2019-10-08

Dnr

Arbetsgivarverket

20ll)/l>öt:>5

Finansdepartementet

fi.remissvar@regeringskansliet. se
Er ref: Fi2019/02671/SFÖ

Yttrande över

Anslutning till Statens

servicecenters tjänster för elektronisk beställningsoch fakturahantering
Arbetsgivarverket besvarar remisser med utgångspunkt i ett statligt
arbetsgivarpolitisktperspektiv.
I enlighet med tidigare yttranden (se Fi2018/02928)så har Arbetsgivarverket inget
att erinra emot förslaget att vissa av de angivna myndigheterna ska vara skyldiga
att ansluta sig till Statens servicecenters tjänster för elektronisk beställnings- och
fakhirahantering.
Inledningsvis vill Arbetsgivarverket som mångårigfullservicekund hos SSC
betona vikten av att kundmyndighetema i lämplig omfattning bibehållerbeställaroch uppfoljningskompetens. Detta för att kvalitetssäkra det som effektueras hos
S SC eftersom det är kundmyndigheten som alltid har det slutliga ansvaret for
redovisningenskorrekthet. Standardiseringen av kontoplan och andra kodplaner är
funktionellt för att kunna nå önskade stordriftsfordelar. Risken är samtidigt att
standardiseringen minskar myndigheternas möjligheter att redovisa och följa upp
på ett för verksamheten optimalt sätt är stor och kan i förlängningenfå
myndigheterna att tvingas skapa andra sätt att följa upp.

I promemorian är omställningskostnadema schablonartat redovisade.
Arbetsgivarverket vill därför fi-amhålla att myndigheterna i olika omfattning även

fi-amöver kommer att behöva ha anställda som löpande handhar beställnings- och
fakturauppgifteri förhållande till Statens servicecenter. Myndigheternas egna
antaganden om frigjorda resurser kan därförkomma att bli mindre än de som
redovisas i promemorian. Denna faktor måste ingå i den fortsatta planeringen.
Arbetsgivarverket anser att i de fall omställningskostnadema bedöms bli högre än
redovisat i förslaget så bör den berörda myndigheten erhålla en - eventuellt
tillfällig- anslagsförstärkningför att mildra den negativa verksamhetseffekten av
en högre omställningskostnad. Ett alternativ är att Statens servicecentererhåller
en anslagshöjningför att under omställningstidenkunna sänka avgiften för berörd
myndighet.
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Arbetsgivarverket förutsätterockså att den kostnadsreducering som denna
effektiviseringav verksamheten förväntas ge kommer myndigheterna tillgodo och
inte medför ett framtida reducerat anslag utöver det nonnala produktivitetsavdrag
som redan finns i förvaltningsanslagen.
Beslut i detta ärende har fattats av ställföreträdandegeneraldirektörPetra Pfeiff.
I den slutliga handläggningenav ärendet deltog kommunikationschefLars
Andrén, conb-oller Inger Vilavan samt utredare Robert Cloarec, föredragande.
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