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Bilaga 4. Förslag lämnade
av Samverkansuppdraget
• En myndighet bör ges ansvaret att samordna statistikinhämtning och ansvara för
de framtagna indikatorerna inom området. Modellen för kostnadseffektivitet bör
också få hemvist på en myndighet där den kan förvaltas och utvecklas.
• Ett fortsatt samarbete och kunskapsöverföring om underrättelseskyldigheten
mellan myndigheter och organisationer, bör ske. Ett stöd för detta arbete kommer
av det webbaserade utbildningsstödet. Ett nätverk bör dock upprätthållas mellan
de berörda parterna för att fungera som kontakt till Kompetensrådet för
utveckling i staten för förvaltning och vidareutveckling av utbildningsstödet.
• Det fortsatta samarbetet kring informationsinsatser föreslås ske genom att
upprätta ett nätverk som träffas återkommande. Det kan handla om att delge
varandra råd och idéer för aktiviteter, dra nytta av varandras budskap och
kommunikationsformer och lyfta goda exempel.
• Om ytterligare omfattningsstudier ska genomföras bör en fortsatt samverkan
kring omfattningsstudier ske och resurser bör avsätts för detta. Samverkan
innefattar ett fortsatt erfarenhetsutbyte mellan myndigheter: att tillämpa best
practice och att gå på djupet med riskhantering för felaktiga utbetalningar och
andra underlag.
• Ingen fortsatt övergripande samverkan för elektronisk informationsöverföring
föreslås. I stället bör det på varje myndighet skapas en funktion, en
informationsöverföringsansvarig, som förenklar kontakterna mellan berörda
myndigheter i situationer där samverkan kring en specifik fråga uppkommer.
• De systemövergripande riskerna bör hanteras inom ramen för de berörda
myndigheters interna styr- och kontrollarbete enligt det ansvar som framgår av
föreskrifter och allmänna råd till förordningen om intern styrning och kontroll.
Till stöd för arbetet kan Ekonomistyrningsverket meddela föreskrifter och ge det
stöd som behövs genom metoder och riktlinjer, utbildning och rådgivning kring
förordningen.
Källa: Ekonomistyrningsverket (2012), Gemensam skrivelse, Samverkansuppdraget om utveckling av
metoder för och redovisning av resultatet av arbetet mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen,
rapport 2012:6.
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