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Finansdepartementet

Utökad anslutning till Statens servicecenters tjänster

Sammanfattning
Av remissen framgår att Vinnova ska ha anslutit sig senast den 31 december
2020 till elektronisk beställnings - och fakturahantering, samt ha anslutit sig
senast den 30 juni 2023 till lönerelaterade tjänster. När det gäller de
sistnämnda är Vinnova positiv till tidpunkten för anslutning. När det gäller de
förstnämnda, ställer sig Vinnova tv eksam till anslutn ing med rådande
förutsättningar, se nedan.

Aspekter som bör beaktas
För Vinnovas del kommer den föreslagna regleringen inte innebära någon
effektivisering eller besparing på vare sig kort eller lång sikt.
Vi har relativt stora volymer avs eende betalningar ( bidrags transfereringar,
arvoden till ett stort antal externa bedömare, samt fakturor) kopplat till att det
är endast en årsarbetskraft som hanterar dess a. E - beställnings - och
fakturahantering en är en betydligt mindre del i det flöde t .
Vå r fakturahantering är helt digitaliserad, därav klarar vi detta med en
årsarbetskraft . Vi kommer inte att kun na avvara denna även om tjänsten
köps från Statens servicecenter .

Vinnova har kommit långt vad gäller digitalisering och effektiva rutiner. Det
s kulle bli ineffektivt och kännas ”omodernt” att övergå till Statens
servicecenter som idag , i vissa a vseenden , ligger efter Vinnova s digitala
utveckling . Vi har besökt andra myndigheter som idag köper tjänsten som
avses , vilket möjliggjort denna uppfattning. På frågan om hur utvecklingen
sker i Statens servicecenter, får vi svaret att det går långsamt. Det skulle
därmed kosta Vinnova mycket tid och pengar att tillsammans med Statens
servicecenter få till ett liknande arbetssätt som vi har på Vinn ova idag.
Våra medarbetare kommer att behöva arbeta i ytterligare ett system, med
ineffektivitet i kärnverksamheten som konsekvens. V i använder UBW (Unit4
Business World) i samtliga betalningsflöden idag.

Vinnovas ställningstagande
För Vinnovas del kommer den föreslagna regleringen inte innebära
effektivisering eller besparing på vare sig kort eller lång sikt.
Därför bör Vinnova med rådande förutsättningar inte anslut a s till Statens
servicecenters tjänster för elektronisk beställnings - och fakturahantering .
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I detta ärende har generaldirektör Darja Isaksson beslutat. Ekonomichef Tina
Adolfsson har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också
förvaltningsdirektör Leif Callenholm deltagit.

Darja Isaksson
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