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Elektronisk fakturahantering inom Svenskt
biografiskt lexikon
Riksrevisionen har, som ett led i den årliga revisionen av Svenskt biografiskt
lexikon (SBL), följt upp huruvida SBL har infört elektronisk fakturahantering
vid föreskriven tidpunkt enligt förordning (2000:606) om myndigheters
bokföring.
Granskningen har resulterat i iakttagelser som Riksrevisionen vill fästa SBL:s
uppmärksamhet på i denna revisionsrapport.
Riksrevisionen önskar information senast 2008-09-30 med anledning av
iakttagelserna.

Elektronisk fakturahantering har ännu inte införts
SBL har under augusti månad 2008 ännu inte infört elektronisk
fakturahantering inom myndigheten. Skälen för detta redovisas i den ansökan
om undantag från kravet att hantera fakturor elektroniskt som skickades till
Ekonomistyrningsverket (ESV) 2008-02-26. Av ansökan framgår bl.a. att
SBL hanterar ett mycket litet antal fakturor årligen, varav en mindre del (ca
140 st.) avser statliga motparter. SBL:s chef bedömer därför att kostnaden
för att införa elektronisk fakturahantering per faktura skulle bli orimligt hög.
Här framgår också att SBL verkar för att få upphöra som självständig
myndighet fr.o.m. 2009-01-01 och därefter istället verksamhetsmässigt
inordnas i Riksarkivet (RA). Hemställan till regeringen i ärendet gjordes
tillsammans med RA 2008-03-18.
ESV har ännu inte besvarat SBL:s dispensansökan. Enligt SBL:s chef, har
ESV under hand angivit att ESV inte medger dispens innan formella beslut
om organisationsförändringar av denna typ har fattats. Det är för närvarande
oklart när regeringen kan fatta beslut om den organisatoriska förändringen,
men beslut förväntas under hösten.
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Riksrevisionen rekommenderar SBL att ha beredskap för att kunna införa
elektronisk fakturahantering under år 2008 i händelse av att regeringsbeslut
om eventuell sammanslagning med RA uteblir eller hemställan avslås.
Ansvarig revisor Marie Örtengren har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare
Christina Nordenstam har varit föredragande.

Marie Örtengren

Christina Nordenstam
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