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Yttrande  över Utökad  anslutning till Statens servicecenters tjänster

Sammanfattning

Naturhistoriska riksmuseet tillstyrker promemorians förslag om att såväl öka andelen anslutna

myndigheter till Statens servicecenters lönetjänster som att Obligatoriegöra samordningen av de

statliga myndigheternas elektroniska beställnings- och fakturahantering. Samtidigt föreslår  museet  att
analysen av förutsättningama för en vidare implementering breddas genom att låta den omfatta även

orsakerna till varför inte fler myndigheter redan idag på frivillig väg har anslutit sig till de tjänster som
erbjuds av  Statens  servicecenter.

Ställningstagande

Naturhistoriska riksmuseet är sedan 2015 ansluten till Statens servicecenters lönetjänster och kommer

under innevarande år att bli helkund, Vilket innebär att museet även kommer att nyttja dc elektroniska
beställnings- och fakturahanteringstjänstema.

Naturhistoriska riksmuseet delar den uppfattning som framförs i promemorian om de stordriftsfordclar

och effektivitetsvinster som en ytterligare anslutning sannolikt kommer att tillföra statsförvaltningen,
men föreslår samtidigt att en analys ska göras också av orsakerna till varför en anslutning av fler
myndigheter inte  skett  på frivillig väg redan idag. Ett sådant underlag skulle kunna belysa den skepsis

som finns kring effektiviteten och kvaliteten i och förvaltningen av de tjänster som Statens

servicecenter tillhandahåller och därigenom addera beredningen relevant information.

Det är också Naturhistoriska riksmuseets uppfattning art det är önshärt att de redan anslutna
myndigheterna i högre utsträckning än som hittills varit fallet ges möjlighet att bistå den utredning
som ligger ti11 grund för förslagen i promemorian med sina erfarenheter från implementering och

tjänsteutbud före det att beslut om Vidare förordningsstyrd implementering fattas. Detta för att
åstadkomma ett så heltäckande underlag som möjligt inför valet av strategi och takten i den önskade
utökade ansiutningsgraden, men också för att ge Statens servicecentcr ett väl förankrat underlag för
fortsatt utveckling av tjänsteutbud och professionalitet i sin r01! som tjänsteleverantör.
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Ärendets handläggning

Beslut  i  detta ärende har fattats av överintendent Joakim Malmström efter föredragning av
avdelningschef Pär Rådling. I ärendets beredning har ocksåek0n0michefen Anna Stolarska,
personalchefen SusannDeli, redovisningsansvarige Malin Cederblad, ekonomen Anna Sundelönn
samt  juristen Charlotta Hedefalk deltagit.
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