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Ändrad fördelning av ändamål och
verksamheter på utgiftsområden

Ändrad fördelning av ändamål
och verksamheter på
utgiftsområden

Enligt tilläggsbestämmelse 5.12.1 till riksdagsordningen ska beslut om vilka ändamål och
verksamheter som ska innefattas i ett utgiftsområde fattas i samband med beslut om den
ekonomiska vårpropositionen. I detta avsnitt
lämnar regeringen förslag till sådana beslut.
Ändringarna bör tillämpas fr.o.m. 2014. De
föreslagna ändringarna beaktas dock inte i de
beräkningar för utgiftsområdena som görs i
denna proposition.
12.1.1 Tillhandahållande av utbildningar i
ämnen som rör Europeiska unionen

Regeringens förslag: De ändamål och verksam-

heter som avser tillhandahållande av utbildningar
i ämnen rörande Europeiska unionen som en del
av kompetensförsörjningen i statsförvaltningen
och som finansieras från anslaget 1:1
Statskontoret under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning flyttas till
utgiftsområde 1 Rikets styrelse.

Skälen för regeringens förslag: Uppgiften att
tillhandahålla utbildningar i ämnen som rör
Europeiska unionen som en del av kompetensförsörjningen i statsförvaltningen överfördes den
1 januari 2013 från Kompetensrådet för

utveckling i staten (Krus) till Svenska institutet
för europapolitiska studier vars verksamhet
finansieras från anslaget 9:1 Svenska institutet för
europapolitiska studier samt EU-information
under utgiftsområde 1 Rikets styrelse. Krus
upphörde som myndighet den 31 december
2012.
Mot denna bakgrund föreslår regeringen att
de ändamål och verksamheter som avser tillhandahållande av utbildningar i ämnen rörande
Europeiska unionen som en del av kompetensförsörjningen i statsförvaltningen och som
finansieras från anslaget 1:1 Statskontoret under
utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning flyttas till utgiftsområde 1 Rikets
styrelse.
För de beräknade utgiftsramarna för 2014
innebär förslaget att utgiftsområde 1 Rikets
styrelse ökar med 1 000 000 kronor och att
utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning minskar med motsvarande belopp.
12.1.2 Värdegrundsarbetet i
statsförvaltningen
Regeringens förslag: De ändamål och verksam-

heter som avser värdegrundsarbete i statsförvaltningen och som finansieras från anslaget
1:1 Statskontoret under utgiftsområde 2
Samhällsekonomi och finansförvaltning flyttas
till utgiftsområde 1 Rikets styrelse.
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Skälen för regeringens förslag: Riksdagen
har beslutat om en satsning med 5 miljoner
kronor årligen 2013–2016 för att fortsatt främja
värdegrundsarbetet i den statliga förvaltningen
(prop. 2012/13:1 utg.omr. 2, bet. 2012/13:FiU2,
rskr. 2012/13: 132).
Regeringen beslutade den 20 december 2012
att det inom Regeringskansliet ska tillsättas en
arbetsgrupp, Värdegrundsdelegationen, som
genom aktiviteter, skrifter och andra utåtriktade
insatser ska verka för att respekten och
förståelsen för den statliga värdegrunden
upprätthålls på alla nivåer i statsförvaltningen.
För att skapa en bättre och mer rationell
hantering av denna satsning föreslås att de ändamål och verksamheter avseende värdegrundsarbetet i statsförvaltningen som finansieras från
anslaget 1:1 Statskontoret under utgiftsområde 2
Samhällsekonomi och finansförvaltning flyttas
till utgiftsområde 1 Rikets styrelse.
För de beräknade utgiftsramarna för 2014
innebär förslaget att utgiftsområde 1 Rikets
styrelse ökar med 5 000 000 kronor och att
utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning minskar med motsvarande belopp.
12.1.3 Sjukvård i internationella
förhållanden
Regeringens förslag: De ändamål och verksam-

heter som avser turistvård samt sjuk- och tandvårdstjänster och som finansieras från anslaget
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden under
utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social
omsorg flyttas till utgiftsområde 25 Allmänna
bidrag till kommuner.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen
har i lagrådsremissen Patientrörlighet i EU –
förslag till ny lagstiftning lämnat förslag till hur
Europaparlamentets och Europeiska unionens
råds direktiv 2011/24/EU om tillämpningen av
patienträttigheter vid gränsöverskridande hälsooch sjukvård, det s.k. patientrörlighetsdirektivet,
ska genomföras i Sverige. Regeringen avser att
under våren 2013 lämna en proposition till
riksdagen med de förslag som föranleds av
direktivet.
Förslagen innefattar bl.a. en ny lag om
ersättning för kostnader till följd av vård i ett
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annat land inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet samt en ny lag om landstingens och kommunernas kostnadsansvar för
viss vård i utlandet. I den sistnämnda lagen
föreslås landstingen och kommunerna överta
delar av det kostnadsansvar för ersättningar
avseende gränsöverskridande vård som staten
har i dag. Landstingens och kommunernas
kostnadsansvar ska avse vissa ersättningar som
har betalats ut till personer som vid tiden för den
vård som ersättningen avser var bosatta inom
landstinget eller var kvarskrivna enligt 16 §
folkbokföringslagen (1991:481) och stadigvarande vistades i landstinget.
Mot denna bakgrund föreslår regeringen att
de ändamål och verksamheter som avser
turistvård och sjuk- och tandvårdstjänster och
som finansieras från anslaget 1:7 Sjukvård i
internationella förhållanden under utgiftsområde
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg flyttas
till utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till
kommuner. Regeringen avser att återkomma till
riksdagen i budgetpropositionen för 2014 med
förslag till ändringar av utgiftsramar och anslag.
Staten kommer även fortsättningsvis att ha ett
initialt betalningsansvar för den vård som
landstingen och kommunerna föreslås överta
betalningsansvaret för. Enligt förslaget är det
Försäkringskassan som betalar ut ersättningen
för vård i ett annat land. Därefter ska landstingen
ersätta Försäkringskassan för utbetalda ersättningar. Försäkringskassans initiala betalningsansvar bör finansieras genom en kredit som
regeringen avser att begära från riksdagen i
samband med budgetpropositionen för 2014.
12.1.4 Europeiska integrationsfonden

Regeringens förslag: De ändamål och verksam-

heter som avser bidrag från Europeiska
integrationsfonden flyttas från utgiftsområde 13
Integration och jämställdhet till utgiftsområde 8
Migration.

Skälen för regeringens förslag: Sverige
erhåller bidrag från ett antal EU-fonder för vissa
projekt. Bidragen redovisas mot inkomsttitel.
Vid genomförandet av projekten används
anslagsmedel. För närvarande finansieras bidrag

PROP. 2012/13:100

från den Europeiska flyktingfonden III och den
Europeiska återvändandefonden med medel från
utgiftsområde 8 Migration. Bidrag från
Europeiska integrationsfonden finansieras med
medel från anslag 1:6 Från EU-budgeten
finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare under utgiftsområde 13 Integration
och jämställdhet. Från och med nästa programperiod 2014–2020 kommer de ovan nämnda
fonderna att slås samman till den Europeiska
asyl- och migrationsfonden.
Eftersom verksamheten i den nya fonden till
övervägande del avser socialförsäkringsutskottets ansvarsområde bör bidrag från fonden
finansieras under utgiftsområde 8 Migration.
Det innebär att även integrationsåtgärder inom
ramen för den nya fonden kommer att
finansieras från detta utgiftsområde. Mot denna
bakgrund föreslår regeringen att de ändamål och
verksamheter som avser bidrag från Europeiska
integrationsfonden och som finansieras från
anslaget 1:6 Från EU-budgeten finansierade
insatser för integration av tredjelandsmedborgare
under utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet flyttas till utgiftsområde 8 Migration.
Regeringen avser att återkomma till riksdagen
i budgetpropositionen för 2014 med förslag till
ändringar av utgiftsramar och anslag.
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