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SOES ska verka för att enskilda individer, företag och det allmänna ska ha tillgång till och förtroende för att:



samhällets betalningar* fungerar och
systemen för att betala varor och tjänster fungerar

Syftet är att förebygga allvarliga störningar för att minska konsekvenser av händelser som kan få allvarliga
samhällspåverkande effekter.
Detta sker genom att ur ett samhällsperspektiv analysera risk och sårbarhet för kritiska resurser samt beroenden,
dokumentera dessa, ta fram förslag för åtgärder, och tillställa ansvariga aktörer.
* Med samhällets betalningar menas hela kedjan från generering av underlag för utbetalning till att
mottagaren kan använda medlen. I målet ingår delar som de olika aktörerna inte har ett direkt ansvar för,
men där avbrott påverkar mottagaren menligt. Exempel på detta är aktörer inom finansiella sektorn, för
dessa gäller att SOES analyserar och informerar om risker.
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Sammanfattning
Under 2013 och 2014 har Samverkansområde Ekonomisk säkerhet (SOES) arbetat
med att kartlägga samhällsviktiga processer och identifiera robusthöjande åtgärder
för stärkta samhällsbetalningar i Sverige. En sådan åtgärd avser införandet av
medborgarkonton. I Danmark har ett system med medborgarkonton, så kallade
NemKonton, använts sedan 2005. En förstudie och en fördjupad studie av det
danska systemet med NemKonton genomfördes av SOES under 2014. De tidigare
studierna har visat att Sverige och Danmark är jämförbara när det kommer till
betalningsverksamhetens omfattning. Studierna har också visat att det finns både
fördelar och utmaningar med ett system likt den danska modellen, där utmaninge n
med att hålla all information samlad på ett ställe måste vägas mot de fördelar i
form av besparingar och effektivitetsvinster som modellen medför. Analyse n
under 2014 har studerat och beskrivit den danska modellen och därigenom bidragit
till att lärdomar dras från arbetet med robusthethöjande åtgärder i Danmark. Under
2015 har den kompletterande studie som utgör denna rapport sökt undersöka
systemet med medborgarkontons tillämplighet i Sverige för stärkta och mer
robusta samhällsbetalningar.
Studien visar att myndigheter i Sverige ser flera positiva potentiella effekter med
införande av ett liknande system i Sverige. Effekterna består bland annat av ett
minskat antal felaktiga utbetalningar och minskad manuell administration, vilket
förväntas stärka robustheten i samhällsbetalningarna, vilket är i linje med SOES
syfte och mål. Studien visar även att implementeringen av ett jämförbart system
till det danska måste möta de specifika behov och förutsättningar som råder i
Sverige. Behovet av anpassning till rådande svenska förutsättningar understryker
vikten av en utförlig behovsanalys. Styrkor och utmaningar med den danska
modellen i en svensk kontext pekar dels på behov av ytterligare utredning, dels på
behov av ytterligare förankring, fastställande av roller och ansvar samt därefter
faktisk implementering av berörda myndigheter om en motsvarande svensk modell
ska kunna upprättas.
En slutsats från 2015 års analys är att det huvudsakliga arbetet med att bemöta
dessa behov lämpligen sker utanför ramen av SOES-analysarbete, även om de
nätverk och forum som SOES inbegriper kan stödja det fortsatta arbetet. I ett
längre perspektiv har bland annat föreslagits att en statlig utredning genomförs på
området. Som ett första steg har även föreslagits att ett samverkansprojekt inrättas
mellan ett antal berörda myndigheter i syfte att bygga en gemensam infrastruktur
för samhällsbetalningar och med ambitionen att initiera det praktiska arbetet med
att upprätta ett svensk system liknande det danska. I arbetet med denna rapport har
därutöver betonats att myndigheterna inom SOES har verksamheter som skiljer sig
åt och således har olika förutsättningar att såväl stödja det fortsatta arbetet som att
dra nytta av implementeringen. I det fortsatta arbetet är det därför naturligt att de
myndigheter som ser sig som närmast berörda av tillämpningen av ett ”svenskt
Nemkonto-system” även är de som lägger grunden för en sådan impleme ntering.
Möjliga steg mot denna robusthetshöjande åtgärd torde vara förankring av frågan
inom berörda myndigheter och gärna på generaldirektörsnivå, upprättandet av en
avsiktsförklaring, samt fokus på frågan i berörda myndigheters regleringsbrev.
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1

Inledning

Samverkansområde Ekonomisk säkerhet (SOES) arbetar för att enskilda individe r,
företag och det allmänna ska ha tillgång till och förtroende för samhällets
betalningar samt att systemen för att betala varor och tjänster fungerar.
Verksamheten inom SOES har därmed till uppgift att förebygga allvarliga
störningar i betalningssystemet och att minska konsekvenser av händelser som
annars kan få allvarliga samhällspåverkande effekter.
Arbetet ”Samhällskonsekvensanalys för myndigheterna inom SOES” och
”Robusthetshöjande åtgärder” har varit en del i AG Kritiska Resursers, sedermera
AG Analys, arbete för säkrare samhällsutbetalningar i Sverige. En potentiell
robusthetshöjande åtgärd som identifierats inom ramen för detta arbete är
införandet av medborgarkonton. Under 2014 studerade SOES ett system med
medborgarkonton, så kallade Nemkonton, som använts i Danmark sedan 2005, för
att dra lärdom från arbetet med robusthethöjande åtgärder i Danmark. Slutsatser na
från studien gav en rad förslag till vidare analys, däribland att den danska
modellens tillämplighet i Sverige borde undersökas vidare.
Denna rapport består av en kompletterade studie till den om användningen av
NemKonton och NKS för samhällsutbetalningar i Danmark. Rapporten är en
sammanställning av 2015 års studie inom AG Analys, med fokus på den danska
modellens tillämplighet i Sverige.

1.1

Bakgrund – samhällsutbetalningar i Sverige och
Danmark

Även om det totala antalet samhällsutbetalningar skiljer sig åt mellan Sverige och
Danmark så är det normaliserade värdet med antal transaktioner per capita i princip
detsamma, vilket gör de två länderna jämförbara när det kommer till
betalningsverksamhetens omfattning.1
Processen för samhällsutbetalningar i de två länderna ser dock något olika ut. De
svenska myndigheterna genomför utbetalningar till respektive ramavtalsbank som
i sin tur förmedlar betalningen vidare till mottagarens bank. Utbetalande
myndighet i Danmark genomför istället betalningar till Nemkonto-systeme t
(NKS) som sedan förmedlar betalningen vidare till ramavtalsbanken som i sin tur
förmedlar betalningen till den bank där mottagaren har sitt konto. Antalet
betalningar som går genom NKS fördelas olika under månaden (likt Sverige) där
volymen är som störst i slutet av månaden. Nedan illustreras de två processerna i
förenklad form.

1

SOES (2014). Slutrapport: Medborgarkonto – En studie av systemet med NemKonton i Danmark.
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Figur 1. Utbetalningsprocesser i Sverige respektive Danmark.

Studierna om Nemkonton och NKS har visat på att den största skillnaden mella n
processerna är att myndigheterna i Sverige till viss del för register över
mottagarkonton, vilket inte görs i Danmark då all kontoinformation finns samlat i
ett och samma register som finns lagrat i NKS. Enligt svenska myndigheter s
erfarenhet är den egna registerföringen både tidskrävande och förknippad med
säkerhetsbrister. I Sverige används också utbetalningskort till de mottagare som
inte registrerat ett bankkonto, något som inte tillämpas i Danmark då medborgare
enligt lag måste ange ett bankkonto för att ta del av samhällsutbetalningar. Finns
inget konto registrerat förs medlen över till ett väntekonto och ligger där till dess
att mottagaren registrerat ett konto. Med den danska modellen följer även ett
standardgränssnitt för kommunikation mellan offentliga myndigheter s
utbetalningssystem och NKS, medan det i Sverige finns olika gränssnitt.
Införandet av NemKonton och Nemkonto-systemet i Danmark föranleddes av en
statlig överenskommelse om en gemensam digital strategi och är på så sätt en del
i en större satsning på digitalisering av offentliga tjänster. Bakgrunden var – och
är – en ökad efterfrågan på vård- och omsorgstjänster i och med stora
pensionsavgångar som resulterat i en finansieringsproblematik som kräver
effektivisering av arbetet inom välfärdssektorerna. En kommun- och regionrefor m
har genomförts som bland annat resulterat i en ny geografisk indelning och en
förändrad uppgiftsfördelning mellan stat, region och kommun. Detta har bland
annat förflyttat huvudansvaret för samhällsutbetalningar från kommuner till en
enskild myndighet. Införandet av Nemkonton föranledde också en lagändring som
föreskriver att personer och företag är skyldiga att ha och använda ett NemKonto.
Den nya lagen fastställer även de rättigheter och skyldigheter som mottagare av
samhällsutbetalningar och utbetalare via NKS har, liksom regler för övriga aktörer
som har kontakt med systemet.2
Nemkonton och Nemkonto-systemet kommer fortsättningsvis i rapporten att
beskrivas som ”den danska modellen”.

1.2 Syfte och mål
Syftet med denna studie är att undersöka systemet med medborgarkontons
tillämplighet i Sverige för stärkta och mer robusta samhällsbetalningar.
Målsättningen är att undersöka den danska modellens tillämplighet i Sverige
genom att identifiera den danska modellens styrkor och utmaningar i en svensk
kontext.

2

SOES (2014). Slutrapport: Medborgarkonto – En studie av systemet med NemKonton i Danmark.
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1.3 Metod
Arbetsgruppen har valt att inledningsvis inventera tidigare utredning samt
pågående arbete inom Riksgälden som har vissa beröringspunkter till den aktuella
studien av den danska modellens tillämplighet i Sverige. Dessa inledande moment
bidrar till att samla relevanta erfarenheter och lärdomar som kan analyseras utifrå n
den danska modellens tillämplighet i Sverige. Därefter har en behovsanalys
genomförts utifrån SOES-myndigheternas syn på befintlig modell i Sverige och
hur en modell liknande den danska skulle kunna tillämpas i svensk kontext.
Sammanfattningsvis består tillvägagångssättet av att genomlysa den danska
modellen mot bakgrund av och med hänsyn till:
1. Tidigare utredning(ar)
2. Nya direktiv för insättningsgarantin
3. Myndighetsspecifika förutsättningar
tillämplighet i Sverige

för

den

danska

modellens

4. Övergripande förutsättningar för den danska modellens tillämplighet i
Sverige
I ett första steg inventerades underlag i form av tidigare utredningar, som har till
ambition att stärka det svenska betalningssystemet och som på ett eller annat sätt
redogör för en jämförbar modell till den danska. En utredning med jämförbar
ambition och en jämförbar modell till den danska återfanns och modeller na
analyserades i relation till varandra.
I ett andra steg analyserades den danska modellen i förhållande förändrade
förutsättningar som implementeringen av Europaparlamentets och rådets direktiv
2014/49/EU kommer medföra vad avser Riksgäldens metoder för utbetalning av
ersättning till insättare som följer av lag (1995:1571) om insättningsgarantin. Av
det omarbetade direktivet följer bland annat att garantiorganisatione ns
utbetalningstid successivt kortas från tjugo arbetsdagar till sju. I
finansdepartementets promemoria Förstärkt insättningsgaranti som föreslår hur
direktivet ska genomföras i svensk rätt föreslås dock att kravet på att ersättninge n
ska göras tillgänglig inom sju dagar ska gälla omedelbart. Detta ställer höga krav
på en väl fungerande utbetalningslösning. Analysen bygger på resultatet från ett
möte med Riksgälden som är ansvarig myndighet för insättningsgarantin med syfte
att verka för ett stabilt finansiellt system genom att stärka skyddet för allmänhete ns
besparingar.
I ett tredje steg intervjuades ett urval av SOES-myndigheterna i syfte att belysa
myndighetsspecifika behov och förutsättningar för den danska modellens
tillämplighet i Sverige.
Avslutningsvis bestod ett fjärde och avslutande steg av en workshop med SOESmyndigheterna för att sammanställa myndigheternas övergripande syn på den
danska modellens tillämplighet i Sverige utifrån myndigheternas erfarenheter och
expertis. Fokus för dessa diskussioner var bl.a. övergripande betalningsproces s,
roller och ansvar samt förslag kopplat till hur implementering av en svensk modell
likande den danska skulle kunna se ut. Vid workshopen medverkade sakkunniga
från ett antal betalningsintensiva myndigheter som också har ett särskilt ansvar för
fungerande samhällsbetalningar.
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2 Tidigare utredning(ar)
Vid inventering av tidigare utredningar för ett stärkt betalningssyste m
identifierades en utredning gjord av Riksgäldskontoret på uppdrag av regeringe n
från början av 2000-talet med förslag om hur statens betalningar bör organiseras 3
samt en rapport från ett efterföljande utvecklingsarbete för statens
betalningssystem. I den senare rapporten4 presenteras olika förslag på utveckling
av betalningssystemet, förslag som är tillsynes jämförbara till den danska
modellen. Fokus för samtliga förslag är att öka andelen kontoinsättningar och att
fasa ut användningen av utbetalningskort så långt det är möjligt. Detta kapitel
redogör för de förslag som presenteras i nämnd rapport, vilka därefter jämförs med
den danska modellen.
I rapporten presenteras olika modeller för att öka andelen kontoinsättningar där en
av modellerna lyfts fram som bäst lämpad. Denna modell som liknar den danska
ger myndigheterna lagstöd att inhämta kontoinformation från bank för att
komplettera betalningsuppdrag innan utbetalning. Förslaget bygger på att
banksekretess inte ska hindra myndigheter som ansvarar för sådana betalningar att
få tillgång till enskildas kontonummer i bank.

2.1 Argument för ett säkrare och mer robust
betalningssystem
Kontoinsättningar är säkrare än utbetalningskort
Den kartläggning som genomfördes inom ramen för Riksgäldens uppdrag utfördes
i samråd med en rad betalningsintensiva myndigheter. Kartläggningen visade
bland annat att staten årligen utför ca 100 miljoner betalningstransaktioner varav
ca 90 miljoner är samhällsbetalningar.5 Samhällsbetalningarna omfattar vanlige n
relativt små belopp via utbetalningar vid lagbundna tidpunkter och utförs till ett
stort antal betalningsmottagare. Vid tiden för kartläggningen genomförde s
samhällsutbetalningarna
till
betalningsmottagare
antingen
genom
kontoinsättningar via betalningsförmedlare (banker) eller via utbetalningskor t.
Rapporten från Riksgälden påvisar att det ur såväl en säkerhets- som en
kostnadsaspekt är väsentligt hur betalningsmottagare får tillgång till de medel som
ska betalas ut (efter
det att betalningsuppdragen
lämnats
till
betalningsförmedlarna). Därtill visar rapporten att det generellt sett är både säkrare
och billigare med betalningar som kan sättas in på mottagarkonton än betalninga r
med utbetalningskort som skickas via posten och som ska lösas in. I huvudsak
presenteras följande argument för att öka andelen kontoinsättningar på bekostnad
av utbetalningskort.

3

Organisation av statens betalningar. Dnr 99/1188,
Samhällsbetalningar från konto till konto.
4

i Riksgäldskontoret (2002)

PM -

Riksgäldskontoret (2002) PM - Samhällsbetalningar från konto till konto.
Med samhällets betalningar avses hela kedjan från generering av underlag för utbetalning till dess
att mottagaren kan använda medlen
5
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Minskad risk för bedrägeri och stöld

Det är alltid förenat med säkerhetsrisker att skicka utbetalningskor t
(värdehandlingar) per post då utbetalningskorten kan komma i orätta händer och
kan förfalskas. Därtill minskas de säkerhetsrisker som kan härledas till den
omfattande kontanthantering som sker vid stora utbetalningsdagar. Riskerna gäller
såväl för betalningsförmedlaren som för den enskilde, särskilt då hela beloppet
måste tas ut på en gång.
Lägre kostnader och minskad administration

Användningen av utbetalningskort är kostsamt såväl för myndigheten som för de
enskilda betalningsmottagarna. Ett utbetalningskort kostar den utbetalande
myndigheten samtidigt som betalningsmottagarna får betala en avgift för inlöse n
av utbetalningskorten. Det är på så sätt billigare att genomföra kontoinsättninga r
än att använda utbetalningskort. Vid en beräkning år 2001 uppgick de samlade
avgifterna för inlösen av utbetalningskort till över 100 miljoner kronor årlige n,
pengar som i ett samhällsperspektiv skulle kunna investeras på annat sätt för att
gynna betalningsmottagarna.
Minskat antal försenade betalningar

Med kontoinsättningar minskar även det administrativa arbetet kring att spåra
betalningsmottagares adresser, exempelvis på grund av att utbetalningskor t
returnerats då de inte nått betalningsmottagarna. Antalet försenade betalninga r
antas därför minska med kontoinsättningar jämfört med utbetalningskort.
Kontoinsättningar bör utgöra grundprincipen för
samhällsbetalningar
En förutsättning för att genomföra kontoinsättningar visade sig enligt
kartläggningen bygga på att betalningsmottagaren tydligt signalerat att hon/han
vill ha just en kontoinsättning istället för en utbetalningsavi, genom att aktivt
lämna uppgift om sitt konto till myndigheten. Har den enskilde inte gjort en sådan
anmälan blir myndigheterna istället hänvisade till att använda utbetalningskort då
det inte finns möjlighet att tvinga betalningsmottagarna att upprätta ett konto.
Detta gäller även i de fall där betalningsmottagaren önskar en kontoinsättning men
på grund av okunskap eller maklighet inte avlämnat kontoinformation. Även om
myndigheterna är fria att genom kampanjer, utformning av blanketter och liknande
försöka förmå den enskilde att skaffa och anmäla ett konto till myndigheten är det
alltså först på den enskilde betalningsmottagarens initiativ som utbetalning kan
göras till konto. Sett ur myndigheternas synvinkel är det grundlägga nde
utbetalningssättet därför utbetalningskort. År 2001 utgjorde utbetalningskorten vid
Riksförsäkringsverket (sedermera Försäkringskassan) mindre än 3 procent av det
totala antalet utbetalningar, vilket får anses vara en låg siffra. I absoluta tal utgör
de 3 procentenheterna dock 1,3 miljoner utbetalningskort, vilket å andra sidan får
betraktas som ett stort antal. Kartläggningen visade även att det ofta var
problematiskt för myndigheterna att få tillgång till uppgifter om mottagarkonto n
när de ska genomföra utbetalningar. Detta kan ses som än mer problematiskt då
effektiva och säkra betalningsmöjligheter utan fördröjningar är viktiga för att
staten ska kunna förverkliga fastställda målsättningar inom olika politikområden.
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Det får antas att andelen kontoinsättningar ökat sedan kartläggningen genomförde s
till idag, i takt med den ökade användningen av elektroniska tjänster. Trots att
kontoinbetalningar är det vanligast förekommande betalningssättet gäller fortsatt
principen om utbetalningskort som det grundläggande utbetalningssättet då
initiativet till kontobetalningar fortsatt ligger på individen. Detta är problematisk t
utifrån ett myndighetsperspektiv eftersom myndigheterna är ålagda att säkerställa
att de betalningsmottagare som inte har lämnat en kontoanmälan inte får sättas i
sämre läge än den som har gjort en kontoanmälan. Administrationen av
kontoinformation förutsätter även en hel del personella resurser samtidigt som
processen är tidskrävande, vilket kan påverka den enskilda betalningsmottaga re n
negativt i slutändan om dennes betalning försenas.
Sammanfattningsvis kan en ökad andel kontoinsättningar stärka säkerheten och
robustheten i tjänsterna, där myndigheterna i större uträckning kan lita på att
utbetalningarna når rätt mottagare. Ambitionen blir då att vända på förhållandet så
att kontoinsättningar blir grundprincipen medan utbetalningskort utgör undantage t
som kräver ett aktivt engagemang från den enskilde betalningsmottagaren.

2.2 Förslag för stärkt betalningssystem
Som tidigare nämnts förutsätter nuvarande utbetalningssystem att den enskilde
betalningsmottagaren på eget initiativ lämnar in uppgifter om kontonummer för
att en kontoinsättning ska vara möjlig. Denna lösning är inte optimal ur ett
myndighetsperspektiv (se avsnitt 2.2). För att bibehålla och öka andelen
kontoinsättningar presenteras i Riksgäldens rapport från 2002 olika förslag till
lösningar. I huvudsak består förslagen av tre huvudalternativ. I denna rapport har
förslagen dock sorterats på ett delvis annat sätt enligt nedan, även om förslagen i
sig är desamma. För utredningens förslag i dess helhet, se Riksgäldens rapport
”Samhällsbetalningar från konto till konto”.
Lösningsförslag 1 - Myndigheterna inhämtar kontoinformation från
bankerna
För att sänka trösklarna till en ökad andel kontoinsättningar presenteras i
Riksgäldens rapport en första lösning som skulle innebära att myndighete r na
inhämtar betalningsmottagarnas kontouppgifter från bankerna. Med nuvarande
regler kan dock bankerna vägra att lämna ut efterfrågade uppgifter med hänvisning
till banksekretessen. För att det ska vara möjligt för myndigheterna att begära ut
kontouppgifter förutsätts därför förändringar i banksekretessen. Denna lösning har
tillämpats i Norge där förändringar i lagstiftningen resulterat i att
Skattedirektoratet – den norska motsvarigheten till Skatteverket - givits rätten att
inhämta kontouppgifter från bankerna för utbetalning av överskjutande skatt.
Innan utbetalning kontrolleras betalningssättet med betalningsmottagaren som via
självdeklarationen bedömer om skatteåterbäringen kan betalas till det konto som
banken inlämnat uppgift om. På så sätt ges möjligheter för betalningsmottaga re n
att särskilt begära att få ett utbetalningskort eller få betalningen till annat konto.
Genom denna lösning förflyttats initiativet till val av betalningssätt (såväl som det
administrativa arbetet) från betalningsmottagaren till myndigheten samtidigt som
betalningsmottagaren fortsatt har möjlighet att influera betalningssättet.
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Lösningsförslag 2 - Kontoinformation inhämtas via
betalningsförmedlare
Ett andra tillvägagångssätt som föreslås i rapporten är att ansvaret för
kompletterande av betalningsuppdrag med kontoinformation förflyttas från
myndigheter till betalningsförmedlare. Genom lösningen skickas myndigheter na s
betalningsuppdrag till en betalningsförmedlare för komplettering med
betalningsmottagarnas kontoinformation. Betalningsförmedlarna – i det här fallet
en bank - söker då med grund i personuppgifterna i betalningsuppdraget efter
kontoinformation och kompletterar betalningsuppdraget med uppgifter na.
Betalningsuppdragen skickas därefter tillbaka till myndigheterna. Om
kontoinformation inte går att finna via betalningsförmedlarna skickar
myndigheten istället ut ett utbetalningskort. För myndigheterna innebär lösninge n
att en tjänst för komplettering av betalningsuppdrag köps in från en extern part.
Som exempel på en jämförbar tjänst lyfts löneutbetalningar fram.
Lösningsförslag 3 - Kontoinformation inhämtas från särskilda
inrättade konton för samhällsbetalningar
Den tredje lösningen består av särskilda konton dit samhällsbetalningar görs.
Betalningsmottagare tilldelas genom denna lösning ett särskilt konto för
samhällsbetalningar, där den enskilda därefter kan förmedla medlen vidare till
önskat konto. Någon befintlig lösning för detta finns enligt rapporten inte idag
men skulle kunna genomföras genom att antingen staten inrättar konton hos en
eller flera banker eller att staten inrättar en egen kontostock med koppling till
statens finansfunktion. I det förstnämnda fallet upphandlas konton och
administration av konton via bankerna. Genom att staten inrättat kontona finns
tillgång
till
kontoinformationen
som sedan
kan användas
vid
samhällsutbetalningar. Information till betalningsmottagare skulle då kunna
avlämnas av de enskilda myndigheterna eller via bankerna enligt nuvarande
modell för t.ex. statens löneutbetalningar. En nutida jämförbar lösning som
möjligen skulle kunna lyftas fram i sammanhanget är utvecklingen av tjänsten
skattekonto, även om denna form inte är ett regelrätt bankkonto utan snarare ett
redovisningskonto för avräkning mellan debiterad och inbetald skatt under en
bestämd period. Funktionen med ett sådant jämförbart konto blir ”mellanlagring”
där medel efter avräkning betalas ut till betalningsmottagarens konto vid aktuell
bank.
Utredningens förslag: lösningsförslag 1 (den norska modellen)
Rapporten för fram resonemang kring de olika lösningsförslagen utifrån statens
grundsyn på utformningen av statens betalningssystem och de krav som respektive
lösningsförslag ställer på staten. Detta görs genom reflektioner kring vilken effekt
de respektive förslagen ger i förhållande till kostnader, redovisning och
information, valfrihet, säkerhet och konkurrensneutralitet. Av de förslag som
presenterats i rapporten lyfts den norska modellen - där myndigheterna inhämta r
kontoinformation från bankerna - fram som det dominerande alternativet. Ett
införande av en liknande modell i Sverige beskrivs kunna förenkla och
effektivisera myndigheternas arbete med insamling av kontouppgifter. För att
möjliggöra detta föreslogs – tillika togs fram – ett författningsförslag som tillåte r
undantag i banksekretessen och som tvingar bankerna att vid samhällsbetalninga r
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vara behjälpliga med att lämna upplysningar om kontonummer till statliga
myndigheter.
Det författningsförslag om förändringar i banksekretessen som Riksgälde n
arbetade fram skickades även ut på remiss till berörda parter. I de remissyttrande n
som lämnades kan ett antal möjligheter såväl som begränsningar identifieras enligt
nedan. Möjligheterna och begränsningar beskrivs närmare i bilaga 1.
Möjlighet:


Ett säkrare och effektivare betalningsväsende som bättre svarar mot
kundernas behov



Den enskilde bankkundens integritet och sekretesskyddet måste beaktas
när banksekretessens omfattning skall bedömas

Begränsning:
 Omfattningen av bankernas upplysningsskyldighet bör utredas vidare


Konkurrensneutralitet och kostnadsaspekter bör utredas vidare

I tillägg till remissyttrandena lämnade Bankgirot ett särskilt yttrande där de
beskrev sig kunna erbjuda en lösning som uppnår samma syfte - på ett effektiva re
sätt och inom ramen för nu gällande lagstiftning – genom en samordnad rutin för
insamling av kontonummer i samråd med bankerna.

2.3 Förslag i relation till den danska modellen
Inget av de lösningsförslag som presenteras i den tidigare nämnda rapporten går
så långt att de helt utesluter utbetalningskort, såsom den danska modellen gör.
Beredskap för att kunna göra utbetalningar i undantagsfall har samtidigt hanterats
på ett lite annat sätt i Danmark där kommunerna tar ett stort ansvar.
I ett jämförande perspektiv till den danska modellen finns tydligast likheter i det
andra lösningsförslaget där kontoinformation om ordinarie bankkonton inhämta s
av betalningsförmedlare. I båda modellerna används ordinarie bankkonton och
ingen registerhållning krävs vid de utbetalande myndigheterna. En
anmärkningsvärd skillnad finns samtidigt i vilken aktör som innehar ansvaret för
komplettering av kontoinformationen, där Danmark valt att inrätta en egen
myndighet medan lösningsförslaget istället förordar förmedling via bankerna.
Ser man till det förslag som rapporten förordar – den norska modelle n
(lösningsförslag 1) - finns såväl skillnader som likheter mellan modeller na.
Utgångspunkten med införandet av en modell liknande den norska är densamma
som gällde i Danmark, nämligen att stärka robusthet och säkerhet genom att öka
andelen kontoinsättningar. Modellerna grundas även i samma problembild – ”Ett
fortlöpande problem är emellertid att få information om mottagarkonton och att
hålla register över mottagarkonton aktuella” (s.8).6 Såväl den danska modellen
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Riksgäldskontoret (2002) PM - Samhällsbetalningar från konto till konto.
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som den norska nyttjar betalningsmottagarnas befintliga konton och kompletterar
betalningsunderlagen med gällande kontoinformation. I Danmark användes - vid
det första steget för upprättandet av ett nationellt register av kontoinformation samma tillvägagångssätt som i Norge för inhämtning av bankkontoinformatio n
från bankerna. Tillvägagångssättet har även andra likheter med den norska
modellen då betalningsmottagare vid upprättandet av registret tillskrevs ett
ordinarie kontonummer utifrån inhämtad information som betalningsmottaga r na
sedan fick ta ställning till (även den norska modellen ger möjlighet till utbetalning
via utbetalningskort, vilket inte är möjligt i Danmark). Efter att det nationella
registret upprättats i Danmark har dock uppdateringen av kontoinformatio n
kommit att förskjutas från myndigheter till kontoinnehavare som är ålagda att
meddela förändringar av kontoinformation, där stöd finns att söka från såväl
banker som myndigheter. I den norska modellen kvarstår emellertid ansvaret för
uppdatering av kontoinformation vid myndigheterna, vilka förvaltar uppdatering
av kontoinformation genom samarbete med bankerna. Ytterligare en skillnad
mellan modellerna består i att den danska modellen går något längre i
kontoinsamlingen än vad den norska modellen gör genom att upprätta
medborgarkonton för samtliga utbetalningar i ett nationellt register. Sett ur en
svensk kontext skulle insamling av kontoinformation via bankerna vara möjlig
efter en lagändring.
Genom både den danska och den norska modellen ligger initiativtagandet för
kontoinsättningar vid myndigheterna. Myndigheterna ges fördelar genom att fler
och fler betalningsmottagare ser kontoinsättningar som den grundlägga nde
betalformen. Ambitionen i båda modellerna är att kontoinsättning är
grundprincipen medan utbetalningskort är undantaget som kräver ett aktivt
engagemang från den enskilde betalningsmottagaren.
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3 Nya direktiv för insättningsgarantin
Vid ett möte med Riksgälden diskuterades de förändrade förutsättningar som
implementeringen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/49/EU
kommer medföra vad avser Riksgäldens metoder för utbetalning av ersättning till
insättare som följer av lag (1995:1571) om insättningsgarantin. Av det omarbetade
direktivet följer bland annat att garantiorganisationens utbetalningstid successivt
kortas från tjugo arbetsdagar till sju. I finansdepartementets promemoria Förstärkt
insättningsgaranti som föreslår hur direktivet ska genomföras i svensk rätt föreslås
dock att kravet på att ersättningen ska göras tillgänglig inom sju dagar ska gälla
omedelbart. Detta ställer höga krav på en väl fungerande utbetalningslösning.
Riksgäldens nuvarande utbetalningslösning ersätter insättarna via check eller avi.
Riksgälden har dock utrett möjligheten att komplettera denna utbetalningslösning
med ett system för kontoöverföring.

3.1 Förslag i relation till den danska modellen
Riksgälden ser stor potential i att implementera ett system för medborgarkonton. I
avsaknad av ett sådant system överväger Riksgälden att utveckla ett eget system
för kontoanmälan för att effektivisera utbetalningsprocessen vid ett ersättningsfa ll.
Detta system kommer möjliggöra för ersättningsberättigade insättare att anmäla
ett konto för utbetalning av ersättningen i anslutning till ett ersättningsfa ll.
Uppgifterna kommer dock endast att användas för det aktuella ersättningsfalle t
och kommer att rensas när ersättningsfallet avslutats, inga uppgifter kommer att
sparas. För det fall ett system för medborgarkonton implementeras ser Riksgälde n
att detta system, under vissa förutsättningar, kan ersätta det system man själv
utvecklar.
Följande reflektioner kring implementeringen av ett liknande system till den
danska modellen i svensk kontext presenterades under mötet.
Ett heltäckande register ses inte förenligt med gällande lagstiftning

En svårighet vid införandet av ett liknande system i en svensk kontext beskrevs
bestå i att åstadkomma ett heltäckande register över konton från samtliga
medborgare och företag/organisationer. Riksgälden såg en behållning med att
samla samtliga konton i ett och samma register men insåg samtidigt svårighete r na
med implementeringen av ett heltäckande register i Sverige. Införandet av ett
jämförbart register med NemKonto-registret förutsätter en lagändring –
exempelvis i banksekretessen - vilket även var fallet vid implementeringen i
Danmark. Att använda ett liknande tillvägagångssätt för tillfällig insamling av
kontouppgifter – där kontouppgifter rensas efter körning - sågs dock som ett
möjligt tillvägagångssätt inom gällande lagstiftning.
Behörighetskontrollen sågs som viktig

Vad avser ett permanent register sågs det som viktigt att en behörighetskontro ll
sker i samråd med bankerna så att de konton som anges av en privatperson även
är registrerat på densamma. Ett förslag om studie av den norska modellen (se
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avsnitt 2.3.) föreslogs där en sådan behörighetskontroll är möjlig att genomföra i
realtid med tillämpat register. Det är också viktigt att kontohavaren förstår
implikationen av att anmäla ett delägt konto eller ett konto med dispositionsrätt.
En variant av skattekonto sågs som en möjlig lösning

En anpassning av Skatteverkets system och användning av skattekonto sågs som
en möjlig lösning för implementering av ett liknande system i Sverige. Personer
skulle med ett anpassat system kunna tilldelas ett skattekonto som
utbetalningsuppdragen kopplas till. Efter anmälan av likvidkonto kan personen
därefter få utbetalningen till valt konto.
Medborgarperspektivet måste finnas med vid utformande av ny utbetalningsrutin

Det upplevdes som viktigt att de medborgare som inte använder elektronisk
identifikation får vägledning i registrering av konton för utbetalning, exempelvis
genom stöd vid bankkontoren.
Det finns fördelar med att använda ett och samma snittflöde

Fördelarna med den danska modellen betonades utifrån att samma snittflöde
används mot samtliga banker och myndigheter, vilket förenklar hanteringen av
betalningsfiler och investeringskostnaderna.
Färre felaktiga utbetalningar och minskad administration

En behållning med den danska modellen beskrevs bestå i minskad administratio n
för myndigheter och att medborgare inte behöver uppdatera sina kontouppgifte r
på flera ställen vid byte av bank eller konto.
Utred ansvaret vid uteblivna utbetalningar

För samhällsutbetalningar till medborgare som inte registrerat ett Nemkonto
används i Danmark så kallade väntekonton. För att kunna ta ställning till
väntekontons tillämplighet i Sverige ses det som viktigt utifrån Riksgälde ns
perspektiv att utreda var ansvaret för de medel som inte betalats ut hamnar.
Hänsyn måste tas till LOU för drift av ett liknande system i Sverige

Vid vidare utredning om Nemkonto-systemet tillämplighet i Sverige ses det som
nödvändigt att ha lagen om offentlig upphandling i åtanke vid diskussioner om
vilken organisation som skulle kunna drifta ett liknande system i Sverige.
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4

Myndighetsspecifika förutsättningar för
den danska modellens tillämplighet i
Sverige

Ett argument som framförts till förmån för en liknande modell som den danska är
att det administrativa arbetet kring kontohantering som nu utförs av flera
myndigheter skulle kunna genomföras mer effektivt om processen vore
myndighetsgemensam. Även utfasning av avier till förmån för kontoinsättning har
nämnts som ett argument för en liknande modell till den danska. Ett ytterliga re
argument som lyfts fram är att en gemensam kontohantering möjliggör större
säkerhet i form av färre felaktiga utbetalningar.
Ett sätt att uppskatta nyttan av att införa en modell liknande den i Danmark är att
genomföra en behovsanalys. Behovsanalysen som presenteras i detta kapitel
grundas på intervjuer med ett urval av SOES-myndigheterna, där utgångspunk te n
för intervjuerna dels var att beskriva vad som upplevs som betungande med
myndigheternas befintliga rutiner kopplat till kontoadministration och hantering
av avier, dels att kvantifiera omfattningen av denna administration. Intervjuer na
genomfördes
med, eller
med ingångsvärden
från, myndigheter na s
ekonomiavdelningar.

4.1 Myndigheternas administration av konton och avier
De intervjuade myndigheterna är betalningsintensiva, samtliga med ett särskilt
ansvar för fungerande samhällsbetalningar. Försäkringskassan genomför årlige n
betalningar omfattande 200 miljarder kronor och har en kontostock med uppemot
4,3 miljoner konton. Majoriteten av kontostocken utgörs av konton till
privatpersoner och resterande del utgör kommuners konton. Arbetsförmedlinge n
genomförde 2014 totalt cirka 685 0007 beslut om ersättning, omfattande ca 1.6
miljoner utbetalningar om ca 30 miljarder kronor. Antal nya och pågående beslut
om arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd och anställningar med
lönestöd var 430 000 stycket under 2014, varav beslut avseende nystartsjobb och
lönebidrag var störst. Även Skatteverket genomför ett stort antal
samhällsbetalningar till såväl privatpersoner som företag.
Myndigheternas administration av konton för mottagare av samhällsbetalninga r
innefattar ett flertal olika aktiviteter, såsom nyregistrering, ändringar, verifier ing
och kontroll m.m. Denna administration utförs av olika funktioner inom
myndigheterna, där vissa delar utförs av heltidsresurser medan andra delar utförs
som en del av löpande arbete på handläggarnivå. För en av myndigheterna är en
del av kontoadministrationen även utlagd på extern aktör. Vid intervju har
försäkringskassan uppskattat den sammantagna omfattningen av arbetet av
heltidsresurser och handläggare med nyregistrering, ändringar, verifiering och

7

Inkluderar alla typer av beslut, inkl. Lots, tjänsteleverantörer och bidrag till enskilda, enligt
Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014.
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kontroll till ca 40 heltidstjänster. För Arbetsförmedlingen har motsvarande värde
uppskattats till 100 heltidstjänster och för Skatteverket 15 heltidstjänster.
Nyregistrering och ändring av konto
Hos Försäkringskassan hanteras och administreras nyregistreringar och ändringa r
av kontoinformation på samma sätt. Registreringar och ändringar kan göras via
blankett till myndigheten, via bank eller i dialog med en handlägga re.
Uppskattningsvis en femtedel av kontoändringarna genomförs av 8-10 dedikerade
heltidsresurser, medan återstående del hanteras av handläggare i samband med
beslut om ersättning (bedömningsvis 100 deltidsresurser). Totalt genomför s
uppskattningsvis 720 000 nyregistreringar och ändringar av kontouppgifter per år.
Hos Arbetsförmedlingen hanteras nyregistreringar och ändringar av
kontouppgifter av handläggare i samband med beslut om ersättning, vilket sker
över telefon eller vid fysiska möten med kunden. Vid beslut om ersättning
inhämtas organisationsnummer och Bankgiro/Plusgiro, samt i vissa fall ett
bankkontobevis som styrker att organisationen är innehavare av det angivna
kontot. Att organisationsnummer överensstämmer med det Bankgiro/Plusgiro som
registrerats för organisationen är en förutsättning för att utbetalning ska kunna
genomföras. Totalt genomförs uppskattningsvis 2400 nyregistreringar av konto n
per år.
För Skatteverket sker administrationen av nyregistrering hos Bankgirot, medan
myndighetens egen organisation hanterar övrig administration. Registreringar av
konton är förlagda med en avgift till Bankgirot på 2,95 kronor per ärende. För
utländska betalningar krävs dock en särskild administration av Skatteverket, vilket
kan innebära omfattande arbetet. Detta kan exempelvis inkludera manuell
hantering av intyg för att styrka att en kund är innehavaren av angivet konto.
Administrationen av ändringar i kontouppgifter inom Sverige hanteras framföra llt
av handläggare men även till viss del av myndighetens ekonomiavdelning. Totalt
genomförs 650 000 nyregistreringar av Bankgirot för Skatteverkets räkning.
Skatteverket genomför därutöver 48 000 ändringar kontouppgifter per år.
Verifiering och kontroll av kontoinformation
Hos Försäkringskassan genomförs verifiering av kontouppgifter bland annat för
betalningar som studsar tillbaka efter det att de skickats till Bankgirot, vanligen till
följd av att personnummer inte överensstämmer med ägare av kontot. Antalet
studsade ärenden uppgår uppskattningsvis till ett hundratal ärenden per vecka
motsvarande 5000 studsar per år. Bankgirot skickar i dessa fall listor med särskilda
felkoder till myndigheten där ärendena hanteras av heltidsresurser inom
myndighetens kontrollfunktion samt vid behov med stöd av kundtjänst. Finns det
möjlighet återgår personalen till ansökningsunderlaget eller för en dialog med
kunden för att kontrollera uppgifterna. Om verifiering inte är möjlig stoppas
betalningen och avi används till dess att ett komplett underlag är tillgängligt.
Felaktiga utbetalningar kan ske i de fall då listan över avvikelser inte har inkommit
från Bankgirot innan brytdagen för en aktuell betalning. I dessa fall genomför s
betalningen trots felaktigheter i underlaget. Efterarbetet vid felaktiga utbetalninga r
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beskrivs som omfattande, bl.a. då ändringar behöver göras i bokföring och
redovisning m.m. Antalet felaktiga utbetalningar vid Försäkringskassan uppgår
uppskattningsvis till ca 25 ärenden per månad, (en försvinnande liten andel i
förhållandet till myndighetens totala antal utbetalningar per månad).
Även hos Arbetsförmedlingen sker kontroller och stickprov av dedikerade
heltidsresurser inom myndighetens kontrollfunktion. Myndigheten beskriver
också hur betalningar studsar från Bankgirot, med tillhörande felkoder, vid
felaktigheter i information. Arbetsförmedlingen nämner att man idag saknar rutin
för kontoverifiering med Bankgirot, vilket fördröjer ärendehanteringe n.
Myndigheten överväger att använda Swedbanks SUS-register för kompletter ing
av kontoinformation. På så sätt krävs endast organisationsnummer i filerna från
myndigheten, vilka därefter kompletteras med Bankgiro/Plusgiro via banken. Vid
felaktig information kan efterarbetet vara omfattande i form av inhämtning och
uppdatering av information. Har felaktiga utbetalningar skett, behöver även
återkrav ske av utbetalade medel. Detta arbete görs huvudsakligen av
ekonomiavdelningen, men vid behov även med stöd av handläggare. Även för
Arbetsförmedlingen uppgår antalet felaktiga utbetalningar till ca 20 per år, vilket
är en förhållandevis liten andel jämfört med det totala antalet utbetalningar.
Skatteverket arbetar proaktivt med förebyggande kontrollarbete kopplat till
kontostocken genom att 5 gånger per år skicka hela sin kontostock till Bankgirot
för kontroll. Bankgirot kontrollerar om angivna konton är registrerade på angive n
mottagare och om några konton stängts (i dessa fall studsar betalningen tillbaka,
tillsammans med en felkod, motsvarande beskrivning ovan för Försäkringskas sa n
och Arbetsförmedlingen). Genom dessa kontroller upptäcks vanligen några konton
som betraktas som felaktiga, vilket följs av en manuell hantering för att hitta
korrekt kontoinformation. Endast enstaka felaktiga betalningar har skett under de
senaste tio åren och har då berott på felaktigt angivna kontonummer vid manuell
hantering. Även för Skatteverket förekommer stoppade betalningar och returer,
vilket föranleder manuell hantering av kontoadministration. Stoppade betalninga r
uppkommer när bankerna uppmärksammar att kontostrukturen ser annorlunda ut
eller att konton har stängts. Vid dessa händelser kan inte transaktio ne n
genomföras, betalningen stoppas och ingen debitering för Skatteverket sker. Vid
returer har Skatteverket debiterats angivna belopp men till följd av att kontot inte
kan ta emot transaktionen går transaktionerna i retur till Skatteverket. För svenska
betalningar omfattar stoppade betalningar ca 25 ärenden per månad, medan
motsvarande siffra för utlandsbetalningar är ca 20 ärenden.
Hantering av avier
Avier skickas av samtliga av de intervjuade myndigheterna i de fall
kontoinsättning inte är möjlig, eftersom kunden enligt lag har rätt till sin ersättning.
För Försäkringskassan omfattar detta ca 200 000 avier per år, för
Arbetsförmedlingen ca 11 000 avier och för Skatteverket ca 420 000 avier.
Avierna skickas vanligen ut i de fall där betalningen frysts till följd av felaktig
kontoinformation, men även i de fall kunder väljer avi som alternativ vid ansökan
eller om kunden inte har angivit kontoinformation vid ansökan.
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Avier medför särskild administration och kostnader för myndigheterna. Skickas
därutöver avier i retur till myndigheten, tillkommer ytterligare administration för
att kontakta mottagaren och skicka avi på nytt. Det senare kan exempelvis inträffa
om summan på avin är så låg att mottagaren väljer att inte lösa in den. En
ytterligare nackdel som framförs avseende avier är att de medför direkta kostnader
både för myndigheten och för kunden. Varje avi kostar myndigheten 2-5 kronor
och kostar mottagaren 80 kronor att lösa in. Därutöver poängteras att avier kan
innebära säkerhetsrisker, bland annat då utskick av avier per post skulle kunna
hamna i orätta händer. En annan säkerhetsaspekt är att avier förfalskas. Därutöver
finns potentiella risker kopplat till kontanthantering vid större utbetalningsdagar.
Sammantagen uppskattning av kontoadministrationens omfattning
Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Skatteverket

Totalt

2400

698 000
(varav 48 000
av Skatteverket)

1 420 400

300

20

<1 ärende

320

Antal stoppade
betalningar/betalning
i retur till följd av
felaktighet i
kontoinformation
(per år)

5000

N/A8

300

5300

Antal avier (per år)

200 000

11 000

420 000

632 000

40

100

15

155

Registrering/ändring
av konto (per år)

720 000

Antal felaktiga
betalningar till följd
av felaktighet i
kontoinformation
(per år)

Bedömda
heltidsresurser

Tabell 1. Uppskattad omfattning av administration av konton och avier, samt uppskattad
omfattning av fel i betalning till följd av felaktighet i kontoinformation.

Denna sammanställning bör inte ses som heltäckande eller felfri. Ett enskilt
uppskattat värde kan grundas på bakomliggande statistik från en myndighet som
inte är jämförbar med motsvarande för en annan myndighet. Bedömninga r na
bygger även i viss mån på uppskattningar och antaganden, som även dessa kan
skilja sig åt mellan myndigheterna. Därutöver omfattar inte denna
sammanställning samtliga SOES-myndigheter.
Det sammanställningen samtidigt påvisar är att berörda myndigheter s
administration är omfattande avseende registrering, ändring och kontroll av
kontoinformation. Även om antalet felaktigt genomförda betalningar till följd av
kontoadministrationen är förhållandevis få, så vittnar intervjuerna dels om
omfattande efterarbete vid dessa felaktigheter, dels om betydande administratio n
8

Uppgift om antalet stoppade betalningar/betalningar i retur saknas i denna sammanställning men
beskrivs som en återkommande utmaning.
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då betalningar behöver stoppas eller går i retur och således behöver kontrollera s
och justeras.
Sammantagen uppskattning av direkta kostnader av avier
Försäkringskassan

Arbetsförmedlingen Skatteverket

Totalt

Myndighets kostnad
för avihantering
(räknat på 3,50 kr
per ärende)

700 000

38 500

1 470 000

2 208 500

Mottagares kostnad
för avihantering
(räknat på 80kr per
ärende)

16 000 000

1 760 000

33 600 000

51 360 000

Tabell 2. Uppskattad direkt kostnad av utfärdande och inlösen av avier för myndigheter respektive
betalningsmottagare.

Utöver en administrativ börda, medför användningen av avier direkta kostnader
såväl för myndigheten som för de enskilda betalningsmottagarna. Ett
utbetalningskort kostar den utbetalande myndigheten samtidigt som
betalningsmottagarna får betala en avgift för inlösen.
Sammanställningen visar således på liknande beskrivning gällande hanteringen av
avier som beskrivits i Riksgäldens utredning från 2002. Det kan vara utmana nde
att dra paralleller mellan statistiken i den tidigare utredningen och intervjuade
myndigheters beskrivning kopplat till avier. Bland annat har den äldre utredninge n
ett delvis annat urval av myndigheter. Därutöver har kostnaden för att ge ut och
lösa in avier ändrats avsevärt sedan början av 2000. 9 En gemensam slutsats som
kan dras i båda fallen är emellertid att hanteringen medför administrativa och
direkta kostnader för myndigheter och ersättningsmottagare och därigenom för
samhället i stort.

4.2 Nuvarande rutiner i relation till den danska modellen
Intervjuerna påvisar att de berörda myndigheternas administration av konton sker
i olika former och genom olika funktioner inom myndigheterna. Administratio ne n
är delvis decentraliserad till myndigheters handläggare. Denna administratio n
utgör endast en del av många olika uppgifter som utförs av handläggarna. De
intervjuade myndigheterna påpekar att utmaningar stundtals finns i att hålla
handläggare uppmärksamma om detaljer i kontoadministrationen, t.ex. gällande
vikten av att bankgironummer överensstämmer
med person- eller
organisationsnummer. En förflyttning och centralisering av ansvar för
kontoadministration har därför välkomnats av myndigheterna.

9

Kostanden för att lösa in en avi beskrevs i den tidigare rapporten, Riksgäldskontoret (2002) PM
- Samhällsbetalningar från konto till konto, ligga på 25 kr jämfört med bedömning på ca 80 kr
per avi 2015.
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Samtliga intervjuade myndigheter understryker att införande av ett liknande
system som det danska skulle medföra avsevärt mindre administration för den
egna organisationen, under förutsättning att ovanstående resursåtgång flyttas från
den egna myndigheten. I samband med intervjuer bedöms även effektivitetsvinste r
kunna uppnås genom att dubbelarbete minskas genom en samlad administratio n.
Den samlade administrationen bör även kunna minska om en stor del av ansvaret
för uppdatering av kontoinformation genomförs av ersättningsmottagare.
Argumenten för ett liknande system som i Danmark berör dock inte endast
effektivitet och minskad administration, utan även robustheten och säkerheten i
myndigheters betalningar. Ett samlat register och högre grad av automatiser ing
anses av intervjuade myndigheter kunna minska antalet felaktiga utbetalningar då
kontoinformation hämtas från en aktuell kontostock som bekräftar
kontoinnehavaren.
Utfasning av avier bedöms enligt intervjuade myndigheter kunna bidra till lägre
direkta kostnader och minskat antal felaktigheter som leder till returer. Ett minskat
antal returer och stoppade betalningar skulle dels kunna öka robustheten i
betalningarna genom minskade förseningar, dels minska behovet av avier. Det
senare gäller framförallt de fall då avier används när betalningen frysts till följd av
felaktig kontoinformation när angivna kontouppgifter saknas, och gäller i mindre
utsträckning de fall då betalningsmottagare föredrar eller är i behov av avi som
alternativ. Ytterligare argument har framförts gällande säkerhetsrisker kopplat till
avier som alternativ. Sådana risker berör både myndigheterna och de medborgare
eller företag som är mottagare av myndigheters betalningar.
Avslutningsvis nämns även att den generella samhällsutvecklingen går mot ett
kontantlöst samhälle, vilket skulle tala för en modell som är jämförbar med den
danska. Sverige anses även ligga långt fram gällande kontoinsättningar och
kortbetalningar i en internationell jämförelse. De intervjuade myndigheterna anser
även att grunden till en svensk modell skulle kunna utgå från den kontostock som
finns hos Försäkringskassan och Skatteverket.
Samtidigt poängterar myndigheterna att införandet skulle förutsätta att ett flertal
utmaningar hanteras. Dessa utmaningar har till viss del även beskrivits i tidigare
kapitel av denna rapport, men återges här på nytt för att understryka dess koppling
till myndigheternas förutsättningar. Avseende samverkan mellan myndighete r
betonas bland annat att utmaningar finns gällande sekretess och vilken informatio n
som kan delas. Därutöver nämns andra juridiska aspekter såsom banksekretess och
frånvaro av tvingande regler att betalningsmottagare upprättar ett särskilt konto,
samt även att avier som alternativ fasas ut.
Myndigheterna understryker även behovet av att en svensk modell liknande den
danska skulle behöva tillgodose grupper såsom personer med skyddad identite t,
nyanlända som saknar personnummer, personer med låg datorvana, m.fl. Särskilda
utmaningar kan finnas med att tillgodose dessa gruppers behov och förutsättninga r
inom ramen för ett samregistersystem som ställer krav på att betalningar sker till
ett särskilt konto. Det kan även vara utmanande att tillgodose dessa grupper vid
utfasning av avier som alternativ, då exempelvis datorvana eller tillgång till konto
saknas. Det bör dock poängteras att flera av fördelarna med ett system liknande
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det danska skulle kunna uppnås även utan utfasning av avier. Det är därmed
möjligt att se flera möjliga lösningar för ett system liknande det danska.
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5 Övergripande förutsättningar för den danska
modellens tillämplighet i Sverige
Vid en workshop med representanter från SOES-myndigheterna diskuterades den
danska modellens tillämplighet i Sverige för stärkta och mer robusta
samhällsbetalningar. Utgångspunkt för diskussionen var hur en liknande process
för utbetalning skulle kunna se ut i Sverige samt vilka aktörer som skulle kunna
medverka och dess respektive ansvar. Detta kapitel sammanfattar de förslag och
lärdomar som presenterades under workshopen. Vid workshopen medverkade sju
sakkunniga från fyra betalningsintensiva myndigheter, myndigheter med ett
särskilt ansvar för fungerande samhällsbetalningar.
Som ingångsvärde till aktuell workshop tog deltagarna del av SOES tidigare
rapport ”Medborgarkonto – en studie av systemet med Nemkonton i Danmark”
samt de frågeställningar som var föremål för workshopen. Workshopen
genomfördes i form av tre delmoment utifrån den danska modellens organisatio n
och uppbyggnad, dess funktion samt dess implementering.

5.1 Argument för ett säkrare och mer robust
betalningssystem
Myndigheterna beskrivs ägna ansenligt arbete åt administration kring
kontoinformation. Det sammantagna administrativa arbetet vid myndighete r na
upplevs ge både avkall på säkerheten och bidra till onödigt administrativt arbete
för en process som skulle kunna vara myndighetsgemensam. Genom att samordna
och renodla processen för anmälning av kontoinformation ses säkerheten i
betalningssystemet stärkas i takt med minskade felaktiga utbetalningar.
Administrationen tar sig uttryck i form av bland annat administration av ändrad
kontoinformation samt administration av felaktiga utbetalningar i de fall där
anmäld kontoinformation och kontoinnehavare inte överensstämmer. En
anmärkningsvärd mängd ändringsförfrågningar i form av kontoändringar skickas
till myndigheter månatligen och måste hanteras manuellt. Kontroll av korrektheten
i kontoinformationen är den stora utmaningen, då det är av stor vikt att betalninga r
når rätt mottagare. När betalningar skickas till Bankgirot görs en efterkontroll först
en vecka efter utbetalning. Om kontoinformationen som angivits inte har en
verifierad mottagare används istället utbetalningskort.
Ur ett myndighetsövergripande perspektiv ska tilläggas att kontoändringar för en
betalningsmottagare vid en enskild myndighet inte genererar ändringar i
kontoinformation för samhällsbetalningar via andra myndigheter. På detta sätt är
det upp till den enskilda betalningsmottagaren att meddela ändrad
kontoinformation till samtliga berörda myndigheter, vilket kan upplevas
förvirrande då ”de redan anmält kontoförändringar en gång” samtidigt som
respektive myndighet genomför samma administrativa process med att uppdatera
kontoinformationen.
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5.2 Förslag för stärkt betalningssystem
I huvudsak presenterades tre alternativa förslag till processer för utbetalningar. De
tre processerna är likartade men skiljer sig något vad gäller tillsynsansvar och
ägarskap av kontostocken. Första processen motsvarar den process för utbetalning
som används i Danmark (Figur 3). I den andra processen hämtas kontonummer vid
en privat aktör och själva utbetalningsprocessen förblir inom respektive myndighe t
(Figur 4). Den tredje processen (Figur 5) utgår ifrån att ett gemensamt register
under myndighetsansvar utvecklas, som kompletterar betalningsuppdrag med
kontonummer.
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Aktörsansvar
Ett förslag till ansvar för registret som presenterades var att en av de mer
betalningsintensiva myndigheterna - exempelvis Försäkringskassan – skulle kunna
ansvara för att föra ett myndighetsgemensamt
kontoregister
för
samhällsbetalningar i Sverige, inklusive drift. Försäkringskassan har för
närvarande den största kontostocken bland SOES-myndigheterna med uppemot
5,2 miljoner konton. Genom denna lösning skulle tillsynsansvaret ligga vid
Socialdepartementet. Även andra myndigheter med stor kontostock skulle kunna
vara aktuella, exempelvis Skatteverket, Statens Servicecenter eller Bolagsverket.
För uppbyggnad av kontoregistret skulle ett alternativ kunna vara att
myndigheterna samkör Försäkringskassans och Skatteverkets register, då dessa
omfattar nästan hela Sveriges kontostock för samhällsutbetalninga r
(uppskattningsvis ca 95%). Vid upprättande av det gemensamma registret görs
förslagsvis ett utskick till medborgare med förslag på konto. Om inget svar
inkommer registreras det föreslagna kontot. Det kan dock finnas juridiska
begränsningar kring detta som bör beaktas. En framgångsfaktor i detta arbete är
att Försäkringskassan sedan tidigare utrett sin möjlighet att kräva ”en kund ett
konto”, vilket visat sig vara möjligt. En första implementering av modellen skulle
kunna involvera de stora myndigheterna, men skulle i förlängningen även kunna
involvera andra aktörer såsom försäkringsbolag där anslutning skulle kunna vara
avgiftsfinansierat.
Ytterligare ett alternativ är att en separat driftsleverantör upphandlas för drift av
registret. I diskussionen framfördes att myndigheterna och staten, oavsett upplägg,
bör vara ägare av informationen, där en upphandlad registeransvarig eller
driftsleverantör ges endast ett driftsansvar. En privat aktör som skulle kunna stå
för drift av kortregistret skulle exempelvis kunna vara Swedbank, som redan i
dagsläget via SUS har en liknande funktion för sina egna kunder. Ett annat
tillvägagångssätt som nämndes var att driftsansvarig utgörs av ett upprättat statligt
bolag som på sikt planeras att avvecklas efter det att systemet är fungerande. Att
skapa intresse från privata aktörer för drift av systemet bedöms enligt SOESmyndigheterna inte utgöra ett hinder så länge det finns ”affärsmöjligheter” i
lösningen. Fördelen med en privat driftsansvarig skulle kunna vara att
implementering möjliggörs på kort sikt. Samtidigt nämndes att det kan vara
riskabelt på längre sikt att låsa in sig med en privat leverantör.
Implementering
Deltagarna diskuterade olika tillvägagångssätt för ytterligare fokus på ett starkare
och mer robust betalningssystem. Förslag till nästa steg bestod i huvudsak i två
delar. I ett första steg föreslogs att ett samverkansprojekt inrättas mellan ett antal
myndigheter för att bygga en gemensam infrastruktur för samhällsbetalninga r,
samt med ambition att initiera och påskynda processen snarare än att driva frågan
i mål. I ett andra steg föreslogs en statlig utredning på området. Som
framgångsfaktor i det vidare arbetet framhölls att frågan bör vara förankrad inom
samtliga myndigheter och gärna på generaldirektörsnivå.
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5.3 Förslag i relation till den danska modellen
I mångt och mycket är de tre förslag som presenterades under workshopen i linje
med den danska modellen. I samtliga modeller är staten ägare av registret.
Modellernas funktion är i huvudsak likvärdiga, med skillnader i form av vilken
aktör som har ansvar för drift av registret samt hur betalningsinformatio ne n
förmedlas vidare till slutmottagaren. Vad gäller driften används i Danmark ett
privat företag tillika ett tidigare statligt ägt bolag. Under workshopen föreslogs
olika modeller för drift av registret antingen av en privat aktör (likt i Danmark)
eller av en statlig myndighet.
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6 Styrkor och utmaningar med den danska
modellen i svensk kontext
I detta kapitel sammanvägs resultatet från de fyra delmomenten till en diskussio n
kring styrkor och utmaningar med den danska modellen i svensk kontext.
De styrkor och utmaningar som identifierats i de fyra delmomenten tyder på att
implementering av en liknande modell till den danska vore fördelaktigt att införa
i Sverige utifrån ett samhällsperspektiv. Studien har belyst fördelar med en modell
liknande den danska i termer av bl.a. större effektivitet, och därigenom potentiellt
minskade kostnader, men kanske framförallt fördelar kopplat till robusthet och
säkerhet i samhällsbetalningar.
Styrkorna bedöms bland annat medföra möjlighet för säkrare och mer robusta
betalningar men även lägre kostnader till följd av minskad administration. En
utfasning av avier skulle kunna utgöra en del av en svensk modell och skulle i viss
mån kunna bidra till färre förseningar och felaktiga betalningar, även om en stor
effekten av utfasning av avier består av minskade direkta kostnader.
Användningen av avier är även förknippat med ett antal säkerhetsrisker, vilka
skulle kunna minska i takt med en utfasning. Sett till SOES syfte och mål om att
verka för att enskilda individer, företag och det allmänna ska ha tillgång till och
förtroende för att samhällets betalningar fungerar och att systemen för att betala
varor och tjänster fungerar, bör därför fördelar avseende robusthet och säkerhet
betonas särskilt.
Delmomenten belyser även överensstämmande utmaningar utifrån ett
samhällsperspektiv. En möjlig utmaning, som även nämnts i SOES tidigare rapport
om medborgarkonto, är att koncentrationen till ett gemensamt gränssnitt och
register kan medföra en ökad sårbarhet. Samtidigt påpekas att liknade centrala
beroenden redan finns inom finansiell sektor, exempelvis genom RIX och
Bankgirot. För dessa centrala beroenden finns uppbyggda robusthetshöja nde
lösningar och motsvarande möjlighet torde även finnas vid upprättande av ett
centralt register och ett gemensamt gränssnitt, vilket även erfarenheterna från
Danmark påvisar. En annan utmaning är att den valda lösningen måste
harmonisera med gällande lagstiftning, eller att lagstiftningen ändras så att vald
modell är möjlig att implementera. Exempel på förändringar som skulle vara
nödvändiga vid implementering av en direkt jämförbar modell till den danska
består exempelvis i förändringar som möjliggör att bankerna lämnar
kontoinformation till myndigheterna (förändringar i banksekretessen) samt att
register över kontoinformation tillåts lagras i ett nationellt register. Samtidigt finns
möjligheter att utveckla en liknande modell till den danska inom gällande
lagstiftning.
Utifrån ett medborgarperspektiv ses införandet kunna ge den enskilda individe n
större möjlighet till insyn och kontroll till följd av att det endast är en kontaktpunkt
som uppdateras vid förändrad kontoinformation. En gemensam infrastruktur för
samhällsbetalningar ses även kunna underlätta för medborgarna att få ett
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helhetsgrepp över de svenska samhällsbetalningarna, särskilt för utsatta grupper.
Därutöver skulle en utfasning av avier, till förmån för kontoinsättningar, kunna
medföra avsevärda kostnadsbesparingar från ett medborgarperspektiv. En
utmaning ur medborgarperspektiv ses vara att övergången till ett nytt system i sig
kan upplevas problematisk på grund av exempelvis ovana eller av att tillgång till
konto saknas av någon anledning.
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Perspektiv

Styrkor

Utmaningar

Samhällsperspektiv





En sammanhållen
nationell infrastruktur
för samhällsbetalningar.





Myndighetsperspektiv




Medborgarperspektiv





Det finns en fungerande
samverkan mellan
myndigheter
Minskad administration
för försenade och
felaktiga utbetalningar




Bättre kontroll över de

egna kontona
Större tydlighet i flödet 
för medborgaren
Lägre direkta kostnader
avseende avgifter för att
lösa in avier


Formulering av
rätt/tillräckliga
politiska argument
Lagändring är en
förutsättning för ett
fungerande system
Ett ansvar för
kontostocken måste
fastställas
Ett tydligt
tillsynsansvar måste
fastställas
Samarbete med
kommuner
Diversifierad
verksamhet bland
myndigheterna ger
olika förutsättningar att
dra nytta av
implementeringen
Integritetsperspektivet
(PUL etc.)
Svårt att få samtliga
medborgare att ansluta
sig till systemet på
grund av ovana
Viktigt att hitta
lösningar för
personer/grupper som
inte fasas in
inledningsvis, så att
inte utbetalningar
uteblir

En framgångsfaktor för det vidare arbetet består i att det finns en befintlig och
fungerande samverkan mellan myndigheterna. Att vidareutveckla modelle n
genom samarbete snarare än inrättande av en ny myndighet beskrivs därtill som
ett mer tillämpbart tillvägagångssätt. Samtidigt ses det som viktigt att
uppmärksamma att nyttan med införandet av en ny utbetalningsrutin inte blir lika
tydlig för alla myndigheter, även om myndigheterna totalt sett vinner på den nya
lösningen. På så sätt är det viktigt att inför det fortsatta arbetet göra en
sammanvägd analys av vilka fördelar en implementering av modellen har för
respektive myndighet.
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De huvudsakliga styrkorna och utmaningarna med införandet av en liknande
modell till den danska utgörs av:
Styrkor
 Rättssäkerhet (färre felaktiga och försenade utbetalningar)
 Ekonomi (enligt ovan nämnda besparingar)
 En och samma infrastruktur för samhällsbetalningar ger ökad tydlighet (en
lösning där alla – såväl myndigheter som medborgare - vet vilka
förutsättningar som gäller)
 Konkurrensneutralitet för banker
Utmaningar
 Politiskt intresse för att driva frågan
 Intresse är uppskattningsvis lågt bland bankerna, då nuvarande
konkurrensfördelar spelar ut sin roll
 Behov av lagändring (ett konto för samtliga samhällsutbetalningar m.m.)
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7 Slutsatser
Studien har visat att flera myndigheter ser positiva effekter med införande av ett
liknande system som det danska i Sverige. Införandet ses bland annat kunna stärka
robustheten i samhällsbetalningarna i takt med att dels kontoinsättningar blir
grundprincipen för samhällsbetalningar och dels att det administrativa arbetet med
uppdateringen av kontoinformation minskar. Robustheten stärks även i avseendet
att det blir enklare för slutmottagaren att administrera och kontrollera uppgifte r
och att systemet blir mer överblickbart, där en central ändring av kontoinformatio n
föranleder ändringar vid samtliga myndigheter. Studien påvisar potentiella
fördelar med en modell liknande gällande såväl effektivitet som säkerhet och
robusthet. I förhållande till SOES syfte och mål om att verka för att samhällets
betalningar fungerar och att förtroendet för dessa betalningar upprätthålls, betonas
dessa aspekter i synnerhet.
Studien har även visat att implementeringen av en jämförbar modell till den danska
måste möta de behov och förutsättningar som finns i Sverige. Bland annat bör
modellen svara mot de behov som finns bland myndigheter, politiker och
medborgare samt anpassas till legala förutsättningar. Ansvaret för att
samhällsbetalningar når rätt slutmottagare behöver därtill tydliggöras oavsett
vilken lösning som väljs. Behovet av anpassning till rådande svenska
förutsättningar understryker vikten av en utförlig behovsanalys vid de enskilda
myndigheterna, men även av ytterligare förankring och fastställande av roller och
ansvar för en fortsatt implementering.
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8 Förslag till fortsatt arbete
En slutsats från 2015 års analys är att det huvudsakliga arbetet med att bemöta de
behov som finns i Sverige lämpligen sker utanför ramen av SOES-analysarbete,
även om de nätverk och forum som SOES inbegriper kan stödja det fortsatta
arbetet.
I ett längre perspektiv har bland annat föreslagits att en statlig utredning genomför s
på området. Som ett första steg har dock föreslagits att ett samverkansprojek t
inrättas mellan ett antal berörda myndigheter i syfte att bygga en gemensa m
infrastruktur för samhällsbetalningar och med ambitionen att initiera det praktiska
arbetet med upprätta en svensk modell liknande den danska.
I arbetet med denna rapport har därutöver betonats att myndigheterna inom SOES
har verksamheter som skiljer sig åt och således har olika förutsättningar att såväl
stödja det fortsatta arbetet som att dra nytta av implementeringen. I det fortsatta
arbetet är det därför naturligt att de myndigheter som ser sig som närmast berörda
av tillämpningen ett ”svenskt Nemkonto-system” även är de som lägger grunden
för en sådan implementering. Möjliga steg mot denna robusthetshöjande åtgärd
torde vara förankring av frågan inom berörda myndigheter och gärna på
generaldirektörsnivå, upprättandet av en avsiktsförklaring, samt fokus på frågan i
berörda myndigheters regleringsbrev.
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Bilaga 1 - Möjligheter och begränsningar med den norska
modellen
Det författningsförslag om förändringar i banksekretessen – i linje med den norska
modellen - som Riksgälden arbetade fram i samband med kartläggningen och
översynen av utbetalningsuppdrag i början på 2000-talet skickades även ut på
remiss till berörda parter. I de remissyttranden10 som lämnades avseende förslaget
kan ett antal möjligheter såväl som begränsningar identifieras.
Möjlighet: Ett säkrare och effektivare betalningsväsende som bättre svarar mot
kundernas behov

Remissyttrandena visar att det är önskvärt och efterfrågat att en större andel av
statens betalningar kan göras till enskilda bankkonton, då kontoinsättningar genom
överföringar av medel till betalningsmottagarnas bankkonton uppges vara den
enskilt säkraste och mest effektiva formen för samhällsbetalningar. Även om det
finns yttranden som pekar på att inskränkningen i banksekretessen anses vara
motiverad ur ett samhällsperspektiv betonas även att lösningen inte endast
effektiviserar samhällsbetalningar utan även tillgodoser svaga konsumenter s
behov.
Möjlighet: Den enskilde bankkundens integritet och sekretesskyddet måste
beaktas när banksekretessens omfattning skall bedömas

I några av yttrandena framgår att förändringar i banksekretessen måste vägas mot
intrång i enskildas personliga integritet, där integritetsaspekterna behöver
klarläggas ytterligare innan förslaget läggs till grund för lagstiftning. Den
enskildes samtycke bör beaktas innan utbetalningar genomförs samt innan register
över befolkningens bankkontonummer inrättas. Några yttranden betonar att
sekretesskyddet försvagas om uppgifter om enskildas konton förs vid myndighete r
istället för hos bankerna.
Begränsning: Omfattningen av bankernas upplysningsskyldighet bör utredas
vidare

Några kommentarer att upplysningsskyldigheten inte bör innefatta den enskildes
samtliga konton avsedda för insättning i banken, utan endast sådan informatio n
som är nödvändig för att uppnå syftet. Andra medskick pekar på att det bör vara
upp till de enskilda bankerna att avgöra vilket av kontona som kan antas vara
lämpligt för aktuella inbetalningar ur kontoinnehavarens synpunkt. För att
bankernas uppgiftsskyldighet inte skall kunna utnyttjas för annat ändamål än
samhällsbetalningar bör det därtill av lagtexten tydligt framgå vilka myndighete r
som skall få möjlighet att erhålla uppgift från bankerna om kontonummer. I
lagtexten bör också preciseras vilka samhällsutbetalningar som skall omfattas av
undantaget samt vilka typer av bankkonton som kan komma i fråga för
utlämnande. Garantier bör också skapas för att utbetalningar inte sker till konton
som andra än mottagaren disponerar. Det anses vidare vara otydligt hur val av
konto sker i de fall då en betalningsmottagare har konton i flera banker.

Riksgäldskontoret (2002) PM – Om remissyttranden över RGK:s förslag att ändra bankrörelsens
regler om banksekretessen.
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Begränsning: Konkurrensneutralitet och kostnadsaspekter bör utredas vidare

Några yttranden understryker vikten av att det av myndighet föreslagna kontot för
utbetalning väljs på ett konkurrensneutralt sätt och att valkriterierna inte tillåts vara
så snäva att t.ex. nischbanker utan transaktionskonton utesluts. Olika
kostnadsaspekter lyfts även fram i remissyttrandena. I ett svar föreslås att
inhämtandet av kontouppgifter inte bör vara förenat med bankavgifter för
myndigheterna, medan ett annat remissvar ifrågasätter om besparingen är
motiverad då kostnaderna för utbetalningskort anses begränsad. Andra remissva r
ifrågasätter om besparingen blir så stor att den uppväger inskränkningen i
bankkundernas intresse av skydd för personlig integritet och ekonomiska
intressen.
Särskilt yttrande från Bankgirot

Bankgirot har lämnat in ett eget yttrande i tillägg till remissinstanserna. Enligt
detta beskrivs Bankgirot kunna erbjuda en lösning som uppnår samma syfte på ett
effektivare sätt och inom ramen för nu gällande lagstiftning. Detta då Bankgirot
sedan 1992 på uppdrag av Skatteverket samlar in uppgifter om bankkontonumme r
för återbetalning av skatt. År 2001 uppgick dessa till fyra miljoner kontonumme r,
där alla banker i Sverige som deltar i bankgirosystemet utgör deltagare i rutine n.
Rutinen beskrivs även kunna utökas till att även omfatta insamling av
kontonummer för övriga samhällsbetalningar. En samordnad rutin med insamling
av kontonummer för flera olika syften kan enligt uppgiftslämnaren förväntas öka
bankkundernas intresse för att registrera kontonummer.
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Bilaga 2 – Informationskällor
Möten och workshops
Deltagare - Möte med Riksgälden 9 mars 2015
Myndighet

Deltagare

Försäkringskassan

Stefan Ihrman

Riksgälden

Kicki Heurlin
Björn Wallgren

Deltagare – Workshop 27 maj 2015
Myndighet

Deltagare

Försäkringskassan

Stefan Ihrman
Lisa Bäckström
Per Eleblad

Arbetsförmedlingen

Eva Sundén

Riksgälden

Maria Lundin
Björn Wallgren

Finansinspektionen

Mathilda Stjernberg

Genomförda intervjuer
Datum

Myndighet

Deltagare

22/9

Försäkringskassan

Bengt Mosesson

23/9

Arbetsförmedlingen

Eva Sundén

8/10

Skatteverket

Kennet Mattsson, Jenny Eklöf
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Bilaga 3 – Frågeställningar workshop och intervjuer
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