) vid
tre tillfällen. En första redovisning ska lämnas senast den 31 maj 2011
och innehålla en utvärdering av handlingsplanens åtgärder. En andra
redovisning ska lämnas senast den 31 maj 2012 och innehålla en bedömning av efterlevnaden av handlingsplanen. En slutrapport ska lämnas
senast den 31 maj 2013.
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Bakgrund
Regeringen har i budgetpropositionen för 2011 föreslagit att
Försäkringskassan tillförs 400 000 000 kronor för 2011 och att
motsvarande belopp beräknas för 2012. Dessa medel föreslås tillföras i
syfte att ge Försäkringskassan förutsättningar att kunna anpassa sig till
en långsiktigt lägre anslagsnivå i enlighet med den nivå som beräknats för
2013 och därefter. Regeringen har också angivit att Försäkringskassan
bör ges i uppdrag att ta fram en handlingsplan för myndighetens
effektiviseringsarbete och åtgärder för att anpassa administrationen till
de långsiktiga ekonomiska ramarna.
Handlingsplanen ska innehålla åtgärder för att komma ned till den
föreslagna budgeten för myndigheten. I handlingsplanen ska framgå hur
och var myndigheten avser göra sina besparingar och effektiviseringar.
Utgångspunkten är att Försäkringskassan ska välja de åtgärder som är
förknippade med minst verksamhetsrisk.
Regeringen har i nämnda budgetproposition angivit att arbetet med att
anpassa administrationen till de långsiktiga ekonomiska ramarna bör
följas upp av externa aktörer. Det föreliggande uppdraget till ISF utgör
en del i denna uppföljning.
På regeringens vägnar
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