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Övriga
kommentarer
Bokföringsnämnden (BFN)
har principiellt
inte några synpunkter mot
förslagen med reviderade förskrifter och allmänna råd i syfte att
förbättra informationssäkerheten för statliga myndigheter. BFN vill
dock i detta sammanhang framföra följande generella synpunkter
utifrån en liten myndighets perspektiv när det rör olika former av krav
som ställs på myndigheter. BFN är statens expertorgan på
redovisningsområdet och ansvarar för att utveckla god
redovisningssed vad gäller företagens offentliga redovisning. Detta
görs framförallt genom att BFN utarbetar allmänna råd på
redovisningsområdet och informerar om dessa och andra
redovisningsfrågor. BFN har ett budgetutrymme för sex anställda på
nämndens kansli. Kansliet har till uppgift att bereda ärenden,
informera och ge service till allmänheten i redovisningsfrågor samt
fullgöra alla andra uppgifter som ankommer på en myndighet i fråga
om administration och rapportering. För en liten myndighet med
begränsade resurser är det en utmaning att ha kompetens även på
andra områden än den direkta kärnverksamheten. Historiskt har
diverse IT-relaterade tjänster utförts av en värdmyndighet till BFN
som har tillgång till helt andra resurser och kunskap inom bl.a. IT. Fler
och fler av de tjänsterna har under senaste året minskat. BFN har
därför tvingats upphandla egna systemlösningar. På grund av
kostnadsskäl, resurs- och kompetensbrist blir lösningen då
molnbaserade tjänster. Även vid sådana lösningar krävs att
myndigheten har viss specialistkompetens även inom IT-området. Att
det med en personalstyrka på endast sex personer ska finnas både
kompetens och resurser att kunna uppfylla diverse IT-relaterade krav
innebär särskilda svårigheter för en liten myndighet med följd att allt
mindre resurser läggs på kärnverksamheten.

