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Finansdepartementet

Överenskommelse mellan staten och Stockholms läns
landsting

Staten (regeringen) och Stockholms läns landsting träffar - med utgångspunkt från
bokslut 2003 och planeringsförutsättningar för landstinget som av bägge parter
bedömts realistiska - följande
överenskommelse.
Bakgrund
Stockholms läns landsting har inkommit med en ansökan om medel ur anslaget för
särskilda insatser till följd av svårigheter att klara balanskravet.
Regeringen har gjort en analys av landstingets ekonomiska situation och fört en
dialog med landstinget om vilka åtgärder som bör vidtas.
Åtaganden
Landstinget åtar sig att:
*uppnå ekonomisk årsbalans enligt god redovisningssed senast år 2005,
*vidta åtgärder i syfte att sänka bruttokostnadsnivån med 1700 miljoner kr i
enlighet med den av landstinget upprättade åtgärdsplanen för att långsiktigt uppnå
balanskravet,
Landstinget kan ersätta avtalade åtgärder för att sänka bruttokostnaden med
andra åtgärder som ger motsvarande uthålliga besparingseffekter.

Staten åtar sig att:
* bevilja ett bidrag för omstruktureringskostnader med 400 miljoner kr.
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Utbetalning av bidrag
50 % av bidraget avser 2004 och utbetalas i januari 2005.
Utbetalning av resterande del av bidraget sker efter att landstinget enligt
regeringens bedömning har fullgjort sina åtaganden enligt åtgärdsplanen samt
uppnått ekonomisk balans senast i bokslut 2005.
Om åtgärderna vidtas och balans uppnås tidigare än 2005 kan bidrag utbetalas
tidigare.
Uppnås ekonomisk balans med en lägre bruttokostnadssänkning än vad som
överenskommits utgår bidrag i proportion till bruttokostnads-sänkningen.

Villkor för utbetalning
Utbetalningen avseende 2004 förutsätter att landstinget dessförinnan redovisar hur
arbetet med att uppfylla sina åtaganden enligt överenskommelsen fortlöper och att
denna redovisning visar att planerade åtgärder vidtagits, samt lämnar en prognos
för årets resultat 2004.
Landstinget skall till regeringen inkomma med en redogörelse när åtagandena
enligt åtgärdsplanen har fullgjorts och ekonomisk balans har uppnåtts. En
uppräkningsfaktor på 3 % per år får användas vid avläsning av
bruttokostnadsnivån. Landstingets revisorer skall bekräfta att landstingets
åtaganden i överenskommelsen har uppfyllts.
Övriga villkor
* Överenskommelsen gäller under förutsättning att Riksdagen ställer erforderliga
medel till regeringens förfogande.
Denna överenskommelse förutsätter för sin giltighet
* att förslaget till överenskommelse godkänts av landstingsfullmäktige genom
beslut som sedermera vunnit laga kraft.
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