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Promemorian Utö_kad anslutning till Statens servicecenters tjänster,

Fi2018/ 02928/SFÖ

Bokföringsnämnden (BFN) har fått ovan nämnda promemoria på remiss.

BFN berörs av förslagen  i  promemorian genom att nämnden föreslås ska ha anslutit Sig till

Statens servicecenter lönerelaterade tjänster senast den 30 juni  2023.  BFN har inte några

principiella invändningar mot förlaget. I sammanhanget Vill BFN dock framhålla följande vad

gäller ekonomiska konsekvenser.

Finansinspektionen upplåter lokaler och utför administrativa uppgifter åt BFN enligt

respektive myndighets instruktion. I överenskommelse mellan myndigheterna ingår i de

administrativa uppgifterna bl.a. löneadministration och ekonomihantering.

Finansinspektionen kommer redan under 2019 att ansluta lönehanteringen till Statens

Servicecenter (SSC). Detta innebär för BFN:s del att F inansinspektionen inte längre kommer

att kunna utföra lönehantering åt BFN. Till följd av detta har BFN i september 2018 ingått en

avsiktsförklaring med SSC om tjänsteleverans avseende lönerelaterade tjänster inklusive

systemstöd med preliminär driftsättning i september 2019.

Att SSC ska hantera BFN:s lönadministration beräknas öka BFN:s kostnader betydligt de

närmaste åren enligt den utgiftsprognos som lämnades i juli 2018. Detta påverkar möjligheten

att ge service till företagen, utveckla nya regelverk och behålla befintliga regelverk

uppdaterade.

Utifrån BFN:s ramanslag medför kostnadsökningar i den storlek som en anslutning till SSC

innebär en direkt påverkan på BFN:s verksamhet. BFN:s storlek ger inte utrymme för

effektiviseringar som kan kompensera för de ökade kostnaderna som en anslutning till SSC

innebär. Det är nödvändigt att BFN kompenseras för denna kostnadsökning om myndigheten

ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

BFN noterar att det i promemorian föreslås att Finansinspektionen ska ansluta sig till SSG:s

tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering senast den 31 december 2020. BFN

omfattas inte av något sådant förslag. Då ekonomihantering är en sådan uppgift som

Finansinspektionen utför åt BFN kommer en anslutning av Finansinspektionen medföra att
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BFN kommer att behöva ombesörja en egen lösning altenativt ansluta sig som helkund hos

SSC. Båda dessa alternativ innebär ytterligare betydande kostnadsökningar för BFN.

Detta yttrande har beslutats av BFN:s kanslichef Stefan Pärlhem efter föredragning.
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