Stockholm den 13 september 2021

Till Arbetsmarknadsdepartementet
A2021/01333

Arbetsgivaralliansen har genom remiss den 8 juni 2021 beretts tillfälle att avge yttrande över
betänkandet Grundläggande omställnings och kompetensstöd (Ds 2021:16).
Arbetsgivaralliansen organiserar cirka 3200 arbetsgivare inom ideell och idéburen verksamhet. Vi har
kollektivavtal inom följande branscher, Vård och Omsorg, Utbildning och Folkbildning, Upplevelse
och Kultur, Trossamfund och Ekumeniska organisationer, TRIA-social tregrening i arbetslivet, Idrott
samt Ideella och Idéburna organisationer. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna.

Inledning
Arbetsgivaralliansen ser positivt på att dessa frågor hanteras av arbetsmarknadens parter och inte av
lagstiftning men då utredningen bedömer att partsöverenskommelsen kommer vara normerande för
alla omställningsorganisationer hade det varit önskvärt att även arbetsgivarorganisationer utanför
Svenskt Näringsliv hade fått komma till tals i ett tidigare skede.
Arbetsgivaralliansens trygghetsråd TRS är en kollektivavtalad stiftelse som bildades 1972, och där
parterna i kollektivavtalet är PTK, Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst. Arbetsgivaralliansen är
mycket nöjda med TRS befintliga utbud som har kunnat utvecklats över tid tack vare vår fria ställning
och ett nära samarbete med de fackliga motparterna.
Synpunkter
Arbetsgivaralliansen ser positivt på förslag som syftar till en förbättrad omställning på
arbetsmarknaden och där arbetstagare får möjlighet att utvecklas under hela sitt yrkesliv.
Arbetsgivaralliansen är dock negativ till omfattningen och kostnaden för ett obligatoriskt
omställnings och kompetensstöd. En anpassning till utredningens krav bedöms få stor påverkan på
TRS bemanning, behov av kompetens i organisationen, administrativa processer, IT-system med
mera. Detta trots att TRS redan i dag uppfyller merparten av de krav som ställs på leverans av
grundläggande omställnings-och kompetenskrav. Arbetsgivaralliansen är oroliga för att en
centraliserad modell på sikt kan hota vår särart.
Enligt vårt nuvarande omställningsavtal är avgiften till TRS 0,3%. Arbetsgivaralliansen menar att en
höjning till 0,55% skulle vara till stor nackdel för våra medlemmar.

Arbetsgivaralliansen är negativ till förslaget att möjligheten att dra av 0,15% av verksamhetens
lönesumma på arbetsgivaravgiften kräver att TRS registrerar sig hos Kammarkollegiet. Denna
konstruktion är en systemförändring som ger staten både insyn och viss kontroll över verksamheten
samt kommer vara administrativt betungande för trygghetsråden.
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