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Finansdepartementet
Avdelningen för offentlig förvaltning,
Enheten för statlig förvaltning

En hjälpande hand – ökade möjligheter till in- och utlån av
personal mellan myndigheter
Sammanfattning av uppdraget

En sakkunnig (i det följande utredaren) ges i uppdrag att kartlägga
förutsättningarna för in- och utlån av personal mellan myndigheter under
regeringen och föreslå åtgärder som förbättrar förutsättningarna för sådana
in- och utlån.
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast
den 15 augusti 2022.
Bakgrund

Den globala spridningen av covid-19 har påverkat verksamheten hos många
statliga myndigheter och flera av dessa har tagit hjälp av varandra genom
olika former för in- och utlån av personal. Några av de myndigheter som
snabbt sett ett växande personalbehov är Tillväxtverket, Socialstyrelsen och
Folkhälsomyndigheten. Skatteverket, Migrationsverket, Statens servicecenter,
Bolagsverket och Naturvårdsverket samt Energimyndigheten är exempel på
myndigheter som har haft möjlighet att bistå med personal. Det har även
tidigare uppstått situationer då myndigheter varit i behov av att låna in
personal. Flyktingsituationen hösten 2015 är ett exempel där i synnerhet
Migrationsverket var i behov av stöd och andra myndigheter bistod genom
att både låna ut personal och dela med sig av kompetens.
För flera myndigheter har möjligheten att låna in personal varit en viktig
förutsättning för att kunna hantera plötsligt ökad arbetsbelastning. Samtidigt
har det framkommit att det finns oklarheter gällande regelverket för,
ekonomiska förutsättningar för och det praktiska genomförandet av in- och
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utlån av personal. Detta har resulterat i att in- och utlån av personal både har
försenats och avbrutits. Incitamenten för myndigheter med kapacitet att låna
ut personal har också visat sig vara begränsade.
I ett förvaltningssystem med många organisatoriska gränser är det särskilt
viktigt att det finns goda förutsättningar för samarbete, samordning och
samverkan (prop. 2021/22:1 utg.omr. 2 avsnitt 4.5.1). Vikten av samarbete
mellan myndigheter kommer till uttryck i förvaltningslagen (2017:900) och
myndighetsförordningen (2007:515). Av 8 § förvaltningslagen följer att
myndighet inom sitt verksamhetsområde ska samverka med andra
myndigheter. Sedan länge finns även enligt 6 § myndighetsförordningen en
skyldighet för förvaltningsmyndigheter under regeringen att verka för att
genom samarbete med varandra ta till vara de fördelar som kan vinnas för
staten som helhet. Att myndigheterna ses som delar av staten som helhet är
avgörande för att statsförvaltningen ska vara effektiv (prop. 2021/22:1
utg.omr. 2 avsnitt 4.5.1).
Ovan beskrivna erfarenheter kring myndigheters in- och utlåning av personal
under bl.a. spridningen av covid-19 har visat på nyttan av in- och utlån av
personal mellan myndigheter. Det är viktigt att resurserna i
statsförvaltningen som helhet kan utnyttjas bättre både i krissituationer och
normalläge. Det är därtill av betydelse för myndigheternas strategiska arbete
med kompetensutveckling och för statens attraktivitet som arbetsgivare. Att
myndigheter under regeringen samarbetar genom att låna ut personal och
dela med sig av kompetens skapar förutsättningar för en ökad effektivitet i
förvaltningen. För att underlätta framtida in- och utlån av personal bör
regelverk samt ekonomiska och praktiska förutsättningar därför i så stor
omfattning som möjligt redan på förhand vara klara och tydliga.
Uppdraget

En utredare ska kartlägga förutsättningarna för in- och utlån av personal
mellan myndigheter under regeringen och föreslå åtgärder som förbättrar
förutsättningarna för sådana in- och utlån. Syftet är att stimulera till att fler
in- och utlån som bidrar till att öka effektiviteten i statsförvaltningen
genomförs.
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Utredaren ska:
•
•

•

•
•
•

Inhämta och sammanställa erfarenheter från relevanta myndigheter av
in- och utlån av personal.
Kartlägga de rättsliga förutsättningarna för in- och utlån av personal
mellan myndigheter, innefattandes bl.a. arbets- och förvaltningsrättsliga
förutsättningar, förutsättningar i frågor om informationshantering,
säkerhetsprövning, finansiering och redovisning inom och mellan
myndigheter samt förutsättningar i fråga om arbetsmiljöansvar. I
samband med att de arbetsrätts- och förvaltningsrättsliga förutsättningarna kartläggs ska utredaren även analysera hur inlån av personal
förhåller sig till de överväganden som ligger till grund för bestämmelserna i 12 kap. 5 § regeringsformen och 4 § lagen (1994:260) om
offentlig anställning samt hur det påverkar det funktionella
arbetsgivarbegreppet i staten.
Föreslå vilka åtgärder som regeringen bör vidta för att underlätta in- och
utlån av personal mellan myndigheter. Utredaren kan föreslå ändring av
befintliga författningar eller lämna förslag på ny författning. Det ingår
dock inte i uppdraget att lämna förslag till ändring av grundlag eller
förvaltningslagen.
Analysera i vilka delar kollektivavtal kan behöva komplettera ny
reglering.
Föreslå vilka åtgärder myndigheterna själva kan vidta för att fler in- och
utlån som kan öka effektiviteten i statsförvaltningen ska initieras.
Föreslå vilka organisatoriska åtgärder som bör vidtas för att underlätta
och effektivisera in- och utlån av personal mellan myndigheter.

Utredarens förslag ska avse in- och utlån under normala omständigheter och
under fredstida kriser. Utredaren ska beakta de skilda förutsättningar och
behov som skiljer normaltid från fredstida kriser. Med fredstida kris avses i
det här sammanhanget situationer som kännetecknas av att de avviker från
det normala och är svåra att förutse, drabbar många människor och stora
delar av samhället, hotar grundläggande värden eller innebär en allvarlig
störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning. Det är
avgörande att omständigheten eller störningen inte kan hanteras enskilt av
ordinarie organisation, utan kräver stöd eller samordnade och skyndsamma
åtgärder från flera aktörer.
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Genomförande och redovisning

Utredaren ska beakta relevanta utredningar, rapporter och andra underlag
inom området, och säkerställa att de förslag som lämnas passar väl in i annat
pågående utvecklingsarbete inom närliggande områden.
Förslagen ska utarbetas inom de ramar som den arbetsgivarpolitiska
delegeringen ger. Utredaren ska beakta kraven på hög effektivitet och god
hushållning med statens samlade resurser.
Erfarenheterna från de in- och utlån av personal som har skett under
flyktingsituationen 2015 och under spridningen av covid-19 bör tas tillvara.
De hinder som myndigheter har upplevt bör adresseras och lärdomar bör
dras av de framgångsfaktorer som identifieras. Därutöver bör erfarenheter
tas tillvara från existerande samarbeten över myndighetsgränser för
kompetensförsörjning och kompetensutveckling där in- och utlån är en del,
t.ex. Rörlighet i staten och Myndighetsnätverket i Sundsvall, liksom från
andra metoder än in- och utlån som gör det möjligt för myndigheter att dela
med sig av kompetens eller personalresurser. Erfarenheter när det gäller
kompetensmatchning och utbildningsbehov för personal som berörs av inoch utlån bör också tas tillvara.
Utredaren ska föra en löpande dialog med Regeringskansliet
(Finansdepartementet och Justitiedepartementet), och genom löpande dialog
med andra myndigheter, bl.a. Arbetsgivarverket och Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap, samt de centrala arbetstagarorganisationerna
på det statliga avtalsområdet, tillvarata viktiga erfarenheter och perspektiv.
En konsekvensanalys ska genomföras enligt de krav som ställs i
kommittéförordningen (1998:1474). I de fall kostnader eller besparingar
bedöms uppstå för staten eller andra aktörer ska dessa beskrivas i
konsekvensanalysen, och vid behov ska förslag på finansiering lämnas. En
bedömning ska också göras när det gäller effekterna av ökade in- och utlån
på statliga myndigheters attraktivitet som arbetsgivare.
Till utredningen knyts ett sekretariat.
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast
den 15 augusti 2022.
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