
Revisionsverkets viktigaste 
observationer och 
ställningstaganden 

Styrningssystemet på kommunikationsministeriets 
förvaltningsområde 

Revisionen fokuserade på styrningssystemet på kommunikationsministe-
riets förvaltningsområde. Statsbudgeten för år 2013 innehåller anslag på 
totalt 3 198 miljoner euro för kommunikationsministeriets förvaltnings-
områdes huvudtitel.  

Huvudfrågan vid revisionen var hur goda förutsättningar styrningssy-
stemet på kommunikationsministeriets förvaltningsområde ger att konsta-
tera resultat och ansvar i verksamheten. I enlighet med revisionsverkets 
modell för granskning av styrsystem är huvudfrågan vidare indelad i fem 
avsnitt som handlar om planering, styrning, rapportering, redovisning och 
bedömningssystem samt intern kontroll. En mer detaljerad granskning fo-
kuserade på styrning av trafikledshållningen eftersom cirka två tredjedelar 
av de anslag som i budgeten beviljats förvaltningsområdet har använts till 
utgifter för statens trafikledshållning. 

De grundläggande anvisningarna om styrning är tämligen bra 
sammanställda 

Utifrån revisionen har styrningssystemet på kommunikationsministeriets 
förvaltningsområde utvecklats i enlighet med de allmänna riktlinjerna för 
utvecklande av statsförvaltningen och utvecklingsarbete har också utförts 
på eget iniativ. När det gäller förvaltningsområdets styrprocesser har ut-
vecklingen skett i en sådan riktning att de åtgärder som krävs i regerings-
programmet beaktas i allt större omfattning. De grundläggande anvisning-
arna om förvaltningsområdets styrningssystem är tämligen bra samman-
ställda, vilket ger goda förutsättningar för styrning. Dessutom har man på 
förvaltningsområdet aktivt utvecklat resultatstyrningen.  
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De nya begrepp och indikatorer som ska användas vid 
styrningen av trafikpolitiken är ännu inte färdiga 

En särskild utmaning för ordentlig planering, ledning och rapportering är 
att nya trafikpolitiska begrepp införs med kort varsel på förvaltningsom-
rådet. Definitionerna och innehållet i begreppen har inte alltid varit till-
räckligt välutvecklade och etablerade jämfört med de tidigare, vilket kan 
medföra en risk för svag styrning av helheten. Ett exempel på detta är den 
i sig kloka strävan efter en övergång till ett trafiksystemkoncept där sy-
stemet är sammanställt av flera komponenter som kan styras på olika sätt. 
Det tar tid att ta fram både tydliga styrningsmetoder och resultatindikato-
rer för denna helhet. 

Medlen för trafikledshållning granskas inte i tillräcklig 
utsträckning som helhet när åtgärder prioriteras 

Ett annat betydande problem i styrningen har varit att granskningarna av 
olika åtgärder för trafikledshållning samt fördelningen och dimensioner-
ingen av anslagen har åtskilts i för stor utsträckning vid styrningen av tra-
fikledshållningen. Detta åtskiljande kan ha påverkats av exempelvis reg-
ionpolitiska intressen. Praxis har lett till att vissa stora och dyra projekt för 
nivåförbättring på vissa förbindelsesträckor prioriteras i stället för ett till-
räckligt underhåll av det befintliga trafikledsnätet. För detta förfarande 
finns det inget tillräckligt faktaunderlag och inte heller några motiveringar 
som framförts på ett transparent sätt. 

Statsbudgetens struktur och praxis för uppgörande av budget 
främjar inte en samlad granskning av medlen för 
trafikledshållning  

I statsbudgeten har man inte granskat sådana alternativ att fördela medel 
för trafikledshållning som till exempel skulle gälla att överföra något in-
vesteringsanslag för trafikledshållning till anslaget för underhållsverk-
samhet. Man har enbart nöjt sig med att konstatera att underhållsanslagen 
är otillräckliga och att det behövs mer anslag. När det gäller att göra upp 
statsbudgetar finns det inga bestämmelser om att fördelningen av den to-
tala finansieringen för statens trafikledshållning till olika moment ska mo-
tiveras. 

Ur momentet för bastrafikledshållning är det möjligt att finansiera un-
derhållsverksamhet samt sådana investeringar i trafikleder som beräknas 
kosta flera miljoner euro. Å andra sidan har så stora projekt också finansi-

2 
 



erats med egentliga investeringsanslag enligt klassificeringen av utgifts-
slag i budgeten. Budgeten omfattar flera olika anslag som kan användas 
för trafikledsprojekt av investeringskaraktär, vilket gör det svårt att styra 
trafikledshållningen på hög nivå och att planera och följa upp verksamhet-
en. 

Det stora antalet olika strategidokument utgör en risk för 
effektiviteten   

Kommunikationsministeriets förvaltningsområde saknar en så kallad kon-
cernstrategi som görs upp av förvaltningsområdet och som befinner sig 
ovanför förvaltningsområdets specifika strategier för de olika politikde-
larna och verksamheterna. Förvaltningsområdets strategihelhet består av 
en innehållsmässigt brokig grupp av dokument som har upprättats vid 
olika tidpunkter. Den strategiska graden och innehållet varierar i doku-
menten. Dessutom är det svårt att bilda sig en uppfattning om hur inten-
sivt de olika strategierna och deras riktlinjer hör ihop. Risken är en för 
splittrad verksamhetsplanering. Vissa av förvaltningsområdets strategido-
kument behandlar ekonomiska effekter i relativt liten omfattning.  

Vid vissa av ministeriets upphandlingar finns det problem när 
det gäller att iaktta upphandlingsbestämmelserna 

Som en del av revisionen utvärderade revisionsverket om förfarandena för 
ministeriets upphandling av sakkunnig- och forskningstjänster överens-
stämmer med bestämmelser och är ändamålsenliga. I ett projekt hade 
tjänsten konkurrensutsatts i enlighet med upphandlingslagen, men det 
fanns fel och brister i upphandlingsförfarandet. Dessa gällde lämplighets-
kraven för anbudsgivare, jämförelsegrunderna för anbud samt jämförelsen 
av anbud och upphandlingsbesluten. De övriga upphandlingarna för pro-
jektet hade genomförts som direktupphandling, det vill säga genom att 
upphandla tjänsterna direkt från en viss tjänsteleverantör utan konkurrens-
utsättning.  

Kommunikationsministeriet har många strukturer som stöder 
lagberedningen 

Utifrån revisionen har kommunikationsministeriet fungerande strukturer 
för lagberedning. Lagberedningen betraktas som en av ministeriets kärn-
verksamheter. Behandlingen i ledningsgrupperna har förbättrat förutsätt-
ningarna för kanslichefen att svara för kvaliteten på lagberedningen. Dess-
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sutom har kommunikationsministeriet satsat på konsekvensbedömningar 
vid de mest betydande lagreformerna. 

Kommunikationsministeriet kunde dock i större utsträckning utnyttja 
arbetsgrupper vid lagberedningen. Ministeriet bör också mer systematiskt 
följa upp realiserade effekter av lagarna. Dessutom skulle informations-
gången förbättras om ansvariga beredare deltog i ledningsgruppernas mö-
ten, åtminstone i betydande lagstiftningsprojekt.  
 
Mål för ekonomisk lönsamhet ingick inte i alla ämbetsverks 
resultatstyrning 

På basis av redovisningsrevisionerna kan bristen på mål för ekonomisk 
lönsamhet på de flesta av förvaltningsområdets bokföringsenheter betrak-
tas som en brist i resultatmålsättningen. Alla bokföringsenheter har dock 
till väsentliga delar lämnat riktiga och tillräckliga uppgifter om den eko-
nomiska lönsamheten, såsom också om de övriga delområdena i den 
funktionella effektiviteten, i sina bokslut för 2013. Resultatredovisningen 
av bokföringsenheterna bör emellertid förbättras ytterligare, bland annat 
när det gäller arbetstidsuppföljningen som utgör grunden för fördelningen 
av kostnader. Vid redovisningsrevisionerna 2013 bedömdes den interna 
kontrollen på bokföringsenheterna i huvudsak som behörig, med undantag 
av Trafikverket. 

Revisionsverkets rekommendationer 
 

1. Indikatorerna för begreppen trafiksystem och servicenivå samt indika-
torerna enligt den nya trafikpolitiska verksamhetsmodellen bör ut-
vecklas. De tidigare data- och styrningssystemen som beskriver trafik-
ledernas skick bör inte frångås i styrningen förrän det finns ersättande 
system för beskrivning av den mer omfattande trafikpolitiska helheten 
och dessa system har befunnits vara fungerande. 
 

2. Behoven av underhåll och nivåförbättring av statens trafikleder bör 
granskas som helhet i samband med styrningen och anslagsfördel-
ningen. Åtgärderna bör sättas i en välgrundad prioritets- och skynd-
samhetsordning och anpassas enligt ordningen till den disponibla 
totalfinansieringen. Det ekonomiska dagliga underhållet av befintliga 
och fortsatt nödvändiga trafikleder samt eliminering av det nuvarande 
reparationsbehovet inom realistisk tid bör ges företräde framför nivå-
höjande förbättringsprojekt eller projekt som utvidgar trafikledsnätet, 
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såvida det inte finns noggrannare lönsamhetsutredningar om någon 
annan utförandeordning.  

 
3. Om sådana stora förbättringsprojekt som höjer nivån på vissa förbin-

delsesträckor prioriteras i stället för behovet av reparationer av det öv-
riga trafikledsnätet, ska det finnas ett tillräckligt faktaunderlag och be-
slutet ska motiveras på ett transparent sätt. Den balansvärdes- och av-
skrivningsberäkning för trafikledsnätet som görs i bokföringen bör ut-
vecklas så att beräkningen blir mer användbar och beskriver det fak-
tiska behovet av underhåll av trafikledsnätet. 

 
4. Det nuvarande sättet att budgetera utgifterna för statens trafikledshåll-

ning stöder inte i tillräcklig mån den samlade granskningen av fördel-
ningen av medlen för trafikledshållning. Ett förbättringsalternativ 
kunde vara den samlade granskning av fördelningen av medlen för 
trafikledshållning som presenteras i kapitlet Trafiknätet i budgeten. I 
granskningen ska man framföra tydliga motiveringar till den utvalda 
totalnivån på investeringar samt till fördelningen av anslagen på verk-
samhet som bibehåller trafikledernas ursprungliga tekniska nivå, eli-
minerar reparationsbehovet och å andra sidan klart förbättrar den ur-
sprungliga nivån eller utvidgar trafiknätet.  
 

5. Kommunikationsministeriet bör säkerställa att bestämmelserna iakttas 
vid upphandlingen i samband med forsknings- och utvecklingsprojekt 
och att upphandlingsförfarandena är ändamålsenliga. Särskild upp-
märksamhet bör fästas vid direktupphandlingar. 
 

6. Kommunikationsministeriet bör i större utsträckning utnyttja arbets-
grupper vid lagberedningen. Ministeriet bör följa upp realiserade ef-
fekter av lagarna genom att enligt vissa kriterier göra efterkontroller 
av de mest betydande lagreformerna. Det kan också rekommenderas 
att ansvariga beredare deltar i ledningsgruppernas möten, åtminstone i 
betydande lagstiftningsprojekt. På så sätt skulle informationsgången 
förbättras.  
 

7. För att skärpa resultatstyrningen på förvaltningsområdets bokförings-
enheter rekommenderas det att kommunikationsministeriet fastställer 
sådana resultatmål för förvaltningsområdets bokföringsenheter som 
beskriver den ekonomiska lönsamheten antingen i form av nyckeltal 
eller andra mätbara indikatorer.  
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