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Avdelning for offentlig f6rvaltning 

Sveriges geologiska undersoknings remissvar over 
betankandet Utokad anslutning till Statens servicecenters 
tjanster (dnr Fi2018/02928/SFb) 
Sveriges geologiska undersokning (SGU) har den 24 augusti 2018 tagit emot ovanstaende arende for 
yttrande. Med anledning av detta vill SGU framfdra fdljande. 

SGU anser att det redovisade forslaget med ut6kad anslutning till Statens servicecenters tjanster inte tar 
sin utgangspunkt i ett helhetstankande for att uppna effektivitet i ekonomiadministrationen. Vissa delar 
fdreslas bli obligatoriska att ansluta till, men myndigheten kommer fortfarande att aga ansvaret for 
sjalva ekonomisystemet och systemansvaret for detta. Det betyder att ingen rationalisering kan ske 
eftersom kostnader, arbetsuppgifter och darmed ekonomipersonal maste finnas kvar pa myndigheten. 

Vilka myndigheter ska vara skyldiga att ansluta sig till elektroniska bestallning- och fakturahantering: 

SGU har sitt huvudkontor och sin bestallnings- och fakturahantering i Uppsala. SGU har i Stockholm 
endast ett mindre kontor ddr framst delar av karnverksamheten som arbetar med utredning och sanering 
av statligt fororenade omraden firms placerad. Ett regionalpolitiskt syfte att lokalisera statliga jobb med 
ekonomiadministrativa arbetsuppgifter fran Stockholm till andra regioner borde darfdr inte berbra SGU. 

Kommentarer till skalen for fdrslaget: 

For SGUs del innebar inte den utokade anslutningen storre utrymme att fokusera pa sin karnverksamhet 
da ekonomifunktion redan idag ar centraliserad pa myndigheten. Det firms ingen ekonomiadministration 
placerad ute i karnverksamheten utan all kontering vid leverant6rsfakturor, bade den externa och den 
omfattande interna redovisningen, ges som fdrslag av redovisningsekonom vid ekonomifunktionen till 
slutattestant i verksamheten. Darefter granskas all kontering av ekonomifunktionen aterigen innan 
bokforing. SGU anser att detta centraliserade satt ger chefer ute i karnverksamheten mer tid over till 
verksamhet istallet for till administration. SGUs uppfattning och erfarenhet ar att specialister inom 
ekonomi har st6rre mojlighet att g6ra en korrekt redovisning/kontering vilket leder till att malet god 
kvalitet i redovisningen uppnas. Det ar ocksa mer effektivt da resultatet blir raft redan fran b6rjan. 
Statens servicecenter kan endast bista med ett forslag till kostnadskonto vilket bara ar en liten del av 
konteringen av en leverant6rsfaktura. Resterande fdlt i kodstrangen pa en faktura, som styr betalfl6de 
(rante- eller icke rantebarande), den organisatoriska hemvisten for kostnaden, finansieringsform samt 
aktiviteter for att folja upp mal att presentera i arsredovisningen, maste myndigheten sjaly bista med. 
Det kraver kunskap om verksamheten. 
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SGU har inga stora volymer av vare sig leverantors- eller kundfakturor. I genomsnitt behandlas drygt 
700 leverantorsfakturor per manad och ca 50 kundfakturor. 
I och med de ringa volymerna ser SGU inte nagon effektivitetsvinst fdr statsfdrvaltningen med att 
outsourca leverantors- och kundfakturahanteringen. 

SGU ar en myndighet sour behandlar sakerhetsklassad information. Detta faktum staller mycket stora 
krav pa IT-sakerheten. Inga utomstaende tillats idag access till SGUs datanatverk. 
En anslutning till Statens servicecenter gallande elektronisk bestallning- och fakturahantering skulle 
krava en omfattande utredning och analys av de risker som en extern outsourcing skulle medfdra. Dartill 
kommer genomgang och utvardering av olika tekniska losningar samt infdrande av dessa. 

Konsekvenser for berorda myndigheter: 

SGU har beslutat om att ansluta sig till Statens servicecenters lonetjanster, tidpunkten har flyttats fram 
av Statens servicecenter till sommaren/hosten 2021. Anpassningen kommer innebara en utokad 
anslagsbelastning bade under fir 2020 samt ar 2021. Kostnaderna galler fdrutom fdrberedande analyser, 
tester, anslutning, migrering mellan system samt ny leverantors infdrandekostnader aven konsultinsatser 
for utredning och anpassning av Art lonesystem till det nya. Att enligt fdrslaget tvingas ansluta sig till 
elektronisk bestallnings- och fakturahantering under i princip samma period innebar en stor pafrestning 
pa bade anslagsbelastning samt personal for en myndighet av SGUs storlek. Att infdra elektronisk 
bestallnings- och fakturahantering kommer ocksa att innebara hogre kostnader for myndigheten an for 
att infdra lonetjanster. Forandringsarbetet maste genomfdras parallellt med att den ordinarie 
verksamheten behover lopa pa som vanligt. Det kommer att kravas att verksamheten kompletteras med 
konsulter i den man det fungerar. 

SGU bedomer att fdrslaget om att vara skyldiga att ansluta sig till bade lonetjanster och bestallnings-
och fakturahantering under fdreslaget tidsintervall, innebar att myndighetens personal under en Lang tid 
kommer att vara under stor press eftersom arbetet beror samma personella ekonomi och IT resurser. 
Redan idag ar IT resurser hart belastade till fdljd av den IT utveckling som krays kopplat till bland annat 
geodatastrategin och regeringsuppdraget "En utokad kartlaggning och karaktarisering av 
grundvattenresurser". Vi anser att ett genomfdrande av dessa dtgarder skulle krava en prioritering fran 
regeringens sida gallande myndighetens verksamhet. 

De effektivitetsvinster som namns gallande systemfdrvaltning kommer inte SGU till del. Myndigheten 
har en egen installation av Agresso (Unit4) och kommer fortsattningsvis att vara ansvarig for systemet, 
uppgradering, utveckling och systemadministration. Avtal med Unit4 om en totalversion av Agresso 
Loper t.o.m. ar 2023. Kvarstar gor alltsa kostnaden for ekonomisystemet, kringprogramvaror for 
betalning och kommunikation med bank, kostnader for servrar mm samt kostnader for konsultinsatser 
fran Unit4. Till ar 2024 maste nytt avtal slutas med leverantor av ekonomisystem vilket aven 
fortsattningsvis maste innefatta betalning da transfereringar kraver detta. 

Ett exempel pa tjanster som borde bidra till en effektivisering av den statliga ekonomiadministrationen 
ar infdrandet av ett myndighetsgemensamt e-arkiv och att mojliggora for myndigheter att lagga en stor 
del av sin ekonomiadministration hos Statens servicecenter, i ett system som Statens servicecenter 
tillhandahaller. 
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For att uppna den potential som inrattandet av Statens servicecenter kan innebara anser SGU att 
styrningen av Statens servicecenter skulle vinna pa att ha liknande uppbyggnad av organisationen som 
Arbetsgivarverket, vilket SGU har framfdrt vid flertalet tillfallen. Dar medlemsmyndigheter genom 
Arbetsgivarkollegiet star bakom Arbetsgivaverkets styrelse samt beslutar om verksamhetens inriktning 
kommer ett engagemang om mal och riktlinjer for verksamheten. 

Beslut i detta arende har fattats av Avdelningschef Verksamhetsstod, GBran Risberg. 

Enhetschef Ekonomi och kontor, Mariette Naslund, har varit fdredragande. 
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