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KONJUNKTURINSTITUTET AVSTYRKER UTREDNINGENS FÖRSLAG

Slutbetänkandet av utredningen om ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete föreslår att ytterligare statligt stöd ska betalas till arbetsgivare vid korttidsarbete när
personalen deltar i kompetenshöjande åtgärder. Stödet ska motsvara 60 procent av kostnaderna för dessa åtgärder som utförs under arbetsbefriad tid.
Konjunkturinstitutet anser att förslaget riskerar att leda till stora statsfinansiella kostnader,
särskilt eftersom det inte finns några begränsningar om hur mycket de kompetenshöjande åtgärderna får kosta och hur de ska anordnas. Även om arbetsgivarna ska delfinansiera åtgärderna finns det risk för överutnyttjande och att oseriösa företag missbrukar systemet. Vilka
åtgärder som kan räknas som kompetenshöjande är väldigt brett definierat och inkluderar exempelvis arbetsplatsupplärning och interna utbildningar, dvs. den typ av kompetenshöjande
åtgärder som företag normalt vidtar. Det är inte heller lämpligt att företagen själva kan sätta
pris för interna utbildningar som staten delfinansierar. Det är också problematiskt att förhindra möjligheter till överprissättning när företagen köper utbildningar inom samma koncern.
Konjunkturinstitutet bedömer att det finns stor risk att de åtgärder som arbetsgivarna anordnar är företagsspecifika och inte ökar generella kunskaper och färdigheter som efterfrågas på
arbetsmarknaden. Eftersom det finns risk att företag som nyttjar korttidsarbete inte överlever
sina ekonomiska svårigheter bör inte staten subventionera företagsspecifik utbildning. Förslaget innehåller inte heller några begränsningar om vilka som får anordna de kompetenshöjande åtgärderna, vilket innebär att staten inte har några möjligheter att kontrollera vilken
kvalitet de kompetenshöjande åtgärderna håller.
Konjunkturinstitutets bedömning är att förslaget minskar företagens incitament att kontinuerligt investera i kompetenshöjande åtgärder för sina anställda då företag som inte vidtagit
åtgärder kan få statligt stöd. Förslaget kan därför få motsatt effekt på arbetskraftens kompetens än den avsedda. Detta gäller särskilt om statligt stöd till kompetenshöjande åtgärder
skulle betalas även under andra tider än tillfälliga allvarliga ekonomiska störningar som drabbar hela ekonomin. Utredningen har inte heller redovisat att motsvarande system i andra länder skulle ha lett till några positiva effekter på arbetskraftens kompetens. Konjunkturinstitutets bedömning är att förslaget inte är välavvägt. Konjunkturinstitutet avstyrker därför utredningens förslag i sin helhet.
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Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Urban Hansson Brusewitz. Föredragande
har varit Iida Häkkinen Skans.
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