1/2

Remissvar
Datum

Ert datum

2019-05-13

2019-03-05

ESV dnr

Er beteckning

2019-00274-2

Fi2019/00527/S1

Finansdepartementet

Handläggare

Peter Höglund

Yttrande över slutbetänkandet Stöd för validering eller
kompetensåtgärder i samband med korttidsarbete
(SOU 2019:10)
Ekonomistyrningsverket (ESV) har i tidigare remissvar över utredningens
delbetänkande anfört att förslaget till korttidsarbete riskerar medföra att företag får
stöd trots att det inte behövs samt att arbetstagare i högre grad stannar kvar i
lågproduktiva företag, så kallade dödvikts- och undanträngningseffekter. 1 I det nu
aktuella slutbetänkandet kopplas validering och kompetensutveckling till systemet
för korttidsarbete.
Det är i grunden bra att den frigjorda tiden när korttidsarbete aktiverats används till
kompetenshöjande insatser. ESV instämmer i utredningens bedömning att en statlig
delfinansiering av kostnaderna för insatserna kan behövas. De företag som
aktiverar korttidsarbete har troligtvis ekonomiska svårigheter och kan därför ha
svårt att investera i kompetenshöjande insatser. Det finns dock risk att fler företag
som egentligen inte behöver förkorta arbetstiden ansöker om stöd, vilket både
motverkar strukturomvandlingen och ökar kostnaden för korttidsarbete. Statligt
delfinansierade internutbildningar som är specifika för det enskilda företaget kan
blir en samhällsekonomisk förlust om den enda effekten av korttidsarbetet är att
företaget senarelägger uppsägningar. Eftersom det inte finns någon beloppsgräns
för statens del av finansieringen så finns dessutom risk för att kostnaden av
förslaget blir högre än vad som redovisas i slutbetänkandet.
Problemet med förslaget ovan föreligger inte på samma sätt i en synnerligen djup
lågkonjunktur, det ekonomiska läge det nuvarande systemet för korttidsarbete kan
aktiveras i. Kostnaden för validering och kompetensåtgärder kan komma att öka i
en sådan ekonomisk miljö eftersom det är enklare för företag att förkorta
arbetstiden. I relation till kostnaden för stödet för korttidsarbetet i stort och
eventuella andra åtgärder från statligt håll i en djup lågkonjunktur bedöms dock
den ökade utgiften för kompetensåtgärder marginell. Att minska kostnaden för
företagens kompetenshöjande insatser kan i en djup lågkonjunktur vara bland de
mer kostnadseffektiva åtgärderna, eftersom företagen har kunskap om vilka
insatser som är mer effektiva än andra.
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Mot bakgrund av det ovan nämnda avstyrker ESV förslaget eftersom det riskerar
att förstärka de negativa effekterna av förslaget i delbetänkandet Ett mer
konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete (SOU 2018:66).
I detta ärende har generaldirektör/avdelningschef Clas Olsson beslutat. Utredare
Peter Höglund har varit föredragande. I beredningen har också avdelningschef Bo
Stoltz medverkat.
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