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Remiss  —Utökadanslutning-till Statens servicecenters
tjänster

Arbetsmiljöverkets  synpunkter  och  ställningstaganden

Arbetsmiljöverkethar  inget  att erinramot förslagetatt myndighetensenast  den

30 juni  2021 ska vara ansluten till Statens servicecenters lönerelateradetjänster.
Detta  arbete är påbörjat och beräknas varaklart i maj 2019.

Arbetsmiljöverkets synpunkter  på  förslaget  om  anslutning till  Statensservicecenterselektroniska

beställnings- och  fakturahantering

Iskälen till förslagetanges bland annat att fler anslutningartill  Statens
servicecenters q'änster skulleöka möjligheternaatt få in flerbeställningar och

fakturori elektroniska— och automatiserade flöden.Arbetsmiljöverket har redan

alla bestäHningar och fakturori elektroniska flöden.Dessa flödenär redan

automatiseradeoch många moment,förutom kontrolloch  attest,  sker helt_utan
manuell hantering.

I skälehtill förslagetanges ocksåmöjligheterna till ökadkostnadseffekfivitet

och störreutrymme att fokuserapå kärnverksamheten. Våraberäkningar av

kostnader föreoch efter en överföring av den elektroniskabeställnings— och

fakturahanteringen visaristället på en ökad årlig kostnadmed ca  1 miljon
kronor. Till detta kommerbetydande engångskostnader isamband med
överföringen.

Även för lönetjänsternaVisar Våraberäkningar och de kostnadsuppgifterVi fått
av Statens servicecenteratt myndighetens kostnader kommer att öka bådepå

kortoch lång sikt. Vi beräknar att kostnaderför lönehanteringen kommeratt

öka med minst 1,5 miljoner kronor årligenpå kort sikt ochdrygt  1 miljon kronor
årligenpå lång sikt.  Det tillkommer ocksåbetydande engångskostnaderför

anslutningen av de olikatjänsterna. Arbetsmiljöverket ska bland annatersätta
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Statens servicecenters kostnader för överföringen av lönetjänsterna med ca2
miljoner kronor. Våra egna kostnader för överföringen beräknas upp gå uu
motsvarande belopp.

Resultatet av de ökade kostnaderna riskerar, istället för att möjliggöra ett ökat
fokus påV511“ kärnverksamhet, att minska våra resurser till kärnverksamheten.

Det föreslagnaslutdatumet för Arbetsmiljöverkets anslutning till Statens
servicecenters elektroniska beställnings- och fakturahantering är 31 december
2020. Detta  datum tror Vi ligger för nära i tiden. Vi anser attslutdatum inte bör
bestämmas till tidigare än 31 december2021.

Anledningen är att det nu pågående projektet med  anslutning till Statens
servicecenters lönerelaterade tjänster påbörjades redan hösten2016 med ett
planerat anslutningsdatum den1 september2017.Det stoppadessedan Våren
2017 av Statens servicecenter. Under Våren2018 har Visedan återupptagit
arbetet med ett nyttdatum för anslutning planerat fill den1 maj 2019. Detta
arbete behöver också avslutas och det förändrade arbetssättet hos oss behöver
stabiliseras urnan Vi påbörjar nästa stora förändring. __ '

De som deltagit
Yttrandet harbeslutats av generaldirektören Erna Zelmin—Ekenhem. I den
slut iga handläggningen har även enhetschef Tomas jonssondeltagit.
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