Regeringsbeslut

IV 4

2016-03-23

N2016/02313/SUN

Näringsdepartementet
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Uppdrag att analysera verksamheten vid Statens jordbruksverk
Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Statskontoret att analysera vilka förutsättningar
Statens jordbruksverk (nedan Jordbruksverket) har för att utföra sitt
uppdrag inom nuvarande ekonomiska ramar.
Statskontoret ska belysa Jordbruksverkets verksamhet, organisation,
resultat och framtida utmaningar. I uppdraget ingår att beskriva bakgrunden till Jordbruksverkets ekonomiska situation.
Statskontoret ska lämna förslag på åtgärder som kan effektivisera
Jordbruksverkets verksamhet.
I uppdraget ingår särskilt att analysera och i förekommande fall belysa:


Utveckling av kostnaden för administration av EU-stöd för
länsstyrelserna respektive Jordbruksverket och vilka konsekvenser det får för övrig verksamhet inom Jordbruksverket.



Den interna styrningen av utvecklingsverksamheten vid
myndigheten. Med detta avses i första hand Jordbruksverkets
förmåga att styra it-verksamhet på ett kostnadseffektivt sätt,
driva utvecklingsprojekt och leverera nytta, liksom att anpassa
verksamheten vid politiska reformer som kräver it-stöd.



Om Jordbruksverkets insatser för att förhindra att fel uppstår
i handläggningen av olika EU-medel styrs och bedrivs på ett
kostnadseffektivt sätt. Analysen ska ta utgångspunkt i statens
ekonomiska risk i olika stödsystem och väga denna mot
kostnaderna för kontrollsystemet. I detta ingår även att analysera
hur Jordbruksverkets internrevision förhåller sig till den revision
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som Ekonomistyrningsverket utför av utbetalade EU-medel.


Utvecklingen av inriktningen och kvaliteten på den förvaltande,
främjande och stödjande verksamhet som Jordbruksverket
bedriver.

Uppdraget avser i första hand den verksamhet som finansieras via myndighetens förvaltningsanslag. Den avgiftsfinansierade verksamheten ska
endast belysas översiktligt.
Det ingår inte i Statskontorets uppdrag att analysera om administrationen av EU-stöd kan effektiviseras genom att administrationen centraliseras eller koncentreras till färre länsstyrelser. Förslag på en ny länsindelning, som innebär att Sverige delas in i väsentligt färre län, omfattas
av kommittédirektiv 2015:77, som ska slutredovisas senast den
31 augusti 2017.
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet)
senast den 15 november 2016.
Bakgrund

Jordbruksverket är en bred förvaltningsmyndighet med ansvar för ett
stort antal sakfrågor. Jordbruksverkets verksamhet är till stor del styrd
av EU:s lagstiftning. EU:s jordbrukspolitik är unik och en stor del av de
it-system som krävs för stödhanteringen behöver därför produceras
inom myndigheten. Den övergång som skett genom en ökad central itförvaltning på Jordbruksverket ger möjlighet till besparingar på regional
nivå, samtidigt som det medfört ökade kostnader hos Jordbruksverket
för hantering av EU-stöd. Jordbruksverket har prioriterat genomförande
av reformen av EU:s jordbruks-, landsbygds- och fiskeripolitik liksom
utbetalning av stöd i förhållande till annan verksamhet som fått stå
tillbaka för att hantera kostnadsökningar på senare år.
På regeringens vägnar

Sven-Erik Bucht

Anna Elworth
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