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BTATSRÅDRTTILL ocn
rönCHEFEN ARBETSMARKNADSDBPARTBMBNTET

beslut denGenom 8 november bemyndigade regeringen1990
förchefen arbetsmarknadsdepartementet tillkallaatt en

särskild utredare uppgiftmed vissaatt utreda frågor
rörande arbetslöshetsförsåkringen.

stödMed detta bemyndigande förordnadesav dagsamma
generaldirektör Sivert Andersson, Arbetarskyddsstyrel-

såsom särskild utredare.sen

Utredningen har antagit namnet ALFI-utredningen.

sakkunniga i utredningen tillkalladessom den 22
januari ombudsman1991 Per-Ivan Andersson, kansli-Lo,
chef Andersson,Rune Arbetslöshetskassornas samorgani-
sation, ombudsman Christina Ebbeskog, TCO, kassaföre-
ståndare Sten Marcusson, bitr. direktörSACO och Carl

Pontén,Magnus SAF.

experter förordnades iSom utredningen byrå-dagsamma
chef Lars Ingvardsson, AMS, kassaförestándare Ingvar
Liljeroos, Metallindustriarbetarnas erkända arbetslös-
hetskassa, departementssekreterare Lil Ljunggren,
finansdepartementet, byrádirektör Ewa Magnusson, RFV,
revisionsdirektör Hans Noaksson, RRV och departements-

Christer Norling,sekreterare arbetsmarknadsdepartemen-
tet.

i utredningenSekreterare varithar avdelningsdirektör
NilssonMarianne bitr.och sekreterare Anne Baxter.



ALFI-utredningen överlämnar härmed betänkandet Arbets-
löshetsförsäkringen finansieringssystemet. Utred--
ningen därmed slutfört sitthar uppdrag.

Särskilt avgivits sakkunnigayttrande har Carlav
Pontén.Magnus

majStockholm den 31 1991

Sivert Andersson
Marianne Nilsson
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SAMMANFATTNING

Uppdraget

Utredningen har ihaft uppdrag att

utvärdera det finansieringssystemet- förnya arbets-
löshetsförsäkringen infördes januariden 1som 1989,

föreslå åtgärder för att förenkla det gällande- sys-
temet för utjämnaatt medlemsavgifterna inom arbets-
löshetsförsäkringen,

analysera konsekvenserna och föreslå- formerna förav
höjning egenavgiften ien arbetslöshetsförsäkring-av

en.

Det statsbidrags- finansieringssystemetnya och för ar-
betslöshetsförsäkringen, infördes januaridensom 1

innebar1989, bl.a. att arbetslöshetsersättningen till
de erkända arbetslöshetskassorna finansierashelt genom
arbetsgivaravgifter och medlemsavgifter. Samtidigt in-
fördes utjämningsavgiften och utjämningsbidragett för

minskaatt spännvidden i medlemsavgifter mellan de
olika arbetslöshetskassorna.

Förslaget att höja egenavgiften,om dvs. medlemmarnas
andel finansieringen arbetslöshetsersättningen,av av
ingick inslagett i den överenskommelsesom ekono-om
misk politisk åtstramning träffades mellansom rege-
ringen och folkpartiet våren 1990. ársI 1990 komplet-
teringsproposition slås fast att egenavgiftens andel av
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från tillfinansieringen bör öka procent5 10 procent.

kostnadsutvecklingen inom arbetslöshets-volym- och
försäkringen

20-ársperioden iden senaste har antaletUnder personer
ökat uppgick årarbetskraften med närmare och780 000

till milj. Antalet arbetslöshetsförsäkrade1990 4,6 ökade
period milj. till milj.under med 1,5 3,6samma

Konjunkturnedgángen i början 1980-talet medförde förav
förhållanden arbetslöshetssiffror.svenska höga högstSom

uppgick arbetslösheten till procent arbetskraften3,5 av
år 1983.

ersättningsdagarAntalet imedlem arbetslöshetskas-per
ocksåökade kraftigt. åren uppgickUnder 1983-1987sorna

ersättningsdagar tillantalet i genomsnitt 7-7,3 med-per
årlem lågkonjunkturenoch medan imotsvarande tal under

början Årvid1970-talet stannade 19904-4,8.av var an-
ersättningsdagartalet i genomsnitt dagar medlem.4,6 per

hösten åter börjatFr.o.m. 1990 har arbetslösheten öka.

höga arbetslösheten ökningenDen och ersätt-antaletav
ningsdagar under 1980-talet medförde kostnaderna föratt

Årersättningutbetald ökade kraftigt. 1987 utbetalades
det högsta hittillsbeloppet för arbetslöshetsersättning-

mi1j.kr..7 454,7 förKostnaderna utbetald ersätt-en
ning lág på relativtkvar nivåhög även årenunderen
1989 och 1990.

utgifternaAtt för arbetslöshetsersättningen såökade
kraftigt lågkonjunkturen påunder pá1980-talet beror en

olikarad faktorer. För det första ökad andelvar en av
berättigadede arbetslösa till ersättning. för-En annan
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klaring är antalet deltidsarbetslösa uppbar ersätt-som
ning. Vidare har försäkringsvillkoren förbättrats väsent-
ligt.

Tidigare finansiering arbetslöshetsförsäkringenav

förKostnaderna arbetslöshetsersättningen finansierades
tidigare delvis över statsbudgeten, delvis arbetsgi-med
varavgifter tilloch avgifter fråndel med medlemmarnaen

avkastning påoch fonderade medel.

År täckte statsbidraget1988 procent kostnaderna94 av
ersättning.för utbetald finansieradesDet till 35 pro-

påöver ettcent anslag statsbudgeten tilloch 65 procent
arbetsgivaravgifter.med Fördelningen mellan anslags- och

avgiftsmedel fastställdes riksdagen. attGenom denav
fördelningsnyckelns.k. fast intekunde eventuellvar en

brist pá arbetsgivaravgiftsmedel kompenseras mot-genom
tillskottsvarande anslagsmedel.av

Statsbidraget till arbetslöshetskassorna iuppdelatvar
två grundbidragdelar; dels ett utgavs med 80 procentsom

dagpenningen,den utbetalade dels progressivbidragettav
utgavs med procentuell andel tillknutenensom som var

ersättningsdagar,antalet dvs. arbetslöshetens omfatt-
statsbidragetning. beräknades kalenderår och 90per pro-

det beräknade statsbidragetcent betalades månads-utav
vis Slutregleringä konto. gångskedde år, vilketen per

ekonomiskaskapade problem för många kassor.

År betalade imedlemmarna1988 arbetslöshetskassorna en
varieradeavgift mellan månad.och8 kr.61som Va-per

iriationerna medlemsavgifternas storlek berodde huvud-
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sakligen på skillnader i fondavkastning fonderings-och
på skillnaderkrav isamt kassornas förvaltningskostna-

der.

finansieringssystemetDet nya

Avsikten reformeringenmed bidragssystemet b1.a.av var
skapaatt enklare och lätthanterlig finansieringsen mer

ordning. utgångspunkt statsbidragetEn att bordevar vara
definitivt så ejatt det behövdes någon slutreglering i
efterhand.

Det regelsystemet finansieringför arbetslös-nya av
hetsersättningen, genomfördes januariden 1 1989,som
innebär statsbidragetatt betalas direkt iut samband med
utbetalningen ersättningen till de arbetslösa medlem-av

finns därför inteDet någonlängre koppling mellanmarna.
kassans kostnader för utbetald ersättning och arbetslös-

omfattning.hetens påKravet kassorna och deras medlemmar
att fondera medel för stigandeatt möta arbetslöshet kun-
de tas bort och fonderna upplöstes årunder 1989.

förKostnaderna arbetslöshetsersättninqen finansieras nu-
inte någontill del över statsbudgeten utanmera genom

arbetsgivaravgifter arbetsmarknadsavgiften samt genom
medlemsavgifter finansieringsbidrag. Arbetslöshets-

administrationkassornas finansieras liksom tidigare med
medlemsavgifter.

Arbetslöshetskassorna ålagtshar in finan-att betala ett
sieringsbidrag till staten för täckaatt del kost-en av
naderna för utbetald arbetslöshetsersättning. avgiftDen
egenavgiften tas ut medlemmarna för detta ända-som av
mål motsvarar genomsnittligt35 procent den utbetaladeav
dagpenningen i kassan Årår.medlem och 1990per var



13

egenavgiften i genomsnitt kr.14070

Varje kassa vidare utjämningsavgiftbetalar för finan-en
utjämningsbidragsiering förett kassorna gemensamtav

används åstadkommaför utjämning skillna-attsom en av
derna i medlemsavgifter olikamellan de Utjäm-kassorna.
ningsavgiften motsvarar tre gällandeprocent högstaav

Årdagpenning. utjämningsavgiften1990 netto1485var
680 kr. år.medlem ochper

Medlemmarnas avgifter till arbetslöshetskassan täcker
tillsammans finansieringsavgifteninkomstermed andra och
utjämningsavgiften förvaltningskostnader.samt kassans

Medlemsavgifternas påverkas istorlek stort sett endast
ersättningens nivå förvaltningskostnaderna.samtav Det

finansieringssystemet innebar bl.a. att kassornasnya
kostnader för ersättningutbetald är oberoende arbets-av
löshetens omfattning i kassan.

År uppgick till1989 den kassorna erlagda medlemsavgiften
till i genomsnitt årsmedlem. Avgifternakr. vari-195 per
erade mellan ioch kr. olika119 481 medlem de kas-per

iRäknat priserfasta medlemsavgifternahar isorna. ge-
nomsnitt pálegat nivåungefär årsedan 1985.samma

Någon fondbildning inte tillåten.är Arbetslöshets-ny
kassorna får emellertid visst mindreha kapitalett för

inteatt likvidahelt sakna förmedel täckaatt löpande
förvaltningskostnader investeringar.och friaDet egna
kapitalet i fårkassa för närvarande inte överstiga 50en
kr. medlem. januari indexreglerasFr.o.m. den 1 1992per
beloppet.

Utbetalningen statsbidraget samtidigtsker ersätt-av som
ningen tillbetalas ut medlemmarna, vilket ställer stora
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överföringen ochmedelklaraFör attpå snabbhet. avkrav
utbetalningkontroll är kassornasnödvändigupprätthålla

utbetalningarnatidsmässigt samordnad ochersättningav
betalningsförmedlare.via endasker en

genomförandet ruti-utarbetadessystemetdetInför nyaav
redovisningersättning förochutbetalningför avavner

arbetsmarknadsstyrelsenskatteravgifter och m.m. av
riksre-riksförsäkringsverket RFV,samrådi medAMS

samråd medoch efterstatskontoretvisionsverket RRV,
kapitelsamorganisation 5SO. IArbetslöshetskassornas

beskrivningutförligrelativtfinnsavsnitt 2.6. aven
praktiken.iutbetalningssystemet fungerarhur

systemetHittills deterfarenheter nyaavvunna

sini helhet,direktiven utvärderasEnligt skall systemet
utbetalningsrutiner utvecklatsharinklusive de somnya

skallUtredarenskall kunna fungera.för systemetatt
ibristerfinner syste-förbättringarföreslå hanäven om

met.

erfaren-inhämtat arbetslöshetskassornasUtredningen har
postenkätfinansieringssystemetheter det engenomav nya

besvaradestill samtliga Enkätenkassor.sänts ut 42som
kassa.alla utom enav

övervisar arbetslöshetskassornainkomna attDe svaren
hanteringen harpraktiska systemetdenlag att avanser

adminis-pá omfattandedebra. Med tankemycketfungerat
införa detförändringar förtrativa krävdes att nyasom

tillrelativt tid budsstodkortaoch densystemet som
Ävenmåste mycket gott betyg. AMSbetraktas ettdet som

bristersmärreväl.fungerat Deatt systemet somanser
inomavhjälpas för nuvarandepátalats bör kunna ramen
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system.

Mot bakgrund att systemet fungerat bra samt att detav
varit iendast funktion under tvåknappt och årett halvt

finner utredningen inte motiveratatt det är föreslåatt
ändringar berör utbetalningssystemet.som

utjämning medlemsavgitterna inc arbetslöshetsför-av
säkringen

Enligt direktiven skall utredaren pröva gårdet attom
ytterligare förenkla systemet utjâmningsavgifter.med

skall ävenUtredaren pröva bidragen har utjämnandedenom
åsyftaseffekt åtgärdereller vidtasbörsom för attom

iutveckla systemet detta avseende.

utjämningsbidragSystemet med har varit iendast funktion
två år.under drygt Vidare är underlaget för prövningen

systemet begränsat då utredningen i huvudsak varitav
tillhänvisad bokslutssiffror för ett enda verksamhetsår

Årår 19891989. kan intedessutom betraktas ettsom
normalár då kassornas fonder upplöstes âret.under

Utjämningsavgiften fördelas i form utjämningsbidragav
till arbetslöshetskassor har hög arbetslöshetsom
ALF-förordningen 13 1 eller§ ett medlemstal under-som
stiger och10 000 höga administrationskostnaderharsom

Utjämningsavgiften13 2. uppgår§ medlem årochper
till tre procent gällande högsta dagpenning.av

utjämningsbidragenNär betalats i sin helhetut skall
på utjämningsavgiftenöverskott tillbakabetalas till ar-

Årbetslöshetskassorna. 1989 erhöll utjämnings-kassor22
bidrag med milj.sammanlagt 30,8 återbetalningkr. efter

påöverskott avgiften. Samma kassor erhöll bidrag ävenav
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år milj.1990 med sammanlagt Avgiftenkr.24,3 medlemper
uppgick till årkr.680 1990.

har skett utjämningDet betydande medlemsavgifternaen av
till finansierings-arbetslöshetskassorna sedan det nya

infördes tvåför årsystemet drygt sedan.

År nio1988 hade medlemsavgiftkassor översteg 350en som
år. Samtligakr. dessa kassor samtidigthade högper ar-

förvaltningskostnader.betslöshet högaoch Samtliga fick
utjämningsbidrag enligt såväl år 198913 § 19901 som
vilket i kraftigt minskadeflertalet fall medförde med-
lemsavgifter. de fickFem totalt kassor, ävenav sex som
utjämningsbidrag enligt år tillhörde1989,13 § 2

Åravgifterna.kassorna högstamed de 1990 utbetalades
inte utjämningsbidrag enligt någontill kassa.13 § 2 Tre

ifrågaberäknas bidragetkassor kunna komma för år 1991.

Spännvidden avgifterna minskatmellan från århar kr.636
till år1988 kr. 1991. Sveriges fis-420 undantarOm man

1kares för närvarande i årsavgift,kassa, har kr.600som
Evarierar medlemsavgifterna mellan 180 och Utred-456 kr.

ningen därför utjämningsbidragen iatt syftet medanser
uppnåtts. påstort sett har postenkäten tillSvaren ar-

visarbetslöshetskassorna också iatt dessa huvudsak är
tillpositiva utjämningförett system medlemsavgif-av

ter.

utjämningsbidragenEtt problem med sigär att de baserar
på ligger bakåt i tiden fårfaktorer påeffektsom men
framtida avgifter.

utjämningsbidrag enligtGenom ALF-förordningen13 får§ 1
kassorna kompensation för ökade administrationskostna-de
der är förknippade med hög arbetslöshet kassa.som 1 en
Härvid utgår från arbetslösheten under det senastman
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förflutna verksamhetsåret. Enligt utredningens mening har
bidraget emellertid varit relativt iavvägt förhål-väl
lande till omfattning hittills.arbetslöshetens Modellen
för bidraget ocksåberäkning Utredningenär enkel. fö-av
reslår förändringardärför inga beträffande denna del av
utjämningsbidraget.

Utjänningsbidrag enligt ALP-förordningen lämnas13 § 2
med hälften skillnaden gällandemellan procent70av av
högsta dagpenning verkligaoch kassans kostnad medlemper

verksamhetsåret.under det förflutna delsenast Denna av
utjämningsbidraget inte förränkan beräknas kassornas
bokslut medförär klara och har granskats AMS. Det attav
arbetslöshetskassorna ej får tillgång till eventuellt ut-
jämningsbidrag på inbetald avgifteller överskott förrän
tidigast månad. likvidite-i juni innebär problem medDet

vissaten halvåretunder första för kassor och ävenger
ränteförluster in iavgifteneftersom betalas redan slu-

januari månad.tet av

tidigare fick utjämningsbidragnämntsSom kassorsex en-
ligt år exempelvis Sveriges fiskaresFör1989.13 § 2

fick bidraget årkassa, närmare procent hela40 avsom
fårenligt preliminära beräkningar bi-1989, och ävensom

detår bidraget ryckighetdrag medför1991, eftersomen
på sin konstruktion i praktiken utgågrund endast kanav

år. år erhåller bi-vartannat arbetslöshetskassaDet en
blir lága, vilket tilldraget kassans kostnader leder att
inte få något bidrag året därpå.kassan kan

tvâUtredningen alternativa förslagpresenterar komp-som
till utjämningsbidraget tilllement högkassor med ar-

betslöshet.

Alternativ innebär utjämningsbidraget enligtattA ALF-
förordningen bibehålls vissa förändringarmed13 § 2
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likainte längre kopplasbidragettill attsyftarsom
blir flexi-årsföregående kostnader utantillstarkt mer

bidraget.avsätts för Beloppetsärskilt beloppbelt. Ett
utjämningsav-helatill högst procent5begränsasbör av

påår beloppvilket skulle motsvara ett 2,91991giften,
milj. kr.

utjämningsbidraget enligtinnebärAlternativ att 13 § 2B
avgiftersmå höga slopas helt.medtill kassorna Ide

få dispensmöjlighet för kassa attöppnas attstället en
friaöverskrida övre gränsen förfastställda detden egna

till högstakapitalet ett belopp motsvarande dagpen-upp
år.ning ochmedlemper

Utredningen alternativ Båda alternativenförordar B.
såväl utjämningsbidrag enligtinnebär ALF-förord-att

påningen utjämningsav-eventuellt överskott13 § 1 som
giften till arbetslöshetskassornabör kunna betalas om-
kring februari.den 15

Egenavgiften i arbetslöshetsförsäkringen

Utredningen egenavgiftenskonstaterar att andel stats-av
bidraget år uppgick till i genomsnitt1989 procent7,5

år till samtligaföroch 1990 procent kassor.7,7 Om man
hänsyn tilläven arbetslöshetskassornas förtar kostnader

administrationen försäkringen uppgår medlemmarnasav an-
till i genomsnitt fördel kostnaderna 11,9 procentav

samtliga kassor.

År i genomsnitt1990 betalade kassamedlemmarna 14070 per
år månad i egenavgift. Avgiften,11270 utgör 35per som

genomsnittligt dagpenningenprocent den utbetaldaav per
år, varierade må-medlem och mellan kr. 82209840 per



19

Försäkringsanställdasinad kassa och kr164255 1370
månad Byggnadsarbetarnas kassa. uppgickSammanlagtper

egenavgiften till omkring milj. år500 kr. 1990.

Egenavgiften är i stort avgiftsett fast och andelenen
varierar idärför förhållande till omfattningen utbe-av

ersättning olikatald under perioder inte minstoch mel-
olikalan kassor.

När arbetslösheten iräknad ersättningsdagarantal per
år ligger omkringmedlem och sju vilketdagar, falletvar

åren uppgår1983-1987 tillegenandelen i genomsnitt 5
När antalet ersåttningsdagarprocent. vid omkringstannar

ersättningsdagar3,5 medlem år, vilket inträffadeochper
år ligger1980, egenandelen omkring 10 procent.

med högkassor arbetslöshet ocksåI och därmed hög utbe-
ersättning, Musikernastald t.ex. uppgickkassa, egenan-

år tilldelen 1990 endast 1,1 procent, medan egenandelen
Banktjänstemánnensi utgjordekassa närmare 40 procent av

ersättning.utbetald fördubblingEn egenavgiften årav
inneburitskulle ha1990 banktjänstemännenatt fått be-

närmaretala 80 procent ersättningutbetald inom sinav
kassa.

för höjning egenavgiftenFormerna en av

överenskommelsen regeringenmellan och folkpartiet inne-
egenavgiftensatt finansieringenbar andel arbets-av av

löshetsersättningen höjasskulle från till5 procent 10
Utredningensprocent. gåruppdrag påbl.a. föreslåut att
för höjning egenavgiften.formerna en av

finansieringssystemetnuvarandeI det avgifterär de som
arbetslöshetskassorna tar ut medlemmarna oberoendeav av
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arbetslöshetens omfattning i kassa. Detta vik-en var en
tig utgångspunkt när infördes.systemet Utredningen har
därför inte övervägt former för höjning egenavgif-en av

innebäraten skulle kunna förhållandeatt detta ändsom
ras.

Inom för nuvarande höjningsystem kanramen en av egenav-
giften genomföras på tämligenett enkelt sätt attgenom
höja procentsatsen för beräkningen egenavgiften frånav

genomsnittligt35 procent den utbetalade dagpenningenav
till vilket innebär70 procent, fördubblingen av egenav-
giften.

Konsekvenser höjning egenavgiftenav en av

Enligt direktiven skall utredaren analysera konsekvenser-
höjning egenavgiften för medlemmarna,na av en arbets-av

löshetskassorna, bakomliggande intresseorganisationer och
arbetsmarknadens funktionssátt.

tidigare innebärnämntsSom fördubbling egenavgif-en av
avgiftenten iatt exempelvis Banktjänstemånnens kassa,
låghar arbetslöshet, skulle signärmasom 80 procent av

ersättning.utbetald

Även idet kronor interäknat sigrör högaom beloppom
skulle fördubbling egenavgiften år 1990 innebu-haen av
rit ökning den genomsnittliga medlemsavgiften ien av ar-
betslöshetskassorna med drygt från till50 procent 261

år.kr. måste400 Det betraktas kraftig höj-per som en
ning medlemsavgifterna. inteDet kan uteslutasav att
vissa medlemmar låg riskmed bliatt arbetslösa avstår
från försäkra sig.att Från fackligt håll befarar attman
det blir de lägst avlönade svårasthar att klarasom av-
giftshöjningar kan komma att begära utträde för-som ur
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bunden.

Det stora flertalet arbetslöshetskassornasav medlemmar
är kollektivt anslutna närstående intresseorganisa-genom
tioner fackförbund eller företagarorganisationer. In-
tresseorganisationerna för uppbörden kassamed-svarar av
lemsavgiften sedan överförs till arbetslöshetskassan.som
Ur kassornas synvinkel är detta ett mycket rationellt och
kostnadsbesparande förfaringssätt.

Om höjning egenavgiftenen fåskulle tillav följd att
många väljer att enbart medlemmar i kassornavara eller
att helt oförsåkrade fårvara det konsekvenser i form av
ökade administrationskostnader för kassorna.

Representanterna för Lo, iTCO och SACO utredningen kons-
taterar i skrivelse att konsekvensernaen gemensam av en
höjning egenavgiften blir mycket negativaav för de fack-
liga organisationerna.

Man befarar att höjning medlemsavgiftenen kommerav att
leda till mångaatt medlemmar lämnar sitt förbund. delEn
kommer sannolikt att medlemmar ienbartvara arbetslös-
hetskassan. förbundenOm skulle avstå från att ta ut en
höjning egenavgiften via höjda medlemsavgifterav för att
motverka medlemsflykt skulle detta tillleda orimliga
kostnadsökningar för förbunden.

Eftersom uppbörden medlemsavgifterna ärav samordnad med
förbundsavgiften måste respektive förbund ställningta
till avgiftshöjning. höjningen En förbundens med-av
lemsavgifter kräver regel ett kongressbeslut.som Kon-
gressperiodernas längd varierar varför åtskilliga för-av
bunden troligen tvingas till extrakongress vilket ären
mycket dyrt.
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För förbundflertalet skulle det stöta på svårighe-stora
höjningtäcka egenavgiftenter att ca 500en av

milj.kr. inom ekonomi.förbundens egen

diskuteratsDet har höjning egenavgiften iom en av
försäkringen påverkakommer att arbetsmarknadens funk-
tionssätt eller samhällsekonomin i stort.

Samtidigt bakomliggandekonsekvenserna för intresse-som
organisationer, páfrämst beroende motviljamedlemmarnas
att avgiftshöjningar,acceptera blir såbetydande kommer

höjning i den storleksordning frågadet här ären om en-
dast marginelltatt ytterst påverka konsumtionkunna och

isparande samhället.

Egenavgiften inte någonhar längre koppling till arbets-
löshetens omfattning till ersättningensutan endast nivå
i kassa. finns inga indikationerDet heller på atten ar-
betsmarknadens parter tillskulle ta hänsyn utvecklingen

egenavgiften vid löneförhandlingar. höjnngEnav av egen-
avgiften förväntas intedärför påverka lönebildningen.

Effekterna höjning egenavgiften i arbetslöshets-av en av
försäkringen såär enligt utredningensstora att den me-
ning inte bör genomföras inom för organi-nuvaranderamen
sation och system.
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1 INLEDNING

1.1 uppdraget

novemberI 1990 bemyndigade regeringen chefen för ar-
betsmarknadsdepartementet tillkallaatt särskilden
utredare med upgift att

utvärdera det finansieringssystemetnya för- arbets-
löshetsförsäkringen infördes den januari1som 1989,

analysera konsekvenserna och föreslå- formernaav för
höjning egenavgiften ien av arbetslöshetsförsäkring

en,

åtgärderföreslå för att förenkla det gällande- sys-
förtemet att utjämna medlemsavgiften inom arbetslös-

hetsförsäkringen.

Utredningsuppdraget och bakgrunden till såsomuppdraget
det formulerats i direktiven Dir. återges199069
nedan.

Bakgrund

I november 1985 tillkallade dåvarande chefen för ar-betsmarknadsdepartementet särskild utredareen
A 198504 med uppdrag att göra översyn vissaen avfrågor rörande arbetslöshetsersättningen a-kassekom-mittén. Utredningen ledde bl.a. till finan-ett nyttsieringssystem för arbetslöshetsförsäkringen prop.
198788114, AU 18, rskr. 387.

ovanståendeI proposition att utvärderingangavs enfinansieringssystemetdetav nya skulle ske efterårsnågra tillämpning. Systemet bör därför utvär-nuderas och bristereventuella rättas till. Dessutommöjlighetenbör prövas att förenkla systemet för ut-jämning medlemmarnas avgifterav inom försäkringen.

överhettningen under år i densenare svenska ekonomin
bl.a. viahar lönebildningen lett till stigande in-
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otillräckligttillväxtflation, försvagad och ett
utvecklingen innebärekonomiska storasparande. Den

kostnadskris höga räntorrisker medför utdragenen
stigande arbetslöshet.och

kompletteringspropo-i årsRegeringen därförhar 1990
angivitbil.sition ett hand-19899015O 1prop.

tilli tio rättalingsprogram för kommapunkter att
åtta iekonomin.överhettade Under punktenmed den

åtgärderfinns för dämpa denhandlingsprogrammet att
ikonsumtionen.privata Där att ett ledanges som

arbetlöshetsförsäkringssystemetfinansieringen av
medlemsavgiftenegenavgiften, dvs. den del av som

till finansieringen arbetslöshetsför-bidraskall av
slås avgifternassäkringen, höjas.bör fast attDet

från tillfinansieringen %.bör öka %andel 5 10av
utformningennärmare och konsekvensernaDen av en

egenavgiftenhöjning bör utredas.av nu

föreslår särskild tillkal-därför att utredareJag en
frågor jag berört.över de harlas för att nusomse

Utredningsuppdraget

statsbidrags- finansieringssystemet förochDet nya
januariarbetslöshetsförsäkringen, infördes den 1som

vissinnebär förskotterar delbl.a. att staten1989,
arbetslöshetsersättningen till erkända arbets-deav

Finansieringen ersättningen skerlöshetskassorna. av
medlemsavgifter. Statsbidragetarbetsgivar- ochgenom

i direkttill arbetslöshetskassornautbetalas sam-
utbetalningen arbetslöshetsersättningen.band med av

på häravbehövdeArbetslöshetskassornas fonder grund
iinte eko-del arbetslöshetskassornaslängre vara en

fonderingskravnomiska Arbetslöshetskassornassystem.
befintligaupphörde och upplöstes.fonder

till viss finansieraskall del kostnader-Medlemmarna
viaarbetslöshetsersättningen. skerför Detta enna

finansieringsavgift årinfördes fr.o.m. 1989.som
mánatligen till arbetsmark-betalas kassornaDenna av

Vidare infördes samtidigtnadsstyrelsen AMS. en
utjämningsavgift utjåmningsbidrag föroch attett
minska spännvidden i medlemsavgifter olikamellan de

avgift inbetalararbetslöshetskassorna. kassor-Denna
gång år.na en per

avgiftererkända arbetslöshetskassorna skall ta utDe
sina Avgif-för angivnamedlemmar kostnader.av ovan

varjeterna fastställs särskilt arbetslöshetskas-för
efter godkännande varierar för närva-ochAMSsa av

rande mellan månad ochoch kr. medlem.10 50 per
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årFr.o.m. finansierar1989 medlemmarna i arbetslös-
hetskassorna följande kostnader

arbetslöshetskassornas förvaltningskostnader-
finansieringsavgift-
utjämningsavgift.-

Finansieringsavgiften uppgår medlem år tillochper
35 procent den genomsnittligt utbetalda dagpennin-av

i respektive arbetslöshetskassa.gen

Utjämningsavgiften uppgår årmedlem tilloch 3per
procent gällande högsta dagpenning. Utjämningsav-av
gifterna fördelas i form utjämningsbidrag tillav
arbetslöshetskassor har hög arbetslöshet ellersom
ett medlemstal understiger 10 och000 harsom somhöga administrationskostnader. Utjämningsavgiften
skall vid överskott återbetalas till arbetslöshets-
kassorna när utjämningsbidraget har betalats i sinut
helhet.

Avsikten med det finansieringssystemet bl.a.nya varatt skapa enklare och lätthanterlig finansie-en merringsordning. Finansieringssystemet varit ihar funk-
tion i två årsnart vissoch erfarenhet vunnits.har
Utredaren skall därför utvärdera isystemet sin hel-

inklusivehet de utbetalningsrutinernya ochAMSsomarbetslöshetskassorna har utvecklat för att systemet
praktiskt skall kunna fungera. Finner bris-utredaren
ter i systemet skall föreslåhan förbättringar.

I regeringenmellan folkpartietochen träffad över-
enskommelse ekonomisk politisk átstramning ingickom

inslagett sänkningsom statsbidraget tillen av ar-betslöshetskassorna. årsI kompletteringspropo-1990
sition redovisades att egenavgiften höjasbör från 5

tillprocent 10 procent. Utredaren skall föreslå for-
för sådan höjning.merna en

Utredaren vidareskall analysera konsekvenserna av enhöjning egenavgiften för medlemmarna,av arbetslös-
hetskassorna, bakomliggandede intresseorganisatio-

och arbetsmarknadens funktionssätt.nerna

Systemet utjämningsavgiftmed utjämningsbidragoch
infördes för utjämnaatt skillnaderna i medlemsavgif-
terna för på såatt sätt få rättvisa medlemsav-mergifter.

Effekterna utjämningsbidragen svåraupplevsav somöverblicka.att Bidragen baserar sig på faktorer somligger bakåt i tiden får påeffekt framtidamen av-gifter. Utredaren bör pröva gårdet ytterliga-attom
förenkla systemet utjämningsavgiftmedre utjäm-och

ningsbidrag. Utredaren iskall detta sammanhang pröva
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åsyftasutjämnande effektdenbidragen har somom utveckla syste-vidtas för attböråtgärdereller om
gälla ut-Liksom skall attavseende.i dettamet nu

frånavgifterbetalas medtill skallfullojämningen
arbetslöshetskassorna.

Arbetsformer

bedriva skyndsamtsärskilde arbetetbörutredarenDen
majsitt den 1991.redovisa senastuppdag 31och

får innebära ökade kostnaderinteförslagUtredarens
för staten.

direktiv dir. och19845skall beakta deUtredaren
kommittéersamtligatill ochutfärdats198843 som

särskilda utredare.

Utredningsarbetet1.2

finansieringssystemetfåFör kunskap hur detatt nyaom
i praktikenarbetslöshetsförsäkringenför har fungerat

inhämtat arbetslöshetskassornasutredningen bl.a.har
säntspostenkätsystemeterfarenheter somgenom enav

redovi-enkätensamtligatill Resultatetkassor.42 av
i avsnitt deterfarenheterdels 6.1 sys-av nyaomsas

utjämningavsnitti medlems-temet samt dels 6.2 avom
Utredningenarbetslöshetsförsäkringen.avgifterna inom

fråninhämtat arbetsmarknadsstyrelsenäven yttrandehar
finansieringssystemet.det nyaom

arbetslöshetsförsäkringen,Tidigare utredningar pro-om
liggerförfattningstexter,positioner, stadgar m.m.

redovisning tidigare överväganden ochtill förgrund av
kapitelvid arbetslöshetförbestämmelser stödformer

arbetslöshetsförsäkringen förefinansieringen2 och av
finansieringssys-år kaitel nuvarande4 samt det1989

kapiteltemet 5.

påbeskriva utvecklingen arbetsmarknaden samtFör att
inomkostnadsutvecklingen arbetslöshetsför-volym- och
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lsäkringen kapitel 3 har utredningen använts sig av

tillgänglig arbetsmarknadsstatistik från statistiska
centralbyrån SCB och AMS.

Utredningen har sjuhaft sammanträden med sakkunniga
och experter under tiden den 4 den maj27mars 1991.-
vid tillfälleett hade utredningen hearing meden pro-
fessor Anders Björklund, Institutet för social forsk-
ning vid Stockholms universitet främst konsekvenser-om

höjning egenavgiften.na av en av
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STÖDFORHER ÅRBETBLÖBHET2 VID

arbetsmarknadspolitikenInom den svenska betonas ar-
betslinjen Arbetslinjen innebärmycket starkt. ak-att
tiva átgärder för att den arbetslöse ett arbete,ge en
utbildning eller åtgärderandra arbetsförberedande

prioriteras passivaskall före utbetalningar arbets-av
löshetsunderstöd.

tillkomplement aktivaSom de arbetsmarknadspolitiska
åtgärderna finns olika former kontant stöd underav ar-
betslöshet.

Arbetslöshetstörsäkringen2.1

Arbetslöshetsförsäkringen omhänderhas erkända42av ar-
betslöshetskassor. är öppna förDessa ärochvar en som

inom omrâde.verksam kassans

Arbetslöshetskassorna har för närvarande omkring 3,6
milj. medlemmar.

Kassornas verksamhet regleras lagen 1973370genom om
arbetslöshetsförsäkring förordningenALF-lagen,
19881400 arbetslöshetsförsäkring ALF-förordning-om
en utfärdadesamt FöreskrifterAMS normalstadgar,av

tillsynsmyndighetoch Kommentarer. ärAMS för arbets-
löshetskassorna.

enligtär försäkradDen iALF-lagen, dvs. medlemsom en
fåkassa, kan ersättning från arbetslöshetskassan. För

erhållaatt ersättning mäste den arbetslöse uppfylla
dels medlemsvillkor,ett dels arbetsvillkor.ett En
arbetslös måstearbetstagare varit iha medlem arbets-
löshetskassan minst månader12 och arbetslös företa-en

minst månader24 medlemsvillkoret.gare företagareEn
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är kollektivt tillanslutensom kassa läns-en genom
eller yrkesorganisation uppfyller dock medlemsvillkoret

han varit i minstmedlem månader.kassanom 12

Arbetsvillkoret innebär att den arbetslöse under en
ramtid månadertolv omedelbart före arbetslöshetenav
skall ha utfört förvärvsarbete i minst dagar, förde-75
lade på minst månader.fyra

som grundläggande villkor för rått till ersättning från
arbetslöshetsförsäkringen gäller också sökandeatt den
är arbetsför i övrigtoch oförhindrad åta sigatt ar-
bete, att han är beredd att lämpligt erbjudetanta ar-
bete samt att han är vidanmäld arbetsförmedlingen som
arbetssökande utan kunna få lämpligtatt arbete.

Ersättning utgår under längst dagar.300 denHar ar-
betslöse uppnått års ålder innan55 ersättningsperioden
gått till ända periodenär i stället dagar.450 Det
fanns tidigare i arbetslöshetsersättningen karenstiden

fem innandagar ersättning utgå.kundeom Karensdagarna
slopades januarifr.o.m. 1989.

juliDen 1 infördes1987 iregel försäkringenen som
begränsade ersättningsdagarantalet vid ersättning i
kombination deltidsarbetemed till sammanlagt högst 150
dagpenningbelopp. Ersättning får intedock sår-utan
skild prövning utges under än månader.mer sex

Ersättning från arbetslöshetsförsäkringen lämnas i form
dagpenning räknad för fem dagarav vecka. Dagpen-per

ningen utgör skattepliktig inkomst pensionsgrun-och är
dande.

januariSedan 1990 fastställer regeringen varje år
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Ersättningsbeloppenstorlek.dagpenningensförramen
löneutvecklingen förtilldärigenom vuxnaanpassas

dagpenningindustri. Högstaegentliginomarbetare
Dagpenning medlämnas 90är kr. pro-år 5431991under

i inkomstlägendagsförtjänstförsäkradesdencent av
månad.kr.27013under perca

arbetsgivar-finansieras medArbetslöshetsersättningen
medlemsavgifterarbetsmarknadsavgiften ochavgifter

admini-Arbetslöshetskassornasfinansieringsbidrag.
medlemsavgifter. närmareSestration helt medbetalas

i kapitelfinansieringen 5.om

permitteringslönarbetsmarknadsstöd,Kontant2.2
utbildninqsbidragoch

i lagenreglerasarbetsmarknadsstöd KASKontant
betalasarbetsmarknadsstöd. Detkontant1973371 om

ochpå arbetsmarknadennytillkomnatillhuvudsakligen
arbetslöshets-iinte medlemmarärtill arbetslösa som

arbetslöshetsförsäkradeävenvissa kanfallkassa. I
förelig-intekassaersättningtilldå rättuppbära KAS

arbetslö-till deninte relateratärKAS-beloppetger.
högstutgår medärinkomst. KAStidigare Under 1991ses

till stödrättbestämmelserKAS-lagens an-kr.191 om
Stödeti ALF-lagen.till reglernanäramycketknyter

KAS-regioner ochfyralänsarbetsnämndernahandhas av
försäkringskassorna.allmännautbetalas deav

enligt för-dagpenninggtbildningsbidrag motsvararsom
utgårarbetsmarknadsutbildingordningen 1987406 om

arbetsmarknadsutbildning ellergenomgårtill den som
Till kursdeltagarerehabilitering.yrkesinriktad en

dennedagpenning beloppvanligen medlämnas somsamma
till hel-berättigad förvaritskulle haär eller --
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tidsarbete vid ersättning från arbetslöshetskassa. Ar-
betslöshetskassan fastställer bidragets storlek. Det
finns särskilda bestämmelser dagpenning till denom som

inte är försäkrad enligt ALF-lagen samt bestämmelser om
minimibelopp för dagpenning.

Statens kostnader för utbildningsbidragenKAS och vid
arbetsmarknadsutbildning och yrkesinriktad rehabilite-
ring finansieras helt över påanslag statsbudgeten

budgetårett.o.m. 199091. Därefter skall finansie-KAS
via arbetsmarknadsavgiften.ras Detsammma skall även

gälla för utbildningsbidragen vid arbetsmarknadsutbild-
ning yrkesinriktadoch rehabilitering avseende de per-

uppfyller medlems-soner som och arbetsvillkoret i ar-
betslöshetsförsäkringen.

årSedan finns1985 ett system bidragmed från staten
frånoch särskilt inrättade stiftelser till arbetsgiva-

har betalat germitteringslön.utre som Från tid-samma
tillförsäkraspunkt arbetstagare permitteras rättsom

till lön och andra anställningsförmâner vissunder tid.
Bestämmelserna ersättningssystemet finnsom bl.a. i
lagen 19841009 beslutanderätt för bolagom eller

juridisk med uppgiftannan lämnaperson att permitte-
ringslöneersättning.

Statsbidragen till permitteringslöneersättningen PLE
betalas helt med arbetsgivaravgifter.

Förutom de statliga bidragen kan arbetsgivare som per-
fåmitterat ersättning med kompletterande permitte-

ringslöneersättning PLE-K. finansierasDenna med kol-
lektivavtalade arbetsgivaravgifter, vilka inbetalas

tidigaretill de nämnda stiftelserna. flertaletI fall
uppgår PLE och tillPLE-K 40-50 arbetsgiva-procent av

kostnad.rens
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3 VOLYH- OCH KOBTNADSUTVBCKLINGENINOM
ARBETBLÖSHETBFÖRSÄKRINGEN

Något påutvecklingen3.1 arbetsmarknadenom

påFörändringar arbetsmarknaden avgörandehar betydelse
för kostnadsutvecklingen inomvolym- och arbetslöshets-
försäkringen. Utvecklingen viktigaste variablernadeav
härvidlag utbudet arbetskraft, arbetslös-andelenav-
hetsförsäkrade, sysselsättning arbetslöshetoch redo-w
visas idärför dragstora nedan.

ekonomiska utvecklingenDen under och 1980-talen1970-
kännetecknades instabilitet. Variatio-utprägladav en

i ekonomiska tillväxten, inflatio-stora dennerna var
Vidarbetslösheten. tillfällenoch denettnen par var

tillväxten negativ inflationen varieradesvenska och
mellan och öppna arbetslösheten4 procent. steg13 Den
till förhållandenför nivånden svenska höga 3,5 pro-

samtidigt icent antalet arbetsmarknadspo-som personer
litiska åtgärder utgjordemest procent.4,5som

arbetskraftUtbudet3 1. 1 av.

åren iUnder de senaste 20 har antalet arbets-personer
Årökat närmare uppgickkraften med 1990780 000. an-

i till genomsnitttalet iarbetskraften 4,6personer
milj. enligt arbetskraftsundersökningarna AKU. Ut-
vecklingen árenarbetskraften under l970-1990 fram-av
går bilaga 1.av

1 Arbetskraften omfattar är sysselsatta ellerpersoner som
arbetslösa.
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Under perioddenna ökade antalet arbetslöshetsförsäkra-
de milj. tillmed 1,5 milj., dvs. närmare3,6 med
dubbelt så många ökningen arbetskraftenpersoner som av
i sin Århelhet. 1990 nära 80 procent arbets-var av
kraften jämförtförsäkrade årmed tidiga-procent50 20

Det är främst nytillträdandeungdomar m.fl. ärre. som
på arbetsmarknaden företagare jordbrukaresamt och som
inte är försäkrade.

Diagram genomsnittliga förändringen3.1 Den antaletav
i årarbetskraften 16-64personer res-

pektive arbetslöshetsförsäkradeantalet
åren 1970-1990.

Anal
150000

12axn

IGMXD

I-

Ez

W005 Zifn area 354 Qüêñ Qaaaxn
prognos

Källa AKU, AMS, LU 90

framgår diagrammetSom ökningen arbets-av ovan var av
kraften störst under första Ök-delen 1970-talet.av
ningen då närmare år. början50 000 Ivar personer per

1980-talet ökade arbetskraften endast medav 24 000ca
i genomsnitt år.personer per

Ökningen iantalet medlemmar arbetslöshetskassornaav
imycket börjanstark Ända1970-talet. tillframvar av
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den delen 1980-talet ökade antalet kassamed-avsenare
ilemmar snabbare än antalet arbetskraften.personer

ökningen arbetskraften påberor främst kvinnornaattav
iförvärvsarbetar Årallt högre utsträckning. 1970 var

skillnaden kvinnorsmellan och mäns arbetskraftsdelta-
närmaregande Skillnaderna30 procentenheter. har emel-

lertid successivt utjämnats. årSedan kvarstår1987 en
skillnad pá knappt Vid5 procentenheter. sekelskiftet

kvinnornasväntas nåarbetskraftstal till männensupp
nivå.

Enligt lángtidsutredningens LU 90 prognoser av ar-
betskraftsutbudet kommer genomsnittligadet antalet

i arbetskraften ökaatt medpersoner 30 000ca personer
år under första hälften 1990-talet. Därefterper av

väntas ökningstaktlägre till sekelskiftet,framen
främst på minskadgrund invandring. Migrationenav en
är dock osäker ifaktoren prognosen.

sysselsättningen3.1.2

År uppgick1990 antalet till i genomsnittsysselsatta
milj. vilket innebar4,5 ökning med 750 000en personer

under den 20-ársperioden.senaste

Veckoarbetstiden genomsnittligt timmarantal arbetade
minskadesysselsatt i slutet 1970-talet medper av ca

timmar1,5 och har därefter ökat likaungefär mycket.
Kvinnornas veckoarbetstid ökat Århar än männens.mer
1990 veckoarbetstiden timmar för samtliga31,4var sys-
selsatta. Männens veckoarbetstid uppgick till i genom-
snitt timmar35,9 kvinnornasvecka och nio tim-per var

lägre.mar
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ökadeUnder 1970-talet sysselsättningen med 40 000ca
år. Det nästan kvinnornasenbart sysselsättningper var

börjanökade. 1980-taletI antalet sysselsattasom var
stabilt ökade åter fr.o.m. hösten 1983. Den storamen
efterfrågan på arbetskraft under slutet 1980-taletav
har medfört att stigitantalet sysselsatta kraftigt. I
genomsnitt ökade sysselsättningen med 65 000 personer

år årenunder 1988 och 1989.per

konjunkturenTrots att vände iredan slutet 1988av var
årförstdet under 1990 det skedde markeradsom en mer

avmattning på arbetsmarknaden. sysselsättningen ökade
även årdock detta med 42 000 personer.

Arbetslösheten3.1.3

Nedanstående diagram visar utvecklingen arbetslöshe-av
i Sverige respektiveten inom Arbetslösheten iEG.

Sverige minskade under slutet 1980-talet samtidigtav
iantalet arbetsmarknadspolitiska åtgärdersom personer

reducerades.

Sverigesaknas med jämförbaraDet siffror bakåt i tiden
för andelen i arbetsmarknadspolitiska åtgärderpersoner
inom februari lågEG. I arbetslösheten inom1991 påEG

procent och andelen i åtgärder8,4 på 2,6personer
tillsammansprocent, dvs. eller11 procent ungefär

så idubbelt stor Sverige.andel Arbetslösheten isom
Sverige uppgick vid tidpunkt till 2,3 procent ochsamma

procent arbetskraften ifanns3,5 arbetsmarknadsut-av
bildning eller åtgärd.annan
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Diagram Arbetslösheten utveckling i Sverige3.2 och EG
åren 1970-1990.

Fr0cent
12

10

4
EG

2 3--
innan;
Slamo -7b7ä14&#39;7tse&#39;ab&#39;eä&#39;ä4&#39;ei5&#39;sb&#39;9b

71737577793159859789

Källa AMS, OECD

Sedan hösten 1990 har arbetsmarknadsläget iförsämrats
Efterfrågan påsnabb takt. minskatarbetskraft har

starkt och antalet uppsägningarvarsel har ökat dra-om
matiskt. Arbetslösheten stiga. Enligthar fortsatt att

indikatorer påpekar alla försämringenAMS att kommer
fortsätta budgetåretatt under 199192.
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Diagram Arbetslösa3.3 kassamedlemmar inom byggnads-,
industri- tjänstemannakassor årenoch
1970-1990. samtligaprocentI kassamed-av
lemmar.

Procent
10

BYQUYKB
kassar
hdsvi
kassar
Tjänste-

Samtliga. x. kassar707ä&#39;7&#39;4&#39;7t5&#39;7ä&#39;eb&#39;aä&#39;eh&#39;ds&#39;ab&#39;9b
7173757779318358789

Källa AMS

Enligt arbetskraftsundersökningarna nådde arbetslöshe-
sinten högsta nivå år3,5 procent 1983. Arbetslösheten

bland kassamedlemmar lág påhögst 2,8 procent undersom
åren och för1983 1984 minskaatt sedan successivt.
Sedan är 1987 emellertidhar relativaden arbetslöshe-
ten bland kassamedlemmar pålegat något nivåhögreen
än för arbetskraften i sin Utvecklingenhelhet. av ar-
betslösheten bland kassamedlemmar framgår ovanstå-av

diagramende bilagase även 2.

Under den 20-årsperiodensenaste åtskilligahar föränd-
ringar genomförts påverkatkan ha utvecklingensom av
kontantstöden. gällerDet bl.a. förlängningen av er-
sättningstiden från till150 dagar300 450 dagar för

fyllt år januariden55 1 1974personer och rättensom
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fåkassamedlemmar bered-utförsäkringshotade attför
Flertalet deoktober 1983.denskapsarbete 1 av genom-

minskadtillförändringarna lett använd-har dockförda
sänkningenförsäkringen och t.ex.ning KAS som avav

till år juli införandetpensionsáldern den l 1976,65
januari permitte-ungdomslag den 19841 ochlagen omav

ringslöneförordningen januariden 1 1985 begräns-samt
ersättningsdagar i kombinationningen antalet medav

julideltidsarbeteden 1 1987.

fördelning på olika åldersgrupperArbetslöshetens fram-
går diagrammet nedan.av

åldersgrupper årenDiagram Arbetslöshet i olika3.4
1970-1990 .

16-24fx;w N-.2 I ,ica-ändasn- \\;-..- VOr 25-34
x-;-- 5544

35-54årv0 I 1 I I I I r I | 11970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990

värden till förändringarl Justerade med hänsyn tagen
i ägtmetod fr.o.m. 1987m.m. som rum

Källa AKU

framgår diagrammet särskiltharSom ungdomarnasav ovan
varit känslig konjunkturvariationer.arbetslöshet för

år emellertid mins-1984 har deras arbetslöshetFr.o.m.
till följd införandetbl.a.kat ungdomslagav av men
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också på minskadgrund iandel ungdomar arbets-av en
kraften och ett förbättrat arbetsmarknadsläge.

äldres kraftigtarbetslöshet ökade några årDe under
1980-talets första hälft, minskade årsedan t.o.m.men
1989.

i åldern år har haft lägstaPersoner 35-54 den arbets-
lösheten även stabila nivån.och den mest

Arbetssökande vid arbetsförmedlingen 1991mars1

slutet 1991 fanns kvarståendeI 160 000 arbets-av mars
vidsökande utan arbete anmälda arbetsförmedlingen. Det

ökninginnebär jämförtmed tid58 000 med fö-en samma
år.regående 93 de arbetssökande300 utan arbeteav var

kassamedlemmar. arbetslösa lång-deAv 30 000var ca
tidsarbetslösaz. Utöver statistisktde redovisassom

långtidsarbetslösa finns mångadet medsom personer
svårigheter fåatt förankring påfast arbetsmarkna-en

återkommandehar perioderden. oftaDessa arbetslös-av
varvade tillfälligamedhet arbeten ocheller arbets-

marknadspolitiska åtgärder.

Deltidsarbetslösheten

Deltidsarbetslösheten ökathar kraftigtmycket sedan
slutet 1970-talet. är särskilt inomDen utbredd denav
offentliga tjänstesektorn inomoch detaljhandeln. De

deltidsarbetslösa är kvinnor.flesta Till stor delen
också ett glesbygdsproblem.är det

2 långtidsarbetslösaMed varit utan arbeteavses personer som
månaderminst minstungdomar månader.fyrasex
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Utöver de arbetslösa deltidsar-helt fanns det 53 700
betslösa arbetsförmedlingenhos i vilket1991,mars var

vidnärmare än tid föregående år.fler5 000 Avsamma
dessa procent kassamedlemmar. nämnas85 Det kan attvar
inom kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa de del-var
tidsarbetslösa medlemmarna fler än de helt arbetslösa

respektive16 400.500 13

år tillbaka särredovisas deltidsarbetslösaSedan ett
i sökandestatistik. finnskassamedlemmar AMS Det emel-

lertid inga jämförbara siffror påeller säkra omfatt-
ningen deltidsarbetslösheten bakåt i tiden. kanDetav

visst intressedärför ställa denatt AMSvara av av
registrerade deltidsarbetslösheten i relation till re-
dovisningen i antaletAKU undersysselsatta.av

framgår bilaga är antalet undersysselsatta,Som 2av
mindredvs. viljaarbetar än skulledepersoner som

pågöra långtgrund arbetsmarknadsskäl, fler än deav
deltidsarbetslösa. betydligtProblemet kan därför vara

siffrornastörre än deltidsarbetslösheten in-vad för
dikerar. redovisas iAntalet undersysselsatta sedanAKU
år årsmedeltalet1987 och har legat mellan och180 000

sedan dess.220 000

Långtidsarbetslösheten

framgår nedanstående diagram långaökadesom deav ar-
betslöshetstiderna kraftigt några år imycket under
början långtidsar-1980-talet. hög andel deEnav av

äldrebetslösa efter det deatt ut-var personer som -
frånförsäkrats arbetslöshetsförsäkringen ofta lämna--

de gåarbetsmarknaden i pensionför att arbetsmark-av
nadsskäl. möjligheten upphörDen fr.o.m. den l oktober
1991.
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Förutom samhällsekonomiska finnsavsevärda kostnader
tilllångtidsarbetslöshetdet risk leder all-stor att

indivi-varliga ekonomiska försociala och konsekvenser
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna därförden. harDe

utsträckning varit inriktadeår iunder högflertalett
pá arbetslöshetstider.långaatt motverka

Diagram långtidsarbetslös-Relativ arbetslöshet och3.5
årenarbetskraftenandel 1970-het som av

Index.1990.

§

O 707ä&#39;74&#39;75&#39;7b&#39;ab&#39;eä&#39;a&#39;4&#39;â5&#39;$&#39;9b
7173757779e1a3a5a7a9

Källa AMS

inom arbetslöshetsförsäk-Ersättningsvolymer
ringen

början medfördeKonjunkturnedgángen i 1980-talet enav
inomuppgång arbets-kraftig dagarantalet ersattaav

framgår diagramlöshetsförsäkringen nedan.3.6avsom
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arbetslöshets-iersättningsdagarAntalDiagram 3.6
Åren 1980-1990.försäkringen.

Milj.

25

20

Källa AMS

omkringpåersättningsdagarÅren låg antalet1983-1987
fördubbling jämfört medår, änmilj. dvs.24 mer enper

ilágkonjunkturárenjämförelse medockså iår 1980.
ersättnings-antaletfördubbladesbörjan 1970-taletav

ersätt-Utvecklingen antaletår.under dessadagar av
årenkontantstödenförningsdagar kostnaderoch

bilagaframgår 3.1970-1990 av

åretnågon gång underkassamedlemmarÄven antalet som
nivå påfrånarbetslöshetsersättning ökadeerhöll en

genomsnitti 000år till 3371980medlemmar per000182
ersätt-antaletÖkningenårenår 1983-1987.under av

ökningennågot lägre änförhållandevisningstagare var
blevkassamedlemmarersättningsdagar. Deantalet somav

drabbadeslågkonjunkturensenastearbetslösa under den
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således längre arbetslöshetstider än tidigare.av som
tidigare nämnts utgjorde också den höga lång-andelen
tidsarbetslösa allvarligtett problem under år.dessa

genomsnitt uppgickI antalet ersättningsdagar med-per
ilem kassorna till mellan och7 dagar låg-7,3 under

konjunkturen i början pá 1980-talet medan motsvarande
vidtal stannade lågkonjunkturen4-4,8 under början1

1970-talet.av

förbättringTrots i konjunkturen minskandeochen en
iarbetslöshet arbetskraften låghelhet antaletsom

ersättningsdagar påkvar relativt nivåhög årävenen
Under därpå1988. de följande åren sjönk antalet er-

sättningsdagar till milj.drygt 16

ökningklar ersättningsdagarEn antalet kan emeller-av
tid åter noteras fr.o.m. hösten 1990. iDet gäller sär-
skilt hög industrikassorna.grad

Det kontanta arbetsmarknadsstödet i börjanKAS hade
likartad1980-talet utveckling arbetslöshets-av en som

ersättningen. Antalet ersättningsdagar århögstvar
nära milj.1983 med Därefter9 har emellertidantalet

minskat successivt utgjordeoch milj.1,7 ersatta dagar
år 1990. förklaring tillEn minskadeden ersättningsvo-

förlymen hängerKAS bl.a. införandetmedsamman av
ungdomsgarantin, innebar att för ål-KAS storsom en

fölldersgrupp bort.

sitt delbetänkande gjordeI Ds A 19874 A-kassekomittén
bedömningenden att antalet ersättningsdagar under de

årennärmaste skulle komma uppgå tillatt milj.28ca
vid oförändrat konjunkturläge. bedömningen lågI bl.a.
antaganden att arbetslöshetstiderna förväntades bliom
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allt längre samt att allt större del de arbetslö-en av
skulle försäkrade.sa vara

Utvecklingen gick emellertid i riktning. Kon-en annan
junkturläget förbättrades ytterligare långtidsar-och

Vidarebetslösheten minskade. stagnerade utvecklingen
andelen arbetslöshetsförsäkradeav arbetskraften ärav

Ökningen1987. årsmedlemmarantalet i arbetslöshets-av
kassorna upphörde år åren1989. Mellan 1989 och 1990

ikan stället notera minskning.man en svag

3.3 Kostnader och ersättningsnivåer

Under 1970-talet låg utgifterna för kontantstöden vid
arbetslöshet på 10-15 procent den arbetsmarknadspo-av
litiska budgeten. börjanI 1980-talet steg de kraf-av
tigt och har påsedan legat nivå omkring 20-30en pro-

Regeringencent. räknar med att kontantstödens andel av
arbetsmarknadsverkets budget kan komma tillatt öka 36

nästa budgetår.procent

Diagram Kontantstödens3.7 utveckling åren i1974-1990
löpande och fasta priser.

Milikr
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Källa AMS
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i
ökadeDe kostnaderna för arbetslöshetsersättningen un-

der framgår1980-talet ovanstående diagram.av

År låg kassaersättningen på1987 den utbetalade sin
hittills nivå, milj.kr.högsta 7 454,7 Det kontanta
arbetsmarknadsstödet år vidstannade detta 347,4
mi1j.kr. minskadeDärefter den utbetalade kassaersätt-
ningen liksom ersättningsdagar uppgickantalet tilloch

mi1j.kr. år6 Kostnadsutvecklingen556 1990. för kon-
tantstöden framgår bilaga 3.av

utgifternaAtt arbetslöshetsförsäkringenför såökade
kraftigt konjunkturdämpningenunder under 1980-talet
beror på olika Förrad faktorer. det första ären en
ökad andel arbetslösa berättigade tillde ersätt-av nu
ning från arbetslöshetskassorna. förklaring ärEn annan
antalet deltidsarbetslösa ersättning. Vidareuppbärsom
har försäkringsvillkoren väsentligt.förbättrats

priser lågI fasta kassaersättning årutbetald 1990
drygt över års nivå,198080 procent medan antalet er-
sättningsdagar lågendast drygt procent högre.50

årets budgetpropositionI statsbi-har kostnaderna för
draget till arbetslöshetsförsäkringen beräknats till

mi1j.kr. finansieringsavgiften.11 346 efter föravdrag
Beräkningen påbygger antaganden att arbetslöshetenom
bland budgetåretkassamedlemmar under 199192 kommer
att ersättningsdagarmotsvara år7,3 medlem ochper
samt genomsnittligtatt den dagpenningenutbetalade

ligga påkommer att kr.460ca
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ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGENFINANSIERINGEN AV4
FÖRE An 1909

historikKort4.1

tidigare betänkandenI statsunderstödd arbetslös-om en
hetsförsäkring, bl.a. KSA-utredningen SOU 197142,

ff. ALF-utredningenoch68 SOU 197845, hars. man
utförligt redogjort frågansför behandling utred-av
ningar regeringoch riksdag.och Senast har A-
kassekommittén i sitt delbetänkande Ds 19874A be-
skrivit historiskaden bakgrunden årfr.o.m. 1935.

utredningDenna tar därför någraendast ihuvuddragupp
utvecklingen försäkringen.av

frivilligaDen statsunderstödda arbetslöshetsförsäk-
ringen infördes år 1935 tillutvecklades börjansom en
inte i den takt hade förväntat. Först undersom man
1940-talet bildades ett större antal kassor för privat-
anställda arbetare tjänstemän.och Kassor för offent-
liganställda, de tjänstemannagrupper,flesta akademiker

företagareoch bildades inte förrän under 1960-talet
ioch början 1970-talet.av

Det första statsbidraget täckte omkring tredjedelen av
försäkringsersättningen. Kassorna försvarade resteran-

två tredjedelar.de Medlemsavgifter, fonder avsat-som
vidtes kassornas tillkomst de fackliga organisatio-av

startfonder samt räntor domineran-nerna den heltvar
inkomstkällande för arbetslöshetskassorna tillfram

mitten 1950-talet.av

På förslag års1960 arbetslöshetsutredning infördesav
statsbidragsystemett omfattade proportionellsom en

del och progressiv del. progressivaDen delenen var
tillknuten antalet ersättningsdagar infördesoch i



47

åstadkomma utjämningsyfte att medlemsavgifterna.en av
Statsbidraget till årsvis ibetalades ut kassorna
efterskott.

tillstatsbidragen arbetslöshetsförsäkringen bekostades
till år överfram Statsbidragets1974 statsbudgeten.

ersättningen då stigit tillandel tvåhade närmareav
tredjedelar.

KSA-utredningen, sittavlämnade betänkande 1971,som
ligger till för försäkringgrund nuvarande och det kon-

Utredningenarbetsmarknadsstödet.tanta föreslog bl.a.
arbetslöshetsförsäkringen delvis finansierasatt skulle

arbetsgivaravgifter.genom

förbättringar i statsbidraget infördes år 1974De som
på KSA-utredningens innebargrundval förslag bl.a.av

statsbidragets förandel kostnaderna arbetslös-att av
hetsersättningen från omkring tilllökade procent65 ca

procent.77

KSA-utredningens genomförande statsbidrags-Efter har
gånger.bestämmelserna förändrats flera

Tidigare bestämmelser4.2

lämnade finansieringenredogörelse förNedan statensav
försäkringen,för arbetsgivaravgifter,kostnader stats-

konstruktion,bidragets medlemsavgifter arbetslös-och
fonder de bestämmelserhetskassornas gälldeavser som

infördes.regelsystemet Uppgifternainnan det ärnya
huvudsakligen frånhämtade A-kassekommitténs betänkan-
den.
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Finansieringen4.2.1 statens kostnaderav

förKostnaderna kontantstöd utbildningsbidragoch be-
delvisstreds över statsbudgeten, delvis med arbetsgi-

varavgifter gälldesamt vad arbetslöshetsförsákringen
tilläven avgifterdel med från medlemmarna ochen av-

kastning från fonderade medel.

åren finansieradesUnder 1983-1988 65 procent stats-av
bidraget till arbetslöshetsersättningen arbetsgi-med
varavgifter. Resterande finansierades35 procent över

påett anslag statsbudgeten.

År 1988 mi1j.kr.utbetalades i6 714 arbetslöshetser-
sättning. Statsbidragets härav uppgickandel till i ge-

inomsnitt procent.94

Arbetsmarknadsavgiften4.2.2

avgift arbetsgivarnaDen erlägger för finansie-attsom
statsbidraget till arbetslöshetsförsäkringen benämnsra

arbetsmarknadsavgift. enligterläggsDenna lagen
socialavgifter.1981691 om

Arbetsgivaravgifter infördes i samband med den reform
iträdde årkraft 1974 för finansieraatt arbets-som

löshetsskyddet. Avgifterna användes för vissatt täcka
del det kontanta arbetsmarknadsstödet samt delarav av
grundbidraget progressivbidragetoch till arbetslös-
hetskassorna. Arbetsgivaravgiften till arbetslöshetser-
sättningen arbetsgivarenstillsattes 0,4 procent av
lönesumma.

Arbetsgivaravgifterna tillfördes fond, arbetslös-en
hetsfonden, förvaltades riksförsäkringsverket.som av
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vilkenår liksomFonden fond överupplöstes 1981, den
yrkesinriktadearbetsmarknadsutbildningen och den reha-

biliteringen finansierades. båda fonderna ersattesDe
finansieringenriksgäldskontoret ochett konto hosav

ändamåldessa slogsav samman.

Fördelningen avgiftsmedel och budgetmedel beslu-mellan
inte skjutasriksdagen. därförtades Medel kundeav

till från inkomsterna lägreblev ellerstatsbudgeten om
från avgifts-utgifterna överskottän beräknat.högre

inte utnyttjas i ställetmedlen utan komkunde heller
att fonderas.

arbetslöshetsersättningenförandel kostnadernaDen av
höjdes årarbetsgivaravgifterskulle täckas medsom

Arbetsmarknadsavgiftenfrån till1983 procent.55 65
finansierade föräven kostnaderna KAS,procent65 av

permitte-utbildningsbidragen statsbidragen tilloch
ringslöneersättningen.

Arbetsmarknadsavgiften uppgick är till1988 2,16 pro-
lönesumman.cent av

statsbidragen till arbetslöshetskassorna4.2.3

Enligt i förordningenbestämmelser 1982434 stats-om
bidrag till lämnadeserkända arbetslöshetskassor stats-
bidrag i enlighetersättningför medutgetts ALF-som

i progressivbidrag. Bi-grundbidraglagen form ochav
kalenderår.beräknades fördragen

Grundbidrag den utbetaladelämnades med procent80 av
dagpenningen.
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procentuellProgressivbidrag lämnades med andelen av
utbetalade dagpenningenden efter avdrag grundbidra-av

utgick enligtget. Procentandelen stigande skalaen
genomsnittligaefter det ersättningsdagarantalet per

år imedlem och kassan. Sammantaget kunde grund- och
progressivbidrag lämnas med högst 98 procent utbe-av

ersättning.tald

det beräknade statsbidragetAv till kassorna utbetala-
des á90 procent konto varje månad. det fannsom sär-
skilda fickskäl AMS betala statsbidragut á konto även
vid tidpunkter.andra Beräkning slutregleringoch av
statsbidraget skedde gång år varjeefter verk-en per
samhetsår. Från slutligadet statsbidraget avräknades
de á konto-utbetalningar skatteinbetalningaroch som

gjortshade året.under

Vid á konto-utbetalningarna tillämpades förenkladen
metod för beräkning statsbidraget. För den prelimi-av
nära beräkningen utgick från bidragets procentuellaman

istorlek kassan under närmast föregående verksamhets-
år. på90 procent det detta sätt framräknade bi-av
dragsbeloppet minus skatt tillutbetalades kassan á
konto.

Arbetslöshetskassorna varje månadskulle redovisa den
ekonomiska tillverksamheten FramställningenAMS. om
á-kontoutbetalning inbetalningoch in-skatt skulleav
nehålla uppgifter dagpenning, ersättningsda-antalom

bruttoersättning, påavdrag överförsäk-grundgar, av
ring pension,och skattepliktig ersättning, skatteav-
drag samt utbetald ersättning.
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Medlemsavgifter4.2.4

Enligt arbetslöshetsförsäkringlagen skall erkändom en
arbetslöshetskassa medlemsavgifter.ta ut fasta Dessa

enligt tidigare såskulle den lydelsen vara54 §av
ibestämda föreningatt de förmed andra verksamheten

inkomster får förslå tillavsedda betalningantagas av
ersättningar, förvaltningskostnaderutfästa övrigaoch

åliggande utgifter föreskriven fondbild-kassan samt
ning.

otillräckligamedel fickkassans kassan beslutaOm var
särskild uttaxering.om

År betalade i1988 medlemmarna arbetslöshetskassorna en
varieradeavgift månad.mellan och kr.8 61som per

fick vissa administrationsav-Härutöver kassorna ta ut
enskiltgifter anslutna medlemmar.av

i medlemsavgifternasVariationerna storlek berodde hu-
vudsakligen pá skillnader i fondavkastning och fonde-

påringskrav skillnader isamt förvaltnings-kassornas
Skillnader ikostnader. arbetslöshet dagpenningoch ha-
iminskat pábetydelse grundde att kostnaderna förav

arbetslöshetsersättningen i allt högre utsträckning
kommit täckas statsbidrag.hade att genom

Arbetslöshetskassornas fonder4.2.5

statsunderstödda började viddenAlltsedan verksamheten
skyldiga1930-talet kassorna avsättamitten attav var

till till uppgiftfonder. hade attmedel Dessa

säkerställa likvidaatt kassan hade medel föro
utbetalningar,sina
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möjliggöra tidsmässig utjämning de ekonomis-o en av
ka krav ställdes på påkassan grund änd-som av
ringar i arbetslösheten, samt

vilken avgifterna kundeo vara en reserv ut-genom
jämnas årmellan hög lågmed och arbetslöshet.

Enligt tidigareden lydelsen ALF-lagen56 § skulleav
arbetslöshetskassa såsom tillgångar,fond avsättaen

motsvarande minstmedlem räknat förvalt-per summan av
ningskostnader medlem under sistförflutnadet rä-per
kenskapsåret tredjedeloch det genomsnittligaen av er-
sättningsbelopp kassan utgivit ersättningsdag ochper
medlem sistförflutnaunder det räkenskapsåret, efter

preliminäravdrag för skatt, multiplicerat med det ge-
nomsnittliga antalet ersättningsdagar medlem underper
de fem åren.senaste

överskott på verksamheten tillförasskulle fonden. Fon-
fickden iendast anspråktas i mån inkoms-den kassans
inteter förslog till täckande kassans löpande ut-av

gifter.

Även placeringen fondmedel ireglerades ALF-lagenav
57 §.

Fonderingskravet kom att sänkas successivt årensunder
lopp. När de första erkända arbetslöshetskassorna bil-
dades krävdes fond motsvarade ungefär gångertreen som
ársinkomsten medlemsavgifter statsbidrag iochav en
kassa.

På mindre kassor ställdes ännu högre fonderingskrav.
Under 1970-talet sänktes i två olikakraven omgångar.
Efter ytterligare sänkning i början 1980-taleten av
motsvarade fonderingskravet månadersknappt tre utgif-
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ter i kassa.en

Arbetslöshetskassornas fonder uppgick den december31
1988 till totalt mi1j.kr.2 394,8 störstaDen fonden
uppgick till mi1j.kr. minsta340,7 och tillden 1,4
milj.kr. Även beräknade varierademedlem fondernaper
kraftigt.

Huvuddelen de tillgångarnasammanlagda utgjordesav av
fordringar hos banker och kontanter 42,5 % samt ute-
stående fordringar såsom statsbidrag, avgifter m.m.
42,3 %.

ändradeDe regler statsbidrag trädde iom m.m. som
kraft januariden innebar1 1989 att arbetslöshetskas-

inte längre fick avsätta tillsorna medel särskilda
fonder. Fonderna skulle utjämningmotverka avgif-en av
terna. upplöstesDe årunder 1989.

Fondupplösningen genomfördes själva ikassornaav en-
lighet imed förslag regeringens proposition
198788114. tillföllFonderna den intresse-eller de
organisationer tagit initiativ till kassans bildan-som
de.
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FINANSIERINGSBYBTEHBTNYADET5

Bakgrund5.1

regeringen tillkallabeslötnovember 1985 att sär-I en
vissa frågorskild förutredare att utreda rörande ar-

betslöshetsförsäkringen. Utredningen antog namnet A-
kassekommittén tvåoch utkom betänkandenmed
Ds och 198756.A 19874 SOU

i regeringensFörslagen proposition prop.
till sig på198788114, stor del grundar A-kasse-som

kommitténs liggerbetänkanden, till förgrund den re-
formering finansieringenregelsystemet förav av ar-
betslöshetsförsäkringen januarigenomfördes den 1som
1989.

innebarReformen bl.a. att förskotterarstaten numera
viss del arbetslöshetsersättningen till arbetslös-av

Statsbidraget, intehetskassorna. till någon delsom
bekostas över i direktstatsbudgeten, betalas ut sam-

utbetalningen ersättningen.band med Ersättningenav
finansieras arbetsgivaravgifter arbetsmarknads-genom
avgiften medlemsavgifter finansierings-samt genom
bidrag. ändrade statsbidragreglerna förDe medförde

påatt kravet kassorna och deras medlemmar att fondera
medel för stigandeatt möta arbetslöshet kunde tas
bort.

Arbetslöshetskassorna ålagts in visshar att betala en
ersättningdel utbetald till i finan-staten formav av

sieringsbidrag. Varje vidarekassa skall betala ut-en
jämningsavgift åstadkommaskall användas för attsom en
utjämning skillnaderna i medlemsavgifter mellan deav
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olika kassorna. Arbetslöshetskassornas administration
finansieras liksom tidigare med enbart medlemsavgifter.

grundläggandeDe bestämmelserna avgifter och uttax-om
ering till arbetslöshetsförsäkringen återfinns i
54-56 ALF-lagen. finns§§ I bestämmelser57 § finan-om
sieringsbidrag. bestämmelserDessa kompletteras med
närmare iregler ALF-förordningen.

5.2 ordningNuvarande

Finansiering5.2.1 statens kostnaderav

Några utgångspunkter

När arbetslöshetskassorna tidigare erhöll statsbidrag
till arbetslöshetsersättningen finansierades tilldetta

procent med medel anvisades35 över statsbudgetensom
tilloch 65 arbetsgivaravgift.procent med Fördel-en

ningen mellan anslags- avgiftsmedel,och den s.k. för-
delningsnyckeln, fastställdes riksdagen.av

lågVid arbetslöshet bland kassamedlemmar behövde inte
samtliga de medel inbetalades arbetsmark-som genom
nadsavgiften utnyttjas utan del kom att fonderas.en
Vid hög arbetslöshet förhållandetblev det motsatta.

att den fördelningsnyckelns.k.Genom fast kundevar
inte eventuell brist pá arbetsgivaravgiftsmedelen kom-

tillskottmotsvarande anslagsmedel.penseras genom av

Kostnadsutvecklingen för statsbidraget till arbetslös-
hetsförsäkringen årunder ett påantal 1980-talet ledde
till arbetsmarknadsavgiftenatt fick höjas vid flera
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tillfällen. avgiftsmedelInflytande ändå intetäckte
löpande utgifter. fickMedel då lånas från in-andra
komsttitlar för att klara utbetalningsbehoven.

Föredragande statsrådet uttalade prop. 1987882114
sin mening b1.a. att borde försöka finnasom man en

enklare och lätthanterligi finansieringsmodell.mer Hon
ansåg vidare att ett nytt system borde påbygga atti
varje utgiftsslag finansierasskulle bara källa.i ur en

e Dessutom borde gälla att de påverkadeskostnader somi
förhållandenmest påparterna arbetsmarknadenav som

rådde över finansierasborde arbetsmarknadsavgif-genom
ter. Statsrådet ansåg även överskottsmedelatt borde
behållas inom försystemet utnyttjasatt kunna vid pe-
rioder med ökade utbetalningar. Till systemet borde
också knytas rörlig kredit högst mi1j.kr.1 000en om

fåborde utnyttjas när befintliga intemedel räcktesom
för täcka utgifterna.att

gällande bestämmelsernu

Kostnaderna för arbetslöshetsersättningen finansieras
inte till någon del anslagsmedelnumera medutanav ar-

betsgivaravgifter arbetsmarknadsavgiften till den del
intedet inkomstertäcks från medlemsavgifterav genom

finansieringsbidrag från arbetslöshetskassorna.

Bestämmelserna arbetsmarknadsavgifter återfinns iom 4
kap. lagen7 § 1981691 socialavgifter. Avgiftenom
utgår för närvarande med 2,16 lönesumman.procent av

juliFr.o.m. den 1 1992 kommer avgiften tillatt sänkas
2,12 periodenprocent. Under juli1 1993 junit.o.m. 30
1994 avgiftenär 2,08 juliprocent. denFr.o.m. 19941
sänks avgiften till 2,04 lönesumman.procent av
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Kassornas finansieringsbidrag regleras bestämmel-genom
i 57 ALF-lagenser § ALF-förordningenoch 9-12 samt

22 §§.

Bestämmelserna innebär att arbetslöshetskassa fören
varje medlem, fanns i kassan vid utgången detsom av
senast förflutna verksamhetsåret, finansieringför av
kostnaderna för utbetalade arbetslöshetsersättningar
skall betala ett belopp motsvarar 35 procent densom av
under det löpande verksamhetsåret genomsnittligt utbe-
talade dagpenningen i finansieringsavgift.kassan

Enligt ALF-förordningen skall tolftedel beloppeten av
betalas in varje månad. skall uppgiftAMS lämna om
storleken avgifterde kassan skall betala vidav som
varje betalningstillfälle.

Kostnaderna för arbetslöshetsersättningen uppgick till
6 milj.kr.054 med avdrag för finansieringsavgiften un-

årder 1990. Enligt årets budgetproposition beräknas
motsvarande kostnader uppgå till milj.kr.ll 346 under
budgetåret 199192. Beräkningen påbygger bedömningen
att arbetslösheten bland imedlemmarna kassorna kommer
att motsvara dagar7,3 årmedlem och samt att denper
genomsnittligt utbetalade dagpenningen kommer uppgåatt
till kr.460ca

Bidraget till permitteringslöneersättningen finansieras
helt arbetsgivaravgiftergenom sedan juliden 1 1988.
statens kostnader för utbildningsbidragenKAS och vid
arbetsmarknadsutbildning yrkesinriktadoch rehabilite-
ring finansieras helt över påanslag statsbudgeten
t.o.m. budgetåret Därefter199091. liksomkommer KAS
utbildningsbidrag avseende uppfyller med-personer som
lems- arbetsvillkorenoch i ALF-lagen finansierasatt

arbetsmarknadsavgiften.genom
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statsbidrag5.2.2

utgångspunkterNågra

tidigare statsbidragerhöll dettaNär kassorna var upp-
två grundbidragi delar; dels meddelat ett utgavssom

dagpenningen, delsprocent den utbetalade ett80 av
progressivbidrag med procentuell andelutgavssom en

till ersättningsdagar,knuten antalet dvs. ar-som var
omfattning. Statsbidragetbetslöshetens beräknades per

statsbidra-kalenderår och det beräknadeprocent90 av
månadsvis Slutregleringbetalades á konto. sked-get ut

gång år.de en per

krångligt.statsbidragssystem ansågs onödigtDetta Sys-
slutregleringkonto-utbetalningartemet med å och en

gång året ekonomiska förproblemskapade dessutomom
liggamånga intekassor. Flera kassor klarade attav

fråga inteute med de belopp det med ut-var om, ens
nyttjande befintliga fondmedel. För kassornaattav

sina utbetalningar gjordeskulle kunna klara extraAMS
konto-inbetalningar. Nivån på statsbidragetá byggde

delvis på omfattning iarbetslöshetens Förstkassa.en
verksamhetsåret gått tillnär ända kunde denna fast-

slutliga statsbidragetställas och det beräknas.

reformering bidragssystemsyftet med detta varen av
ändamålsenligt ekonomisktdärför att skapa ett sys-mer

utgångspunkttem för arbetslöshetskassorna. attEn var
inte ingå ikassornas fonder längre skulle systemet. En

statsbidraget definitivtborde såatt attannan vara
ej någon slutreglering ibehövdesdet efterhand. Ett

bidragssystem fick inte innebäranytt heller änannat
marginella kostnadsökningar för staten.
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gällande bestämmelserNu

statsbidrag tillBestämmelserna arbetslöshetskassor-om
återfinns i ALF-förordningen.5-8 §§na

finns inte någon kopplinglängreDet mellan kas-numera
ersättningkostnader för arbetslöshe-utbetald ochsans

omfattning.tens

statsbidraget till ibetalar utAMS kassan omedelbar
anslutning till utbetalning ersättningen.kassans av

utbetalningenVid hålla inne såskall AMS stor del av
statsbidraget motsvarar det skatteavdrag skallsom som

på ersättning.göras utbetald rekvirerar erforder-AMS
liga för utbetalning statsbidrag frånmedel RFV.av

denna reform kunde systemet med á konto-utbetal-Genom
statsbidraget inteningar upphöra längreoch behöver

i Sådan regleringefterhand. kan dock undan-regleras
tagsvis felaktigtförekomma när kassa betalat uten er-
sättning inte berättigar till statsbidrag.som

Medlemsavgifter5.2.3

utgångspunkterNågra

Medlemsavgifternas tidigarebestämdesstorlek radav en
dagpenningensolika faktorer storlek, arbetslöshe-som

omfattning, fonderingskrav förvaltningskostna-ochtens
varieradeMedlemsavgifterna kraftigt olikamellander.

kassor.

propositioneni iEnligt uttalande borde försäk-en-
inte enskildes bidrag tillring karaktärdenna denav -

försäkringen utifrån riskenbestämmas behövaatt ta
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avgiftens0 anspråk. stor-försäkringen stället bordeI1
ersättningtill medlemmen kanknytas denlek sommer

Enligtpåräkna vid arbetslöshet. departe-eventuell
medlemsavgifter därförförmentschefen borde systemet

återspeglades iprincipså bättredennaattreformeras
medlemsavgiften.nivån på

regeringensitidigare innebar förslagennämntsSom
fonderingskravetproposition avskaffas samtskulleatt

ersättningen.utgåstatsbidrag förskulle hela Ge-att
medlemsavgifternastvå ändringar påverkasdessanom

ersättningens nivåi denendaststorlek stort sett av
dagpenningen förvaltningskostna-genomsnittliga samt

derna.

uppnåhärigenomansågs skulle kunnaDet att enman
koppling till ersättning förväntaskundebättre den som

också avgiften skullevid arbetslöshet, att kunnamen
rationaliseringar effektivise-hållas ochgenomnere

sistnämndaförvaltningen.ringar Detden egnaav
statsråd,enligt föredragande kunna motverkasskulle,

föreslagitA-kassekommittén lämnadesåsom ettom man
förvaltningsbidrag utbetaldmed bestämt beloppett per
ersättningsdag.

i propositionenEnligt borde medlemmarnasförslaget
arbetslöshetsersättningenförkostnadernaandel upp-av

gå till belopp motsvarade procent denett 35 avsom
dagpenningen år.genomsnittliga medlem ochper

vidareStatsrådet ansåg angelägetatt det attvar
medlemsavgifterskillnaderna iutjämna del somaven

variationer förvaltningskostnadernaiföranledda avvar
propositionen därföri olika föreslogsde kassorna. I

utjämningsavgift medlemskulleatt ta ut som perenman
samtligaår förmotsvarade procent den kassoroch 3 av
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gällande dagpenningen.högsta skulleInflutna medel
fördelas till särskilt hög arbetslöshetkassor med
eller lågt avgift.med antal högmedlemmar och

propositionen vidare iI föreslogs att kassorna den
fasta avgiften för enskilt fåansluta medlemmar skulle
möjlighet inkludera täckteatt ett belopp merkost-som
nader för medlemsadministrationen. Tidigare hade kas-

i enligheträtt regeringenbeslutatt med tasorna av
särskilda administrations-,ut aviserings-, påminnelse-

och uppläggningsavgifter sådana medlemmar.av

Departementschefen betonade skulle gällaatt det endast
intemerkostnader samtliga administrationskostnaderoch
enskiltför fickhade anslutna medlemmar. Detsom man

inte fråga servicenivå eller omkostnadervara om en av
större omfattning än förvad erfordrades deattsom ge
enskilt övriga likvärdiganslutna med medlemmaren ser-
vice. måste i rimligstå proportionBeloppet därför
till utgifter administrationenkassornas för de kol-av
lektivt anslutna medlemmarna.

gällande bestämmelserNu

Medlemsavgifter

enligtarbetslöshetskassaEn skall ALF-lagen ta ut54 §
medlemsavgifter.fasta såskall bestämda attDessa vara

i föreningde inkomster fårmed förslá tillandra antas
betalning förvaltning övriga utgifterkassans ochav

betalningsskyldighetsamt den enligtkassan harsom
inbetalning finansieringsavgift57 dvs.§, och ut-av

jämningsavgift.
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medlemsavgif-erlagdatill kassornauppgick denÅr 1989
Avgif-ársmedlem.kr.genomsnitt 19506i pertillten

medlemkr.och 48l2811878 permellanvarieradeterna
bilaga 5.seolika kassornai de

i fastafår denkassanmedlemenskilt anslutenAv en
täckerbeloppettta utdessutommedlemsavgiften som

medlemska-föradministrationskostnaderskäliga extra
pet.

otillräckligatillgångar ärarbetslöshetskassasOm en
får beslutakassanbehöriga utövandeverksamhetensför

ejstadgarnahinder attuttaxeringsärskild utan avom
Särskildgodkännas AMS.skallBeslutetdet. avmedger
ALF-lag-i fall 55 §annatfår ejuttaxering äga rum

en.

Storlekenregistreras hos AMS.Medlemsavgiften avskall
till ochkassanerläggasavgifter skallfastade som

i kas-skallerläggandeavgifternasordningen för anges
enligt ALF-lagen.stadgarsans

utjämningsavgifterFinansierings- och

inbetalningararbetslöshetskassornasBestämmelserna om
innebär atti ALF-lagen. Deåterfinnstill 57 §staten

i kas-varje fannsmedlemförarbetslöshetskassa somen
verksamhets-förflutnautgången senastvid detavsan

betalatill skallåret staten

utbetaladeförkostnadfinansiering statensför1. av
motsvarararbetslöshetsersättningar beloppett som

verksamhetsåretlöpandedetunderdenprocent35 av
idagpenningen kassangenomsnittligt utbetalade

finansieringsavgift och
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finansieringför för2. ett kassorna gemensamt ut-av
jämningsbidrag ett belopp motsvarar tre procentsom

gällande högsta dagpenning utjämningsavgift.av

Konstruktionen finansieringsbidraget innebärav att en
arbetslöshetskassa innan den fastställer medlemsav--
giften för det kommande verksamhetsåret måste göra-
ett antagande den genomsnittliga dagpenningen inomom

områdedet kassan verkar löneutvecklingenoch för vuxna
inomarbetare egentlig industri ligger till grundsom

uppräkningenför högsta dagpenning.av

9-12 samt ALF-förordningenI 22 finns§§ närmare be-
stämmelser tidb1.a. och sätt för betalningarna.om

Finansieringsavgiften skall betalas arbetslöshets-av
varje månadkassorna med ett belopp medlemsom per

motsvarar 35 procent den gångnaunder månadendenav
genomsnittligt utbetalade dagpenningen delat med tolv.

Utjämningsavgiften skall betalas kassorna före ut-av
gången januari varje år.av

lämnaskall uppgiftAMS storleken avgifterdeom av som
skall vidbetala varjekassan betalningstillfälle och

avgifterna skall betalas insättning pá postgiro-genom
bestämmer.konto AMSsom

Utjämningsbidrag5.2.4

från utjämningsavgiftenBidrag iregleras ALF-förord-
ningen 13-17 och §§ till22 och lämnas arbetslös-en
hetskassa
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dels1. arbetslösheten för kassans medlemmar, räk-om
inad utbetalade ersättningsdagar medlem ochper

år, med än tio överstegprocent genomsnittetmer
samtligaför erkända arbetslöshetskassor under det

verksamhetsåret,senaste

dels vidkassan utgången2. det förflutnasenastom av
verksamhetsåret hade färre än medlemmar10 000 och

medlemsavgift översteg 70 procent denen som av
gällande högsta dagpenningen enligt ALF-lagen.

Bidrag lämnas enligt visst13 med§ 1 ett belopp för
varje medlem ifanns vid utgångenkassan detsom av se-

förflutnanast verksamhetsåret. Beloppet tvåmotsvarar
procent den gällande högsta dagpenningen enligtav

multipliceratALF-lagen med den del antalet ersätt-av
ningsdagar imedlem kassan under det för-senastper
flutna verksamhetsåret, med tioän procentsom mer
överstiger fördet samtliga kassor genomsnittliga anta-

ersåttningsdagarlet medlem.per

Bidrag enligt lämnas13 skillnaden§ 2 med hälften av
mellan 70 procent den gällande högsta dagpenningenav

verkligaoch kassans kostnad medlem under detper se-
nast förflutna verksamhetsåret.

inbetalade utjämningsavgifterOm inte uppgår till vad
lämnas i utjämningsbidrag,skall bidragetskallsom

minskas med procentandel likaär stor för samt-en som
liga bidragsberättigade arbetslöshetskassor.

det beloppOm för visstett verksamhetsår ilämnassom
utjämningsbidrag understiger åretde för erlagda utjäm-
ningsavgifterna, skall överskottet återbetalas till ar-
betslöshetskassorna i förhållande inbetaladetill av-
gifter.
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År 1989 uppgick den utjåmningsavgiftensammanlagda till
milj.kr.47,7 áterbetaladesdärav milj.kr. till16,9

kassorna. kassor erhöll utjämningsbidrag enligt22
ALF-förordningen sammanlagt mi1j.kr.13 § 1 med 27,1
och kassor utjåmningsbidragdessa erhöll ävensex av
enligt med milj,kr. bilagorna13 § 2 sammanlagt 3,7 se
7 A och B.7

5.2.5 Arbetslöshetskassornas fria kapitaleget

tidigaresom nämnts medförde ändradede reglerna för
statsbidrag påkravetatt kassorna och deras medlemmar
att fondera för stigandemedel mötaatt arbetslöshet
kunde befintligatas bort. fondernaDe avvecklades.

Någon fondbildning inte tillåten.är propositionenIny
uttalades emellertid visst mindre kapitalatt ett borde

finnaskunna hos kassorna inteför dessaatt helt skul-
le sakna likvida medel för täcka löpandeatt förvalt-
ningskostnader investeringar.och

Enligt inkomster56 ALF-lagen inteskall§ harsom an-
vänts för löpande utgifter verksamhetsåretunder använ-

sådanadas för utgifter följande verksamhetsår. Det
fria kapitalet i får intekassa överstigadockegna en

50 kr. medlem.per

bestämmelseDenna kritiseratshar arbetslöshetskas-av
på grund att den utformats hånsynstagandeutansorna av

till dagpenning- respektive kostnadsutveckling.

På grundval förslag arbetsgruppen för översynav av av
föreningsrättsligade ibestämmelserna ALF-lagen

Ds ändras på199066 lagen denna punkt fr.o.m. den 1
januari 1992.
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friaarbetslöshetskassas egetinnebärÄndringen att en
påhögsta belopp kr.i för 50kapital stället ett per-

överstiga motsvararinte får beloppett 15medlem som-
vid utgång-dagpenning gälldehögstadenprocent somav

verksamhetsåret.förflutnadet senasten av

fritt kapi-År dagpenning kr. Egethögsta1989 450var
enligt bestämmelsen haberäknat dental skulle nya --

år tilluppgått till ochkr. medlem 19906750 per
årkr.7425 1991.

in-År fria kapitalet iuppgick kassorna1989 det egna
milj.kr.klusive årets till sammanlagtöverskott 245,8

årsmedlem. Belop-till i genomsnitt kr.eller 6890 per
i olikavarierade deoch kr.pet mellan kr. 45765050

bilagakassorna se 5.

Utbetalningssystemet5.2.6

enlighetijuni riksdagen medbeslut1988 fattadeDen 8
innebari proposition bl.a.förslagen 1987881l4 som

arbetslöshetsersättningenatt hela den utbetalade
statsbidragetstatsbidragtäckas och attskulle av

ersättningen.samtidigt medskulle betalas ut

emellertid regeringen åti april uppdrog AMSRedan 1988
i samråd statskontoret samt efteratt med RRV,RFV,

principlösningtillsamråd förslagmed utarbeta ettSO
rutinergällde förvad

till arbetslöshets-utbetalning statsbidragavo
kassorna,
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redovisning inbetalningoch till skattemyndig-o
heterna påden utbetald ersättning belöpandeav
skatten,

inbetalning till finansieringsavgiftenstaten0 av
utjämningsavgiften,och

återbetalning till staten statsbidrago harav som
utgått felaktigt.

Vidare skulle redovisaAMS förslag till hur utbetal-
ningen den statliga permitteringslöneersättningenav
till utbetalningsinstituten skulle kunna samtidigtske

instituten betalar ersättning.utsom

förslag tillEtt principlösning överlämnades till rege-
ringen juniden 15 1988 fickoch AMS i uppdragsenare

i huvudsakligatt överensstämmelse med det överlämnade
vidtaförslaget åtgärderde krävdes för finan-attsom

sieringssystemet skulle fungera fr.o.m. janauriden 1
1989.

samråd tidigaremedI nämnda myndigheter och SO fort-
arbetetsatte påmed olikaatt sätt förbereda genomfö-

randet det Pâsystemet. grund tidav den kortanya av
tillstod förfogande förutsättningarnasom var en av

för genomförandet existerandeatt ADB-system kunde ut-
nyttjas utan alltför förändringar.stora

förutsättning förEn att klara överföringenannan av
statsbidraget upprätthållaoch nödvändig kontroll var

utbetalningatt kassornas ersättning samordnadesav
tidsmässigt samt ersättningsutbetalningarnaatt skedde
via enda betalningsförmedlare.en
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utbetalningssystemSparbankernas bedömdesSUS vara
existerande utbetalningssystemendadet fyllde desom

ställas samtligakrav skulle komma att och kas-nya som
måste inlemmasdärför i SUS-systemet.sor

tecknade ett ramavtal med utbetal-SO Spara Nova AB om
ning arbetslöshetsersättning Sparbakernas Ut-av genom
betalningssystem VarjeSUS. arbetslöshetskassa har

tecknat separata avtal med Spara Nova ABsenare anpas-
till respektivesade kassa.

Inkomsttitel m.m.

särskild inkomsttitel disponeras1261En RFVsom av
upprättats arbetslöshetsförsäkringenhar föroch AMS

permitteringslöneersättningen.och

på inkomsttitelnInkomster

Arbetsgivaravgifter disponeras1. RFVav
Finansieringsavgifter disponeras AMS2. av
Utjämningsavgifter disponeras AMS3. av

på riksgäldskon-Räntor hos4.
disponerastoret placerade medel RFVav

Utgifterna pá undertitlar på inkomst-bokföres separata
titeln

Statsbidrag till arbetslös-5.
disponerashetskassorna AMSav

Utjämningsbidrag disponeras6. AMSav
Permitteringslöneersättning disponeras7. AMSav
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Vidare finns undertitlar för utjämning regleringoch

8. Reglering till fond disponerasm.m. RFVav
9. Av rekvireradeAMS medel disponeras AMSav

RFV bokför influtna arbetsmarknadsavgifter på inkomst-
titeln 1.

gångEn månad överför rekvisitionRFV efterper från
AMS frånmedel inkomsttiteln till8 AMS bokförsom
överföringen under särskild inkomsttitel Över-9.en
föringen förskott för utbetalning statsbidragavser av
för arbetslöshetsförsäkringen med avdrag för finansie-
ringsavgifter permitteringslöneersättningen.samt
RFV reglerar underskottöverskott riksgälds-gentemot
kontoret två gånger månad.per

Överskottet på inbetalda arbetsmarknadsavgifter över-
förs tillRFV särskiltett riksgäldskonto-konto hosav
ret 8.

Till postgiro influtnaAMS finansierings- utjäm-och
ningsavgifter påbokföres särskilda undertitlar 2 och

på inkomsttiteln.3

Även räntor på riksgäldskontorethos placerade medel
bokföres under särskild inkomsttitel 4.en

Kontot riksgäldskontoret,hos benämns arbetsmark-som
nadsfonden, inrättatär i enlighet med ett regeringsbe-
slut den december22 1988 disposition medel förom av
statsbidrag till arbetslöshetsförsäkringen fi-förm.m.
nansieringen arbetslöshetsförsäkringen permitte-ochav
ringslöneersättningen m.m.
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frånarbetsmarknadsavgifter in-tillförs medelKontot
enligtarbetsgivaravgifter lagen 1981691flytande om

på belöpande räntorsocialavgifter medel ochoch dessa
avkastning.annan

kredit är förenadrörlig högst kr.000 0001 000En om
kontot.med

Arbetsmarknadsavgifter tillkomstensedan dethar av nya
statsbidragssystemet influtit änhögre beloppmed ett

utbetalning statsbidragrekvirerade förmedelAMS avav
till arbetslöshetsersättningen därförFonden harm.m.
vuxit uppgick tilloch den 199131 mars

milj.kr.15 572,9

år visadeArbetsmarknadsfonden, fram t.o.m. 1988som
på följande sättett underskott, utvecklats efterhar

januariden l 1989

halvåret överskott mi1j.krFörsta 1989 3 689,1
Andra --1989 3 523,9
Första --3 132,01990
Andra --360,01990 3

relativt årtvåöverskotten hängerstora under dessaDe
naturligtvis lågamed den arbetslösheten undersamman

period. Siffror månadernafördenna de första l991tre
indikerar minskar. Förstaatt överskotten kvartaletnu

vid milj.kr.överskottet1991 stannade 1 075

Förutom förväntad arbetslöshetökande kommer fondensen
påverkas ytterligare åtgärderstorlek att skallattav

finansieras via arbetsmarknadsavgiften.

tidigare riksdagen vårennämnts har under fattatsom
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beslut att utbildningsbidragenKAS samtom vid arbets-
marknadsutbildning och yrkesinriktad rehabilitering av-
seende de uppfyllerpersoner medlems-som och arbets-
villkoret i arbetslöshetsförsäkringen finansierasskall
via arbetsmarknadsavgiften fr.o.m. budgetåret 199192.

Utbetalningen statsbidragav

förhållandetDet att utbetalningen statsbidrag skerav
samtidigt ersättningen betalas tillsom ut kassamedlem-

ställer stora krav pámarna snabbhet. Från det att ut-
betalningsunderlaget färdigbehandlats kassan måsteav
statsbidraget ställas till kassans förfogande inom
några timmar för att utbetalningen skall kunna lyftas

medlemmarna två dagarav senare.

Detta kräver att viaAMS betalningsförmedlaren har
tillgång till uppgifter varje kassas summeradeom utbe-
talningsbelopp bruttoersättning, skatt och nettobe-
lopp samt antalet ersatta dagar utbetalningspe-per
riod.

För att det rådandemed tidspress skall prak-- vara-
möjligttiskt att klara överföringen statsbidragetav

upprätthållaoch nödvändig kontroll vidarekrävs att
arbetslöshetskassornas utbetalning ersättning ärav

tillsamordnad bestämd utbetalningsdagen veckaper -
vanligtvis helgfri torsdag tilloch utbetalnings-en
förmedlare.

Flertalet kassor betalar ut ersättning till sina med-
varje ilemmar vecka enlighet tillmed överläm-AMSen

ársvis tidsplan.nad Inför varje utbetalning skall kas-
inlämna ansökan statsbidrag tillsorna en om AMS.
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drag utbetalningen påI fungerar statsbidraggrova av
följande sätt.

Veckovis utbetalning statsbidrag till arbetslöshets-av
kassorna

Inför veckoutbetalningen översänder kassorna ett
maskinläsbart utbetalningsuppdrag till Sparbankernas

vilketDatacentraler SPADAB skall därAB senastvara
måndagar.kl 13.00

måndagen lämnar iSenast under kassorna regel per
statsbidragansökan till innehållertelefax AMSom som

uppgifter utbetalningenssummerade bruttobelopp,om
skatt, nettobelopp, ersättningstagareantal och antal
ersättningsdagar. iAnsökan bekräftas efterhand med
originalhandling. vissa rimlighetskontrollergörAMS av
ansökningarna.

inkomna måndag eftermiddag.SPADAB bearbetar band under
i summeringDetta resulterar bl.a. kassaen per av an-

ersättningstagare,tal brutto- och förnettobelopp ut-
ersättningbetald Uppgifternasamt skattebelopp. över-

uppringtförs påmed Datel tisdagensenast kl 09.00
till pá försäkringsenhet.dator AMSen

uppgifterna,Efter det att erhållits från SPADAB,som
statsbidragsansökankontrollerats mot godkäntsoch av

rekvireras erforderliga frånAMS medel statsver-AMSav
checkräkning i riksbankenkets checklös drag-genom

ningsrätt till Sparbankernas via riksbanksclea-bank
ringen.

fördelar påBanken sedan medlen arbetslöshetskassorna.
verkställer utbetalningsuppdragSPADAB kassornas till
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de arbetslösa kassamedlemmarna, kan lyfta ersätt-som
ningen i valfri bank torsdag vecka.samma

Inbetalning skattav m.n.

Uppgifter från samtliga utbetalningar arbetslöshets-av
ersättning ilagras ett datorbaserat register på AMS
försäkringsenhet. Preliminärskatten, skall betalassom
till respektive länssskattemyndighet sjömansskat-samt
tekontoret, månadsvis arbetslöshetskassa.summeras per

För kassornas räkning överför skattebeloppen må-AMS
nadsvis via System statens redovisningssystemS per
postgiro till berörda skattemyndigheter.

Inbetalning finansieringsavgifterav

Finansieringsavgiften utgör procent35 den under denav
gångna månaden genomsnittligt utbetalade dagpenningen i
respektive kassa delat med tolv. för varjeBeloppet
kassa beräknas på antalet vidmedlemmar utgången detav
senast förflutna verksamhetsåret.

Inbetalningen finansieringsavgifter till staten skerav
således månadsvis i Varjeefterskott. arbetslöshetskas-

måste därför före januariden redovisa15sa medlems-
vid årsskiftetantalet till UppgiftAMS. om genom-

snittligt utbetalad dagpenning månaden erhållesunder
register överAMS utbetalningarna.ur

skerBeräkning aviseringoch avgiften på medAMSav
hjälp ADB-stöd enligtoch standardrutin för fak-av en
turering innehåller funktioner för betalningsbevak-som
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in tillAvgiften postgiro-ning betalas ettoch krav.
konto hos AMS.

utjämningsavgifterInbetalning av

Utjämningsavgiften uppgår år tillmedlem och treper
dagpenning. Avgiftengällande högstaprocent baserasav

på vid årsskiftetmedlemsantalet närmast före och skall
januari månad varje år.erlagd undervara

Faktureringsrutinen på liknandeär sättutformad som
finansieringsavgiften.för Utjämningsavgiften inbetalas

i likhet finansieringsavgiften till postgiro-med ett
konto hos AMS.

Återbetalning felaktigt statsbidragutbetaltav

på måndag eftermiddagtillband lämnasDe SPADABsom
utbetalningför innehåller utbetalningaralla av ar-

betslöshetsersättning kassorna beslutat Utbe-som om.
talningar finns på stoppashejdasmed banden kansom

till viss tidpunkt.fram en

Hejdade såvälutbetalningar finns iupptagna kassans
statsbidrag i uppgifternaansökan de summeradeom som

redovisats till sänder därförAMS. Kassansom en rap-
till hejdningar.utfördaport Eftersom dessaAMS om

utbetalningar inte någon återförsstoppade avnämarehar
automatiskt till postgirokonto.beloppen AMS

Även i statsbidrag återbeta-andra fall skall utbetalt
till i följandelas staten. Det gäller huvudsak fall
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då imedlemmar arbetslöshetskassorna fåro lönsenare
tidför arbetslöshetsersättning utgått ochsom er-

sättningen återbetalasskall till kassan,

då medlemmar fått arbetslöshetsersättningo mot bak-
uppgiftergrund inte varit riktiga ellerav som

ofullständiga därför bliroch áterbetalningsskyl-
diga,

då statsbidrag utbetalats utan stöd reglerna0 av
i lag föreskrifteroch och beslutatAMS att er-
sättningen ej berättigar till statsbidrag.

särskild rutinEn har utformats redovisning,för kon-
återbetalningtroll och till staten dessa belopp.av

Arbetslöshetskassorna lämnar löpande månadenunder
redovisning till áterbetalningsärenden.AMS Efterom

áterbetalningsbeloppenkontroll faktureras enligt en
liknande rutin gäller finansierings-för utjäm-ochsom
ningsavgifterna. Återbetalning tillsker postgiro-AMS
konto.

Utbetalning utjämningsbidragav

detEfter att AMS fattat beslut utjämningsbidrag be-om
tilltalas dessa ut kassorna enligt särskilt upprät-en

rutin.tad Det sammanlagda beloppet utjämningsbi-för
får ej överstiga inbetaladedrag utjämningsavgifter.

återbetalasöverskott till arbetslöshetskassorna.
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Utbetalning permitterinqslöneersättningav

utbetalningsorganentreDe för permitteringslöneersätt-
ning enligthar gällande lag 19841004 rätt att be-
sluta statsbidrag till permitteringslöneersättning.om
Någon särskild prövning rätten till statsbidrag görsav
ej AMS.av

Utbetalningsorganen redovisar varje permitte-vecka den
ringslöneersättning skall betalas rekvirerarochutsom
erforderligt belopp hos försäkringsenhet.AMS Utbetal-
ningen statsbidraget via riksbanksclearingenskerav
till institutetIUP för utbetalning permitterings-av
löneersättning aktiebolag enligt liknande rutinen som
för arbetslöshetsersättningen. Utbetalning till tvåde

utbetalningsorganenandra viasker System S.
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urväannruucs AV nu uu INANBIBRINGBBYSTEHET
rön ARBBTSLÖBHETBFÖRSÃKRINGEN

Hittills6.1 erfarenheter detvunna av nya
systemet

Inledning6.1.1

Avsikten finansieringssystemetmed det bl.a.nya var
att skapa lätthanterlig finansie-enklare ochen mer
ringsordning. Utredningens enligt di-uppdrag omfattar
rektiven utvärdering i sin inklu-systemet helheten av
sive de utbetalningsrutiner arbetslös-ochAMSnya som
hetskassorna för praktiskthar utvecklat att systemet
skall kunna Utredningenfungera. föreslåskall även
förbättringar finner brister iden systemet.om

Arbetslöshetskassornas finan-erfarenheter detav nya
sieringssystemet inhämtatshar postenkätgenom en som
sändes till samtliga kassor. Alla kassor42 utom en
besvarade enkäten.

Frågeformuläret innehöll tiotal frågor,ett femvarav
med bundna svarsalternativ. möjlighetKassorna attgavs
lämna kommentarer till jämte i öv-synpunktersvaren
rigt. frågornaHälften berörde kassornas erfarenhe-av
ter utbetalningsrutinerhur i prakti-fungeratav m.m.
ken. hälftenDen andra gällde utjämnings-systemet med
avgifter pá frågoroch redovisasdessa undersvaren

Utjämningavsnitt medlemsavgifterna inom6.3 arbets-av
löshetsförsäkringen. vidareSyftet med enkäten attvar

avidéerfå och förslag till förbättringarfran syste-
met.
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på frågornavissa jämförtsfall har hänsynI medsvaren
till kassornas storlek. kassor besvaratDe 41 enkä-som

i storleksordning iten har delats fyra 1upp grupper
tio mindremed änkassor medlemmar; elva10 000 2 kas-

med tio10 000-30 medlemmar;000 3 kassor medsor
medlemmar tio30 000-100 000 samt 4 kassor med änmer

medlemmar. största100 000 De kassorna lämnathar kom-
imentarer och synpunkter betydligt högre utsträckning

övriga.än

försäkringsenhetAMS tillfällehar beretts att avge
yttrande. Enhetens redovisas isynpunkter anslutning
till från kassorna.svaren

Rutinerna6.1.2 för utbetalning ersättningav m.m.

harHur systemet fungerat

På frågan Hur har kassans rutiner pá det hela taget
ifungerat samarbetet med AMS samtliga posi-var svar

tiva. kassor ansåg35 att det fungerade mycket bra och
ansågkassor att det fungerade ingenbra.sex Det var

större skillnad mellan kassor olika möjli-storlek,av
kan sägas att kassorna med 10 000-30 medlemmargen 000
något mindre nöjda övriga.än samtliga småvar kassor

ansåg detatt fungerade mycket bra.

Kommentarer bekräftar positiva intrycket.det Exempel-
vis några kassor att de tycker att det äruppger ett

smidigtenkelt och system. Ett de största kas-par av
framhöll särskilt ansågatt de gjortsorna att AMS ett

jobbmycket bra vid systemutvecklingen ioch den fort-
hanteringen.satta
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Finns brister idet systemet

Två frågor berörde brister ieventuella systemet. Den
frågan gällde rutiner intedet fanns funge-ena om som
tillfredsställande irade såoch den andra kassanom

på åtgärderfall hade förslag avhjälpaför brister-att
na.

fåtalEndast ett kassor frågor, vilketbesvarade dessa
inte är förvånansvärt mot bakgrund att flestadeav

nöjdamycket praktiska hanteringenmed denvar av sys-
temet.

kassorna tagit svårighetenEn har för kassan attav upp
själv bestämma utbetalningsdag, vidt.ex. helger samt
att kunna köra utbetalning varje dag för att snabbare
och mindreunder vid tillhög arbetslöshet attpress se
medlemmarna får sinsnabbare ersättning.

En kassa upplevde irritationsmomentdet ettannan som
att kassan skyldighet bådehar sändaatt ett telefax
med ansökan statsbidrag därefter ocksåoch sändaom
originalet. Kassan att det räckaborde medanser en
ansökan.

tillDessa synpunkter bemöts viss i fråndel yttrandet
försäkringsenhet.AMS framhållsI yttrandet att storen

del det arbete utbetalningmed ersättning,av av som
tidigare gjordes på arbetslöshetskassorna, görsnu cen-

påtralt försäkringsenheten. På utbetalningsdagarna är
tidspressat.arbetet mycket statsbidragssyste-Det nya

ocksåmet har medfört växande pappersmängd. Det be-en
pådels tätare utbetalningstillfällen, delsror men

också på försäkringsenhetenatt tillmötesgåför att-
kassorna med snabbare utbetalningar medgett att ansö--

statsbidrag fårkan sändas via Då origina-telefax.om
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let kommer till ansökning-ett dagar harAMS par senare
vilket naturligtvis medförredan bearbetatsarna en

snabbare hantering.

samarbetet sparbankernamed

Arbetslöshetsersättningen betalas ut Sparbakernasgenom
utbetalningssystem tillenkätenSUS. kassorna fannsI

fråga samarbetethur detta system samt med spar-en om
bankernas datacentral SPADAB fungerat.

på frågan sig på följandefördeladesvaren sätt

Tabell samarbetet med6.1 SPADAB

DåligtMindre SamtligaMedlemsantal Mycket Bra
bra bra

10 000 4 2 1 7- -
10 000- 30 000 4 7 11- -
30 000-100 000 6 3 1 10-

100 000- 5 5 10- -

Summa 2 3819 17 -

Hälften frågan ansågde besvaratkassor attav som
systemet och samarbetet med fungerat mycket bra.SPADAB

inteminsta frågan.Tre de kassoran besvarade Iav
fråga fråganliksom utbetalningsrutinernadenna ochom

samarbetet med kassor med med-AMS 10 000-30 000synes
något mindre nöjda övrigalemmar än kassor.vara

tredjedel fråga.kassorna hade kommenterat dennaEn av
Några positiva. skriver exempelvisallmänt kassaEnvar

serviceSPADAB mycket bra kassangentemot ochger en
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vid eventuella tjänstvillig.bankfel är mycket Enman
få störningarkassa att de förekommitannan anser som

maskinellär eller änprogramnatur hante-snarare av
ringsmässiga.

problemEtt tas flera kassor. gällerDetpar upp av
påpekande banktjänstemänt.ex. påatt lokalaom spar-

inte alltid tillbankskontor känner SUS-systemet. Det
ocksåhänder fåratt kassorna in-returer redan ärsom

lösta Vidaremedlemmmen. insättningproblem medav av
arbetslöshetsersättning på något gammalt medlemmenav

ibortglömt konto banken.

vidarekassorFyra att de har problem med denuppger
hejdningsrutinens.k. används för att stoppa felak-som

tiga utbetalningar. rutin beskrivs i avsnittDenna
följande74. på5.2.6 s. Kassorna exempel problemger

i hejdningar;samband svårtmed är nädet att SPADAB
hejdningvid erhåller avimedlemmen trots att utbetal-

ningen stoppats registrerarsamt hejdningenatt AMS
inte kassaSPADAB. inteEn att den valt attmen uppger

hejdningsrutinenanvända áterkråverutan beloppet av
medlemmen.

Konsekvenser för6.1.3 kassorna det stats-av nya
bidragssystemet

Omläggningen finansieringen arbetslöshetsersätt-av av
ningen innebär inteatt det finns någonlänge koppling

statsbidragets nivåmellan och arbetslöshetens omfatt-
ning. Arbetslöshetskassorna tillfrågades därför om
Vilka positivakonsekvenser negativaeller duanser

föratt detta haft den kassanegna
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Följande för kassorna positiva konsekvenser noteras
bland svaren

behöver ej använda sina likvidaKassan medel för atto
utbetalningarna.täcka del kassor behövde tidigareEn

låna förbunden.av

Garanti för fåratt sinamedlemmarna0 pengar.

Positivt definitivtmed statsbidrag. Lätthanterligto
vid avstämning i bokföringen.och Behöver inte vänta
på slutlig reglering statsbidraget.av

slippaatt fondkravet inteBra bra med reglero men som
tillbegränsar rätten fritt kapital.eget

rutiner,Förenklade lättare att görao prognoser.

positivt påMycket vigrund att haft och harav0 en
ständigt hög iarbetslöshet förhållande till andra
kassor.

Positivt dagpenningenatt kan densamma för alla0 vara
kassamedlemmar.

på negativaExempel konsekvenser omläggningen förav
kassanden egna

Högre kostnader för kassan, höjd medlemsavgift.o

Negativt så litetmed rörelsekapital. tillLedero
likviditetsproblem. ekonomiskt sårbar,Kassan t.ex.

investeringarvid i datautrustning.

Ränteinkomsterna minskathar drastiskt. Vi inteäro
åtbanklängre staten.
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servicemöjligheter. hänsynTidigare fonder Ingengavo
Våraservicegrad redogö-hos kassan. lokalatilltas

anvisar arbete.marknaden ochkanrare

administrationskostnadernaFinansieringen och har eno
tydlig koppling till arbetslöshetens omfatt-klar och

ekonomiskning vilket situation.skapat osäkeren

Möjligen tidigare sighöll ä-jouratt medmano mer
vilka imedel fanns fonden kontra arbetslöshetenssom
storlek.

fåttdel kassor har ökade kostnaderEn detgenom nya
systemet och framhålls naturligtvisdetta exempelsom
på negativa Relativt mångakonsekvenser för kassan.

ocksåkassor tar reglerna begränsar kassansupp som
fria kapital Någoneget och de nackdelar det medför.

kassa böratt reglerna över.anser ses

Slutligen relativt mångatar kassor vad kassaupp en
betecknar kaotiskaden terminologinstundtalssom om
arbetslöshetsförsåkringen finansiering.och dess vad

innebärmed egenandel statsbidragetrVad fi-menas
nansiering också börKassorna att det klargörasanser

kassornahur mycket egentligen betalar kostnadernaav
för försäkringen, inklusivedvs. kassornas förvalt-
ningskostnader.

Nuvarande bestämmelser finansieringen statsbidra-om av
finansieringsavgiftenget samt redovisats i kapitelhar

Frågan egenavgiften i kapitel5. behandlas även 7om
Egenavgiften i arbetslöshetsförsäkringen.
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överväganden6.1.4 och slutsatser

Utredningen konstaterar att de erfarenheter hit-som
tills vunnits finansieringssystemetdet visarav nya

såvälatt arbetslöshetskassorna försäkringsen-AMSsom
het praktiska hanteringenatt den systemet haranser av
fungerat minstväl. påmycket Inte med tanke de omfat-
tande administrativa förändringar krävdes för attsom
införa relativt tidsystemet och den korta stodsom
till buds för måstegenomförande det betraktas ettsom
mycket gott resultat.

smärre brister iDe pátalatssystemet kassornasom av
är avhjälpasden bör inomart att de kunna förav ramen
nuvarande sammanställning påregelsystem. En av svaren
enkäten har därför överlämnats till försäk-ochS0 AMS
ringsenhet överläggningarunderlag för vilkasom om
åtgärder vidtasbör tillför rättaatt komma medsom
dessa brister.

dettaI sammanhang kan nämnas inomatt arbetsgruppen
håller på översyn säkerhetsfrágorSO med gäl-vaden av

administrationenler arbetslöshetsförsäkringen.av
översynen berör inte ienbart säkerheten datasystemen.

tillFörslag riktlinjer för säkerhetsarbetekassornas
kommer att presenteras hösten 1991.

Sammanfattningsvis såledeskan sägas föratt systemet
utbetalning ersättning i stort fungeratsett mycketav
bra. varit iDet har dessutom funktionendast under

två år.drygt finnerbakgrund härav utredningenMot
inte är motiveratatt det föreslå ändringaratt nu som

själva utbetalningssystemet.berör
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Reglerna begränsar arbetslöshetskassornas friaegetsom
kapital tagitshar flera kassor. redovisadesSomupp av
i avsnitt kommer friadet kapitalet5.2.5 in-attegna

januaridexeras fr.o.m. den Utredningen1 1992. anser
frågandärför att ytterligare förändringar är förom

tidigt väckt. sambandI med förslag ändring ut-om av
jämningsbidragen avsnitt utredningenhar6.2.7 dock
framfört förslag innebärett gränsenatt för högstasom
belopp frittför kapital ieget undantagsfall fåkan
överskridas.

Utjämning6.2 medlemsavgifterna inom arbets-av
löshetsförsäkriugen

Inledning6.2.1

utjämningsavgifterSystemet med utjämningsbidragoch
infördes för utjämna skillnadernaatt i medlemsavgifter

på såför fåatt sätt rättvisa medlemsavgifter.mer

Enligt direktiven skall utredaren pröva gårdet attom
ytterligare förenkla systemet utjämningsavgiftermed

utjämningsbidrag.och Utredaren skall även pröva om
bidragen utjämnandehar den åsyftaseffekt ellersom om
åtgärder vidtasbör för att iutveckla systemet detta
avseende.

utjämningsbidragSystemet med varit ihar funktion 1
två âr.drygt Utredningen måste i förlita sighuvudsak

på bokslutssiffror för ett verksamhetsår,enda nämligen
grundår 1989, för prövning systemet. ärDetsom en av

vanskligt att göra rättvisande bedömning på såetten
begränsat underlag. särskiltgäller årDet 1989.som
inte kan sägas något representativt år denvara av an-
ledningen att kassornas fonder upplöstes detta år. Kas-
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därför relativt råntein-hade fortfarande storasorna
även år Ränteintäkternatäkter frånunder 1989. det

fria kapitalet följande årennärmastunder de kom-egna
ränteintäkteratt avsevärt lägre än mångademer vara

sinafrån tidigarehadekassorna fonder.av

till siffrorna från årskomplement 1989 bokslutsom har
utredningen i fått tillgång tillslutskedet vissa pre-

uppgifterliminära från kassornas bokslut för verksam-
hetsåret förvaltningskostnader, råntein-1990, bl.a.

och erlagda medlemsavgifter.komster

redovisas i avsnittVidare vissa uppgifterdetta som
tillinhämtats den arbetslöshetskassorna utsändagenom

jämtepostenkäten förslag frånoch synpunkter kassorna
medlemsavgifter utjämningsbidrag.rörande och

Allmänt medlemsavgifterna6.2.2 om

avgifter till arbetslöshetskassanMedlemmarnas skall
inkomster finansieringsav-tillsammans med andra täcka

utjämningsavgiftengiften förvalt-och samt kassans
praktiskaningskostnader. medlemsavgifter-skälAv kan

inte variera ekonomiskastorlek med kassans utfallnas
varje enskilt år.för

Medlemsavgiften årför nästkommande vidfastställs kas-
föreningsstämma våren. Beräkningenunder med-avsans

lemsavgifterna måste pådärför vissabygga antaganden.
bedömninggöra finansieringsavgiftensattFör ochen av

utjämningsavgiftens möjligheten erhål-storlek samt att
utjämningsbidrag måste tillkassan hänsyn utveck-la ta

medlemsantalet, förväntadlingen arbetslöshet blandav
i genomsnittligkassamedlemmar och den kassan samtegna

idagpenning kassan år. måstekommande Vidare takassan
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förvaltningskostnader,årstill ränte-kommandehänsyn
vid beräkningöverskottinkomster och eventuellt av

medlemsavgiften.

medlemsavgiften uppgicktill erlagda tillkassornaDen
genomsnitt ársmedlemi år Avgif-kr.l9506 1989.per

varierade mellanterna kr. och kr.11878 48128 mellan
kassorna.

År inflöt milj.kr.totalt milj.kr.1989 i693,9 637,3
medlemsavgifter. Finansieringsavgiften 448,5var
milj.kr. utjämningsavgiftenoch mi1j.kr.,netto 30,8

återbetalning tillefter milj.kr.kassorna 16,9av som
ej användes utjämningsbidrag.för Förvaltningskostna-

uppgick tillderna milj.kr.sammanlagt 300,2 273,3
milj.kr. och räntor uppgick till mi1j.kr.252,4m.m.

mi1j.kr.. Siffrorna174,4 inom ärparentes avser
1988.

genomsnitt finansieringsavgiftenI kr.12620var per
utjämningsavgiftenmedlem och kr.1350 netto efter

återbetalning år Finansieringsavgiftenkr.870 1989.
varierar något olikamellan kassor eftersom ärden knu-

tillten genomsnittligaden dagpenningen i kassan. För-
valtningskostnaderna uppgick till i genomsnitt 8440

medkr. variationerstora mellan kassorna räntein-och
komsterna till årsmedlem.kr.7095 per

Utvecklingen6.2.3 medlemsavgifternaav

framgår diagrammetSom nedan har den erlagda avgif-av
ársmedlem iten kassorna minskat med tredje-per ca en

årdel 1974 isedan räknat priser.fasta Under samma
period ökade genomsnittligtden dagpenningenutbetalade

tredjedel.med drygt priserfastaI har denen genom-



88

snittligt medlemsavgiften ierlagda stort sett legat
stilla årsedan Utvecklingen1985. medlemsavgifternaav
i priserfasta årenoch löpande framgår1970-1990 av
bilaga 4.

Diagram Utvecklingen nsdlsmsavgifter6.1 srlsgdaav
genomsnitt i arbetslöshetskassorna samt
genomsnittligt dsgpenning 1utbotsld fasta
priser. Index 1914100.

v
150

100

Damemhq--

74757B777B798btä18ää3ä4ä5$87$8b9b

Källa AMS

jämför månadsavgifternaom de fasta för kassamed-man
årlemmar år finner spridningen1988 med 1991 attman

minskat infördes.har sedan det systemetnya
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Tabell 6.2 Antal kassamedlemmar fördelade månadsavgiftefter
löpande priser år år1988 respektive 1991.

Månadsavgift Antal medlemmar Antal medlemmar
kronor 1988-01-01 % 1991-01-01 %

10 726 578 20,7 - -11 15 1 741 027 49,6 170 698 4,8
16 20 625 712 17,8 2 346 552 65,9
21 25 329 720 9,4 710 856 20,0
26 30 59 944 1,7 178 550 5,0
31 40 21 898 0,6 148 783 4,2
41 5 053 0,1 2 644 0,1

Totalt 3 509 932 100,0 3 558 083 100,0

framgårSom tabellen hade drygtav 85 procentovan av
kassamedlemmarna år 1991 månadsavgift låg mellanen som
16 och kr. Medlemsavgifternas25 istorlek samtliga

årenkassor 1988-1991 framgår bilaga 6.av

Kassorna har rätt iatt den fasta medlemsavgiften ta ut
ett belopp täcker skäliga administrations-extrasom
kostnader för medlemskapet enskilt anslutna medlem-av

År 1991 hälftentog kassorna sådanmar. ut extraav en
avgift. Medlemsavgifternas storlek för enskilt anslutna

årmedlemmar 1991 redovisas i bilaga 6.

6.2.4 högamed lågakassor respektive medlems-
avgifter

Året innan finansieringssystemetdet infördes lågnya
genomsnittligtden erlagda medlemsavgiften i samtliga

kassor pá kr.181 medlem år. Niooch kassor hadeper en
medlemsavgift översteg år.kr.350 Karaktäris-som per
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tiskt för dessa kassor även högatt de hade arbets-var
löshet höga förvaltningskostnader.och Tio kassor med

medlemsavgift understigande årkr. utmärks140en per
lág arbetslöshet låga förvaltningskostnader.ochav

är främst respektiveDet kassor med de högsta de lägsta
avgifterna intressantaär villnär studera ef-som man

utjåmningsbidragen.fekterna tabellernaI och6.3av
redovisas vissadärför uppgifter6.4 dessa kassorom
utgångspunkt från medlemsavgifterna årmed 1988, dvs.

året innan det infördes.systemetnya
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ersättning, förvaltningskostna-Tabell Utbetald6.3
räntorder, medlemsavgiftersamtm.m. per

årsmedlem år kr.år1988

Utbetald Räntor Förvalt- Medlems-
ersättn. ningskostn. avgifterm.m.

högmedKassor genom-
snittliq åravgift 1988
lägst kr.350

Musikernas 12 207 18 440 599
Sveriges fiskares 7 254 252 1 095 480
Hamnarbetarnas 4 074 290 287 467
Sveriges teateranställdas 11 357 43 295 422
Sveriges arbetares 8 149 131 562 395
Skogsarbetarnas 7 463 64 129 388
Lantarbetarnas 5 876 53 155 364
Hotell- kafé och rest.anst. 5 935 133 246 358
Sjöfolkets 4 697 248 286 351

lågKassor med genom-
snittlig avgift år 1988
högst kr.140

Grafiska arbetarnas 1 417 46 60 132
Pappersindustriarbetarnas 1 864 162 95 132
Arbetsledarnas 1 352 23 37 132
Industritjänstemännens 1 368 24 43 125
Försåkringstjänstemännens 544 15 43 122
Elektrikernas 502 115 69 120
Statsanställdas 1 845 73 35 120
Handelsanställdas 2 911 91 109 118
Målarnas 1 017 222 130 111
Banktjänstemännens 409 7 23 96

Samtliga kassor 1 906 50 78 181

högamed avgifterxassor

framgårsom tabell ersättning6.3 utbetaldav var per
minstmedlem sådubbelt hög genomsnittet för samt-som

liga ikassor kassorna med de högsta medlemsavgifterna.
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på ihöga medlemmarnaarbetslösheten beror attDen
inom branscher ärflertalet kassor arbetardessa somav

Tidsbegränsadesäsongfluktuationer.utsatta för an-
korttidsanstâllningar också vanligaställningar äroch

inom verksamhetsområden, Musikernast.ex. ochkassornas
ersättningenTeateranställdas kassor där den utbetalade

gånger genomsnittetän förhögremedlemper sexvar
samtliga kassor.

låg ocksåersättningBeloppet för utbetald medlemper
högt inom fiskaresSveriges arbetslöshetskassa. För
fiskare egenföretagare gäller de kan sökaär attsom

påinte väder-ersättning grundnär de kan arbeta av
lekshinder, ishinder haverier.och

Sveriges tillfiskares kassa utgör ett undantag huvud-
till ersättningrättföretagare harregeln att egnaom

personliga iförst företagetnär verksamheten heltden
vissa kollektivtärhar upphört. andra undantagetDet

. Småföretagarnasåkareanslutna och schaktare kassa1
ifå ersättning vid tillfälligt verk-kan avbrottsom

genomsnittersättning isamheten. erhöll medDessa
årkollektivtkr. ansluten medlem 1988.2 465 per

från tillFörvaltningskostnaderna varierar starkt kassa
omfattning inomkassa. Förutom arbetslöshetens kassan

på förberor kassans storlek, formernakostnaderna sam-
olik-närstående förbundarbetet mellan kassan och och

i organisation. Sambandet mellan högheter kassornas
administrationskostnader framgårhögaarbetslöshet och

klart tabell 6.3.av

Relationen förvaltningskostnader räntein-mellan och
enskildauppvisar olikheter i kassor-komster stora de

avgifter iBland kassorna med höga det endastvarna.
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kassa ränteinkomsterna högre än förvalt-en som var
ningskostnaderna.

kassornaFem med de högsta avgifterna hörde tillav de
kassor har färre än 10 medlemmar.000som

lågamed avgifterKassör

tio lågkassorI den genomsnittliga avgiften är 1988
under 140 kr. medlem är.och sju dessaper I kassorav
låg förvaltningskostnaderna genomsnittetunder för
samtliga kassor. Målarnas kassa hade den högsta för-
valtningskostnaden medlem 130 kr.. dennaI kassaper

jämte i ytterligare tre kassor dock räntein-- var-
komsterna högre än förvaltningskostnaderna.

Utbetald ersättning lågmedlem över genomsnittetper
iendast kassorna, nämligen i Handelsanställdasen av

kassa, har mycket hög andel deltidsarbetslösasom en
medlemmar.

Banktjänstemännens kassa hade den lägsta genomsnittliga
avgiften. ocksåKassan hade lägst förvaltningskostnader
och lägst utbetald ersättning medlem.per

Ingen kassorna lågamed medlemsavgifterav hörde till
de minsta kassorna färremed än 10 medlemmar.000 Det
kan nämnas att regeringen i sin proposition ändringom
i lagen arbetslöshetsförsäkring 199091160om före-
slår nybildadatt kassa skall minsthaen 10 med-000
lemmar stället för idag1 1 500.som
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Utjännlngsbidragens på6.2.5 effekter medlems-
avgifterna

År erhöll utjåmningsbidragkassor1989 22 med samman-
mi1j.kr. enligt i ALF-förordningenlagt på30,8 13 § 1

grund att arbetslösheten, räknad i antalet utbetala-av
ersättningsdagar år,de medlem överstegochper genom-

snittet för samtliga tiokassor änmed Förprocent.mer
bidragetenkelhetens skull i fortsättningenkallas ut-

jämningsbidrag 1.

kassorna Gruvindustriarbetarnas,Sex Hamnarbetar-av -
Musikernas, Sjöfolkets, Sveriges fiskares ochnas,

Sveriges teateranställdas kassor fick bidragäven-
enlig på13 § 2 grund att deras medlemsantal under-av

samtsteg 10 000 att de hade medlemsavgift över-en som
gällandeprocent den högsta dagpenningensteg 70 medav

milj.kr. följandesammanlagt det3,7 benämns bidragetI
utjämningsbidrag 2.som

fick bidrag år fickkassor även bidrag1989samma som
år milj.kr.med år1990 sammanlagt utgick24,3 Detta
emellertid inte utjämningsbidrag till någon kassa.2
Fördelningen utjämningsbidragen på olika kassorav
framgår bilaga 7 B.av

tordeEnligt årkassor fåAMS tre 1991 delprognos av
utjämningsbidrag nämligen Sveriges2, Gruvarbetarnas,

plåtslagarnasfiskares samt Bleck- och kassor.

hittills erhållitkasssor utjämningsbidragde 22Av som
endast år fick idet kassor bidrag15 1989somvar mer

i Årde betalade avgift. fickvadän 1990 kassor-17 av
bidrag översteg det i utjäm-belopp betalatdesomna

ningsavgift.
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utjämningebidrag kr.årMedlemsavgifter och medlemTabell 6.4 per
åren förändringar isamt ioch 1990 procent1989 med-

förvaltningekostnaderlemsavgifter årenoch mellan 1988
och 1989.

Förvaltnings- Medlemsavgifter Utjåmgingsbidrag
kostnader

i1988 1989 1989 1990
ökn.minskn. ökn.minskn. därav

% % 1352

högmedkassor genom-
årsnittlig avgift 1988

Musikernas 27 599 227 -62 444 185 289
Sveriges fiskares -23 480 481 0 611 462 223
Hamnarbetarnas 6 467 235 -50 95 55 68
sveriges teateranställdas -1 422 184 -56 324 104 210
sveriges arbetares -36 395 195 -25 151 141-skogsarbetarnas 38 388 212 -45 131 130-Lantarbetarnas 14 364 249 -32 95 82-Hotell- kafé och rest.anst. 17 358 263 -27 107 104-Sjöfolkets -4 351 336 -4 110 57 34

lågmedxassor genom-
snittlig åravgift 1988

Grafiska arbetarnas 29 132 180 36
Pappersindustriarbetarnas 20 132 253 91
Arbetsledarnas 16 132 211 60
Industritjänstemånnens 54 125 191 53
Försäkringstjänstemännens 68 122 193 58
Elektrikernas -12 120 215 79
Statsanstålldas 2 120 120 0
Handelsanställdas 31 118 119 1 26 30-Målarnas 60 111 215 95
Banktjänstemännens 19 96 156 62

Samtliga kassor 8 181 195 8

genomsnitt för samtliga såvälI kassor ökade erlagda
avgifter förvaltningskostnader medlem mellansom per

1 År inteutbetalades utjämningsbidrag1990 enligt ALF-förord-
ningen till någon13 § 2 kassa.
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iåren lika löpandeprocent1988 mycket 8och 1989
minskningen i tvåpriser. relativt kraftiga kas-deDen

nämligenår kostnaderna,hade de högsta1988sor som
Sveriges Sveriges kassor, berorfiskares arbetaresoch

förvaltnings-på exceptionellt högaåratt de 1988 hade
år.gjorda investeringarpå dettakostnader grund av

utjämningsbidragenFördelningen av

Såväl hälften ut-är drygt1990 betalades1989 avsom
högstjämningsbidragen till nio hadekassorut de som

År fick medmedlemsavgifter kassorna1988. 1989 en av
omkringlåg nämligen Handelsanställdas kassa,avgift,

År fickbidragssumman. 1990den totala14 procent av
utjâmningsbidraget.kassa del procent20samma av av

årpå hade1988fördelades kassorResterande ensom
år.medlemsavgift mellan kr.och140 350 per

genomsnittligautgår från medlems-i stället deOm man
iinavgifterna år treoch delar kassorna1989 grupper

medlemsavgifter kr.,tio änhöga mer 250kassor med
medlemsavgiftertio låga högst kr.190kassor med

avgifter ochmellanmed 191samt resterande kassor22
omkring tredjedelfickkr. vardera250 avengruppen

år Erlagdabidragssummorna såväl år och 1990.1989 av-
bilagaår framgårgifter 1989 5.medlem avper

Utjämningseffekter

tvåfickframgår de kassortabellSom 6.4 somav ovan
nämligen Musikernasåravgifternahögsta 1988,hade de

också bidragenSveriges fiskares högstakassor, deoch
Sveriges fiskaresbåde år 1989 och 1990.medlem Iper

i nioavgiften sjuoförändrad, deförblevkassa men av
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kassorna med höga avgifter minskade dessa tillmed 25
åren62 procent mellan 1988 och 1989.

kassor lågaI hade avgifter år 1988 ökade avgifter-som
i åtta kassorna tillmed 36na 95 procent. Endastav

två lågkassor påkvar ungefär årbelopp 1989samma som
år 1988. demEn Handelsanställdas kassaav var som er-
höll utjämningsbidrag både år år1989 och 1990.

År varierade1988 de genomsnittligt erlagda medlemsav-
gifterna mellan Aroch96 kr.599 medlem. 1989per var

lägsta avgiftenden kr.119 och högstaden kr.481
Skillnaden mellan kassornas avgifter minskade således
från årkr. till503 1988 årkr. 1989.362

intentionernaHar bidraget uppnåttsmed

förslag till ändradeDe statsbidragsregler och med-nya
lemsavgifter lades ifram regeringens propositionsom
198788114 tillsyftade ordentlig utjämning med-en av
lemsavgifterna. År 1988 varierade medlemsavgifterna
mellan och96 kr.732 Med de framlagda förslagen räkna-

regeringende avgifternamed att skulle komma vari-att
mellan och120 kr.350era ca

Sedan det infördessystemet medlemsavgifternaharnya
varierat mellan år120-480 kr. 1989, årkr.120-600
1990 och årkr.180-600 1991. fastställda avgifternaDe

årmedlem årenoch under framgår1988-1991 bila-per av
6.ga

Spännvidden mellan högsta avgiftoch lägsta såledeshar
minskat från årkr. till636 1988 årkr. 1991.420 Om

emellertid Sverigesundantar fiskares kassa,man som
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närvarande i årsavgift, varierarför har kr.600 med-
lemsavgifterna år 1991 mellan vilketoch kr.180 456
innebär skillnadenatt något276 kr. är större än vad

förutskickades i propositionen.som

utjämningbetydande medlemsavgifterna harEn emel-av
ástadkommits.lertid Utredningen därför att syf-anser

utjämningsbidragenmed enligt regeringens intentio-tet
i uppnåtts.stort settner

Erfarenheter utjämningsev-systemet6.2.6 medav
gifter utjämningsbidregoch

prövning utjämningsbidragenUtöver åsyf-haften av om
ingår i utredningenseffekttad det uppdrag prövaatt

går att förenkladet systemet.om

redovisas därförNedan bl.a. del de erfarenheteren av
utjämningsbidragensynpunkter inhämtatsoch om som ge-

tillpostenkäten arbetslöshetskassorna samtnom genom
frånyttrande AMS.

Utjämningsavgitten

inbetalade utjämningsavgiften mi1j.kr. ården 47,7Av
áterbetalades milj.kr.16,9 35 procent när1989 ut-

jämningsbidraget Åri sinbetalats ut helhet. be-1990
in milj.kr. i utjämningsavgiftkassornatalade 53 varav

mi1j.kr. återbetalades år54 procent och28,6 1991
utjämningsavgiften tilluppgick milj.kr. Utjäm-58,0

ningsavgiften fördelad på årennetto kassor under
framgår bilaga1990och1989 7 A.av
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in utjämningsavgif-Arbetslöshetskassorna skall betala
utgången januari månadtill varjeföre år.ten AMS av

Utjämningsbidragen emellertid intekan betalas ut förr-
junitidigast i månad. Ejän överskju-heller kan den

återbetalasavgiften dessförinnan. Utjämningsbi-tande
nämligen intedrag kan beräknas förrän2 kassornas

verkliga kostnader är kända, dvs. när boksluten är kla-
och har granskats Enligt harAMS. AMS det medförtra av

vissa iatt kassor första mindrehand de kassorna- -
fått svårigheter likviditetenmed under första halv-
året. går misteDessutom kassorna ränteinkomster påom

avgifterde de betalat in återbeta-och sedansom som
tilllats dem.

Utjämningsbidragen

De synpunkter på frågoroch arbetslöshetskas-svar som
lämnat utjämningsbidragen intryckettsorna om ger av

att ikassorna allmänhet positivaär till ett system
utjåmningsbidrag.med

Ytterligare utjämning medlemsavgifternaav

Enligt enkätsvaren råder det delade meningar bland kas-
skillnadernuvarande i medlemsavgiftersorna ärom

acceptabla eller avgifterna bör utjämnas ytterliga-om
re.
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inställning ytterligaretillTabell 6.5 xassornas en
utjämning medlemsavgifterna.av

skillnader SkillnadernaNuvarande bör ut-
jämnas ytterligareär acceptabla

däravdärav kassor kassor
bi-fått bi- fåttsom som

Medlemsantal dragdrag

10 000 5 3 4 3-
10 000- 530 000 1 83
30 000-100 2 2000, 6 3

100 000- 1 5 35

Samtliga 19 1319 8

positivamedlemmar mestKassor med 10 000-30 000 var
till medlemsavgifterna.ytterligare utjämning Kassorav

positiva tillfått utjåmningsbidrag ytter-som mervar
ligare övrigautjämning Flertalet de kas-än kassor. av

ansågfått utjämningsbidraginte att nuvarandesor som
skillnader acceptabla.var

rationalise-Finns risk för bidragenatt motverkar
ringar

återges i avsnittutjämningsbidragenförReglerna
5.2.4.

ansåg risk i viss månfannsEndast kassor att detsex
utjämningsbidrag rationaliseringaratt motverkar och1

hållaeffektiviseringar förvaltningen för attav nere
fåttmedlemsavgifterna. Endast dessa kassor hadeen av

utjämningsbidrag. intekassor trodde att det fanns28
bidragsådana risker beträffandealls 1.
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utjämningsbidragNär gällerdet ansåg något2 fler
nio att det vissa riskerfanns bidragetatt kan mot-

rationaliseringar.verka ansågkassor20 inteatt det
förelåg några sådana risker.

Olika ståndpunkter förs fram bidragvad gäller till
administrationskostnader. Någon kassa menade att stats-
bidrag helt delviseller till kassornas administra-- -
tionskostnader bättre än utjämningsbi-nuvarandevore
drag. Andra förordar ståndpunkt,motsatt någondvs. att
utjämning inte bör påske grund höga administra-av
tionskostnader.

kassa säger sigEn utjämningsavgiftacceptera tillen
kassor där avgifthög påberor hög arbetslöshet,en
däremot inte den höga avgiften påberor attom medlem-

i kassa bestämt sig för högre servicenivå.marna en en

Bör utjämningsbidragen ha utformningen annan

ärDet något fler kassor vill ha utform-som en annan
ning systemet för utjämning medlemsavgifterav änav

vill bibehålla det oförändrat.som störstaDe kassorna
minstär nöjda med utformningnuvarande systemet.av

Ett problem flera påtalatkassor är bidra-attsom- -
get bygger på arbetslösheten föregåendeunder år. Bi-
draget därför effekt för försent att stödger ettvara
för kassan.

har tagitFlera kassor svårigheterna att göraupp upp
i aprilmajbudget på grund de antagandenen av som

beräknamåste göras för att utjämningsbidrageventuella
utjämningsavgiften.och bidragensBesked storlek förom

innevarande år kommer iförst juni månad och kassorna
viljaskulle iha besked tidigareett skede.
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synpunkt fördes läsningenEn fram attannan som var av
till ingångenmedlemsantalet kalenderåret vid beräk-av

utjämningsavgiftenning negativtär för kassorna närav
sjunkermedlemsantalet det gör för närvarande.som

utjämningsbidraggällervad i övrigt ingaframkommer1
allvarligare invändningar från sida.kassornas kassaEn
ansåg diskuteraatt kan gränsen för arbetslöshetman om

gå vid tiobör genomsnittet,procent över tycktemen
bidragetsändå att konstruktion vettig. Flera kas-var

positivaallmänt omdömen bidraget.avgersor om

synpunkter beträffande utjämningsbidragKassornas är2
kritiska. tar bl.a.Man problemet med kas-attmer upp

får bidrag fårdel ryckig avgiftsut-2som avsor en
veckling. Bidrag åretdet tillleder låga kostnaderena

året, vilket i sindet tillunder bidra-tur leder att
uteblir året därpå.get

ifrågasätterkassor motiveratFlera det är attom ge
utjämningsbidrag riktat till lågtett kassor med med-

inte minstlemsantal, bakgrundmot förslaget attav om
nybildad måste minstkassa ha medlemmar.10 000 Manen

småpåpekar att de administra-kassorna ofta har höga
framhållertionskostnader. övergångkassaEn att en

till större kassor bättre förutsättningar förger en
effektiv administration och högre kvalitet i handlägg-

ärenden.ningen av

föreslårkassor höjningdock övreEtt denpar en av
bidragför tillgränsen kassor högst2 med 20 000-

medlemmar.00030

hittills ÅrBidrag har år.endast betalats för2 ut ett
fick bidrag,kassor däribland Sverigesdetta1989 sex

fiskares arbetslöshetskassa. fick närmareKassan ensam
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hela det utbetalade beloppet kr.procent 46240 av per
synpunkter refereras därför relativtmedlem. Kassans

utförligt.

framhåller speciella förhållandendeKassan gällersom
utbetalningför ersättning till kassans medlemmar.av

Vidare för kassan fram statsbidrags-att det nuvarande
finansieringssystemetoch innebär svårigheter fi-med

nansieringen administrationskostnader vissa år samtav
kraftigt varierande medlemsavgifter från år tillett

såväl uppåtett annat, nedåt. finns riskDet försom
uttaxeringaratt extra medlemsavgifter blir vanligtav

förekommande.

Utjämningsbidragen inte särskiltfungerar väl för kas-
beskriver pá följandeproblemen sättsan som

Svårigheten finansieraatt administrationskostnaden
vissa år hänger med att arbetslösheten föregåen-samman

ár direkt påverkarde utjämningsbidragets storlek. Om
år lågett med följsarbetslöshet ärett med högav

arbetslöshet höga administrationskostnaderoch räcker
inte utjämningsbidraget medlemsavgifternaoch till utan
vi tvingas till uttaxering frånextra våra medlemmar.

á sidanandra ärOm ett med hög följsarbetslöshet av
år lågett med fårarbetslöshet vi vilketöverpengar

skall iresultera sänkta medlemsavgifter nästföljande
år enligt de regler gäller.som nu

Kassan att den för administrations-att klaraanser
kostnaderna utan dramatiska höjningar respektive sänk-
ningar medlemsavgifterna skulle behöva sinaläggaav
medlemsavgifter på nivåhögre övrigaän kassör fören

marginal.att ha páEventuellt överskott medlemsav-en
giften önskar behållakassan avgiftsutjämnings-som en

förreserv att kunna ha avgiftsutvecklinglugnasamma
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övriga fria kapital otill-ärkassor. Kassanssom egna
räckligt ändamål.för detta

sveriges fiskares vidare våraanförkassa Att medlems-
avgifter ligger något högre än för övriga kassor accep-
terar vi på vår administrationskostnadmed tanke att

olika övrigamedlem räknat skäl är större än förper av
várkassor, inga regionalab1.a. redogörarehar kassa

måsteförbereder ärendena allt arbete görasutansom
centralt.

överväganden förslag6.2.7 och

utjämning medlemsavgif-Det har skett betydandeen av
till finan-terna arbetslöshetskassorna sedan det nya

sieringssystemet årinfördes tvåför drygt sedan. sys-
utjämningsavgifter utjämningsbidragtemet med och har

också i så måtto bidragen ivälfungerat huvudsakatt
gått till avgifterna.högstakassor med de kassorDessa

därigenom hålla sina avgifter.har Spänn-kunnat nere
vidden avgifterna minskat utredningenochmellan har

utjämningsbidragen idärför syftet med stortattanser
uppnåtts.sett har

på till visarpostenkäten arbetslöshetskassornaSvaren
också positiva tillöver äratt dessa lag ett system

utjämning medlemsavgifter.för Utjämningsavgiften ärav
också uppgick år tillblygsam och kr netto1990 680

medlem.per

Hittills visar finnserfarenheter dock att detvunna en
idel utjämnings-svagheter systemet. gäller främstDet

bidrag enligt ALF-förordningen utjämningsbidrag13 2§
till2 kan lämnas kassor med ett medlemsantalsom som
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understiger medlemsavgiftoch10 000 är högre änvars
gällande dagpenning.procent högsta70 av

Såsom redovisats avsnittunder i6.2.4. och 6.2.5.
kapitel niodetta hade årkassor medlemsavgift1988 en

år.översteg Samtligakr.350 dessa kassor hadesom per
samtidigt hög arbetslöshet förvaltnings-och högaen

Samtliga fick utjämningsbidragkostnader. såväl år1
vilket i1989 1990 flertalet kraftigtfall medfördesom

minskade medlemsavgifter. de totaltFem kassor,av sex
fick utjämningsbidragäven år tillhörde1989,2som

nio Åravgifter.dessa kassor med höga 1990 utbetalades
inte utjämningsbidrag till någon kassa.2 kassorTre

iberäknas fråga bidragetkunna komma årför 1991.

ämnin sbidUt ALF-törordnin1 13 1a en

får utjämningsbidrag kompensationKassorna för1genom
administrationskostnaderökadede förknippadeärsom

med hög arbetslöshet i Enligt utredningenskassa.en
mening bidraget varit i förhållandehar väl avvägt till
arbetslöshetens omfattning hittills. Modellen för be-
räkning bidraget är också Utredningenenkel.av anser
därför inte finnsatt det anledning för närvarandeatt
föreslå förändringar utjämningsbidragbeträffande 1.
Härför också förhållandettalar det att det prövats

relativt period.under korten

sbidrain ALF-förordninU 2 13 2en

utjämningsbidragenproblemEtt med det gäller även-
bidrag är påatt de sig ligger1 baserar faktorer som-
bakåt i tiden får på framtida avgifter.effektmen
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Utjämningsbidrag lämnas2 med hälften skillnadenav
mellan 70 procent gällande högsta dagpenning ochav

verkligakassans kostnad medlem under det senastper
förflutna verksamhetsåret. Utjämningsbidragen kan där-

inteför betalas förrän i juniut månad när kassans
årbokslut klart och granskat Det medförAMS. attav

inte heller eventuellt överskott på utjämningsavgiften
återbetalas tillkan arbetslöshetskassorna förrän tidi-

i juni månad, vilketgast samtligadrabbar kassor.

År fick utjämningsbidrag1989 kassor 2. Detsex var
Gruvindustriarbetarnas, Musikernas,Hamnarbetarnas,
Sjöfolkets, Sveriges fiskares Sverigesoch Teater-
anställdas arbetslöshetskassor. För exempelvis Sveriges
fiskares fickkassa, närmare 40 procent helasom av

årbidraget 1989, enligtoch preliminära beräkning-som
får bidrag åräven 1991, medför bidraget ryckig-ar en

pådet sinhet eftersom grund konstruktion i prak-av
tiken utgåendast kan år. årvartannat Det arbets-en

erhåller bidragetlöshetskassa blir kassans kostnader
vilketlåga, tillleder inte fåatt kassan någotkan

året därpå.bidrag

Utjämningsbidrag inte någon2 ha större betydelsesynes
än Sveriges fiskaresför arbetslöshetskassa. Ävenmer

innebärkassa bidragetsför denna konstruktion nackde-
lar.

utredningenEnligt är det tveksamt bör ha ettom man
utjämningsbidrag riktatär tillenbart kassor medsom
lågt särskiltmedlemsantal, regeringensmot bakgrund av

nybildadeatt minstförslag kassor skall ha 10 000om
medlemmar.

Utredningen diskuterat olikahar alternativ till nuva-
utjämningsbidragrande Nedan tvåpresenteras för-2.
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utjämningsbidrag bi-innebär 2Alternativ attAslag.
blir mindre regelstyrt samt attbehålls, detattmen

utjäm-helatill högst procentbegränsas 5beloppet av
möj-Alternativ innebär öppnarattningsavgiften. B man

kapital änhögre egetatt ha ettlighet för kassaen
utjämningsbidrag slopas helt.samt 2närvarande attför

Alternativ A

bibe-funnit någraUtredningen inte skäl attstarkahar
övergångsperiodutjämningsbidrag kanhålla Under2. en

tillemellertid finnas komplement ut-behov ettdet av
sig påjämningsbidrag arbetslöshetengrundar1 som

föregående år.under

påskisseras nuvarandeförslag nedan byggerDet som
ändringar främstutjämningsbidrag Föreslagna syftar2.

rå-tilltill bidraget bättre anpassatatt skall vara
bidrag för-förhållanden kanoch det behovdande av som

ansökningstillfället.vidutses

Högst utjäm-inbetaladetillprocent den AMS5 avo
Arningsavgiften bidraget. skulleavsätts för 1991

milj.på kr. Eventu-det ett beloppmotsvarar 2,9
återbetalas tillöverskott kassorna.ellt

verkligaKnytningen bidraget till kassans kost-o av
förflutna verkasam-nad medlem under det senastper

hetsåret ALF-förordningen stäl-i bort.tas I15 §
infå frihet väga and-bör beslutande attlet organ

tillär hänsyn syftetfaktorer relevanta medra som
utjämningsbidraget till aktuella behov.ochmed mer

bidraget ifördelningen bör fattasBeslut AMSavo om
arbetslöshetsförsäkringsdelegation. inteDet kan



108

friare bedömningsgrunderuteslutas deatt som
föreslagits innebär svårigheter i beslutsprocessen.

Alternativ B

Utredningen finns anledningdetatt att t.ex.anser
beakta förhållandena Sveriges fiskaresför kassa om
utjâmningsbidraget till små avgifterkassor med höga
helt finnsslopas. såDet mycket talar för börattsom
ske.

Denna kassa svårigheterbl.a. fi-att dess attuppger
nansiera administrationskostnaderna vissa år hänger

arbetslösheten föregående år påverkarmed attsamman
utjämningsbidragets år.storlek nästa befararKassan

åratt den tvingas tillunder ett kan uttaxeringextra
för administrationskostnaderna.att klara Nästkommande
år förhållandetkan måstedet omvända och kassanvara
sänka medlemsavgifterna inte fåför att för högt eget
kapital. beskrivits i föregåendeproblem harKassans
avsnitt s. 102-104.

sveriges fiskares sigkassa säger kunna acceptera att
deras avgifter ligger på något nivåhögre i övri-änen

kassor. emellertid viljaskulle behållaKassanga even-
överskott påtuellt medlemsavgiften försom en reserv

utjämnaatt avgifterna olika år. På såmellan sätt
skulle få Årkassan kunna avgiftsutveckling.lugnareen
1990 uppgick friakassans kapital tilleget kr.340ca

år.medlem ochper

Förslaget går på öppnas möjlighetut att det för en
få dispenskassa frånatt bestämmelsen i ALF-lagen56 §
arbetslöshetskassasatt fria kapital inteegetom en

får överstiga ett belop motsvarande kr.50 medlemper



109

15 högsta dagpenningprocent januarifr.o.m. den 1av
1992.

Dispens inte fåbör lämnas för frittett kapitaleget
årmedlem och överstiger gällande högsta dag-per som

penning. dispensBeslut bör fattas AMS.om av

Utredningen förordar alternativ innebärDet attB.
utjämningsbidrag enligt ALFF-förordningen till13 § 2
kassor understigandemed ett medlemsantal 10 samt000

medlemsavgiftermed höga slopas. stället införsI en
möjlighet fåför kassa kapitalatt ha högreett egeten

iän vad ALF-lagen.56 §som anges

överskott på utjämningsavgiften

utjâmningsavgiftenOm överskott återbe-skall dettager
tilltalas kassorna när utjämningsbidraget har betalats

Åri sinut återbetaladeshelhet. 1989 35 procent av
utjämningsavgiften till år återbeta-kassorna och 1990

Pålades konstruktionen54 procent. utjäm-grund av av
ningsbidrag ejhar detta i junikunnat förrän2 ske
månad. Arbetslöshetskassorna skall indock betala av-
giften till januari.AMS senast den Därmed31 har kas-

gått miste rånteinkomster. Vissa kassor harsorna om
fått svårigheteräven likviditetenmed under första

halvåret.

förslagGenom de lagts utjämningsbi-fram rörandesom
såväldrag det gäller alternativ alternativ2 A Bsom-

återbetalningenbör utjäm-överskott påeventuelltav-
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ningsavgiften jämte betalningen utjåmningsbidrag 1av
till arbetslöshetskassorna kunna samordnas och betalas
till omkringkassorna den februari.15
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ARBETSLÖBHETSFÖRSÃKRINGENEGBNAVGIPTBN I-7

Utgângapunkter7.1

års kompletteringsproposition redovisade1990I rege-
handlingsprogram tioringen i punkter förett att komma

till då ekonomin.råtta överhettademed den svenska
åtta i handlingsprogrammet finns åtgärderUnder punkten

privata konsumtionen.för dämpaatt den Där bl.a.anges
egenavgiften, medlemsavgiftenatt dvs. den del av som

bidra till finansieringenskall arbetslöshetsförsäk-av
ringen, höjas. slåsbör avgiftensDet fast att andel av
finansieringen frånbör öka tillprocent5 10 procent.

Förslaget höjning egenavgiften ingick ettom en av som
inslag i överenskommelse ekonomisk politisk åt-den om
stramning regeringenträffades mellan och folkpar-som
tiet våren Regeringen1990. beslöt när-att densenare

utformningen och konsekvenserna höjningmare av en av
egenavgiften skulle utredas.

Finansieringsavgiften egenavgiften enligtär ALF-la-
finansieringavsedd för kassans andel kost-gen av av

naderna för den arbetslöshetsersättningen.utbetalade
Utredningen utgår ifråndärför avgiftensatt andel av
finansieringen på avgiftenssyftar andel kostnader-av

för utbetald arbetslöshetsersättning statsbidragetna
inteoch på försäkringen . sinkostnader för helhet.1

överenskommelsen regeringenmellan folkpartietoch in-
egenavgiftensnebar att finansieringenandel skulleav

höjas från till direktivenprocent fin-5 procent.10 I
inte någon närmare precisering innebördenner man av av

siffror.dessa Utredningens inteuppdrag omfattar dock
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storleksordningen höjningför egenavgiften utanen av
endast formerna för sådan höjning.en

Det kan konstateras egenavgiftensatt andel statsbi-av
draget åregenandelen uppgick till1989 i genomsnitt
7,5 ár tillprocent och 1990 samtligaprocent för7,7
kassor. Egenavgiften är i stort sett fast avgift ochen

varieraregenandelen idärför förhållande till omfatt-
ningen ersättningutbetald olika perioderunder ochav
inte minst olikamellan kassor.

Utredningen idärför vissahar räkneexempel valt att
utgå från i direktivendenatt nämnda höjningen av
egenavgiften fördubbling, ökningdvs.avser en en av
finansieringsavgiften från 35 procent denav genom-
snittligt dagpenningenutbetalade årmedlem ochper
till 70 procent.

För illustreraatt hur varieraregenandelen páberoende
arbetslöshetens istorlek har de sammanhanget aktuella
siffrorna från 10-årsperiodenden senaste räknats om
enligt gällande bestämmelser för egenavgiften senu
tabell Beräkningarnanedan. visar7.1 att egenandelen
uppgår till i genomsnitt procent när arbetslösheten5

iräknad ersättningsdagarantal år lig-medlem ochper
omkring sju vilketdagar, årenfalletger var

1983-1987. När ersättningsdagarantalet vidstannar
omkring ersättningsdagar3,5 år,medlem vilketochper
inträffade år 1980, kommer ligga påegenandelen att
omkring fördubblingprocent. avgiften innebär10 En av
således åratt egenandelen lågunder arbetslöshetmed
kan komma pá omkringatt hamna 20 procent.
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Tabell Bgenandelen7.1 utbetald arbetslöshetsersättningav
åren Beräknad1988-1990. egenandel under sammaperiod med tiansieringsavgiftnuvarande %35 avgenomsnittligt utbetald dagpennning respektive vid

fördubbling till %.70en

1ersätt-Antal Egenandel Beräknad ggenandel
ningsdagar utbetald med med fördubb-av nuva-År medlem ersättning avgiftrande lad avgiftper

% % %

1980 3,4 9,2 10,0 20,1
1981 4,6 7,6 7,6 15,1
1982 6,2 10,1 5,6 11,1
1983 7,2 5,1 4,8 9,6
1984 7,3 4,7 4,7 9,4
1985 7,0 5,0 5,0 9,9
1986 7,1 4,9 4,9 9,8
1987 7,0 5,1 5,0 10,0
1988 5,8 6,0 6,1 12,1
1989 4,7 7,5 7,5 14,9
1990 4,6 7,7 7,7 15,3

1980-90 5,9 6,6 6,3 12,5

framgårSom tabell 7.1 motsvarar omräkningenav ovan
enligt inuvarande regler stort sett den verkliga egen-
andelen årenunder 1980-1988. ejDet heller stats-var
makternas avsikt höjaatt iegenandelen och infö-med
randet finansieringssystemet.detav nya

Utöver egenavgiften för finansiering utbetaldav er-
sättning har arbetslöshetskassorna kostnader för admi-
nistrationen försäkringen. tar hänsynom ävenav man
till kostnader blirdessa medlemmarnas andel kostna-av

1 Beräkningen är pågrundad faktiskadet ersättnings-antalet
idagar kassorna respektive år på årssamt genomsnitt-1990

liga dagpenning 40207 kr..
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avsevärtderna högre än egenavgiftenvad vid han-ger
År uppgickden. 1989 medlemmarnas andel kostnadernaav

för ersättningutbetald administrationskostnaderplus
till i genomsnitt samtliga11,9 procent för kassor.
Medlemmarnas andel kassornas totala kostnader förav
försäkringen år i respektive1989 framgårkassa bi-av
laga 9.

Utvecklingen egenavgiften7.2 av

finansieringssystemetdet utgårI statsbidrag tillnya
hela den utbetalade arbetslöshetsersáttningen. statsbi-

intebetalasdraget anslagsmedel utan med arbetsgi-av
varavgifter efter avdrag för egenavgifter.

uppgickSammanlagt egenavgifterna till omkring 450
respektive mi1j.kr. åren500 1989 och Fördelning-1990.

olikapå de framgårkassorna bilaga Kassamed-8.en av
ibetalade genomsnittlemmarna l2620 kr. 1027 kr.

årmånad Avgifterna1989. varierade olikamellanper
från kr. månadkassor 8875 7240 kr. till 15ll5per

månad.kr.1260kr. per

Egenavgifterna in tillbetalas AMS arbetslöshetskas-av
ungefårmed varjebelopp månad. Mindresorna samma va-
i avgiftensriationer storlek olikamellan kassor och

olika månader åretmellan under påberor utvecklingen
genomsnittligtden utbetalade dagpenningen. Avgif-av

är nämligenstorlek knuten tilldelstens antalet med-
kassan,i tilldels genomsnittligtlemmar den utbetala-

dagpenningen. Avgiften såledesärde densamma oberoende
stort belopphur betalas iut arbetslöshetser-av som

sättning.
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kostnaderna för arbetslöshetser-Egenavgiftens andel av
påvarierar däremot beroende arbetslöshetenssättningen

olika perioder olikaomfattning ochellerunder mellan
kassor.

årtvâ varit iUnder de det systemet kraft harsom nya
varit relativt låg. Vidarbetslösheten jämförelseen

särskilt lågmellan kassor haft eller hög arbets-som
periodlöshet finnerunder denna variationer.storaman

hög ocksåkassor med arbetslöshet därmedI och hög ut-
ersättning, Musikernasbetald uppgickt.ex. kassa,

åregenandelen 1990 tillendast 1,1 procent, medan
Banktjånstemännens utgjorde näraegenandel procent40

ersättning.utbetald fördubbling egenavgiftenEnav av
innebäraskulle egenavgiften iatt denna kassa kan

liggakomma omkringatt i övrigtprocent med oför-80
ändrade förutsättningar. genomsnitt samtligaförI kas-

låg egenavgiftens ersättning påandel utbetaldsor av
7,7 procent.

Variationerna i egenavgiftens andel utbetald ersätt-av
ning olikaför årenkassor framgårunder 1989 och 1990

bilaga 8.av

finansieringsystemetdet infördesInnan låg stats-nya
bidragsprocenten på i genomsnitt omkring procent för95
samtliga kassor, dvs. uppgick tillegenandelen i genom-
snitt åren Åren5 procent, under 1983-1987. dessför-ca
innan låg1977-1982 statsbidragsprocenten omkring 90

vilket innebärprocent, att egenandelen ivar genom-
snitt period.procent under10 dennaca

Egenavgiftens andel ersättningutbetald varieradeav
inte lika olika istarkt mellan tidigarekassor det
finansieringssystemet. lågkassorI med mycket arbets-

utgicklöshet grundbidragetendast 80 procent ut-av
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istatsbidragetbetalad ersättning, kassor medmedan
maximalthög stiga tillarbetslöshet kunde 98 procent

såledeslågersättningen. mellan ochEgenandelen 20av
2 procent.

höjning egenavgiftenKonsekvenserna7.3 avav en

Enligt direktiven analysera konsekven-skall utredaren
höjning egenavgiften. Tänkbara konse-serna av aven

arbetslös-redovisas för ochkvenser nedan medlemmarna
intresseorganisationernabakomliggandehetskassorna, de

funktionssätt.och slutligen för arbetsmarknadens

tillUtredningen värdefullt att knytadet ansomser
området. artikelforskning finns påden En om ar-som

finansieringbetslöshetsersättningens publiceradessom
sitti A-kassekommitténanslutning till lade framatt

intresseväckt ochdelbetänkande har1987sommaren
bilaga Artikelnåterges i sin ärdärför 11.helhet

Bertilskriven Björklund Holmlund Ekono-Anders ochav
misk inneháller tänkbaraanalysDebatt 887 och aven

något år genomförda förslageteffekter det senareav
omläggning finansieringssystemet.till av

påframhåller ekonomiska litteraturenForskarna att den
såområdet inte härledaär välutvecklad kan huratt man

arbetslöshetsersättningen finansieras.optimalt bör
tillräckligt rik förDäremot den är attde attanser

olika finansieringsformer.belysa effekterna Deav
illustrerar på några ikostnaderdetta att pekagenom

ekonomisk effektivitet A-kassekommitténstermer somav
sannolikt till. arti-förslag skulle leda avslutarDe

positivadiskutera tänkbara effekterkeln med att av
inkomstfördelning.i jämnareomläggningen form av
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förKonsekvenser medlemmarna arbetslöshetskassornaoch

viktig utgångspunktEn för det nuvarande systemet var
medlemsavgifternaatt utjämnasskulle olikamellan kas-

Avgifterna gjordes därför oberoende arbetslös-sor. av
omfattning.hetens Egenavgiften är avgiftfasten som

varierar något olikamellan påkassor beroende att den
är tillknuten genomsnittligaden dagpenningen i res-
pektive kassa. ärDet framför allt andelen deltidsar-

inombetande kassas verksamhetsområde bestämmeren som
påstorleken genomsnittligaden dagpenningen och därmed

också egenavgiftens storlek.

År 1990 egenavgiften i genomsnitt kr.14070var per
årmedlem månad.och 1170 Avgiften varieradeper

mellan månad9840 kr. 820 i Försäkringsanställ-per
das kassa och 16455 kr. månad1370 i Byggnads-per
arbetarnas kassa.

fördubbling egenavgiftenEn innebäraskulle ök-attav
ningen likablev istor, dvs. genomsnitt 14070 kr. per

är. Ävenmedlem och således intedet rör sig högaom om
belopp skulle fördubbling egenavgiften år 1990 haen av

ökningmedfört genomsnittligaden medlemsavgiftenen av
på drygt frånprocent till50 261 kr.400

egenavgiften i förhållandeOm till utbetaldman ser
ersättning inom blir bildenkassa delvisen en annan.

utgångspunktMed från egenavgiftens årstorlek 1990
skulle fem de kassor har lägst fåarbetslöshetav som
betala mellan 50 och 80 ersättningprocent utbetaldav
vid fördubbling egenavgiften. Vid fyrdubblingen av en

avgiften skulle dessa få ståkassor för änav 100mer
procent utbetald ersättning inom den kassan.av egna
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finnas riskDet kan för kraftig höjningatt med-en av
lemsavgifterna får till följd vissaatt medlemmar med

risklåg bli avståratt arbetslösa från att försäkra
sig. iDetta problem behandlas tidigareden nämnda ar-
tikeln bilaga avsnittet11 under snedrekryte-om
ringsproblemet.

finns ingetDet talar för finansie-att detsom nya
ringssystemet hittills fått negativahar ikonsekvenser

bemärkelsenden att medlemmar avstått från att försäkra
sig. visserligenMedlemsantalet har stagnerat under

år samtidigt medlemmar i lågakassor medsenare som
lágavgifter och arbetslöshet fåtthar högre medlemsav-

gifter.

nämnerForskarna att problemet blikan förväntas större
politikerna i framtiden väljer sänkaatt subven-om

tionsniván i arbetslöshetsersättningen. Huruvida ris-
för negativadenna typ ikerna ökarkonsekvenserav

väsentlig grad, exempelvis vid fördubblingen av egen-
avgifterna, sig utredningensundandrar bedömning.

tillAvgifterna arbetslöshetskassorna beslutas kas-av
stämmor.sornas

överväldigande flertaletDet arbetslöshetskassornasav
är kollektivtanslutna närståendemedlemmar in-genom

tresseorganisationer fackförbund eller företagarorga-
nisationer. Detta sker överenskommelse mellangenom en
organisationen där organisationen förbinderoch kassan

tillsig obligatorisktkassanatt ansluta alla medlem-
uppfyller ikraven för medlemskap kassan. Detsommar

såledesföreligger ingen fullständig identitet mellan
organisationernas kassornasoch medlemsstockar. I

ingår ocksåöverenskommelsen organisationenatt svarar
attuppbörden kassamedlemsavgiftenför och sedanav
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synvinkel ärtill kassornaskassan. Urinleverera den
rationellt kostnadsbesparande för-ochmycketdetta ett

faringssátt.

organisationerna avgiftsuppbör-Tekniskt hanterarsett
på Vanligastolikaåt sätt. förekommandekassornaden

kassaavgiften inkluderas i medlemsavgiften tillär att
organisationen också organisa-och omfattas därmed av
tionens medlemsavgift. före-beslut budget och Detom

också kassaavgiften skild frånärkommer att formellt
avgiften till organisationen, uppbördenatt skermen
samtidigt till denna.som

höjning egenavgiften få till följdOm skulle atten av
många väljer ienbartatt medlemmar kassorna ellervara

oförsäkrade får iatt helt det konsekvenser formvara
ökade administrationskostnader för kassorna.av

bakomliggandeKonsekvenser för intresseorganisationer

för i utredningenRepresentanterna LO, och harTCO SACO
överlämnat skrivelse bilaga 10 under-en gemensam som

för vilkalag anlys höjningkonsekvenseren av en av
egenavgiften tänkas fåkan främst för bakomliggande
intresseorganisationer.

skrivelsenI konstateras bliratt konsekvenserna mycket
negativa för fackliga organisationerna.de

förbunden avgifter,Oavsett tillhar delade dvs.om
respektiveförbund arbetslöshetskassa, eller för-om

bundsavgiften inkluderar avgiften till såkassan anser
företrädare för förbunden höjningatt medlemsav-en av
giften tillkommer mångaatt leda att medlemmar kommer
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att lämna sitt sannoliktförbund. del kommerEn att
fortsätta ienbart arbetslöshetskas-att medlemmarvara
san.

blirbefararMan det de lägst avlönade,att harsom
svårast avgiftshöjningar,att klara kommer be-attsom
gära förbunden. förmodligenutträde delEn kommerur

dåatt oförsäkrade inteoch kommer heller attvara om-
fattas fackligt stöd uppsökandeden verksamhetav genom

bedrivs på det lokala planet.som

Vidare avstå frånsägs förbunden skulleatt att taom
höjningut egenavgiften via höjda medlemsavgifteren av

för tillatt motverka medlemsflykt skulle detta leda
orimliga kostnadsökningar för förbunden.

Från framhålls pá alla sättLo, och attTCO SACO man
vill slå arbetslöshetsförsäkring, tillvakt braom en

rimligt på nivå.ett pris och acceptabel under-Manen
vikten försäkringen fortsättnings-stryker ävenattav

vis tillär kopplad förbunden dess arbetslöshets-och
servicekassor för medlemmarna stödatt kunna ochge

vid arbetslöshet.

Enligt måste till-förbundens ävenstadgar medlemmarna
höra arbetslöshetskassan. detta samband skulleOm upp-
höra innebära väsentligt administra-skulle ökadedet
tionskostnader.

Fristående institution,arbetslöshetskassor eller annan
försäkringskassan inte uppnåt.ex. skulle kunna den

kostnadsspridning nuvarande kassor har.som
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förKonsekvenser arbetsmarknadens funktionssätt

överenskommelsen regeringenmellan folkpartietoch om
ekonomisk politisk átstramning tillkom mot bakgrund av

överhettningen iatt den svenska ekonomin lett till
stigande inflation, försvagad tillväxt och otill-ett
räckligt sparande. Läget har dock snabbt förändrats

våren.sedan förra Sverige befinner sig i ett kon-nu
junkturläge tillväxtmed stigandeoch arbetslös-svag
het.

åtgärderBehovet för att dämpa privataden konsum-av
tionen och öka sparandet kvarstår enligt finansdepar-

bedömningtementets även det ekonomiska läget harom
förändrats våren.sedan förra tidigaresom nämnts
skulle fördubbling egenavgiften år 1990en haav
inneburit ökad avgift månadmedlem påoch mellanen per

och kr. Ett i8 14 belopp den storleksordningen kan
enligt utredningen inte förväntas påverka utrymmet för

privataden konsumtionen marginellt.ytterstens

hänsyn tillMed att beslutsprocessen för att ändra ar-
betslöshetskassornas medlemsavgifter långsamär och
relativt omständlig samt att effekterna t.ex.av en
fördubbling egenavgiften i blirstort sett försum-av
bara utredningen inte år meningsfulltatt detanser att
använda avgiftdenna iett medel ekonomiskadensom
politiken.

det regeringenI förra våren framlagda handlingspro-av
tillväxt,förgrammet sysselsättning välfärdoch tar
åtgärderunder för att dämpa privatadenman konsum--

tionen även att statsbudgetens utgifter tillupp- ca
består80 procent transfereringar utvecklasav som en-

ligt automatiskt verkande regler. samband härmedI
framhålls att det finns ett betydande utgiftstryck i
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offentligaden sektorn, framför iallt de stora trans-
fereringssystemen. ekonomisk tillväxtfortsattEn svag
utgör ett hot välfärdssystemen.mot

Arbetslöshetsförsäkringen finansieras visserligen inte
någontill del över mästestatsbudgeten men ses som en

transfereringssystemen.del fördubblingEnav av egen-
iavgiften arbetslöshetsförsäkringen årskulle 1990 ha

inneburit bidrag frånökatett försäkradede med 500ca
milj.kr. statsfinansiell såledesUr synpunkt är det
fråga betydandeett belopp.om

finansieringssystemetnuvarande finnsdet ingenI det
koppling egenavgiftenmellan och arbetslöshetens om-

inomfattning finnskassa. visstDet ett sambanden
ersättningutbetald egenavgiftenmellan och eftersom

finansieringsavgiften påberäknas genomsnittligt utbe-
dagpenning i respektivetalad kassa. högstaGenom att

dagpenningbelopp tillär kopplat löneutvecklingen för
industriarbetare finns det ett samband mellan egenav-

löneutvecklingen.giften tidigareoch nämnts rörsom
sig även vid fördubbling egenavgiftendet en av om- -

relativt små belopp medlem månad.ochper

inte någrafinns indikationer påDet att arbetsmarkna-
in utvecklingenparter skulle väga egenavgiftendens av

försäkringeni faktor hänsyn till vidatt tasom en ens
höga lönekrav. fördubbling egenavgiftenmycket En av

inte fådärför förväntas konsekvenser för arbets-kan
funktionssättmarknadens att det skulle kunnagenom

till lägre lönekrav.leda

artikel BjörklundHolmlundbifogade bilaga 11I av
diskussionredovisas kopplingenbl.a. berör mel-en som

löneutvecklingen högsta dagpenningbelopp.ochlan Fors-
hävdar mindreatt kan hadetta önskvärdakarna effekter
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påverka sysselsättningen ilönebildningen därmedpå och
riktning.negativ

överväganden förslagoch7.4

höjning egenavgiftenförformerna en av

finansieringssystemet avgifterdet nuvarande är deI
arbetslöshetskassorna tar ut medlemmarna obero-som av

arbetslöshetens omfattning iende kassorna. Dettaav
viktig utgångspunkt när infördes.systemet Ut-var en

redningen därför intehar övervägt höj-former för en
ning egenavgiften innebäraskulle kunna att det-av som

förhållandeta ändras.

för höjningInom nuvarande system kanramen en av egen-
avgiften pågenomföras ett ganska enkelt sätt attgenom

höjer den procentuella andelen genomsnitt-denman av
ligt utbetalda dagpenningen, utgör beräkningsgrundsom

finansieringsavgiftenför egenavgiften och försom
närvarande uppgår till procent.35

Utredningen ihar räkneexempel för åskådliggöraatt-
höjningvad innebärakan i siffror utgått frånen en-

fördubbling avgiften från till35 procent procent70av
den genomsnittligt dagpenningenutbetaldaav medlemper

år.och innebär inteDetta utredningen tagitatt ställ-
ning till höjningenhur stor skall vara.

höjningKonsekvenserna egenavgiftenav en av

Tekniken åstadkommaför att höjning aviseradesden som
års1990 kompletteringsproposition och1 ettsom var



124

överläggningarna regeringenresultat mellan ochav
folkpartiet således tämligenär enkel.

höjningsådan blirKonsekvenserna emellertidav en om-
fattande, särskilt bakomliggandeför medlemmarna och
intresseorganisationer.

Arbetslöshetsersättningen finansieras arbetsgi-genom
varavgifter arbetsmarknadsavgiften medlemsavgif-och

finansieringsavgiften.ter Arbetslöshetskassornas
administration finansieras i sin helhet medlemsav-av
gifter.

genomsnittliga egenavgiften läg år páDen 1989 7,5 pro-
ersättning. inkluderarcent utbetald kassor-Omav man

administrationskostnader finansierade imedlemmarnanas
genomsnitt för för-11,9 procent kassornas kostnaderav
säkringen.

Egenavgiftens ersättning varieradeandel utbetaldav
kraftigt olika påmycket mellan kassor beroende arbets-

löshetens omfattning. Musikernas arbetslöshetskassaI
åregenandelen endast procent 1989 medan medlem-var en

i Banktjänstemännens själva betaladekassa 36marna
ersättning iutbetald Räknarprocent kassan.av man

även in administrationskostnader så varierarkassans
försäkringenden förandelen kassans kostnaderegna av

från tillTeateranställdas3,7 procent kassa 41 pro-
Banktjänstemännens Elektrikernascent och kassor.

fördubbling egenavgiften alltså innebäraskulleEn av
i vissa överstigaatt egenandelen kassor skulle 80 pro-

cent.

så självfinansieringsgradhög hårttäraEn kommer att
på solidaritet finns iden mellan kassorna ochdagsom
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tillkommer iuttryck på densom postenkätsvaren som
utredningen genomfört.

höjning medlemsavgiftenEn kan därför riskmedföraav
negativaför medlemsopinioner kan tillleda lägresom

organisationsgrad i fackförbunden samtidigt flersom
väljer att endast imed arbetslöshetskassan.vara Den

negativabefarade inställningen från medlemmarna härrör
från allmänt omvittnad avgiftströtthet.en

Tyvärr får räkna med att det är de mestman utsatta
efter tid kommer stågrupperna att utan försäk-som en

ringsskydd och därmed öka påtrycket social-KAS och
tjänsten i kommunerna. ocksåärDet dessa grupper som
omfattats fackligade organisationernas uppsökandeav
verksamhet under år.senare

Utredningen har bedömt detta trolig utvecklingvara en
trots att fördubbling avgiften i kronor räknaten av
inte sigrör några stora belopp. Egenavgiften áriom var

i1990 genomsnitt månadmedlem och 1170 kr.per med en
spännvidd mellan kassorna från till820 1370 kr.

knytningen tillGenom förbundens avgiftssystem har ar-
betslöshetskassorna ett mycket effektivt uppbördssys-
tem. Medlemmarnas avgifter in samtidigttas inbe-med
talningen fackföreningsavgiften eller avgiften tillav
företagarorganisationer. minskad organisationsgradEn
och enskiltfler anslutna medlemmar ökar administra-
tionskostnaderna.

organisationerFör de står bakom arbetslöshets-som
kassorna blir konsekvenserna fördubblingav en av egen-
avgifterna stora.
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ofrånkomligtFör fackförbunden är det anpassningatt en
förbundsavgiftensamlade såden sker att täckerdenav

också egenavgift.fördubblad Fackförbundens primäraen
tillvaratauppgift är intressen,att medlemmarnas inte

minst i ekonomiskt hänseende. iDetta sker förhand-ett
lingsarbete påtryckningsmedelyttersta är öpp-denvars

konflikten. Konflikthotet kan utvecklas offensivtna
strejkhot. också förmed det förbunden defensivaMen

lockouthotet förekommer. För sådanaatt kunna klara
konfliktsituationer bygger fackförbunden konflikt-upp

syfte är stärka organisationenfonder att ivars en
konfliktsituation.

konflikttålighetFörbundens brukar bedömas efter hur
tidlång i konfliktkan och betala ut stadge-man vara

konfliktersättningar.enliga Lägger förbundensutman
kapital finnermedlem mångmil-förbundensattper man
jonkapital fåtalendast täcker ett i konflikt.veckor

flertalet förbund skulle påFör det därför stöta stora
svårigheter höjningtäcka egenavgiftenatt inomen av

ekonomi. höjningenförbundens aktuellaDen handlaregen
milj. kr.500caom

tidigare påpekats fråganär höjningsom om en av egen-
teknisktavgiften rent enkel för statsmakterna. Det

behövs höjaär beslut egenavgiftenett attenda som
genomsnittligtfrån procent den utbetalade35 dag-av

år tillpenningen medlem och Förprocent.70per ar-
innebär sådantbetslöshetskassorna ett beslut att mot-

höjning fårsvarande tas ut medlemmarna. be-Dettaav
arbetslöshetskasssans stämma.slutas Eftersomav upp-

regelbörden sker samordnat med förbundsavgiftensom
respektivemåste förbund ställning tillta avgifts-en

blihöjning. nödvändigtDetta torde eftersom ned-en
fackligaskärning den verksamheten i vart överfallav
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kapitaletmöjlig. fram-tatid inte är Attlängre aven
möjliginte ut-tidigare hellersagtsstår som ensom

medlemsavgifter kräverhöjning förbundensväg. En av
Kongressperiodernas längdkongressbeslut.regel ettsom

troligen tving-åtskilliga förbundenvarförvarierar av
vilket är mycket dyrt.till extrakongressenas

arbetslöshetsförsäk-fackförbunden attattTrots anser
finnsviktig för medlemmarnaringen är och värdefull

upprätthållasvårigheternarisk bedömer attattdet man
försäkrings-blir Därmed skulleförverksamheten stora.

i sinahotas grundvalar.systemet

höjningdiskuterats kraftig medlemmar-harDet avenom
finansieringarbetslöshetskassornas kom-egendelnas av

påverka utvecklingen på ellerarbetsmarknadenattmer
samhällsekonomin.

Samtidigt höjningkonsekvenserna en av egenav-som av
intresseorganisationerna,giften bakomliggandeför de

avgiftshöj-på motviljanfrämst beroende att acceptera
höjning iningar, blir så denbetydande kommer stor-en

utredningensleksordning diskuteras enligthär me-som
påverka konsumtionning marginelltendast att ytterst

ioch sparande samhället.

finansierasarbetslöshetsförsäkringenEftersom av ar-
tillbetsgivaravgifter avgift ochoch medlemmarnas egen

ingen så innebär för-del allmänna budgetmedel enav
dubbling egenavgiften överföring betalningsan-av aven

från arbetsgivarna till isvaret arbetstagarna stor-
milj.kr.leksordningen 500

utanfördäremot använda dessaSkulle staten resurser
naturligtvis finanserområdet tillförs statens motsva-

år finansieras arbetslöshets-rande belopp. Sedan 1989
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försäkringen till ingen del anslagsmedel utan heltav
arbetsmarknadsavgiften egenavgift.och medlemmarnasav

Medlemsavgifterna inte någonhar längre koppling till
arbetslöshetens omfattning inom kassa utan endasten
till genomsnittligaden dagpenningen förvaltnings-och
kostnaderna.

Arbetslöshetens omfattning påverkar inte medlemsavgif-
terna i kassorna. Därmed inte någonhar de heller pá-

påverkan fackligastorleken ide kraven lönerörel-av
höjning egenavgiften fåEn kan tänkast.o.m.sen. av

motsatt fackliga organisationernaeffekt de försökerom
kompensera i löneförhandlingarna.medlemmarna Vill

uppnå direkt påverkan lönekravenmellan ochman en ar-
betslöshetsförsäkringen máste försäkringens finansie-
ring ändras.

Tidigare omläggningar arbetslöshetsförsäkringen harav
rättviseskäl till utjämnasyftat kostnadernaattav

mellan kassorna. till felaktigadetta sig-har lettOm
tillnaler svårtdelar arbetsmarknaden är sägaattav

eftersom inte finns någradet branschkassor omfattan-
de hel både tjänstemän,bransch med arbetare ochen
låg- högutbildadeoch bland medlemmarna.

Effekterna höjning tillegenavgiften arbets-av en av
löshetsersättningen intesåär börstora att den

inom organisationgenomföras för nuvarande ochramen
system.
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SÄRSKILT YTTRANDE

sakkunniga Ponténcarl Magnusav

Enhetliga medlemsavgifter

Utredningen har haft föreslå åtgärderatt för för-att
enkla det gällande systemet utjämnaför att medlems-nu
avgifterna inom arbetslöshetsförsäkringen. Enligt min
uppfattning borde utredningen i frågadenna inriktatha
sitt påarbete finnaatt i vilketett utjämnandesystem
åtgärder över huvud ejtaget längre behövdes.

Förhållandet är ju det, att arbetslös kassa-numera en
fårmedlem ersättning i förhållande till tidigaresamma

inkomst ioberoende vilken kassa han är medlem. Med-av
lemsavgifterna varierar däremot kraftigtganska mellan
olika arbetslöshetskassor. är emellertid rimligt,Det

ersättningenatt under arbetslöshet är lika förom
så ävenalla, bör avgiften försäkringenför lika.vara

Utredningen borde alltså ha lagt ett förslag enhet-om
liga medlemsavgifter ocksåoch endaom en gemensam ar-
betslöshetskassa. Något rationellt skäl behållaför att
det nuvarande olikasystemet med finnsa-kassor inte.

Egenavgifter kopplade till verkliga kostnaderna

Utredningen också föreslåskulle formerna för höj-en
ning egenavgifterna i arbetslöshetsförsäkringen.av
Kostnaderna för arbetslöshetsförsäkringen varierar be-
roende dels på arbetslöshetens omfattning påoch dels

ärlig uppräkningen dagpenningen. Största inflytan-av
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på kostnaderna naturligtdet har helt arbetslöshetens
omfattning. det påverkasI nuvarande systemet egenav-
giften emellertid dagpenningenendast hur förändras.av

är grundläggandeDetta ett Eqenavgiftenfel. rim-bör
varieraligen med den faktor har den största bety-som

iför kostnaderna försäkringendelsen nämligen arbets-
omfattning.löshetens

Utredningen borde därför ha lagt enligtett förslag
egenavgiftenvilket varierade med de totala kostnaderna

försäkringen.för



BILAGA 1

ÅR,16-64 1970-1990,ARBETSKRAFTEN
Årsmedeltal, 1000-tal

År Arbets- sysselsatta Kassa- Andelen ar-
däravkraften medlem- betslöshets-
deltid försäkrade i %mar

arb.kraftenav

1970 3 786 3 731 635 2 059 55
1971 3 839 7433 650 2 232 60
1972 3 851 3 748 676 2 347 63
1973 8563 3 770 694 2 456 65
1974 3 939 3 862 706 2 582 67
1975 4 032 3 968 769 2 695 68

1976 4 074 4 010 810 2 782 69
1977 4 104 4 030 870 2 866 71
1978 4 139 4 045 920 2 975 74
1979 4 197 4 109 971 3 035 74
1980 4 248 4 162 1 008 3 103 75

1981 4 265 4 157 1 027 3 160 76
1982 4 288 4 150 1 038 3 211 77
1983 4 311 4 160 1 033 3 262 78
1984 4 332 4 196 1 031 3 329 79
1985 4 367 4 243 1 019 3 397 80

1986 4 385 4 269 1 004 3 452 81

1986 4 399 4 299 1 111
1987 4 421 4 337 1 089 3 492 81
1988 4 471 4 399 1 074 3 523 80
1989 4 527 4 466 1 059 3 557 80
1990 4 577 4 508 1 046 3 556 79

Källa AKU, AMS

1 Justerade värden med hänsyn tilltagen förändringar i metod
ägt fr.o.m. 1987.m.m. som rum
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BILAGA 2
ARBETSLÖSHETEN ÅR16-64

PartielltiÅr Relativa ArbetslösaArbets- kassamedl.
ilösa %arbetslösa arbets- 1000-tal av
samtligalöshets-1000-tal1000-tal

%tal kassamedl.

1970 1,5 30 1,555
1971 2,096 2,5 45
1972 2,0104 2,7 48
1973 2,5 46 1,995
1974 2,0 39 1,577
1975 1,6 37 1,464

1976 33 1,265 68 1,6
1977 1,8 34 1,275 73
1978 46 1,694 79 2,3
1979 2,1 45 1,588 80
1980 2,0 44 1,486 82

59 1,91981 108 2,5102
1982 80 2,5137 117 3,2

92 2,81983 151 131 3,5
3,1 92 2,81984 136 139

85 2,51985 124 136 2,8

2,51986 135 2,7 84117

19862 2,29a 2193 1,9 78 2,31987 84
1,71,6 611988 72 180

56 1,661 169 1,41989
66 1,91990 69 192 1,5

partiellt arbetslösa sysselsattaMed personermenas som
mätperioden,timmar imindre änarbetat veckan under35 men

Redovisningen upphördearbete.velat och kunnat tasom mer
redovisning undersyssel-och ersattes medfr.o.m. 1987 av

satta.

förändringartill ihänsyn metodJusterade värden med tagen
ägt fr.o.m. 1987.m.m. som rum

undersysselsatta sysselsatta arbetatMed menas personer som
påmindre viljaän görade skulle grund arbetsmarknads-av

Redovisning årskäl. undersysselsatta startade 1987.av
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BILAGA 3

ARBETSLÖSHETSERSÄTTNINGENUTVECKLINGEN AV EAK
ARBETSMARKNADSSTÖDETOCH DET KONTANTA KAS

År EAK KAS

Ersättningsdagar Ersätt- Ersätt- Ersättning Index
milj. ning nings-med- Mi1j.kr.per 197410O

Mi1j.kr.lem dagar års1990
Milj. priser

EAK KAS

196970 6,8 3,3 290,9 57
197071 8,9 4,0 395,1 72
197172 11,3 4,8 570,0 99
197273 13,8 4,2 719,7 117

1974 8,6 3,3 678,2 2,2 64,3 100 100
1975 8,7 3,2 653,1 2,3 67 2 88 95

1976 8,1 2,9 762,5 2,7 105,4 86 136
1977 8,2 2,8 1014,8 3,7 180,6 111 208
1978 11,0 3,7 1541,6 4,8 255,4 153 268
1979 11,0 3,6 1690,0 4,5 283,2 157 277
1980 10,7 3,4 1730,o 4,8 321,4 141 277

1981 14,5 4,6 2595,3 6,1 408,8 189 314
1982 20,0 6,2 3879,5 7,6 521,2 260 369
1983 23,6 7,2 5327,4 9,0 797,0 328 517
1984 24,4 7,3 5863,1 6,3 557,3 334 335
1985 23,8 7,0 6o66,7 4,4 388,8 322 218

1986 24,5 7,1 6760,3 3,6 340,6 344 183
1987 24,3 7,0 7454,7 3,1 347,4 365 179
1988 20,3 5,8 6713,9 2,1 270,3 310 132
1989 16,6 4,7 5982,0 1,6 226,2 260 104
1990 16,3 4,6 6556,0 1,7 262,8 258 109

Källa AMS

197273 omfattar månader.16

Fr.o.m. inkluderades1974 preliminär i ersättningen.skatt
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BILAGA 4

UTVECKLINGEN AV GENOMSNITTLIGT UTBETALD DAGPENNING SAMT ERLAGDA
ARBETSLÖSHETSKASSORNAGENOMSNITT LÖPANDEMEDLEMSAVGIFTER I I OCH

ÅRENPRISER. 1970-1990.FASTA

År Dagpenning Genomsnittlig Index 1974100av-
genomsnittlig gift érsmgdlem Avgif-Dagpen-pers

års års ning1990Kr Kr 1990 ter
priser priser

42,69 214,34 46,461970 233,28 7173
44,32 206,771971 45,90 214,14 6570
50,58 222,821972 53,08 233,83 76 71
51,98 214,621973 72,40 298,93 73 9119741 78,64 294,90 87,45 327,94 100 100
75,00 256,121975 90,17 307,93 87 94

93,81 291,011976 94,42 292,90 8999
345,88124,341977 88,24 245,46 117 75

140,69 355,47 84,221978 212,79 121 65
153,13 361,471979 79,34 187,29 123 57
162,20 336,61 78,991980 163,93 114 50

179,17 331,74 79,40 147,011981 112 45
330,44193,80 99,271982 169,26 112 52

225,80 353,46 132,26 207,04 631983 120
239,86 347,47 137,83 199,67 611984 118
254,62 343,65 162,20 218,91 671985 117

276,30 357,83 170,07 671986 220,25 121
307,28 382,49 176,801987 220,07 67130
330,74 388,43 180,921988 212,48 65132
360,62 397,89 195,06 215,221989 66135
402,07 402,071990 136

Källa AMS

1 år preliminärskattär inkluderad i1974Fr.o.m.
ersättningen.
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BILAGA 6
ÅRVGIFTER PER MEDLEM OCH

assa 1988 1989 1990 1991 1991

kademikernas 180 222 228 240 312
potekstjänstemånnens 204 204 264 288 318
rbetsledarnas 144 204 204 240 300

5Banktjänstemännens 96 156 174 210 270
Beklädnadsarbetarnas 144 144 288 288 336

Bleck- plåtslagarnasoch 264 288 372 396 -Byggnadsarbetarnas 228 252 360 384 -Elektrikernas 120 216 228 240 -Fabriksarbetarnas 300 252 312 312 420
Fastighetsanställdas 216 216 216 216 -
Frisörernas 336 - - - -Försäkringsanställdas 156 156 180 180 -Försákringstjänstemännens 120 192 204 228 -Grafiska arbetarnas 132 180 216 216 300
Gruvindustriarbetarnas 216 216 420 456 -
Hamnarbetarnas 480 240 240 240 -Handelsanställdas 120 120 192 228 264
Handelsrepresentanternas 192 252 252 252 288
Handelstjänstemännens 252 228 240 252 324
Hotell- kafé och rest.anst. 360 264 336 336 -
Industritjänstemånnens 120 186 186 204 312
Journalisternas 144 204 240 264 -Kommunalarbetarnas 180 180 204 204 -Kommunaltjänstemännens 156 192 228 228 285
Köpmännens 288 252 252 330 402

Lantarbetarnas 360 240 240 240 336
Livsmedelsarbetarnas 216 216 252 240 -Metallindustriarbetarnas 204 204 252 252 -Musikernas 732 216 324 420 -Målarnas 120 240 240 240 276

Pappersindustriarbetarnas 132 252 252 324 -Petroleumhandlarnas 156 276 276 350 380
Sjöfolkets 294 294 378 378 -Skogs- lantbrukstjmoch 216 276 324 276 357
Skogsarbetarnas 396 216 216 276 -
Smáföretagarnas 302 180 180 264 324
Statsanställdas 120 120 120 180 -Statstjänstemännens 156 180 201 210 306
Sveriges arbetares 420 276 384 300 348
Sveriges fiskares 480 480 600 600 -
Sveriges teateranställdas 456 204 204 276 -rransportarbetarnas 252 252 252 252 336
rräindustriarbetarnas 168 192 240 240 -
Samtliga §40 222 261 280 324

Enskilt anslutna medlemmar
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UTJÄMNINGSAVGIFTER NETTO 1989 OCH 1990

19901989Kassa

091787526 12 201Akademikernas
73347046Apotekstjänstemännens 62
151526059663Arbetsledarnas

338 733418 629Banktjänstemånnens
287174420243Beklädnadsarbetarna

40 547plátslagarnas 49 793ochBleck-
797 080985 393Byggnadsarbetarnas
195 622580239Elektrikernas

847549694 756Fabriksarbetarnas
812247303Fastighetsanställdas 331
394125379Försäkringsanställdas 160
063122Försäkrinqstjänstemännens 156 312

277 486351 297Grafiska arbetarnas
46 069Gruvindustriarbetarnas 60 452

9021130915Hamnarbetarnas
3371 092415 620Handelsanställdas 1

63 73875 004Handelsrepresentanternas
946 272Handelstjänstemånnens 2051 193

860266rest.anstä11da 645och 357kaféHotell-,
0970382Industritjänstemännens 2502 590
77888107 956Journalisternas
0744 3435 562 764Kommunalarbetarnas
8151 186513 605Kommunaltjänstemännens 1
787160271206Köpmännens
17790118 841Lantarbetarnas

361 487464 887Livsmedelsarbetarnas
576 4032Metallindustriarbetarnas 5323 354

0183566041Musikernas
138124186159Málarnas
113244Pappersindustriarbetarnas 231317
2602135327Petroleumhandlarnas
9417109181Sjöfolkets
24013lantbrukstjänstemännens 12017ochSkogs-
162125175 862Skogsarbetarnas
280333258276Småföretagarnas
09814217223891Statsanställdas
5447932608532Statstjånstemännens 3
0686920789arbetaresSveriges
8301871625fiskaresSveriges

43 277teateranstålldas 32840Sveriges
395 918525497Transportarbetarnas
410 251821Träindustriarbetarnas 533

343 7802452230 798Summa

utjåmningsavgiften till kr.,745 880uppgick 47 varavÅr 1989
Årtillåterbetalades kassorna. 1990% var3535894716

återbetalades.%5428 624 849kr.968 629avgiften 52 varav
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BILAGA 7 B

ÅRENUTJÄMNINGSBIDRAG 1989 OCH 1990

UtjämningsbidragKassa
därav
enl.1989 13 § 2 1990

Akademikernas
Apotekstjånstemännens
Arbetsledarnas
Banktjänstemännens
Beklädnadsarbetarna 993 760 1 312 551

plátslagarnasBleck- och
Byggnadsarbetarnas 1 184 495 317 736
Elektrikernas
Fabriksarbetarnas 568 827 421 536
Fastighetsanställdas 284 203 290 080
Försäkringsanställdas
Försäkringstjänstemännens
Grafiska arbetarnas
Gruvindustriarbetarnas 877 259 310 897 496 708
Hamnarbetarnas 167 090 97 323 117 949
Handelsanställdas 4 297 293 4 760 702
Handelsrepresentanternas
Handelstjänstemännens 68 083 397 222
Hotell-, kafé och rest.anst 4 375 637 4 062 750
Industritjänstemännens
Journalisternas
Kommunalarbetarnas 3 062 094 138 773
Kommunaltjänstemännens
Köpmännens 1 146 708 1 207 714
Lantarbetarnas 1 293 064 1 085 776Livsmedelsarbetarnas 267 029 391 488Metallindustriarbetarnas
Musikernas 2 125 661 883 461 1 481 794Málarnas
Pappersindustriarbetarnas
Petroleumhandlarnas
Sjöfolkets 1 024 506 527 804 356 935
Skogs- och lantbr.tj.männens 15 385 11 114
skogsarbetarnas 2 652 497 2 381 106Smáföretagarnas
Statsanställdas
Statstjänstemånnens
Sveriges arbetares 1 545 948 1 431 141Sveriges fiskares 1 805 636 1 365 585 614 293sveriges teateranställdas 1 498 972 479 887 1 334 148
Transportarbetarnas 1 087 786 1 108 749Träindustriarbetarnas 456 589 623 515

Summa 30 798 522 3 664 957 24 343 780

År utgick inga1990 bidrag enligt ALF-förordningen 13 § 2.



BILAGA 8

PROCENTI AVEGENAVGIFTEN DESS ANDELOCHFINANSIERINGSAVGIFTEN
ÅREN TOTALA ANDELSAMT KASSORNASERSÄTTNING 19901989 OCHUTBETALD

ÅRERSÄTTNING 1989FÖR ADMINISTRATIONPLUSKOSTNADERNAAV

AndelEgenavqift Andel avav
ersättningutbetaldmilj.kr.

admi-ersättning plus
nistration

%%
19891989 19901989 1990Kassa

41,036,1 39,3Banktjänstemännens 7,15,9
41,132,5 28,3Elektrikernas 4,43,8
35,233,5Försäkringstjänstemä 24,92,42,0
38,329,6Apotekstjänstemännen 22,90,90,8
26,620,4Akademikernas 20,139,935,1
25,322,6Statstjänstemännens 19,858,251,5
35,515,918,4Málarnas 2,92,6
23,214,5 15,8Försäkringsanställdas 1,6 1,8
28,412,9plåtslagarnas 13,51,0Bleck- och 0,8
14,312,611,412,4Arbetsledarnas 11,2
15,210,2 8,9Grafiska 5,95,4arbetarnas
16,49,9 9,4Pappersindustriarbet. 5,65,3
13,09,7 9,7Industritjänstemännens 44,440,3
14,111,0Kommunaltjänstemännens 9,722,920,8
15,19,68,61,51,2Handelsrepresentanterna
18,210,08,4smáföretaqarnas 6,43,9
15,77,27,80,40,4Petroleumhandlarnas
10,07,4 7,4Journalisternas 2,11,8
10,86,557,6 7,3Metallindustriarbet. 53,8

9,38,020,8 7,1Statsanställdas 17,9
11,46,8 7,678,967,5Kommunalarbetarnas
10,26,2Handelstjänstemännen 19,6 6,417,8
11,26,46,417,1 19,2Byggnadsarbetarnas
12,46,2 6,30,3lantbruks. 0,3obhSkogs-
11,05,46,1Fastighetsanställdas 4,84,7
10,75,56,1Fabriksarbetarnas 12,010,8
10,25,56,0Livsmedelsarbetarnas 7,87,1

8,65,75,7Träindustriarbetarnas 8,98,3
8,94,64,98,8Transportarbetarnas 7,9
9,04,64,420,9Handelsanställdas 19,4

10,83,9 3,81,6Sjöfolkets 1,3
8,23,23,63,3Beklädnadsarbetarnas 3,4
8,23,4 3,72,92,6Köpmännens
8,23,0 2,30,30,3Hamnarbetarnas
7,13,62,8Gruvindustriarbetarnas 1,11,0
5,82,6 2,61,91,8Lantarbetarnas
7,02,3 2,25,2rest. 5,2caféHotell-, 0
4,52,02,12,82,7skogsarbetarnas
6,41,91,8Sveriges 1,5arbetares 1,4
8,41,3fiskares 0,4 1,4Sveriges 0,4
3,71,41,1teateranställdas 1,00,7Sv.
6,01,11,00,8Musikernas 0,7

11,97,5 7,7502,6Samtliga 448,5



141ARBETSLÖSHETSKASSORNAS
SAMORGANISATION BILAGA 9

ARBETSLUSHETSFÖRSAKRINGENS KOSTNADER

OCH FURDELNINGEN AV DESSA

ÅR 1980

ANTAL ERSATTNINGS-
DAGAR PER MEDLEM 3,HU 5,76 4,66

KASSORNAS TOTAL-
KOSTNAD MILJ KR 6 263 6 986 6 280

STATSBIDRAG
MILJ KR 5931 5 765 6 313 5 534
PROCENT 87,3 92,0 90,4 88,1

MEDLEMMARNASANDEL
MILJ KR 231 498
PROCENT 12,7 8,0

ERSATTNING PLUS ADMINISTRATIONSKOSTNADER

INKLUSIVE ARBETSGIVAREAVGIFTER
FOR 1989 ENBART ARBETSGIVAREAVGIFTER
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Arbecslöshecsförsäkringens kostnader och fördelning dessa år 1989.av

11 21 ai,KASSA Hedlunnsunuc.Totulkostnaukr arbetsgivarna delKF X xp 1Akndcmikurnnu 189.427354 50.371.673 26,6 139055.681 73,4
Aputek-.zlâjun 4.557.339 1.744.136 38,3 2.813.203 61,7
Arbetalcüznrunns 101.320.354 14.511.347 14,3 86.809.007 85,7
llnnktjmn 17.687.137 7.243.966 41,0 10.443.171 59,0

98.530.462Beklüdnadc 8.105.787 8,2 90.424.675 91,8
plåt 7.237.766 2.054.95431501. 28,4 5.182.812g 71,6

Byggnads 282.387.851 31.725.655 11 2 250.662.196 88.8
Elektrlkernn 13.278.009 5.458.928 41,1 7.819.081 58,9-
Fabriks 186.443.030 19.871.144 10,7 166.571.886 89,3
Fastighets 80.105.792 8.851.156 011 71.254.636 89,0
För$ükr.nn5t 12.582.618 2.922.334 23,2 9.660284 76,8
Fürsäkr.Lj.n| 9.443.703 3.320.681 35,2 6.123.022 64,8
Grafiska 56.54d.7OJnrb 8.595435 15,2 47.949.268 84,8

38.195.395linn-inrl 2.713.238 7,1 35.482.157 92,9
8.993.706 735.947J[|ar| 8,2 8.257.759 91,8

Handelsanst 467.461.700 41.888.467 9,0 425.573.233 91,0
15.003.488Handclsrepr 2.270.911 15.1 12.732.577 84,9

Handelstjan 289.917.675 29.536.625 10,2 260.381.050 89,8
Hotell 234266309rest 16.506.999u 7,0 217.759.310 93.0.55.860.335430.403.970lndustrit i.m 13,0 374.543.635 87,0

25.512.513Journalisterna 2.552.250 10,0 22.960.263 90,6
1.037.S13.487Kommuuwalarb 118.190.915 11,4 919.322.S72 88,6

225.858.715Kommunaltjnn 31.945.766 14,1 193.912.949 85,9
80.887.088Köpmännen 6.661.641 8,2 74.225.447 91,8
71.842.355 4.200.790Lantnrb 5,8 67.641.SB5 94,2

123.943.743 12.591.370Livsmedel 10,2 111.352.373 89,8
766.696.767Metall 82.639.083 10,8 684.057.684 89,2

l-Iusikerna 67.872.405 4.076.232 6,0 63.796.174 94,0
Hälarnn 18.122.550 6.426.674 11.695.87635,5 64,5

h 57.183.618Pappers 9.381.861 16,4 47.801.757 83,6
Petroleum 5.651.008 884.540 15.7 4.766.468 84,3
Sjöfnlket 36.813.868 3.993.102 10,8 32.820.766 89,2

136.873Skoqsarb .835 6.110.195 4 5 130.763640 95.5, .4.359.482Skogs Lantbr 538.561 12,4 3.820.921o 87,6
Smüühwatnqou-na51.533.948 9.390.508 18.2 42.143.440 81,8

256.093.102 23.821.516Statsnnställda 9,3 232.271.586 90,7
279.499.271 70.730.8375taLstj.m 25,3 208.768.434 74,7
78.533.426 5.030.561arbetareSv 6,4 73.502.865 93,6
32.527.759 2.732.097Sv fiskare 8,4 29.79S.652 91,6
61050.588kentcranst 2.286.038Sv 3,7 58.764.5S0 96,3

168.674.360 15.076.879lranspnrt 8,9 153.597.481 91,1
149.049.465 12.790.729Iräiml 8,6 135.258.736 91,4

6.279.881.708SAMTLIGA 7d6.341.863 11,9 5.533.539.U45 88,1
Ersättning plus administrationskostnader.1

finansieringsavgift för plus2 ersättningen adminietrationen.Avser
Arbetsgivaravgift. del finansieringenIngen försäkringen3 av av

via statsbudgeten.,sker



BILAGA 10

l99l-05-láStockholm

Sivert Andersson
arbetslöshetsförsäk-Utredningen om

ALFIfinansieringssystenringens
Arbetsmarknadsdepartementet

STOCKHOLMl03 33

försäkringenihöjning egenavqiftenvidKonsekvenser av

arbetslöshetsförsäkringens finansieringsystemUtredningen om
belysa vilkafrån begärt hjälp attsakkunnigaharALFI oss

arbetslös-frågan medlemmarna,förkan blidetkonsekvenser om
ochintresseorganisationernabakomliggandedehetskassorna. ar-

egenavgiftenfunktionssätt höjningvidbetsmarknadens aven
till 19 procent.

detfrån undertecknade iTCOoch SACOsakkunniga LO,Som anger
vidnågra konsekvensernauppfattningarföljande omgemensamma

försäkringen.egenavgiften ihöjning aven
lågifrågasätta tillmotivdeInledningsvis vill vi somom

års kompletteringsproposition redovisadeför de i 1990grund,
då överhettadetill rätta med denför kommapunkterna att10
föreslå höj-skäl förutgöra attfortfarande kanekonomin. en

egenavgiften.ning av

finns detföljd konjunkturavmattningenden snabbaSomen av
någon behöver kylas Dettalängre överhettninginte ner.som

därmed fallitför höja egendelen har bort.skäl att

för medlemmarnaKonsekvenser

till förbunddelade avgifter dförbunden harOavsett v som så sägerförbundsavgift inkl a-kasseavgiftelleroch a-kassa
höjning medlems-för förbunden enstämmigt.företrädare att en av

mångaleda till medlemmarkommerattatt attavgiften kommer en
lämna förbunden.



enbartfortsätta medlemmarattsannolikt attdel varaEn kommer
i demedlemmarattantaattrimligtävenäri a-kassan. detMen

kommerförbunden.utträdebegärlägre inkomstskikten. ursom
oförsäkrade.att vara

år fåttunderdessutomharMånga medlemmar senarearbetslösa
uppsökande verksam-organisationernasfackligahjälp degenom läm-deblir attegenavgiftenhöjningföljdenOmhet. avenav få stödfackligtmöjlighet attså bortfaller dennafacket,nar

sökandet arbete.efteri
hårdastdrabbasarbetsmarknadenpå avblir somde svagasteDet

lönernalägstadede hareftersomegenavgiften.höjning aven avgiftsökningar.svårast klaradärmed attoch

arbetslöshetskassornaförkonsekvenser

sär-ingetegenavgiftenhöjninginnebärFör a-kassorna aven höj-perspektiv kanlängreett enperspektiv. Ii kortskilt ett
attkommermänniskorfärretill attledaegenavgiftenning av attkommerdärmedoch varaa-kassornaiansöka medlemskapom

arbetslöshet.oförsäkrade vid

kostnadernaadministrativatill att deleder sin turiDetta äri a-kassornamedlemmarnaenskildadedels attökar g ap delsanslutna.kollektivtän deadministreradyrare attmycket
a-kassorna.totalt imedlemmarfärreblirdetatt

nii trmli n rn1fr rkvK nn rn
mycketkonsekvensernablir ne-organisationernafackligaFör de

gativa.
ellerstämmorkassornasbeslutasa-kassornatillAvgifterna av uppnå samord-för attstyrelser. Mentill dessdelegationgenom medlemsavgiftenmedtillsammansavgiften uttasningsvinster

till a-kas-avgiftenförbundenöverförDärefterförbunden.till
sorna.

höjningkompenseraavgiftsnivån. för att avenanpassningEn av höjaintemedlemsflykt. Atttillledadärföregenavgiften, kan
le-direktskulleutvecklingsådanmotverkaför attavgiften en a-kassornatillförbundenförkostnadsökningarorimligatillda

bilagor.se
arbetslös-slå bravaktsättallavill enSACO omochTCOLO, nivå.acceptabelochprisrimligttill ett enhetsförsäkring.
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försäkringenattviktenockså understryka avvillUndertecknade
a-kas-och dessförbundentillkoppladärfortsättningsvisäven arbets-aktivadenocharbetslinjenbetonaför attDelssor. medlemmarnassäkerställa ser-för attdelsmarknadspolitiken,

arbetslöshet.vidstödvice och
medlems-stöd ochorganisationernasfackligaöka deFör att decentralisering ochökad enförbundeneftersträvarservice en försäkringen.ochförhandlingsverksamhetenmellanintegrering åtgärderläggs kanuppsägningvarselmed attsambandRedan i om

arbetslöshetöppenförriskernaminimeraför attvidtagas för attlängd. Dettaarbetslöshetsperiodensminskaocheller
bättreännuför attoch ser-ytterligare gearbetslinjenbetona

medlemmarna.tillvice

tf nk imarknfr nenK kv arn rn
attförslagetbakomdebatten,i omförekommerargument,Ett som förhand-förlitekostaskadetär att meregenavgifternahöja ökadattMan ar-löneförhöjningar. enmenargenomdrivaattlarna löneökningarhögaförföljdkan avbetslöshet envara -som- löne-högaframdriverför demkostnad sommärkasska ensom mått-bliparterarbetsmarknadens merskaDärigenomökningar.

lönekrav.sinafulla i
fördubblingtroligt att avvår mening inte enenligtärDet löne-effektnågon helstfåskullefinansieringsavgiften som

bildningen.
kostnadernamånatligadehöjningmotsvararfördubbling avenEn arbetslöshetensmednågot sambandutankronor.l5med menca återhåll-få någonFör atta-kassorna.enskildai defrekvens varjeiarbetslöshetentillkopplasmåste avgifteneffektande a-kassor-iinslaghelt nyttså fall ettinnebär iDettakassa. läm-tidigareåtergång systemtill ett somEnfinansiering.nas 1989.rättviseskäl,nats av

utformad iärfinansieringsavgiftenkonstruktionNuvarande av inte skaarbetslöshetförså riskenattanda.solidarisken sådana-kassa. Utantillhöraför att enkostnadernapåverka en
försäkra sigattmycket dyrt manbli omdetkankonstruktion

byggnads-inomarbetslöshet, thögmedbranch exiarbetar en
kulturområdet.eller

skyl-inskrivetstadgari sinaharorganisationernafackligaDe
arbetslöshetskassan.tillhöraävenattmedlemmarnafördigheten såupphöra,skulleoch a-kassornaförbundmellankopplingenOm vä-ökaskulleadministrationskostnadernaockså attdetinnebär

institu-ellerarbetslöshetskassorFristående annansentligt.
uppnå kost-denkunnaskulle inteförsäkringskassantion. t ex

har.a-kassornuvarandenadsspridning som



ocksåhöjningEn egenavgiften ledakan till anställdaattav
litenmed mycket risk för arbetslöshet, vilket högav-oftast är

lönade, väljer inte försäkraatt sig i den försäkring-nuvarande
därmedoch bidra till bäraatt solidariskt kostnader fören ar-

betslösheten landet.i Därmed skulle solidariskadet fundamen-
försäkringen urholkas.tet i

För längrede inte är medlemmar därigenomoch auto-grupper som
någon måste ocksåtillhör arbetslöshetsförsäkring någonmatiskt

få till uppgiftinstans att informera vikten försäkraattom av
hushållär lågasig. dock vedertagetDet med inkomster of-att

otillräckligt försäkringsskyddtast har ett i andra avseenden.

någonhar tecknatDe inte arbetslöshetsförsäkring blir vidsom
arbetslösheteventuell berättigade till Kontant arbetsmark-en

nadsstöd KAS, i99l är dag. När räck-l9l kr detta intesom per
mâste socialtjänsten komplettera bidrag.med Förutom det-atter

många, såobehagligtupplevs kommerde villko-ta ekonomiskaav
frånbli betydligt sämre ersättningenänatt a-kassan. Dess-ren

samhälletsökar kostnader.utom

vill hänvisningUndertecknade slutsats. med tillsom ovan
avråda frånallvarligt höjningangivna konsekvenser, att aven

arbetslöshetsförsäkringenegenavgiften i genomföres.

i20 . z., ,E.I i-F.fffööwöaiál-.ell ., ø Å4 -ág
MarcussonPer-IvanAndersson EbbeskogChristina Sten
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BJORKLUNDANDERS
HOLMLUNDBERTIL

finansieringArbetslöshetsersättningens

statsbudgeten. Detta förslag innebärArbetsmarknadsde-tillsatte1985Hösten en
för allastarkare koppling mellanförenmansutredning att cn ar-partementet en

avgiftbetsgivaregenerell lönesumtnanfragor rörandevissaöversyn pagöra aven arbetslöshetsersättningens kostna-halvår ochEttarbetslöshetsersättningen. se-
innebar der.tilläggsdirektiv attsomgavsnare på arbetslöshetskassornautredas med förtur. Kravetskullefrågor att0nagra

fonder för kommandeden högstadag- bygga mötaframförallt hurgällde attDet upp
bort.påfrestningar skaarbetslöshetsförsäkringenipenningen tas

Statsbidragen till arbetslöshetskas-finansieringenhur iochfastställasska 0
få utformning i syftestatsbidrag skaegenavgifter och skaform en annansornaav

egenavgifterna mellan deegenavgifterna, utjämnadet gällerNärutformas. att
arbetslöshetskassorna.arbetstagarna själva olikaförsäkradedesom

respektive arbetslöshets-till sinabetalar
sistnämnda förslagetfrämst detdirektiven finna formeri Detingick ärkassor. att

Som bakgrundvill diskutera.avgifterna mellan kas-utjämnaför att ensom
några fakta arbetslös-publicerades delbe-l ett presenterar omsomrassorna.
ekonomi.Arbetslöshetsförsäkringen hetskassornastänkande -- ochfinansiering Dsdagpenning Ahögsta

ekonomiinnehåller flertal förslag Arbetslöshetskassornas19874 ettsom-förändringartill erhållernärvarande varjeFör A-kassaett
grundbidrag till 80uppgår procentsom avdagpenningska i fortsättningenHögsta0 utbetalade ersättningen. Därtillden kom-förhållandeautomatiskt justeras iårligen progressivbidrag täckerett sommer enför industriarbetare.löneutvecklingentill 20andel de resterandeviss procenten.avriksdagsbeslutvarjenärvarandekrävsFör stiger medandel antaletDenna ersätt-genomföras.gång höjning skaen år medlem.ningsdagar och Närper er-till arbetslöshetsförsäk-Statsbidragen0 sättningsdagarnaöverstiger 22 blir prog-permitteringslöneersätt-och tillringen ressivbidraget 90 varför statsbi-procent.finansieras arbetsgi-ningen medska helt då täcker 98 80dragen 0.9procent + x65dag bekostasvaravgifter. I procent av 20 den utbetalade dagpenningen.Deavspeciell arbetsgivarav-avgifterna med en måsteresterande utgifterna täckas medså kallade arbetsmarknadsav-dengift - egenavgifterna.frånmed anslagoch 35giften procent År- 1986 uppgick statsbidragensandel

kassornas utgifter utbetalad ersätt-av
cirkaning plus förvaltningskostnader till
andel92 i genomsnitt. Bidragensprocent

74mellanide enskilda kassornavarieradeDocemANDERS BJORKLUND hade97 Låga bidragsandelaroch procent.vid förverksam Institutet socialär banktjänstemännenselektrikernas.aforskning och Industriens
skogs-medanoch akademikernas kassor.tttredningsinstitut, Stockholm. kassörlantarbetarnasarbetarnas ochProfessor BERTIL HOLML UND BI-bidragsandelarna.hade de högstaNationalekonomiskaverksam vidär trendmassigt;stigit SHdragsandelen harUppsalaoch vidinstitutionen i den75 igenom-1975 procentsentsom varFackfäreningsrörelsens förinstitut

snitt.forskning. Stockholm.ekonomisk ärbidraget egen-progressivadetTrots

658 887EkonomiskDebatt
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Tabell I någraArbetslöshet. egenavgifteroch statsbidrag för utvalda
arbetslöshetskassor.

1Ersáittningsdzigzir Egenavgitt statsbidrag
medlemoch manadkrar medlemkrperper per

19751975 1986 1986 1975 1986

Kassarmedhögst
vlalxbidrzrgpermedlem1986
Musikernas 10 50 320 83674.9 32.7
Sveriges 35 1467 776035arbetares 16.0 26.3
Skogsarbetarnas 1020 7199291312.9 24.7
Teateranställdas 703938 518137.1 2-1
Lantarbetarnas 693 5558309.7 19.5 23
Sjöfolkets 530414.50 676.501.1 16.9
HotelI-. kafé- och

5243400restauranganställdas 306.7 19.9 12
Sverigesfiskares 1356 52224022.9 27.1 20
Byggnadsarbetarnas 47127708,4 1915.1 15
Kassarmedlägst
statsbidragper
medlem1986
Banktjänstemännens 2580.5 261,2 3.25 5
Försäkringstjänste-

3300.5männens 1.8 10 443.75
433Försâkringsanstâlldas0.7 2.4 13 342,50

Elektrikernas 4501.3 10 701.8 8.50
Akademikernas 5330.9 12.50 6-12.0 6.25
Genomsnittför

1862samtligakassor 3.2 1957.1 - -
Källa AMSlörsäkringsenhet.

Utredningenarbetslöshetsersättningenavgifterna positivt korrelerade med ar-
för detta.egentligen ingabetslösheten, med antalet ersätt- argumentmätt ger

all-finna ienda kan ärDetningsdagar år se Tabelloch medlem textenmanper
skillnaderuttalandenVariationen egenavgifterna bety- männaI. i attär typenav

År på arbetslöshe-beroregenavgifteråtminstone idande, relativt 1986sett. som
princi-viktigaomfattning striderlågbanktjänstemännenskassalägstmed5 mottens

arbetslöshetsförsäk-modernförmånadkr medan musikernas kassa enperper ochrättvists 12 det intering och ärhade den högstaavgiften 50 kr.
där ris-den tillhör kassarimligtföreslås förl betänkandet attsystem som enett

sinbli arbetslös utöverken ärstatsbidragen skautjämna egenavgif- storattsom skostnadotrygghet skall bära störreEnkelt uttryckt innebär förslagetterna. en
105.avgiftvarje medlem ska betala fastatt en områ-ekonomiska litteraturenDenår halva dagpenningenmotsvararsomper

kanvälutveckladsåinteStatsbidragen ska sedan täcka deti kassan. är att man
arbetslöshetsersättningenhärleda hurdet resterande behovet intäkterhela op-av

denDäremotbör finansieras. ärtimaltfinansiera arbetslöshetsersätt-för att
effekternaför belysatillräckligt rikPå blir progressivitetenningen. detta sätt att av
inklusive detfinansieringsformer,olikaarbetslösheten i kas-total; ökningen av villförordar. Viutredningennågra förslagleder inte till avgiftshöjningar. somsan på någrapekadettaillustreraFrågan detta angelägenoch attärär genomom en

ekonomisk effekti-kostnader iändamålsenligförändring den svenska termer avav

659887EkonomiskDebatt
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itet förslagetsannolikt leder till. olikaoch risker vrkes- och branschomra-som pa
avsluta med diskutera tankbara posi- den. Santanariskskillnader boratt ocksamut-tiva effekter i form iamnare inkomst- skillnader i ;ivgifternas itiva. la svaras avfördelning, fall leder försáikriiigssystemettillannat att

osäkra branscher systematiskt subven-
tioneras andra Detta leder i sin tillav turFör äntad eller oväntad arbetslöshet ineffektiv sammansättning produk-en avKostnaderna i minskad ekono- tion och sysselsättning.termer Eftersom detav är

misk effektivitet utjämna branscher med relativtatt hög arbetslöshet;n egenav-
gifterna de blir mindre beroende subventioneras bliratt mksa densa av som ;aggre-arbetsloshetensstorlek. beror till del geradearbetslösheten högre dettastor av sys-;irbetslosheten förväntadar ellerpa om tem.
ej. Det rader ingen tvekan bran-attomFör illustrera detta kan schermed höga förväntadeatt arbetslöshets-utgaman
fran situation där den framtida arbets- risker tillhör de subventionerade.en mest
löshetsriskenbedöms lika i alla bran- de kassornaAv ätta med högststatsbidragvara
scher och alla yrkesgrupperför och dar- medlem hadel986 sju stycken klartper
tned ocksa i alla kassor. Da risknivan fler ersättningsdagarar medlem änper ge-lika bör forsakringspremiernaocksa såvälnomsnittet 1975 1986.De hadevara somlika vid lika niva dagpenningen. höga bidragocksa medlem 1975,Un-pa perl efterhand kan det emellertid visa sig dantaget Sjöfolketsutgörs kassa. Paav

issa branscher drabbades hartatt motsvarande hade kassornasätt med lågaav
oväntade strukturella problem medan statsbidrag låg1986 arbetslöshet såväl
andra förskonzidesfran sadana.Den reali- 1975 1986.som
serade arbetslösheten blir därför olika i Orsaken till detta mönster ar sub-att
olika branscher. den förväntade ventionerna till branschertrots att iirstyrs ut-som;trbetslöshcten lika. Ett braar försäk- för säsongiluktuationer och har högsatta
rings. bör i sadansituation till frekvens tidsbegränsadesteni anställnings-en se avförsäkringszngifterna fran de lyckligtatt kontrakt. Eftersom subventionsbeloppen
lottade betalas till de olyckligt lottade i relativt högaär nära månadslönut en per-form arbetsloshetsersättning. medlem i flera fall kan inte uteslutaav man-En svaghet med det svenska kostnaderna i ekonomisk ef-systemet att termer avdetar inte existerar samarbete fektivitet betydande.att ärnagot
mellan kassorna till sadana Två slutsatser följer dennaatt diskus-som ser avöverföringar äger En kassa i sion. det förstaFör detär önskvärtrum. en att re-bransch drabbas oväntad struk ducerade subventioner till branschermedsom av en
turell tillbakagang tvingas därför i prakti- hög förväntad arbetslöshet in-ärsomken höja avgiftersina för täcka deatt byggda i det svenskaatt Detta in-systemet.
ökade ersättningskostnaderna. Visserli nebär dessa branscher bör belastasatt

innebär progressivbidraget till kas- med avgifterhögre tillgen försäkringssyste-
behovet avgiftshöjningaratt Vi vill emellertid betonasorna det ärav met.re- att enduceras det elimineras inte. fråga huruvidaöppen dessaavgifter börmen

Förslaget till ökad progressivitet och betalas de anställda eller företagen.av avenhetliga egenavgifter innebär i detta För detmer andra det nå-är önskvärt med
perspektiv förbättring. Men det inte formär poolning mellan arbetslös-en gon avsjälvklart denna poolning risker hetskassorna såatt oväntade arbetslös-av att
ska med hjälpgöras statsbidrag, Alter- hetsskillnader inte leder till motsvarandeav
nativa lösningar aläggakassornaär skillnader iatt egenavgifter. Utredningensatt

samarbete nagot slageller förslagstarta innebär iett föroch sig lösningattav enalaggadem aterförsäkra sig någon detta problem,att till priset ännumen avform aterförsakringsmarknad. högre subventioner till branscher medav .Konsekvenserna blir emellertid helt hög förväntad arbetslöshet följdtill sä-avannorlunda arbetslöshetsskillnaderna songfluktuationer och tidsbegränsadeom an-mellan kassorna förutsägbara ställningskontrakt.motsvarar
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Snedrekrteringsprobletnet Effekter lönebildningen
andraEn effektivitetsprobletntyp Ettav tredje problem medsom utredningens för-skapaskan enhetliga avgifter harav mer slaghar sin grund i vad i försäkrings-somsin grund i det kallade snedrekrvte- litteraturensa brukar kallas moral ha-ringsprohlemet adverse selection zard. Tanken är försäkringstagarnassom attförekommakan forsäkringsmark-pa en agerande kan påverka riskenegna bliattnad. [Jtgzingspttitkten för detta fenomen zirbetslös.l såfall brukar rekommen-manförsäkringstagzirnaiir att skiljer sig med dera nagon format självrisk för attavanseende arbetslöshetsrisker. Vidarepa upprätthalla incitamenten undvika ris-attförutsätts försäkringstagarnaatt atmins- ker. i detta fall zirbetslöshetsrisker.

ungefiirligen kännertone sina risker En källa till moral hazard ligger lö-me-dan forsäkringsbolzigenbaserar sina nebildningen. l utredningen förekommerpre-mier genomsnittliga riskerpa bris-pga ingen diskussion hur lönebildningenavtande kunskap riskskillnaderna eller kanom tänkas påverkas de framlagda for-avde förhindradeäratt differentierapga slagen. Viatt den föreslagnaattmenarpremierna. Detta kan leda till indexeringenatt till industriarbetzirnztspoten- löne-tiella lIirsiikringstagzire med lag risk utveckling. liksom omläggningen fi-av- avfran försäkra sigstar att l fall nansieringssystemet.extrema kan ha mindre önsk-.kan detta leda till marknaden försvin-att värda effekter lönebildningen.pa Där-För förhindra detta börattner. med kan även sysselsättningenman sna- paverkzisstimulera till ökad ;tvgiftsdifferenti-rare negativt.ering försvarain sadan. Anta fackförening formuleraratt enUtredningens förslag kommer med- sina lönekravatt sä välfärdsaatt stor somföra höjda avgifter för flera kassorna möjligt uppnåsför medlemmarna.av Det in-med mycket laga Ltrbetslöshetsrisker. I nebär sannolikt facket göratt avväg-ensynnerhet kassorna för tjänste- ningnagra av mellan önskemal hög sysselsatt-omoch ;tkademikernzismän kassa kommer ning respektive hög reallön. Denna av-höjda aivgifter. Därför finnsatt viss vägning kommer paverkasen ni-atta avrisk del försåikringsttigareatt dessa vånen pä arbetslöshetsersättningen enomraden drar sig Detta högresystemet.ur ersättningsniva sänker marginal-skulle i sin antingen framtvingatur höjda kostnaderna för sysselsiittningsmins-avgifter för dem kvarstar eller krav kande liäneäâkningar.som Det lätt inseiir atthöjda statsbidrag.pa indexeraratt ett ersättnings-system somNu kan emellertid ifrågasättaman nivån till löneutveeklingen förändraromdetta problem i dagslägetär allvarligt i denna avvägning mellansa löne- och syssel-Sverige. De höga statsbidragengör redan sättningsmzil.Om nämligen zirbetslöshets-
avgifterna lagaär ochatt närmastsymbol- ersättningen indexeradär uppkommer ettiska. Dessutom innebär obligatoriet för motiv för lönehöjningar inkoms-extrafaekföreningsmedlemmar ocksaatt ökar naturligtvis förterna dem harvara sommed i zirbetslöshetskassan de mäste arbete.att dessutom kommer löneök-menutträda bade facket och kassan. Pro-ur ningar höja de arbetslösasinkomster.attdockblemet kan förväntas bli större Effekten blir facket försöker uppnåom att eni framtidenpolitikerna väljer sänka högre lön till prisetatt lägre sysselsätt-av ensubventionsnivan i arbetslöshetsersätt- ning.

ningen. [debatten har det hävdats den Hur betydelsefullatt denna mekanism iärspridningen i egenavgifterstora praktikenmaste fraga.iir öppen och berorre- eninnan subventionsnivzinduceras kan sän- på graden centraliseringi lönebild-a avFörekomstenkas. snedreknvterings- ningen. Omav lönebildningen sker i helt de-
problem innebär tvärtom ökadatt centraliserade former företags-av- eller-giftsdifferentiering är förutsättning för bransehniváen sä kan inte gärna index--generellhögre avgiftsnivä och lägre sub- ering spela viktig roll.nagon Anledningen
ventionsnivá. är det enskilda facket i sådantatt ett sys-

inte kan påverka dentern totallöneut-
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till grund för indexe- ryteringsproblemetveckling ligger skulle hli betydandesom
Medringen airhetslöshetsersüttningen. kommer hela försiikringssystemet för-attav

centralisering följer ökad anledning ändras vilket effekternaökad svåragör att
sambandetmellan de lö- överblicka.beaktaatt egna

nekraven och arhetslöshetsersättningens förstaSom approximation kanen man
niva. emellertid från det blirutga över-att en

förslagVad galler utredningens in- föring fran kassor med höga till kassoratt
föra lllll-procentig progressivitet lågai sub- med avgifter. dettaInnebär jämnareen

ocksåventinnssystemet finns anledning inkomstfördelning Det möjligt ochär
till Nuvarandeskepsis. innebär kansketill och med troligt. För detta talarsystem en
iss koppling mellan sysselsätt- blandsvag akademiker och tjänste-annat att
ningslöráindringar och egenavgiftsnivâ. har lägre avgifter typiska arbetar-män än
Detta innebär vissa incitament till åter- Huruvidakassor. det entydig in-är en
hallsamhet i lönekraven eftersom komstutjämning ifrågasättas.kan docken agg-
ressiv lönepolitik minskar sysselsätt- Det heller inte självklart dennaärsom att me-
ningen medför tendenstill höjda tod utjämna inkomster överlägsenäratten egen-
avgifter. andra metoder.

Utredningens förslag innebär detta Sammanfattningsvisvill hävdaatt att ut-
motiv löneáiterhállsamhetför helt faller redningen torftigmycket informationger
bort. Det viktigtiir detpoängtera för bedöma konsekvenserna de fö-att att att av

den starka progressiviteten.iir inte sub- förändringarna. natio-reslagna Aven omventionsnivan sadan. kan bidra nalekonomisk försäkringsanalys inte kansom som
till driva lönekraven. Vill be- frågoratt besvaraalla förslagen aktuali-upp man somfrämja ziterhallsamhet i lönerörelserna åtskilligtär finns den kan tillföra.somserardet minskad pmgressivitet i sub- frågan arbetslöshetser-Visnarast attmenar om
ventionssystemet bör eftersträvas. finansiering såkompliceradsättningens ärsom

viktig förutsättningslösoch att ut-en merPositiva fördelningseffekter redning hade varit befogad.
Fragan iir de potentiella ef-motom man
fcktivitetskostnziderna med enhetligamer
avgifter kan ställa positiva effekternagra

Referenseri form jämnare inkomstfördelningav
Det inteär latt någon fördel-göraatt Arberslöshelsfänräkringenhögstazlagpenningochningsanalys detta förslag. Om snedrek-av finansiering.Ds 19874.Stockholm.A
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