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Remissvar angående Finansdepartementets förslag till utökad anslutning till Statens 
servicecenters tjänster 

Exportkreditnämnden ("EKN") har genom remiss den 24 augusti 2018 getts tillfälle att 
lämna synpunkter på Finansdepartementets förslag till utökad anslutning till Statens 
servicecenters tjänster (Fi2018/02928/SFÖ). 

EKN har inga synpunkter, avseende anslutning till Statens servicecenters lönerelaterade 
tjänster och EKN är redan ansluten till dessa. På grund av arten av EKN:s verksamhet har 
dock EKN synpunkter på anslutning till Statens servicecenter av EKN:s flöden i övrigt. 

För närvarande garanterar EKN affärer i 144 länder. EKN:s verksamhet består av 
komplexa flöden, där integration mellan ekonomisystem och försäkrings- samt 
ärendehanteringssystem är affärskritiskt. Information om kunder och affärer omfattas av 
affärssekretess och i många fall även av utrikessekretess. EKN anser att om flöden 
hanteras utanför EKN kan det uppstå säkerhets-, finansiella och legala risker. I detta 
sammanhang skall särskilt poängteras att EKN bland annat garanterar försvarsmateriel-
affärer. Därutöver vill EKN understryka att verksamheten består i ställa ut garantier för 
såväl kommersiell som politisk risk och kundernas förtroende för EKN är givetvis 
mycket viktigt. 

EKN:s betalningsflöden är i korthet följande: 

• Fakturering av garantiavgifter till EKN:s garantitagare globalt 
• Utbetalningar av skadeersättningar till EKN:s garantitagare globalt 
• Atervinningar i skadeärenden, vilket sker genom en omfattande kravprocess, som 

kan löpa över många år och i vissa fall avse känsliga betalningar från andra stater 
• Leverantörsreskontrabetalningar i form av driftkostnader (i detta förekommer 

även betalningar vid skadehantering till utländska finansiella konsulter, advokater 
etc.) 

Postadress 	 Besöksadress 	Telefon 	Hemsida 	Plusgiro 	Bankgiro 
Box 3064 	 Kungsgatan 36 	08-788 0000 	www.ekn.se 	1565 37-3 	330-1181 
103 61 Stockholm 	Stockholm 



Cecir ja Johansson 
nomichef 

ekn 

Av ovan angivna betaffiöden utgör det sistnämnda endast en liten del av EKN:s 
betalflöden. Det ska noteras att utbetalningsflödena är nära sammankopplade med 
varandra och svårligen kan särskiljas. Varken ur system- eller säkerhetsperspektiv är det 
lämpligt att bryta ut delprocesser, såsom beställnings- och fakturahantering. Se nedan för 
några exempel på komplexiteten i systemstrukturen: 

• För att kunna hantera och fakturera korrekt motsvaras EKN:s produkter av ett 60-
tal artiklar i ekonomisystemet. Underhåll och registergenomgång bör ske i nära 
samarbete med EKN:s verksamhet och av ekonomipersonal som är insatt i och 
förstår komplexiteten i verksamheten. 

• Strukturen för kontering av kostnader i EKN:s verksamhet är komplex och 
kunskap om verksamheten och enskilda affärer krävs för att korrekt kontering av 
leverantörsfakturor skall kunna ske. 

Vad gäller anslutning till Statens servicecenters tjänster för elektronisk beställnings- och 
fakturahantering anser EKN att det inte är lämpligt att utöka anslutningen av tjänster för 
EKN. Sammanfattningsvis är de tjänster och nyttigheter som EKN:s verksamhet kräver 
inte typiska för andra myndigheter och det är därför svårt att se några samordnings-
vinster. Till detta vill vi särskilt framhålla de ovan redovisade säkerhets- och sekretess-
aspekterna samt slutligen vikten av kundernas förtroende för EKN:s verksamhet. 

Beslut om detta remissvar har fattats av generaldirektör Anna-Karin Jatko. Samråd har 
skett med chefsjurist Johan Damell, säkerhetschef Hans Leijonhufvu.d och senior 
compliance officer Eva Kullberg Tideman. Föredragande har varit ekonomichef Cecilia 
Johansson. 

Med vänlig hälsning, 

Anna-Karin Jatko 
Generaldirektör 
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