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Revisionsverkets viktigaste 
observationer och 
ställningstaganden 

Kommunernas statsandelar för kostnader för 
grundläggande utkomststöd 

Utbetalning av kommunernas statsandelar för kostnaderna 
för grundläggande utkomststöd 

Det första syftet med granskningen var att utreda om statsandelarna till 
kommunerna för deras kostnader för grundläggande utkomststöd hade er-
lagts enligt bestämmelserna.  

I sitt ställningstagande uttalar sig revisionsverket att regionförvaltnings-
verken har fastställt och betalt statsandelsförskotten enligt lagen om ut-
komststöd. Regionförvaltningsverken har till väsentliga delar fastställt de 
slutliga statsandelarna i enlighet med lagen. Regionförvaltningsverken har 
betalt den sista posten av statsandelarna eller återburit överbetalda stats-
andelar enligt lagen.  

Revisionsverket framlägger följande som motiveringar till sitt ställ-
ningstagande samt som slutledningar och rekommendationer som kom-
pletterar ställningstagandet: 

Utifrån granskningen kan det konstateras att det grundläggande ut-
komststödet har åtskilts i kommunernas bokföring på ett korrekt sätt. Av 
utgifterna för det grundläggande utkomststödet bygger största delen (i de 
stora städerna över 90 procent) ofta på uppgifter i stödsystemet. Länken 
mellan utgifterna för det grundläggande utkomststödet utifrån ett enskilt 
beslut om utkomststöd och kommunens bokföring kan i huvudsak verifie-
ras.  Datainnehållet  i  stödsystemen  bör  utvecklas  så  att  utgifterna  för  det  
kompletterande och det förebyggande utkomststödet tydligare ska framgå 
av beslutstyperna och orsakskoderna, vilket främjar den interna kontrollen 
av stödprocessen. 

Fastställandet av statsandelsförskotten är en teknisk procedur och för-
skott granskas ännu under slutet av året. Därmed är de utbetalda förskotts-
beloppen tämligen korrekta och månadsposterna jämna redan under finan-
såret. 

Tidsfristen på tre månader är tillräckligt lång för fastställande av de slut-
liga statsandelarna. Det väsentliga är att fastställandet inte endast ska för-
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bli en formell process utan att utredningen av statsandelarna noggrant ska 
gås igenom på regionförvaltningsverken. Eftersom förskottsbeloppen just-
eras i slutet av räkenskapsåret, har fastställandet och utbetalningen av den 
slutliga statsandelen i praktiken ingen betydelse för kommunens ekonomi 
och likviditet. 

Enhetlighet i kommunernas förfarande för beviljande av stöd 

Det andra syftet med granskningen var att utreda om kommunernas förfa-
randen för beviljande av grundläggande utkomststöd till väsentliga delar 
är enhetliga. 

I sitt ställningstagande uttalar sig revisionsverket att förfarandena för 
beviljande av grundläggande utkomststöd i kommunerna inte är enhetliga. 
Avvikelserna inverkar på finansieringsförhållandet mellan staten och 
kommunerna, kommunernas inbördes ställning och jämlikheten mellan 
medborgarna. 

Revisionsverket framlägger följande som motiveringar till sitt ställ-
ningstagande samt som slutledningar och rekommendationer som kom-
pletterar ställningstagandet: 

Gränsdragningen mellan den kommunala socialservicen, för vilken stat-
sandelen för basservice beviljas som en allmän inkomstpost, och grund-
läggande utkomststöd som finansieras på kostnadsbasis är inte tillräckligt 
tydlig. Speciellt boendetjänsterna och finansieringen av dem bör definie-
ras bättre.  

Till den del tjänsterna eller verksamheterna kan anses höra till socialser-
vicen, kan avgifter uppbäras för dem på det sätt som föreskrivs i lagen om 
klientavgifter inom social- och hälsovården. På grund av sistahandskarak-
tären för lagen om utkomststöd är minskning av klientavgifter eller under-
låtelse av att uppbära dem primärt i förhållande till utkomststödet. Utifrån 
granskningen har denna princip inte tillämpats på ett konsekvent sätt. 

Med stöd av grundlagen har kommunerna mycket stora befogenheter i 
enskilda fall i fråga om beviljande av utkomststöd. Social- och hälso-
vårdsministeriet bör likväl precisera de allmänna riktlinjerna för bevil-
jande av stöd. Särskild uppmärksamhet bör fästas vid rätten till utkomst-
stöd, sänkning av grunddelen, disponibla inkomster och tillgångar och al-
lokeringen av dessa på stödperioden samt vid förfarandena för återbörd. 
Dessutom bör ministeriet ta ännu mer hänsyn till regionförvaltningsver-
kens förfaranden när det fastställer den slutliga statsandelen. 

Revisionsverket betonar den ur lagen om utkomststöd härledda princip 
att grundläggande utkomststöd inte kan beviljas utan utkomststödsberäk-
ning och att grundläggande utkomststöd inte kan beviljas om beräkningen 
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visar ett överskott. Om det är nödvändigt att bevilja utkomststöd utan att 
en beräkning görs, ska stödet beviljas som kompletterande eller förebyg-
gande utkomststöd. 

Utbetalningen av statsandelen bygger på uppgifterna från 
kommunerna 

Det tredje syftet med granskningen var att utreda om kommunerna har 
lämnat riktiga och tillräckliga uppgifter för utbetalning av statsandel. 

I sitt ställningstagande uttalar sig revisionsverket att kommunerna har 
lämnat de begärda uppgifterna på summanivå om kostnaderna för det 
grundläggande utkomststödet. Uppgifterna baserar sig på statsandelsut-
redningen och det undertecknade bokslutsutdrag som bifogats till utred-
ningen. Bland de verkliga kostnaderna har det emellertid föreslagits poster 
som inte berättigar till statsandel. 

Revisionsverket framlägger följande som motiveringar till sitt ställ-
ningstagande samt som slutledningar och rekommendationer som kom-
pletterar ställningstagandet: 

Vid granskningen upptäcktes väsentliga utgiftsposter som kommunerna 
felaktigt hade inkluderat i utredningen om statsandelen för grundläggande 
utkomststöd. På grund av de brister som uppdagades vid granskningen är 
det motiverat att kräva att statsandelsutredningen ska basera sig på ett un-
dertecknat bokslut och att utredningen ska ha granskats av kommunens 
revisorer på det sätt som krävs i 73 § i kommunallagen. I redovisningsre-
visionen ska kommunerna säkerställa att uppgifterna på ett korrekt sätt 
kan härledas från kommunernas bokföring samt att utgifterna till väsent-
liga delar baserar sig på bestämmelserna i lagen om utkomststöd. Härvid 
bör kommunerna i synnerhet se till att inga kostnader för ordnandet av 
kommunens socialservice ingår i utredningen om statsandelen till grund-
läggande utkomststöd. 


