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Ds 2021:4 Kompletterande åtgärder till EU:s
förordning om inrättande av Europeiska
arbetsmyndigheten (ELA)
Arbetsgivarverket begränsar sina yttranden till firågor av statlig
arbetsgivarpolitiskkaraktär.
Arbetsgivarverket konstaterar inledningsvis att tillämpningenav den
aktuella EU- förordningenom ELA i olika omfattning kommer att beröra ett
antal myndigheters verksamhetsområden samt att de unionsrättsakter som

ELA kommer att arbeta med är omfattande och redan gällande.
Det är bra att det i promemorians förslag till kompletterande svensk
förordninginledningsvistydliggörs att den gäller för
förvaltningsmyndigheterunder regeringenoch att det därefter i
förordningensparagrafer specificerasvilka myndigheter som har specifika
ansvarsområden med olika uppdrag relativt andra myndigheter,
arbetsmarknadens parter, andra aktörer och/eller ELA.
Arbetsgivarverket anser i likhet med promemorian att det bör utses en
samordnande myndighet för ELA-relaterade frågor. Det är viktigt att denna
myndighet regelbundet bjuder in arbetsmarknadspartema till samråd om
frågor som rör ELA:s arbete, inte minst med tanke på kollektivavtalens
betydelse for den svenska arbetsmarknaden.

Den arbetsfördelningsom föreslåsi den föreslagna förordningenär väl
beskriven och motiverad. Natiriighds är den svår att bedöma i detalj och

Arbetsgivarverket fi-amhåller behovet av fi-amtida utvärdering och
revideringarvid behov.
Promemorian presenterar ett antal förslag med syfte att underlätta att målet
för ELA:s verksamhet uppfylls det vill säga bidra till en stärkt rörlighet för
arbetskraften på den inre marknaden, en fungerande samordning av de
sociala trygghetssystemen samt en samordning på EU-nivå i bekämpning av
odeklarerat arbete. Arbetsgivarverket har inga invändningar emot dessa
förslag.

En fömtsättning är naturligtvis att de berörda myndigheterna ges
ekonomiska förutsättningar för de nya uppdragen och den nödvändiga
utvecklingen av kompetensförsörjningen genom bland annat
kompetensutveckling och/eller nyrekryteringar.
Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Gunnar Holmgren. I den
slutliga handläggningen deltog kommunikationschefLars Andrén och
uti-edare Robert Cloarec, föredragande.

Enligt Arbetsgivarverkets beslut
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