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Näringsdepartementet
103 33 Stockholm

Organisering av framtidens e-förvaltning
(SOU 2013:75)
Statskontoret redovisar i det följande sina synpunkter på E-delegationens
förslag till hur e-förvaltningen ska organiseras i framtiden. Synpunkterna
bygger delvis på erfarenheter från Statskontorets pågående regeringsuppdrag att utvärdera E-delegationen (N2013/4798/ITP). Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 mars 2014.

Behov av förtydliganden och ytterligare beslutsunderlag
Statskontoret ställer sig inledningsvis positiv till att E-delegationen tydliggör vikten av samverkan mellan myndigheter under regeringen. Statskontoret vill i sammanhanget dock poängtera att detta redan ingår i myndigheternas ordinarie uppgifter, i enlighet med bland annat myndighetsförordningen
(2007:515) och förvaltningslagen (1986:223). Det innebär att det redan idag
är möjligt att på frivillig basis bilda en myndighetsgemensam medlemsorganisation som kan vidareutveckla e-förvaltningsarbetet så som E-delegationens föreslår. Betänkandet klargör inte för Statskontoret om och i så fall
inom vilka områden, eller mellan vilka aktörer, förslaget är tänkt att innebära någon förändring av gällande rollfördelning.
Statskontoret saknar en beskrivning av på vilket sätt E-delegationen uppfattar att det är ett problem att ”inte ens e-förvaltning kan frigöra sig från den
[svenska förvaltningsmodellen]”. Om utredningen anser att det finns
problem som har koppling till den svenska förvaltningsmodellen, borde
dessa ha beskrivits och diskuterats av utredningen.
Statskontoret känner igen den problembild som E-delegationen tecknar av
behoven av digital samverkan i framtiden. Däremot har vi svårt att följa
utifrån vilket underlag som utredningen tecknar denna bild. Utredningen
hade tjänat på ett mer gediget arbete i denna del, också för att kunna härleda
det förslag som sedan läggs fram.
Statskontoret noterar även att utredningen inte har beskrivit hur samspelet
mellan den föreslagna organisationen och regeringen eller SKL ska se ut.
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Statskontoret anser att detta är problematiskt, eftersom utvecklingsinitiativ
inom e-förvaltningsområdet kan innebära omfattande konsekvenser för hela
den offentliga förvaltningens funktionssätt, bland annat i mötet mellan medborgare, företag och det offentliga. Dessutom är initiativen ofta förknippade
med stora kostnader. Utifrån ett sårbarhetsperspektiv räcker det därför inte
att statsförvaltningen själv löser de utmaningar som bör hanteras inom eförvaltningsområdet i framtiden. Det är Statskontorets uppfattning att den
fortsatta hanteringen av strategiska e-förvaltningsfrågor kräver ett starkt och
tydligt politiskt ägarskap och samverkan mellan både statlig, regional och
kommunal nivå.
E-delegationens förslag är mycket summariskt redovisat, t.ex. vad gäller
konsekvenser, finansiering och organisatorisk hemvist, liksom de rättsliga
förutsättningar som krävs. Det är därför svårt att ta ställning till innehållet i
förslaget som sådant. Statskontorets sammantagna bedömning är att regeringen behöver få ytterligare underlag om hur e-förvaltningen ska organiseras i framtiden.

Generaldirektör Yvonne Gustafsson har beslutat i detta ärende. Utredningschef Erik Nyberg och utredare Hanna André, föredragande, var närvarande
vid den slutliga handläggningen.
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