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Slutbetänkandet reboot – omstart för den digitala
förvaltningen (SOU 2017:114)
Kammarkollegiet har tagit del av remissen Slutbetänkande reboot – omstart för den
digitala förvaltningen. Nedan följer kollegiets synpunkter med särskilt fokus på de
delar av remissen som berör den egna verksamheten.

Förslag till förordning med mål för de statliga myndigheternas
digitaliseringsarbete
Kammarkollegiet har inga synpunkter på det övergripande mål som föreslagits. Dock
bör övervägas om myndigheternas redovisning ska ske i särskild ordning och inte i
årsredovisningen. Det öppnar för en direktare styrning från regeringen och att
återrapporteringen blir effektivare genom att återrapporteringskrav och tidpunkter
kan anpassas till regeringens behov i större utsträckning samt att myndigheterna
sannolikt kan organisera en mer effektiv rapporteringsprocess.

Valfrihetssystemets ändamålsenlighet
Det faktum att upphandlingar och avrop från ramavtal resulterar i en leverantör
hindrar inte individen från att välja de id-handlingar som denne tycker är bäst.
Detta då upphandlingen inte omfattar id-handlingen i sig utan enbart möjlighet att
kontrollera id-handlingens giltighet. Upphandlingarnas krav gällande vilka idhandlingar som ska kunna kontrolleras styrs således av individernas redan gjorda
val av id-handling.

Ersättningsmodell
Utredningen föreslår att dagens ersättningsmodell för funktionen för elektronisk
identitetskontroll ändras på så sätt att utfärdare av elektroniska
identitetshandlingar ska fakturera Kammarkollegiet för de antal identitetsintyg som
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statliga myndigheter, kommuner och landsting har begärt inom ramen för
valfrihetssystem.
Förslaget och de bakomliggande problemen är endast översiktligt beskrivna.
Dessutom är konsekvensbeskrivningen gällande ersättningsmodellen generellt grund
och i kollegiets fall ensidigt inriktad på finansieringen av ersättningen till
leverantörerna och inte omfattningen och finansieringen av modellens
administrativa kostnader.
Utredaren beskriver modellen som en relativt enkel faktureringsprocess och
utredarens motiv till att ändra befintlig modell är att den upplevs som ineffektivt för
leverantörerna och otympligt för myndigheterna. På vilket sätt och hur detta skulle
bli bättre i den föreslagna modellen framgår inte. Inte heller framgår det om den
föreslagna modellen medför andra utmaningar eller problem. Det är därför omöjligt
att ta ställning till utredarens förslag. Vi vill också påtala att utredaren inte har
varit i kontakt med kollegiet gällande utformningen av modellen, vilket bidrar till att
vi har svårt att ta ställning till förslaget.
Med utgångspunkt från detta är Kammarkollegiets bedömning att såväl egna
upphandlingar som ramavtal väl tillgodoser dels individernas behov av egna val av
id-handlingar dels offentlig sektors behov av identifieringar.
Detta remissvar har beslutats av avdelningschef Anna Bünger som också varit
föredragande av ärendet. Martin Sundelius, ekonomifunktionen, och Agneeta
Andersson, Statens inköpscentral (SIC), har deltagit i handläggningen.

Anna Bünger
Avdelningschef
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