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Utkast til veileder i organisering - høring

Vi viser til brev av 31. januar 2012.

Kommunal- og regionaldepartementet har følgende merknader:

16 NAI 2012

Det oppgis under kapittel 1.2 at veilederen ikke er en prosessveileder for
gjennomføring av beslutnings- og gjennomføringsprosesser, men at vedlegg 2 skal
gjøre kort rede for sentrale krav i prosessene. KRD savner i dette vedlegget omtale av
Retningslinjene for lokalisering av statlige arbeidsplasser og tjenesteproduksjon. En
slik omtale kan eksempelvis være:

"Regjeringen har fastsatt egne retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og

tjenesteproduksjon. Retningslinjene angir kriterier for lokalisering av nye virksomheter og

ved utskilling av oppgaver fra eksisterende virksomheter samt krav ved strukturendringer.

Fagdepartementet må varsles om planlagte og pågående endringsprosesser dersom de kan

ha betydning for den geografiske fordelingen av statlige arbeidsplasser og for publikums

tilgang til tjenestene.

Retningslinjene, som ble revidert i 2011, skal bidra til en jevnere regional fordeling av
statlige arbeidsplasser, sikre befolkningen i alle deler av landet god tilgang til statlige
tjenester og oppbygging av profesjonelle fagmiljø også utenom de største byområdene.
Betydningen er bl.a. nærmere omtalt i NOU 2011: 3 Kompetansearbeidsplasser —
drivkraft for vekst i hele landet, kap. 5.1.2 Offentlige arbeidsplassers bidrag til robuste
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arbeidsmarkeder. KRD mener at begrunnelsen for retningslinjene bør omtales i
veilederen, slik at brukere får bedre innsikti problemstillingene. Dette kan eksempelvis
omtales under kap. 5.1 i omtalen av regional inndeling.

KRD mener i tillegg at utkastet til dels har et tungt fagspråk. KRD viser til at FAD er
prosjektansvarlig for "Klart språk i staten" og i den forbindelse bør gå foran som et godt
eksempel i egne publikasjoner. Det kan derfor være en fordel å gå gjennom utkastet
med sikte på å gjøre språket og fremstillingen lettere tilgjengelig. Dette vil kunne gjøre
veilederen mer brukervennlig også utenfor "den harde kjernen" som jobber med
organisering. KRD mener at en stikkordsoversikt med tydelige henvisninger og
forklaring av faguttrykk kan bidra til å gjøre veilederen mer brukervennlig.

Kommunal- og regionaldepartementet har forelagt utkastet til våre underliggende
virksomheter.

Husbanken mener at høringsutkastet tar opp sentrale problemstillinger om organisering
av statlige etater. Husbanken mener videre at utkastet har god struktur og tar opp
sentrale problemstillinger på en måte som legger opp til refleksjon og diskusjoner.
Husbanken har ikke forslag til endringer eller tillegg. Husleietvistutvalget mener at FAD
bør vurdere å utarbeide et stikkordregister for relevante henvisninger (som
statsforetak, stiftelser, særlovsselskap osv.). Dette i tråd med målsettingen om at
veilederen også skal fungere som et hefte å slå opp i når man har spørsmål, jf. utkast til
forord. Husleietvistutvalget har for øvrig ingen kommentarer til utkastet.

KRD støtter Husbankens og Husleietvistutvalgets merknader. Husbankens og
Husleietvistutvalgets merknader følger vedlagt.
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