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Arbetsgivarverket yttrar sig i fi-ågor med utgångspunkt i ett statligt
arbetsgivarpolitiskt perspektiv. Arbetsgivarverket finner att de förslag som lämnas

i huvudsak berör regeringens styrning av det kulturpolitiska området och att
förslagen, såsom de kan tolkas, i ringa grad berör statliga verksamheter

arbetsgivarpolitiskt. Arbetsgivarverket har därför inga synpunkter på de lagda
förslagen utöver nedanstående aspekter på förslaget om residensprogram vid
statliga arbetsplatser.

9. 4. 5. Stärkt arbetsmarknad genom residensprogram

I betänkandet föreslås att statliga myndigheter ska ges i uppdrag att inrätta
konstnärliga residens på arbetsplatserna, där en konstnär "bjuds in på 20 procent av
en heltid" under en tiomånadersperiod. Arbetsgivarverket tolkar förslaget som att

det, likt vid befintliga residensprogram, inte är fråga om att inrätta tidsbegränsade
anställningar vid berörda myndigheter, utan att dessa inbjudna konstnärer far sin
finansiering på annat sätt. Om förslaget däremot ska tolkas som att berörda

konstnärer ska anställas tidsbegränsat hos berörda myndigheter vill Arbetsgivarverket lyfta fram att dessa anstälhiingar, likt andra statliga anställningar, koiiuner
att omfattas av reglerna i RF 12:5 om förtjänst och skicklighet. Detta oavsett om
anställningarnaär arbetsmarknadspolitiskt motiverade eller inte.

Förslaget att stärka arbetsmarknaden för konstnärer genom residensprogram
kommer att få påverkan på myndigheternas verksamhet och organisering.
Arbetsgivarverket vill därför framhålla vikten av att berörda myndigheter får den
tid och de resurser som krävs för att förbereda och genomföra inrättandet av
föreslagna konstnärligaresidens.
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Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Eva Liedström Adler. Vid den slutliga

handläggningen deltog kommunikationschefLars Andrén, chefsjurist Hedda Maim
samt rådgivare Magnus Nilsson, föredragande.
.

Eva Liedström Adl

->
/'

x^
Ma

o

