REMISSVAR

1 (2)

DATUM

DIARIENR

2014-01-10

2013/225-4

ERT DATUM

ER BETECKNING

2013-10-18

Ju2013/6941/L2

Regeringskansliet
Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

Ut ur skuldfällan, betänkande av 2012 års
skuldsaneringsutredning (SOU 2013:72)
I betänkandet lämnas en rad förslag som syftar till att få fler att ansöka om
skuldsanering. Statskontoret väljer att framföra synpunkter på några av
förslagen.

Utökad rådgivande roll för Kronofogdemyndigheten
Statskontoret tillstyrker förslaget att Kronofogdemyndighetens rådgivande
och stödjande roll gentemot enskilda ska förstärkas och förtydligas, bl.a.
genom mer uppsökande verksamhet. Utredaren uppskattar att denna verksamhet kan medföra kostnader för Kronofogdemyndigheten om 200 000
kronor årligen.
Statskontoret bedömer att de föreslagna åtgärderna är ett kostnadseffektivt
sätt att nå de evighetsgäldenärer som inte alltid har tillräcklig motivation,
kunskap eller initiativförmåga för att ansöka om skuldsanering, trots att de
uppfyller de formella kraven. Samtidigt vill Statskontoret framhålla vikten
av att den stödjande funktionen tydligt skiljs från de delar av myndigheten
som bereder och fattar beslut i skuldsaneringsärenden. Av stor vikt är även
att den uppsökande och rådgivande verksamheten bedrivs utifrån på förhand
uppställda kriterier för vilka gäldenärer som ska kontaktas och hur informationen ska ges.

Ny internetportal
I betänkandet föreslås att en ny internetportal med information om skuldsanering skapas. Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket förslås
gemensamt ansvara för internetportalen.
Statskontoret avstyrker förslaget. En ny internetportal förväntas medföra en
engångskostnad om 20 miljoner kronor och en årlig driftskostnad om en
miljon kronor. Statskontorets bedömning är utredaren inte tillräckligt har
klarlagt nyttan av att inrätta en ny internetportal i förhållande till de webbplatser som i dag informerar om skuldsanering. En mer kostnadseffektiv
lösning kan t.ex. vara att Konsumentverket och Kronofogdemyndigheten
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gemensamt vidareutvecklar Kronofogdemyndighetens befintliga webbplats,
som redan i dag innehåller utförlig information riktad till såväl gäldenärer
som borgenärer.

Ökad samverkan
Statskontoret ser positivt på utredningens ambition att öka samverkan och
informationsutbytet mellan berörda statliga myndigheter och kommuner för
att underlätta för den enskilde vid kontakter med myndigheterna och kommunen. I de samverkansprojekt som utredningen föreslår saknas dock
närmare beskrivningar av roll- och ansvarsfördelningen mellan framför allt
Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket. Statskontoret bedömer att
en tydlig roll- och ansvarsfördelning är en förutsättning för en framgångsrik
samverkan och för möjligheterna att i efterhand följa upp insatserna. Detta
bör beaktas i den fortsatta beredningen av utredningens förslag.

Osäkerhet i konsekvensanalysen
Statskontoret anser att utredningens konsekvensanalys innehåller så stora
osäkerheter att den bör tolkas med stor försiktighet. Kronofogdemyndigheten har i tidigare analyser identifierat att omkring 25 000 personer kan
komma ifråga för skuldsanering. Utredningen uppskattar att det egentliga
antalet är ungefär det dubbla. Denna uppskattning ligger därefter till grund
för utredningens konsekvensanalys. I utredningen redovisas emellertid inte
grunderna för denna uppskattning, varför den måste betraktas som mycket
osäker. Utredningens konsekvensanalys bör av detta skäl inte ensamt ligga
till grund för regeringens bedömning av de föreslagna åtgärderna.

Generaldirektör Yvonne Gustafsson har beslutat i detta ärende. Utredningschef Marie Uhrwing och utredare Erik Axelsson, föredragande, var närvarande vid den slutliga handläggningen.
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