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Myndigheternas användning av Statens servicecenters tjänster
Yttrande
Gentekniknämnden är redan ansluten till de lönerelaterade tjänsterna och har inga
invändningar mot att detta görs obligatoriskt i en förordning.
Nämnden välkomnar regeringens intention att effektivisera servicefunktionen inom
staten men uppmanar regeringen att nogsamt följa utvecklingen i praktiken då
övergången till Statens servicecenter dessvärre inneburit kraftigt högre kostnader
för nämnden. De ökade kostnaderna för de ekonomiadministrativa tjänsterna och
nya system som införs blir därför mycket kännbara och påverkar nämndens verksamhet negativt.
Bakgrund
Statens servicecenter inrättades 2012 för att öka effektiviteten och minska de
administrativa kostnaderna i statsförvaltningen.
Regeringen anförde i budgetpropositionen för 2015 att statliga myndigheter bör i
förordning åläggas att ansluta sig till Statens servicecenters lönerelaterade bastjänster. Riksdagen beslutade enligt regeringens förslag.
I Finansdepartementets promemoria föreslås att det ska vara obligatoriskt för de
myndigheter som anges i förordningen att ansluta sig till de lönerelaterade bastjänsterna. I en första etapp rör det sig om 115 myndigheter som ska vara anslutna
senast 1 januari 2017. Utgångspunkten är att förordningen i en andra etapp ska
utvidgas till att omfatta övriga lämpliga myndigheter.
Beslut i detta ärende har efter föredragning av ordföranden Birgitta Eilemar fattats
av ledamöterna Marianne Pettersson, Johan Hultberg, Josef Fransson, Emma
Nohrén, Kristina Yngwe, Nooshi Dadgostar, Annika Eclund, Stellan Welin, Lotta
Rydhmer, Rishi Bhalerao, Tina D’Hertefeldt, Anna Tunlid och Lars ÄhrlundRichter. Vid ärendets slutliga handläggning utan att delta i avgörandet deltog även
ersättarna Anders Forsberg, Kew Nordqvist, Daniel Bäckström, Rikard Holmdahl
och Laura Parducci samt kanslichefen Marie Nyman och tjänstemännen Birgit
Postol och Jenny Carlsson.
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