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MYNDIGHETERS ANVÄNDNING AV STATENS
SERVICECENTERS TJÄNSTER

Konstnärsnämnden har till uppgift att främja konstnärers1 möjligheter att
utveckla sitt konstnärskap och myndigheten har ett övergripande uppdrag
att bevaka breda konstnärspolitiska frågor inom samtliga konstområden.
Finansdepartementet har för regeringens vägnar begärt att få in synpunkter
på departementspromemorian angående myndigheters användning av
Statens servicecenters (SSC) tjänster.

Sammanfattning
I promemorian föreslås att det ska vara obligatoriskt för de myndigheter
som anges i förordningen att vara anslutna till SCSs lönerelaterade
bastjänst.
Konstnärsnämnden stödjer den övergripande målsättningen att öka
effektiviteten och minska kostnader för administration inom
statsförvaltningen. Samtidigt skapas en viss monopolställning som riskerar
att ta bort konkurrens och därmed ev. minska incitament till kostnadseffektivitet och kvalitetsförbättringar.
Konstnärsnämnden är idag helkund hos SSC vilket varit en förutsättning
för fortsatt tillgång till de tjänster kring lönehantering och övrig ekonomi
som Konstnärsnämnden sedan lång tid köpt från Kammarkollegiet.
Myndigheten står därför inte inför en kommande förändring och har redan
en viss praktisk erfarenhet av tjänsten.
Konstnärsnämnden är i sammanhanget en liten myndighet och vill utifrån
det perspektivet särskilt belysa vissa frågeställningar.
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Konstnärsnämnden använder begreppet konstnär för skapande eller utövande person oavsett
konstområde.
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Bakgrund

Propositionen beskriver att regeringen avser att ha ett avgiftstak men att
utformningen för närvarande bereds. Dock anges att avgiftstaket ska
fastställas på aggregerad nivå. I det sammanhanget vill Konstnärsnämnden
understryka att anslutningen av nya myndigheter inte får medverka till
sämre service och högre kostnader för myndigheter som redan är kunder.
Det är mycket angeläget att se över de ekonomiska förutsättningarna för
kundmyndigheternas samarbete med Statens servicecenter. Små
myndigheter har inte samma möjligheter som större myndigheter att uppnå
de rationaliseringsvinster som införandet av Statens servicecenter syftar
till.
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Krav på myndigheter att använda Statens servicecenters
lönerelaterade bastjänster

Promemorians förslag ålägger ett antal myndigheter att ansluta sig till
Statens servicecenters lönerelaterade bastjänster. Förslaget innebär ingen
förändring för Konstnärsnämnden eftersom vi sedan länge varit kund hos
Kammarkollegiet och därigenom tidigare i år helkund hos Statens service
center. Vi har därför ingen förväntad kommande rationaliserings-t eller
kostnadsvinst att vänta.
En anslutning till SSC ska syfta till att frigöra resurser till kärnverksamheten samt minska sårbarhet och personberoende. På en liten
myndighet finns i regel enbart ett fåtal personer med kompetens inom
ekonomiområdet respektive kompetens inom personalområdet. Dessa
lokala funktioner måste i nuvarande konstruktion med SSC ändå finnas
kvar inom kundmyndigheten, eftersom myndigheten förutsätts
tillhandahålla kontaktpersoner med beställarkompetens samt möjlighet att
följa upp tjänstleveranser från Statens servicecenter. Möjligheterna till
kostnadsbesparingar i form av personella resurser är därför mycket
begränsade på små myndigheter.
Konstnärsnämnden anser att prissättning av tjänster från Statens
servicecenter måste ta hänsyn till kundmyndighetens storlek. Vissa typer
av fasta kostnader, såsom t.ex. licenskostnader för systemstöd, är
desamma för alla kundmyndigheter. Licenskostnaden påverkar den lilla
myndigheten i större utsträckning då den utgör en större andel av
myndighetens budget samtidigt som en liten myndighet inte har samma
möjlighet till kostnadsbesparingar i form av rationaliseringar som en stor
myndighet har.
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Konsvekvenser

Konstnärsnämnden har vissa funderingar över ansvarsfördelningen. Enligt
bestämmelserna i myndighetsförordningen ansvarar varje myndighet inför
regeringen för verksamheten och att den bedrivs effektivt enligt gällande
rätt.
Då Konstnärsnämnden är ålagd att köpa tjänster som myndigheten inte har
kompetens för är det viktigt att påpeka att ansvarsbördan inte helt kan
ligga hos Konstnärsnämnden. Promemorian beskriver att en central
uppföljning och utvärdering av anslutningarna bör ske längre fram.
Konstnärsnämnden delar den uppfattningen och vill understryka behovet
av att en sådan uppföljning och utvärdering görs. En sådan uppföljning
bör inte läggas allt för långt i framtiden.

Avslutningsvis
Beslut i detta ärende har fattats av direktör och myndighetschef Ann
Larsson den 8 juni 2015. I beredningen har ekonomiansvarig Björn
Grönkvist och utredare Stefan Ahlenius deltagit.

För Konstnärsnämnden

Ann Larsson
Direktör och myndighetschef
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