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Yttrande över betänkande Okad statlig närvaro i

Härnösand (SOU 2019:33)

Arbetsgivarverket besvarar remisser med utgångspunkt i ett statligt
arbetsgivarpolitiskt perspektiv.

Arbetsgivarverket delar den gnmdläggande uppfattningen som riksdag och
regering gett uttryck för, att en regional närvaro över hela landet är viktigt för
statens legitimitet och förankringhos de som bor och verkar i Sverige.
Detta synsätt fömtsätter dock enligt Arbetsgivarverket att hänsyn tas till nedan

följande utgångspunkter:
• Den svenska förvaltningsmodellen som bygger på ett delegerat helhetsansvar för
myndigheternas ekonomi och arbetsgivarpolitik. Som princip innebär detta att
myndigheterna har att bestämma sin organisation,inklusive etableringenav lokala
kontor.

• En tydlig kravbild från riksdag och regering på de statliga verksamheterna att
rationaliseraoch bedriva sin verksamhet så effektivt som möjligt. Något som
bland annat produktivitetsavdraget är ett uttryck for.
• Specifika förutsättningarför den statliga kompetensförsörjningensom bygger på
att lokaliseringari nonnalfallet måste möjliggörarekrytering av akademisk
kompetens.
• Om ett lokaliseringsbeslutfattas genom avsteg från dessa principeroch
därigenom medför ökade kostnader, bör verksamheterna kompenseras för detta.
Betänkandet pekar ut ett antal aspekter på en lokalisering av verksmnhet till
Härnösand som utredningen anser skulle kunna möjliggöralångsiktigafördelar
för respektive myndighet. Utredningen har också utarbetat ett förslag till
gemensamma lokaler vilket på sikt kan bidra till synergi och minskade kostaader
vilket torde vara av intresse för respektive myndighet. Samtidigt går det inte att
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utesluta att förslagen i betänkandet tvärtom skulle kunna innebära att berörda
myndigheters ekonomi och organisation påverkas på ett sätt som leder till
effektivitetsförlusteroch ökade kostnader. Arbetsgivarverket har inte sådan
detaljkunskap att verket kan bedöma förslagens ekonomiska effekter på respektive
myndighets ekonomi och verksamhet. Denna kunskap besitter främst de berörda
myndigheterna själva.
Utöver osäkerheten kring de ekonomiska effekterna innebär ett regeringsbeslut
om lokalisering att myndigheterna till viss del fråntas den självständighet att
utforma sin organisation som den svenska förvaltoaingsmodellen och den
arbetsgivarpolitiska delegeringen bygger på. Arbetsgivarverket föreslår därför att
förslagen i så stor utsträckning som möjligt överlämnas till berörda myndigheter
för att förslagen ska kunna värderas och användas på ett relevant sätt för
verksamhetens utveckling, organisering och effektivitet. Därmed skulle inte något
ställningstagande från regeringen behövas och den svenska förvaltningsmodellen
med en delegerad arbetsgivarpolitik upprätthålls.
I de fall regeringen väljer att fatta ett lokaliseringsbeslut vill Arbetsgivarverket
framhålla vikten av en nära dialog med berörda myndigheter inför beslutet, inte
minst ur perspektivet verksamhetsmässig effektivitet. Arbetsgivarverket anser här
att de kostnadsmässiga konsekvenserna av lokaliseringen bör utvärderas. Detta så
att eventuellt ökade kostnader för de berörda verksamheterna kan kompenseras.
Beslut i detta ärende har fattats av ställföreträdandegeneraldirektörPeti-a Pfeiff.
I den slutliga handläggningen av ärendet deltog kommunikationschefLars

Andrén, chefarbetsgivarutveckling Åsa Krook, rådgivare Monika Saarm samt
utredare Robert Cloarec, föredragande.
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