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Möte mellan Försäkringskassan och NNS om implementeringen av den nya 
statliga fördelningsmodellen 

Den 16 oktober träffade Annika Krook, Försäkringskassan och Nationella rådets 
ordförande Kurt Kvarnström, Anne-Marie Larsson och Tord Karlsson från NNS´s 
arbetsutskott för ett samtal om implementeringen av den nya statliga 
fördelningsmodellen. Med vid mötet var också Jonas Wells och Ann Lundqvist från 
NNS samt Irene Bergqvist från Försäkringskassan.   

NNS vill gärna stödja implementering av fördelningsmodellen och uttrycker att det är 
en viktig och framgångsrik komponent i utvecklingen av Finsam.	  Frågan om att trygga 
den långsiktiga finansieringen för förbunden är den allra mest prioriterade frågan från 
NNS medlemmar.	  Det är också viktigt att erkänna att frågan är komplex, 
mångfacetterad och att det kommer att ta tid att implementera modellen framgångsrikt. 
Det kommer att behövas kommunikation, samtal och dialog både mellan förbunden 
gemensamt och mellan förbunden och Försäkringskassan och Nationella Rådet. 
Mötesdeltagarna uppfattar att det finns ett stort intresse från riksdag och regering att 
följa hur fördelningsmodellen faller ut och det är angeläget att visa att tilldelade medel 
omsätts i verksamhet.  

Mötet kom till stor del att handla om förbunds egna kapital överstigande nivån på den 
av Nationella rådet rekommenderade rimliga nivån enligt beräkningsmodellen 
”trappan”. Utöver fördelningsmodellens parametrar ”grundtilldelning”, invånarantal 
och försörjningsmått spelar hanteringen av eget kapital som överstiger rimlig nivå en 
central roll. Avsikten är att skapa incitament för att de medel som tilldelas förbunden 
omsätts i verksamhet. Således har eget kapital överstigande rimlig nivå reducerat 
berörda förbunds möjliga statliga medelstilldelning för 2016 (kommunicerat till 
förbunden 2015-10-02). Förtydligas kan att det är 50 procent av överstigande belopp 
som beaktats eftersom statens medelstilldelning utgör 50 procent av förbundens totala 
medelstilldelning.  

Det är förbundens egna prognoser för storleken på eget kapital som har använts vid 
beräkningen och nu återstår att se hur väl prognoserna överensstämmer med det 
verkliga utfallet när året är slut. Det är 35 förbund vars prognoser anger större eget 
kapital vid utgången av 2015 än vad rimlig nivå medger. Överskjutande belopp 
summerar sig till cirka 34,7 mkr. Av detta har hälften, drygt 17,3 mkr, hanterats vi 
beräkningen av möjlig statlig medelstilldelning för 2016. Konstaterades att frågan om 
kvalitetssäkrade prognoser med fördel kan föras gemensamt av Nationella rådet och 
NNS. Det är olyckligt om prognoser misstämmer så att hantering av eget kapital slår 
fel. 
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Under mötet diskuterades också det faktum att mer pengar tillförs 
samordningsförbunden från och med 2016 enligt besked i budgetpropositionen. Det är 
för dagen osäkert om kommuner och landsting/regioner kan och vill matcha de 
möjliga statliga beloppen som har kommunicerats ut. När svar föreligger från 
förbunden, behöver Försäkringskassan och Nationella rådet ta ställning till hur ett 
eventuellt överskott kan och bör hanteras. Mötesdeltagarna konstaterade att det är 
glädjande att regeringen till fullo bifallit Försäkringskassans äskande om ökad statlig 
ram, vilket övriga parter i Nationella rådet ställt sig bakom. Det är dock viktigt att visa 
att medlen omsätts i verksamhet med fler förbund och för att förstärka 
rehabiliteringsinsatserna för långtidssjukskrivna och unga med aktivitetsersättning 
som är speciellt omnämnda målgrupper i budgetpropositionen. NNS konstaterade att 
landstingen stänger sin budget sent i november så att det finns lite extratid att föra 
resonemang om hur eventuellt överskott kan hanteras. NNS för fram riktade insatser 
till de nämnda målgrupperna som exempel.    

Det är en rejäl utmaning att införa en ny fördelningsmodell som är tänkt att vara rättvis 
ur ett medborgarperspektiv och ge förbund möjlighet att få statlig medelstilldelning på 
lika villkor. Den historiska utvecklingen av medelstilldelning väger tung och spärren 
för max 10 procent minskning från ett år till ett annat för 2016 och 2017 innebär en 
låsning som gör att det tar tid att få effekt av modellen. Resonemang fördes kring 
nystartade förbund behov av medel under ett uppbyggnadsskede och att det eventuellt 
kan finnas behov av en ”frizon” för stort eget kapital de två första åren. Snedsitsar som 
behöver hanteras kan uppstå genom att nya förbund enligt modellen har rätt till mer 
statliga medel än de kanske önskar få ta del av under uppstartsår. Erfarenheterna från 
medelstilldelningen för 2016 kommer att ligga till grund för fiktiva beräkningar för 
2017 och framåt. Försäkringskassan framför att det är vanskligt att presentera 
prognoser för kommande års medelstilldelning eftersom det är så många faktorer som 
samspelar vid beräkningen och varje siffra lätt tas för en sanning men det finns behov 
av att kommunicera scenarier. Som uppmärksammas i kommunikation med förbunden 
daterad den 2 oktober kommer den möjliga statliga medelstilldelningen per förbund att 
minska 2017 jämfört med 2016. Fler kommuner kommer att ingå i 
samordningsförbund under 2017. 

NNS lyfte frågan om ”rätt” speaking partner hos Försäkringskassan för förbunden. 
Försäkringskassan tar med sig frågan och lovar att detta ska bli tydligare i framtiden. 

Mötet kom fram till att det finns behov av regelbundna möten mellan Nationella rådet 
och NNS för att diskutera gemensamma frågor och för att identifiera angelägna 
områden att ge stöd för i sina respektive kanaler. Nästa möte planeras till maj 2016 
och Annika Krook verkar för att hela Nationella rådet kan vara med vid det mötet.  

 


