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Betänkandet

yndighetsgemensam indelning -

samverkan på regional nivå (SOU 2018:10)
Arbetsgivarverket har anmodats yttra sig över mbricerat betänkande. Verket
besvarar remisser med utgångspunkt i ett statligt arbetsgivarpolitiskt perspektiv. I
denna remiss tar Arbetsgivarverket endast ställning till utredningens förslag om en
myndighetsgemensam indelning (avsnitt 3).
Som redovisas i utredningen har fi-ågan om en, av regeringen beslutad,
myndighetsgemensam indelning övervägts och föreslagits tidigare. Den gällande
principenär dock, med några undantag, att ansvaret och beslutanderätten for

myndigheternas interna och, i förekommande fall, regionala organisation ligger

hos den enskilda myndigheten. Friheten och ansvaret att bestämma sin
organisation hänger samman med det ansvar och de befogenheter som
myndigheterna getts genom ramanslagsmodellen och den statliga
arbetsgivarpolitiska delegeringen.

Arbetsgivarverket har förståelse för utredningens överväganden, men avstyrker med beaktande av bakgrunden till den gällande ordningen - förslaget om att
införa en författningsreglerad myndighetsgemensam indelning för ett antal
myndigheter. Enligt Arbetsgivarverkets mening bör frågan om en
myndighetsgemensam indelning överlämnas till myndigheterna att själva ansvara
för och genomfora, när och i de fall det finns fömtsättningar för en sådan
indelning utifrån verksamhetens behov.

Arbetsgivarverket vill i övrigt peka på att myndigheternas regionindelning i flera
fall är på väg att avta i betydelse då tyngdpunkten i organisationen är
verksamhets- och fanktionsindelningen, inte den geografiska. Exempel på det är
Skatteverkets och Försäkringskassans förändrade organisationer som utredningen
tar upp och anför som skäl för att de inte ska omfattas av en gemensam indelning.
Utredningens förslag riskerar att befästa regionindelningsmodellen och gå
frvärsemot flera myndigheters verksamhetsinriktning.
Arbetsgivarverket har i övrigt ingen uppfattning om vilka myndigheter som ska
omfattas av en myndighetsgemensam indelning, för det fall regeringen går vidare
Postadress/

Besöksadress/

Postal address
P. O. Box 3267

Visiting address
Sveavägen 44

SE-103 65 STOCKHOLM

Telefon/ Telephone
+46 8 700 13 00

E-posV Email
registrator@arbetsgivarverket.se

Webbplats/Website
www. arbetsgivarverket. se

Registreringsnummer

01-202100-3476
Bankgiro

779-8131

med utredningens förslag. Arbetsgivarverket tar heller inte ställning till de olika
alternativa förslagen till geografisk indelning.
Beslut i detta ärende fattas av ställföreträdande generaldirektör Petra Pfeiff efter
hörande av Arbetsgivarverkets styrelse. Vid den slutgiltiga handläggningen deltog

enhetschef Lars Andrén, rådgivare Ann-Christin Nilsson samt utredare Torbjörn

Eklund, föredragande.
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