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Säker och kostnadseffektiv it-drift – förslag till varaktiga former för
samordnad statlig it-drift (SOU 2021:97)
I2021/03265
Kronofogdemyndigheten (Kronofogden) ser fördelar med en samordnad statlig itdrift och tillstyrker därför utredningens förslag som kan antas ge mindre myndigheter bättre förutsättningar att välja säkra och kostnadseffektiva lösningar. En viktig aspekt av en samordnad statlig it-drift är att den bidrar till en förstärkt it-säkerhet inom staten. Enligt Kronofogden måste detta syfte vara överordnat kostnadseffektivitetsskäl. Det är vidare viktigt att den samordnade statliga it-driften utformas
så att den ger ett mervärde till de samverkande myndigheterna för att skapa incitament för deltagande myndigheter att ansluta sig och att den genomsyras av transparens och förutsägbarhet vad gäller dess kostnader och prioriteringsordning.
Kronofogden har sedan länge ett väletablerat samarbete med Skatteverket vad gäller it-drift. Vid genomförandet av förslagen i betänkandet är det viktigt för myndigheten att det tas hänsyn till att de befintliga strukturerna för samarbeten mellan
statliga myndigheter inte försvåras eller försämras.
Avsnitt 10.5.1 Obligatorisk eller frivillig anslutning
Kronofogden tillstyrker att anslutning till den samordnade statliga it-driften ska
vara frivillig och förordar att frivilligheten ska bestå även långsiktigt. En annan
ordning skulle motverka de mål som utredningen vill nå och skapa hinder för Kronofogden och andra statliga myndigheter att utifrån myndigheternas individuella
behov och förutsättningar planera och utveckla it-driften. Det skulle bl.a. verka
hämmande för det viktiga arbetet med verksamhetsutveckling och innovation som
sker vid myndigheterna.
Avsnitt 10.7.5 Avgifter fungerar överlag bra som finansieringsmodell
Kronofogden tillstyrker att it-tjänsterna finansieras genom avgifter. Det är dock
viktigt för anslutande myndighet att avgiftsuttaget är transparent och tydligt så att
förutsebarhet uppnås över tid. Kronofogden bedömer att det annars finns en risk
för att it-driften blir svårplanerad och kostnadsdrivande.
Avsnitt 11.3.1 Den samordnande myndigheten
Kronofogden ser risker med att den samordnande myndigheten ges i uppdrag att
besluta om tjänsteutbudet. Detta bör istället ankomma på anslutande myndigheten
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i samråd med leverantörsmyndigheten, eftersom behovet av it-tjänster har direkt
koppling till respektive myndighets verksamhet.
Vid utformningen av den samordnande myndighetens uppdrag respektive beslut
om tjänsteutbud är det för Kronofogden av avgörande betydelse att förslaget inte
utformas så att det förhindrar eller försvårar befintliga välfungerande samarbeten
kring it-drift, såsom exempelvis den mellan Kronofogden och Skatteverket. Det är
viktigt att det på sikt inte uppstår ett exklusivt utbud som utesluter andra lösningar
eller som i praktiken omöjliggör andra former av samarbeten. Slutligen vill Kronofogden understryka behovet av att modellen för prioritering hos leverantörsmyndigheten grundas på transparens och förutsebarhet.
Det här beslutet har fattats av rikskronofogde Christina Gellerbrant Hagberg.
Verksjurist Malin Bengtsson har föredragit ärendet. I den slutliga handläggningen
har även biträdande rikskronofogde Cecilia Hegethorn Mogensen, rättschef Ulrika
Lindén, produktionsdirektör Eva Carlquist, utvecklingsdirektör Tomas Höglund
och it-direktör Johan Acharius deltagit. Beslutet har godkänts digitalt och saknar
därför underskrift.

