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Statligt stöd vid korttidsarbete – en ny åtgärd vid djupa
kriser (Ds 2012:59)
Statskontoret tillstyrker förslaget till utformning av ett system för statligt stöd vid
korttidsarbete. Förslaget är väl genomarbetat. Identifierade risker med ett system
till korttidsarbete har tagits omhand i promemorian genom utformningen av incitamentsstruktur och regelverk. Därigenom minimeras de negativa ekonomiska
effekterna för samhället.
Statskontoret instämmer i flera av de resonemang som förs i promemorian, exempelvis att det är viktigt att systemet inte aktiveras för ofta eftersom det då kan
hindra samhällsekonomiskt önskvärd strukturomvandling. Det är också viktigt att
det finns en maximal tidsgräns för hur länge stödet får vara aktiverat och att det
aktiveras i hela landet samtidigt för att minimera konkurrenspåverkan.
Det finns emellertid några aspekter på förslaget som Statskontoret vill lyfta fram.
När det gäller ramverket för hur korttidsarbete ska aktiveras så finns det, precis
som framgår av promemorian, en poäng med att ha lagfästa kriterier av kvalitativ
art, men det försvårar även analys och bedömning såväl i för- som i efterhand
huruvida kriterierna kan/kunde anses vara uppfyllda eller ej. Detta gäller särskilt
det andra kriteriet om att systemet inte i beaktansvärd omfattning ska hindra
strukturomvandling eller medföra andra betydande samhällsekonomiska nackdelar.
I den fortsatta beredningen bör övervägas om inte ytterligare krav på analys och
dokumentation ska ställas för att möjliggöra en transparent utvärdering.
En annan fråga är hur förslaget påverkar och förhåller sig till krisavtal som arbetsmarknadens parter tecknar eller överväger att teckna på eget initiativ i ett läge där
det är svårt att bedöma om statligt stöd till korttidsarbete kommer att aktiveras.

Generaldirektör Yvonne Gustafsson har beslutat i detta ärende. Utredningschef
Ann-Katrin Berglund och utredare Stefan Åkerblom, föredragande, var närvarande
vid den slutliga handläggningen.

Yvonne Gustafsson
Stefan Åkerblom

POSTADRESS:
FAX: 08-791

Box 8110, 104 20 Stockholm. BESÖKSADRESS: Fleminggatan 20. TELEFON VXL: 08-454 46 00.
89 72. statskontoret@statskontoret.se www.statskontoret.se

