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Remissvar promemorian Ersättning för höga
sjuklönekostnader (Ds 2014:15)
Promemorians förslag syftar till att underlätta för småföretagare att våga
anställa fler genom en förändring i konstruktionen för högkostnadsskyddet
för arbetsgivare med höga sjuklönekostnader. Eftersom det befintliga
skyddet nyttjas av relativt få arbetsgivare i dag ser Statskontoret positivt på
förslagens inriktning, men lämnar ett par förbehåll för vissa frågor som
behöver utredas närmare.

En analys av de olika förklaringarnas betydelse saknas
Statskontoret menar att skrivelsen saknar en grundläggande analys och en
bedömning av varför skyddet inte nyttjas i större utsträckning. Flera tänkbara förklaringar presenteras, men det är oklart vilken betydelse var och en
av dem har. Det framgår inte av skrivelsen varför man valt att fokusera på
administrativ förenkling framför till exempel riktade informationsinsatser
eller ett mer anpassat, differentierat skydd kombinerat med ett enklare
administrativt ansökningsförfarande.

Syftet med ersättningen bör vara tydligt för arbetsgivarna
Med förslagen i skrivelsen behöver arbetsgivarna inte aktivt ansöka om
ersättningen och i princip inte heller känna till regelverket. Det som föreslås
är en till stora delar automatiserad hantering av en ersättning som kommer
att betalas ut automatiskt till de arbetsgivare som har rätt till den. För att
skyddet ska få önskad effekt bör det vara fortsatt tydligt för arbetsgivarna
vad kompensationen syftar till – att de får en särskild ersättning för att de
ska kunna anställa fler personer. En ersättning som betalas ut utan någon
direkt motprestation eller informationsinsats riskerar att reduceras till en
inkomstkälla bland flera.

Förslag på finansiering saknas
I beskrivningen av de ekonomiska konsekvenserna av förslagen redogör
arbetsgruppen för en betydande ökning av statens utgifter. Skrivelsen
innehåller dock inga förslag på hur de ökade utgifterna ska finansieras.
Statskontoret menar att skrivelsen bör kompletteras med en sådan analys.
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Ikraftträdandet av förslagen kan behöva senareläggas
Statskontoret saknar även en analys av de konsekvenser som följer av att
förslagen föreslås träda i kraft redan den 1 januari 2015. För att konstruktionen av ersättningen ska fungera som önskat måste systemet fungera från
start. Tidsramen förefaller vara relativt kort, särskilt mot bakgrund av de
systemförändringar och de informations- och utbildningsinsatser till arbetsgivare och myndighetspersonal som behöver genomföras. Ikraftträdandet
kan därför behöva senareläggas.

Generaldirektör Yvonne Gustafsson har beslutat i detta ärende. Utredningschef Anna Pauloff och utredare Lisa Widén, föredragande, var närvarande
vid den slutliga handläggningen.
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