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Arbetsgivarverket har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerad rapport.
Vår utgångspunkt är ett arbetsgivarpolitiskt perspektiv.
Arbetsgivarverket ställer sig bakom förslaget i sin helhet men vill lämna följande
synpunkter.
9. En reviderad meritvärdering

Om Domstolsverket beslutar i enlighet med förslaget utgår Arbetsgivarverket firån
att det när förändringarna träder ikrafl kommer att finnas nännare anvisningar för
hur sammanvägningen av meritpoäng ska göras.
Mot bakgrund av arbetsgivarens behov av att säkerställa att det är rätt person som
genomför rekryteringstesterna, och att anställningsprocessen är nästan helt
anonymiserad, stöder Arbetsgivarverket förslaget att testerna, åönmstone under en
inledande period, ska genomföras på domstol.
12. Paketanställningar

Paketanställning innebär att sex månader av notan etjänstgöringen förläggs till en
förvaltningsmyndighet och resterande del, 18 inånader, fullgörs vid tingsrätt eller
förvaltningsrätt.
Arbetsgivarverket anser att samverkan i statlig sektor avseende
kompetensförsörjning och kompetensöverföring är positivt.
Mot bakgrund av att det finns andra möjligheter för paketmyndighetema att
anställa yngre jurister som kan kompensera för de negativa följder som ett
avskaffande av paketanställningar innebär så har Arbetsgivarverket inga
synpunkter på att dessa avskaffas. Vi vill dock fasta uppmärksamhet på att en
konsekvens av att paketanställningama avskaffas är att
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förvaltningsmyndigheternas anställningar för juniora jurister kommer att behöva
annonseras och bli konkurrensutsatta. Det får i sin hu- andra konsekvenser.

Arbetsgivarverket vill i sammanhanget också påminna om att avtal om
provanställning enligt 6 § lagen (1982:80) om anställningsskydd endast får träffas
om avsikten är att anställningen ska övergå i en anställning tills vidare.

Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Gunnar Holmgren. I den slutliga
handla
ingen d
nhetschefema Lars Andrén, Åsa Krook, utredare Sofie
And son o h
gi e Caroline Wieslander Blucher, föredragande.
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