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Vår referens

Nilla Alestig, 060-18 69 19
Finansdepartementet

Kontroll för ökad tilltro SOU 2020:35
Statens tjänstepensionsverk (SPV) tillstyrker utredningens förslag om att inrätta en särskild myndighet för utbetalningskontroll.
SPV tillstyrker även förslaget att inrätta ett system med transaktionskonto för
statliga utbetalningar från välfärdssystemen och ser positivt på förslaget (avsnitt 5.13) att Riksgäldskontoret får i uppdrag att göra en analys av förutsättningar för ytterligare myndigheter att anslutas till systemet.
Verket har inget att invända mot utredningens övriga förslag.
Nedanstående kommentarer lämnas till angivna avsnitt i utredningen.
Avsnitt 5.4 Då är en utbetalning verkställd
Utredningen uppger att utbetalningen från och med tillfället den registreras på
transaktionskontot är en fordran för den enskilde och inte längre tillgänglig för
den beslutande myndigheten. Myndigheten för utbetalningskontroll kan, såvitt
SPV uppfattar det, inte förhindra att utbetalningen överförs från transaktionskontot till individen även om den skulle finna en utbetalning uppenbart felaktig. Myndigheten får i stället kontakta den beslutande myndigheten och den
felaktiga utbetalningen får, om den bekräftas felaktig, återkrävas av sistnämnda myndighet. Det är därmed inte är givet att pengarna rent faktiskt återbetalas. Om det visar sig, när myndigheten får en överblick över statliga utbetalningar, att sådana uppenbara situationer uppstår återkommande framstår det
tillfredsställande om myndigheten kan ges möjlighet att förhindra en sådan
överföring. Huruvida det är förenligt med ett förslag om transaktionskonto,
låter SPV dock vara obesvarat.
Avsnitt 9.6 Lokalisering tillräckligt nära Stockholm
Utredningen uppger att faktorer vid bedömningen av myndighetens lokalisering är bl.a. närhet till universitets- eller högskoleort, regeringens önskan om
att lokalisera myndigheter utanför Stockholm samt samverkan med en rad
myndigheter vars huvudkontor är förlagda till Stockholm. SPV vill i sammanhanget nämna att CSN, Bolagsverket och Försäkringskassan IT är förlagda till
universitetsorten Sundsvall i Västernorrlands län, där även ytterligare myndigSPV
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heter, såsom Myndigheten för digital förvaltning, samt Myndighetsnätverket
är verksamt.
Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Maria Humla efter föredragning av verksjuristen Nilla Alestig. I arbetet med remissvaret har även kommunikatören Christina Lindh, utredarna Maria Lindström och Rigmor Forsberg-Wåhlén samt produktspecialisten Susanne Nauclér deltagit.
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