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Remiss från ESV avseende
myndighetsvärdesfrågorna i EA-värderingen för
år2015
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ställer sig positiv till utvecklingen av EA
värderingen. Värderingen måste fokusera på de viktigaste områdena inom EA-regelverket
samt på god intern kontroll hos myndigheter. Således är urvalet, att enbart mäta
förordningar som det finns föreskrifter och/eller allmänna råd till, en bra avgränsning.
Det är positivt att mindre fokus läggs på frågor om årsredovisning och bokslut i
myndighetsvärdet, då myndigheterna (utöver att frågorna ska ingå i koncernvärdet) får en
god genomgång av det via Riksrevisionens granskning och revision. Om
årsredovisningsfrågor enbart återfinns i koncernvärdet är både november och december
bra månader att svara på myndighetsvärdet. Har en myndighet större brister som
identifieras av EA-värderingen och som la-äver större åtgärder, är det viktigt att det
hanteras inom den årliga verksamhetsplaneringsprocessen under hösten. Utifrån den
aspekten är november att föredra, alternativt att EA-värde1ingen hålls öppen i Hennes från
och med den 1 november till och med den 31 december.
IVO har inga synpunkter på hur frågorna bör tas fram. När fler myndigheter ansluter sig
till Statens servicecenter kan det tänkas bli aktuellt med särskilda eller reviderade frågor
till kundmyndigheter, för att säkerställa att den outsourcade verksamheten uppfyller
samma hav och med lika god inblick som om den sköttes av myndigheten själv. Andra
frågor som kan behöva revideras är till exempel frågor om systemdokumentation och
systemadministration, när vissa kundmyndigheter inte har egna avtal med
systemleverantören utan köper en tjänst från Statens servicecenter där systemet ingår och
är inkorporerat i tjänsten.
Det är dock svårt att via remissutskicket utläsa hur användbarheten och effekten av
värderingen kommer att öka.
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Beslut i detta ärende har fattats av stf Generaldirektör Patric Winther. Ekonomichef Anna
Hedström har deltagit i den slutliga handläggningen. Utredaren Thord Redman har varit
föredragande.
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