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Yttrande Ekonomistyrningsverkets remiss av 
metod och frågor i 2016 års EA-värdering 

Tidpunkten för att bevaka Ekonomistymingsverkets bedömning och 
eventuella ändrade svar på myndighetsfrågorna samt eventuellt begära 
omprövning är t o m senast 20 januari. Det innebär att detta arbete 
sammanfaller helt med årsbokslutsperioden. Det är den mest 
olämpliga tidsperioden under året för oss att arbeta med detta. 

Samtidigt förlänger Ekonomistymingsverket sin egen period för att 
ändra svar på myndighetsfrågorna, och i dessa fall även 
myndigheternas tidpunkt för att begära omprövning för dessa 
ändringar till den 3 april. Med hänsyn till myndigheternas höga 
arbetsbelastning under årsbokslut föreslår vi att slutdatumet den 20 
januari tas bort och att endast den 3 april står som slutdatum för 
myndigheternas omprövning. 

Statens servicecenter föreslår en komplettering av en uttalad tidpunkt 
före den 3 april som senast tidpunkt för Ekonomistymingsverket att 
ändra en myndighets svar. Därefter bör myndigheten ha en rimlig tid 
att begära omprövning. Det är inte rimligt att ESV kan ändra svar lika 
länge som myndigheterna har möjlighet att begära omprövning av 
detta. 

Statens servicecenter anser även att det är önskvärt att svarstiden för 
remisser är längre än 10,5 arbetsdagar. 

Det är önskvärt att det framgår tydligare vilka ändringar som föreslås 
(på motsvarande sätt som ESV gör i andra remisser, vid exempelvis 
förslag på förordningsändringar). Det skulle underlätta 
myndigheternas remissarbete. 
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I detta ärende har avdelningschef Jonas Wärn beslutat efter 
föredragning av ekonomichef Ulrika Jobs Gunnarsson. I den slutliga 
handläggningen har också ekonomikonsulterna Anna Lena Hansson, 
Gloria Karlsson, Mats Karlsson och Maria Seval deltagit. 

Jet, A) 0.-L,0 

Ulrika Jobs Gunnarsson 
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