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Yttrande över Nytt åldersdifferentierat
underhållsstöd och direktåtkomst för
Försäkringskassan (Promemoria)
Riksrevisionen har beretts möjlighet att yttra sig över promemorian Nytt
åldersdifferentierat underhållsstöd och direktåtkomst för Försäkringskassan.
De huvudsakliga förslagen som presenteras är följande:
1.

Underhållsstödet ska differentieras på tre åldersgrupper (0–10 år, 11–14 år
respektive 15 år och äldre) och höjs med 150 kronor per månad för barn som är
11–14 år, och med 350 kronor per månad för barn som är 15 år eller äldre.
2. Försäkringskassan ska få direktåtkomst i ärenden om betalningsskyldighet för
underhållsstöd för en bidragsskyldig förälder.

Riksrevisionen tillstyrker förslagen.
I Riksrevisionens granskning om underhållsstöd (RiR 2010:22) framhålls att korta
handläggningstider är särskilt viktiga inom underhållsstödet eftersom det berör två
parter. En lång handläggningstid leder till att den bidragsskyldiges första skuld för
återbetalningsbelopp blir onödigt hög. Som en följd av detta instämmer Riksrevisionen i
arbetsgruppens bedömning att ett åldersdifferentierat underhållsstöd (förslag 1) kan vara
att föredra men att det av administrativa skäl inte är rimligt att ha en
underhållsstödsnivå för varje ålder, det vill säga indelning i åldersgrupper är att föredra.
Att i sig basera underhållsstödet på barnets ålder bör dock ändå ses som effektivt ur ett
handläggarperspektiv eftersom det inte innebär att någon ytterligare tid måste läggas på
enskild behovsprövning.
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I Riksrevisionens granskning om informationsutbyte mellan myndigheter med ansvar för
trygghetssystem (Rir 2010:8) dras slutsatsen att det elektroniska informationsutbytet
kan förbättras mellan myndigheter. Att elektroniska informationsutbyten inte kommer
till stånd leder enligt Riksrevisionens granskning till att myndigheternas handläggning
blir onödigt kostsam, kan leda till ökad risk för felaktiga utbetalningar samt kan medföra
att medborgarna får vänta onödigt länge på sin ersättning. Riksrevisionen ställer sig
därför bakom förslaget att Försäkringskassan ska få direktåtkomst i ärenden om
betalningsskyldighet för underhållsstöd för en bidragsskyldig förälder (förslag 2).
Riksrevisor Stefan Lundgren har beslutat i detta ärende. Revisionsdirektör Cecilia
Enström Öst har varit föredragande. Enhetschef Anna Hessel har deltagit i beslutet.
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