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Uppdrag att förbereda inrättandet av ett nytt offentligt
grundläggande omställnings- och kompetensstöd

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Kammarkollegiet att förbereda inrättandet av ett nytt
offentligt grundläggande omställnings- och kompetensstöd, så att den nya
verksamheten ska kunna inleda sitt arbete den 1 oktober 2022. Myndigheten
ska analysera förutsättningarna med utgångspunkt i de förslag som lämnats
och de bedömningar som gjorts i promemorian Grundläggande
omställnings- och kompetensstöd (Ds 2021:16).
Bakgrund

Förhandlings- och samverkansrådet PTK, Industrifacket Metall, Svenska
kommunalarbetareförbundet och Svenskt Näringsliv har förhandlat om
anställningsskydd och omställning. Parternas förhandlingar har resulterat i en
principöverenskommelse som består av tre delar; trygghet, omställning och
anställningsskydd (A2020/02524).
Den 4 december 2020 begärde de avslutande parterna gemensamt att
regeringen ska genomföra de insatser som följer av principöverenskommelsen. I januari 2021 tillsatte Regeringskansliet tre utredningar
(A2021:A, A2021:B och U2021:A) med uppdrag att lämna förslag i linje med
parternas principöverenskommelse. En del av principöverenskommelsen rör
en ny offentlig omställningsorganisation som ska erbjuda och finansiera
grundläggande omställnings- och kompetensstöd. Uppdragen har redovisats
i departementsserien (Ds 2021:16, Ds 2021:17 och Ds 2021:18) och har
remitterats den 8 juni 2021. Därefter fortgår ett arbete för att förslagen ska
kunna beslutas och träda i kraft den 30 juni 2022.
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Uppdraget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna,
Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.
Närmare om uppdraget

Av begäran framgår att parterna utgår från att regeringen tar initiativ till att
införa en ny offentlig omställningsorganisation som ska erbjuda och
finansiera grundläggande omställnings- och kompetensstöd, dvs. rådgivning,
vägledning och förstärkt stöd för sjuka vars anställning upphört, till anställda
som inte omfattas av kollektivavtal.
Inrättande av ett nytt offentligt grundläggande omställnings- och
kompetensstöd till arbetstagare som inte omfattas av kollektivavtal utgör ett
nytt statligt åtagande, dvs. en ny verksamhet för staten. Detsamma gäller
tillhandahållandet av yttrande för de av dessa arbetstagare samt de egenföretagare som vill söka omställningsstudiestöd, hantering av registrering av
omställningsorganisationer samt ersättning till arbetsgivare som finansierar
registrerade omställningsorganisationer. I promemorian Grundläggande
omställnings- och kompetensstöd (Ds 2021:16) föreslås att den nya
offentliga omställningsorganisationen ska organiseras vid en befintlig
myndighet. Det föreslås vidare att Kammarkollegiet ska vara den myndigheten eftersom det bedöms att den har de bästa förutsättningarna för att
bygga upp expertkompetens inom nya områden och att utforma
funktionella, effektiva och rättssäkra verksamhetsprocesser för dessa inom
den givna tidsramen.
Den nya organisationen måste byggas upp snabbt och kostnadseffektivt. I
det arbetet ligger att
• förbereda rekrytering och bemanna centrala befattningar för
verksamheten,
• iordningsställa it-system och kapacitet för att hantera stora volymer
av individärenden,
• förbereda och vidta nödvändiga åtgärder för att kunna tillhandahålla
stöd enligt förslaget och de bedömningar som gjorts i promemorian,
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• bygga upp den nya verksamheten med beaktande av de befintliga
partsgemensamma omställningsorganisationerna, och erfarenheter
från deras verksamhet, samt
• bygga upp hanteringen av registreringen av omställningsorganisationer och ersättningen till arbetsgivare som finansierar
registrerade omställningsorganisationer.
Kammarkollegiet ska, utifrån dessa utgångspunkter, förbereda inrättande av
ett kansli, ett råd och en nämnd i enlighet med de förslag som lämnats och
de bedömningar som har gjorts i promemorian Grundläggande omställningsoch kompetensstöd (Ds 2021:16).
Uppdraget ges med förbehåll för de ändringar som kan följa av regeringens
förslag i budgetpropositionen för 2022, riksdagens beslut med anledning av
budgetpropositionen, regeringens förslag i lagrådsremiss eller proposition
samt riksdagens beslut med anledning av en proposition.
När Kammarkollegiet genomför uppdraget ska myndigheten samråda med
Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden och Skatteverket i linje
med vad som framgår i promemorian Grundläggande omställnings- och
kompetensstöd (Ds 2021:16), samt ta de kontakter som är nödvändiga med
andra myndigheter och aktörer i den utsträckning som är lämpligt.
Kammarkollegiet ska även föra dialog med befintliga omställningsorganisationer. Myndigheten ska samråda med Arbetsgivarverket i
arbetsrättsliga frågor.
Kammarkollegiet ska, med förbehåll för riksdagens beslut med anledning av
propositionen Vårändringsbudget för 2021 (prop. 2020/21:99), för
genomförandet av uppdraget använda högst 5 000 000 kronor. Medlen ska
belasta det under utgiftsområde 24 Näringsliv uppförda anslaget 1:5
Näringslivsutveckling.
Kammarkollegiet ska löpande hålla Regeringskansliet
(Arbetsmarknadsdepartementet och Finansdepartementet) informerat om
genomförandet av uppdraget. En delredovisning som bl.a. innehåller en
analys och bedömning av det organisatoriskt förberedande arbetet inför
upphandlingar av det stöd som verksamheten ska tillhandahålla, så att
annonsering ska kunna startas senast den 1 april 2022, ska lämnas den
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15 november 2021. Utöver detta ska uppdraget delredovisas den 31 mars
2022 och slutligt redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet
och Finansdepartementet med kopia till Näringsdepartementet) senast den
31 december 2022.
På regeringens vägnar

Eva Nordmark

Abukar Omarsson
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