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chefenochTill statsrådet

Arbetsmarknadsdepartementetför

chefen för1992 bemyndigades20 februaridenbeslutGenom regeringens
uppgiftutredare medsärskildtillkallaarbetsmarknadsdepartementet att en

obligatoriskfinansieringutformning ochtillförslaglämnaatt av en
arbetslöshetsförsäkring.

16departementschefen denförordnadebemyndigandeMed stöd dettaav
koncernchef iochGerhard VDutredare Larsson,1992 särskildtillmars

Samhall.

uppläggningoch arbetetsutredningsuppdragetredogörelse förEn kortfattad
1992:24dir.ursprungliga direktivendeSåväli kapitellämnas som

bilaga 1.betänkandetbifogats1993:5 i sin helhettilläggsdirektiv dir. har

frånarbetsmarknadenssakkunniga frånhar biträttsUtredaren parter,av
TillKommunförbundet.Svenskaorganisationer och frånföretagarnas

Andersson,1992 ombudsman Per-Ivan21 aprilförordnades densakkunniga
förbundsdirektör SuneviceBergkvist Deurell,avdelningschefstf. Eva

jur.kand. SaraKolk,kanslichef JaanEriksson, Sture Johansson,VD
enhetschef KerstinochPonténdirektör Carl MagnusLönnerblad, bitr.

Redig.

delspåtillång tilltill sitt förfogande haftUtredaren har experteren grupp
arbetsmarknadspolitik. Tillvid arbetslöshet delskontantstödnuvarande

Dan Andersson,dag ekonomförordnades sålundaexperter samma
byråchefEriksen, Larsf11.dr. TorBjörklund,professor Anders

Liljkassaföreståndare Ingvardep.sekr. Mats Johansson,Ingvardsson, eroos,
dep.sekr. Svensson.och LarsManne Pavönhovrättsassessor

1992senvårenfrån utredningensi utredningen harSom sekreterare start
Elisabetoch rådmannenWilhelm Engströmtjänstgjort civilekonomen

Andersson.



Utredningen har antagit "Utredningen arbetslöshets-namnet om en ny
försäkring".

Genom detta betänkande, "Ersättning vid arbetslöshet", fullföljs uppdraget.

I betänkandet föreslås frivilliganuvarande arbetslöshetsförsäkring ochatt
med kontant arbetsmarknadsstöd KAS medersättssystemet en ny

arbetslöshetsförsäkring, föreslås träda i kraft den 2 maj 1994som
omfattande allmän grundförsäkring och frivillig tilläggsförsäkringen en
sammanhållna i lagkomplex.ett gemensamt

Avgifterna för finansiera den grundförsäkringen föreslås börjaatt uttasnya
redan 1 1994den januari för möjliggöra viss buffertuppbyggnad.att en
Från inrättasdatum statlig myndighet med för fondupp-samma en ansvar
byggnad och tillsyn den försäkringen. särskiltöver I kapitel lämnasettnya
förslag till hur det ackumulerade underskottet i den nuvarande arbetsmark-
nadsfonden skall täckas.

De sakkunniga har angivit fem särskilda yttranden biläggs betänk-som
andet.

I särskild bilagedel till betänkandet fyra i vilkautges expertrapporter,en
några ekonomer behandlar problemen kring arbetslöshet, arbetslöshets-
försäkring och lönebildning. I bilagedelen dessutom fördjupadges en
beskrivning kontantstödnuvarande vid arbetslöshet konventionersamtav av

betydelse för arbetslöshetsförsäkringen.av

Stockholm i 1993maj

Gerhard Larsson

/Wilhelm Engström

Elisabet Andersson
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Sammanfattning

genomförandeochBakgrund, utredningens uppdrag

Sveriges idag sociala ochblivit störstaDen växande arbetslösheten har
personligatill mänskligt lidande ochproblem. upphovekonomiska Den ger

vitjänstersamlade värdet de ochuppoffringar. Detekonomiska varorav
till arbetslösaenbart kontantstödetminskar. Samtidigt orsakarproducerar

35-40 arbetslöshetenmdkr årligen. Meni statsskuld pånuläget växandeen
minskadestatligt budgetunderskottbidrar också till ökatett genom

arbetsmarknadspolitiken.utgifter inomoch ökadeskatteinkomster
för socialbidrag.utgifteroplanerade kommunalaKommunerna drabbas av

8:01 Arbetskrañens och arbetslöshetensFigur
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Med arbetslöshet på 7,7 % arbetskraften 329.000ären svenskar i aprilav
1993 öppet heltidsarbetslösa. De flesta berättigadeär till och förär sin
försörjning eller mindre beroende den ersättning kontantstödetmer av som
till arbetslösa kan Härtill kommer fler 200.000änattge. ärpersoner som
deltidsarbetslösa eller deltar i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder,
arbetsmarknadsutbildning, arbetslivsutveckling och ungdomspraktik får

ersättning beror ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen.en som Detav
betyder fler än halv miljonatt människor f.n. berörs det kontantstöd,en av

består den frivilliga arbetslöshetsförsäkringen ochsom det kontantaav
arbetsmarknadsstödet KAS. Ungefär 400.000 dessa får sin ersättningav
direkt från den s.k. arbetsmarknadsfonden.

Nuvarande försäkring heltär frivillig och rätten till förmåner förutsätter
medlemskap i a-kassa. Den konstruerades i sina grunddrag fören änmer
20 år sedan, då andra förutsättningar gällde på arbetsmarknaden. För dem

inte är medlemmar i de nuvarande a-kassorna finns införtsom ett senare
kontant arbetsmarknadsstöd KAS. Det utgår med fast belopp 4300ett
kr månad fr.o.m. juli 1993 och inteär försäkringenper som en
inkomstrelaterad ersättning.

De arbetslösa inte omfattas försäkringen har ingen tillrättsom av en
inkomstrelaterad ersättning. Om de inte heller uppfyller villkoren för KAS,
står de ersättning vid arbetslöshet.utan Var tredje arbetslös saknar idag
försäkringsskydd och fler femteän arbetslös uppfyller inte villkoren förvar
KAS och har därför inget ekonomiskt skydd vid arbetslöshet.

Våren 1992 beslutade regeringen särskild utredare skulle tillkallas föratt en
lämna förslag till utformning och finansieringatt obligatoriskav en

arbetslöshetsförsäkring. Regeringen fastställde direktiv 20den februari
1992. Chefen för arbetsmarknadsdepartementet tillkallade särskildsom
utredare mig, Gerhard Larsson, VD och koncernchef för Samhall AB.
Utredningsarbetet påbörjades i april 1992, då sakkunniga, ochexperter
sekreterare också förordnats.

Efter det regeringen fastställde direktivatt till utredningen har
arbetsmarknadsläget kraftigt försämrats växande arbetslöshet.genom en
Landets ekonomi har försvagats. Utvecklingen har lett till växande problem
för arbetslöshetsförsäkringen karaktär fråganän den skallav en annan om

frivillig eller obligatorisk. Nuvarande avgifter från arbetsgivare ochvara
a-kassemedlemmar till arbetsmarknadsfonden täcker idag knappt en
fjärdedel de ersättningar utbetalas för försäkringen och KAS.av som

10
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förändringarArbetsmarknadsfondensS202Figur
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1993 tilläggsdirektiv, medi februari migföranledde regeringenDetta att ge
omfatta förslag till balanseradinnebörd utredningsarbetet också skallatt en

arbetsmarknadsfonden.finansiering ackumulerade underskottet idetav

ursprungliga uppdraghar sedan mittUtvecklingen på arbetsmarknaden även
KAS-stödet. nuvarandevisat andra problem med det kontanta Denpå stora

försörjning. medförför grundläggande Dettanivån otillräckligär attens en
socialvårdvända sig till kommunernasväxande andel arbetslösa måsteen

socialutgifter förför försörjning. Samtidigt ökar kommunernasklara sinatt
utanför skyddet från försäkringtill allt fler arbetslösa, heltstöd stårsom

sigkommunalt håll uttalas allt oftare inteoch KAS. Från att anserman
flerväxande arbetslöshet med allt arbetslösakunna klara bördorna av en

kompensation från och begärskydd, begär staten attutan utan en ny, mer
införs.heltäckande försäkring

blivit påtagligt andel arbetslösaUnder utredningsarbetet har även att storen
300.000 företagare anhöriga, harbland landets drygt och deras stora

från ersättning vidsvårigheter få ersättning eller helt utestängsatt
i kraftig opinionarbetslöshet, många medlemmar a-kassa. Enärtrots att en

för fästa uppmärksamheten de deltidsarbetslösahar också väckts på attatt

11
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i nuvarande har begränsadesystem möjligheter till ersättning hel-mer än
tidsarbetslösa. Denna begränsning har därför nyligen undanröjts efter beslut
i riksdagen.

Den höga arbetslösheten har vidare medfört många arbetslösa fåratt allt
längre arbetslöshetsperioder. Risken för passivitet och minskat själv-
förtroende hos den enskilde ökar därmed. Det har lett till fokusering påen
frågan hur arbetslöshetens passivisering tidigt ska kunnaom brytas.

Detta betyder problembilden för utredningsarbetetatt har vidgats jämfört
med de ursprungliga direktiven. Möjliga lösningar har samtidigt begränsats
under utredningsarbetets gång regeringens och socialdemokraternasgenom
överenskommelse Överenskommelseni det s.k. krispaketet hösten 1992.
innebar bl.a. försäkring inteatt skall förstatligas och den s.k.en ny att
finansieringsavgiften betalas med medlemsavgifter inte skall höjas.som- -
Det sistnämnda har jag tolkat skall gälla för 1992 1993.och Riksdagen har
på regeringens förslag efter intensiva politiska överläggningar i riksdagen-

beslutat fr.o.m. den 5 juli 1993att sänka ersättningsnivån i den nuvarande-
frivilliga försäkringen från 90% till 80% och fastställa beräkningsgrundny
för det s.k. dagpenningbeloppet. Ersättningsperioderna för deltidsarbetslösa
har förändrats fr.o.m. 1den 1993.maj Vidare har principbeslut fattats om

återinför fem karensdagar.att

Regeringen har i kompletteringspropositionen 1992/93:15O föreslagit riks-
dagen vissa ytterligare förändringar i den nuvarande försäkringen. Dessa
förslag gäller det s.k. företagarbegreppet, behandlingen anhöriga tillav
företagare och hur avgångsvederlag skall beaktas vid bedömning tillrättav
ersättning från försäkringen. Regeringen uttalade vidare i kompletterings-
propositionen allmänt synsätt på finansieringenett arbetslöshets-av en ny
försäkring, skiljer sig från höstens uttalande i sambandsom med
krispaketet. När detta skrivs föreligger riksdagens ställningstagande till
dessa regeringsförslag.

Hur framtida arbetslöshetsförsäkring skall utformas har ocksåen under
tid varit föremål för intensiv debatt bland företrädaresenare för bl.a.en

arbetsmarknadens och de politiska partierna.parter Olika förslag har
Ävenframförts. den s.k. ekonomikommissionen har i sitt "Nyaprogram

villkor för ekonomi och politik" i 1993 SOU 1993:16 principielltmars
uttalat sig för införande arbetslöshetsförsäkring.av en ny

I detta betänkande lämnar jag förslag till förett ersättningett nytt system
vid arbetslöshet, bl.a. innehåller förslag till allmän grundförsäkring.som en
Förslaget kompletteras med förslag till frivillig tilläggsförsäkring.ett en
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Den försäkringen skall ersätta nuvarande frivilliga arbetslöshetsför-nya
säkring och KAS. Arbetslöshetsskyddet skall självfinansierat ochvara
ligger utanför statsbudgeten. För möjliggöra snabbt införandeatt detett av

ersättningssystemet, vilket nuvarande problem kräver, jag detnya attanser
viktigtär tillvara erfarenheter och kunnandeatt ta i nuvarande system.

Samtidigt kräver tidsperiod och förutsättningar annorlundaen ny nya en
konstruktion, inte minst vad gäller finansieringen och olikaatt grupper
försäkringstagare får likvärdig behandling.en

Eftersom frågan det framtida arbetslöshetsskyddet berör mångaom
människor och debatten varit omfattande, valde jag tidigare i vår gåatt ut
med idéskiss till försäkring för från olika håll få reaktioner ochatten en ny
bedömningar på min skiss till lösning. Detta har också lett till jagatt nu
gjort del modifieringar i förhållande till idéskissen. Utformningen haren
närmare diskuterats med sakkunniga och i utredningen.expertergruppen
De sakkunniga arbetsmarknadens företagarnarepresenterar ochparter,
kommunerna via Svenska Kommunförbundet.

Figur S:03 medlemsantal andelsamt försäkrade
Arsmedeltal år1980-92, 16-64
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Jag har tvingats konstatera det, års överväganden, inteatt varittrots ett
möjligt finna uppfattning blandatt de sakkunniga utform-en gemensam om
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ning, finansiering och administration försäkring. Det finns dockav en ny
bred uppslutning vad gäller behovet reformera hela eller delaratten av av

nuvarande försäkring. Jag har därför tvingats, i utsträckningstörre jagän
önskat och planerat, själv finna lösning jag bedömer blir effektivatt en som
för de arbetslösa, självfinansieradär anpassad till den verklighetsamt som
kommer gälla för arbetsmarknaden och svensk ekonomi underatt

l990-talet.resterande del Detta hindrar inte jag tagit starkt intryckattav
våra diskussioner och den livliga allmänna debatten kring såvälav av

försäkringen arbetslöshetens problem, också socialförsäk-som men om
Ävenringamas utformning i framtiden. inte någon enhetlig linje kanom

utkristalliseras, har de synpunkter framkommit i debatten i hög gradsom
den slutliga utformningen försäkring i syfte förslagetstyrt attav en ny

skall vinna Ökad förståelse i breda lager inom samhället.

Härutöver jag,har för bredda underlaget till mina förslag, låtit SCBatt
genomföra studie bland dagens arbetslösa deras ekonomiska ochen om
sociala förhållanden under arbetslösheten. Vidare har utredningen
genomfört enkätundersökning bland de arbetslösa, utförsäkrats frånen som
arbetslöshetsförsäkring KAS.och Ett särskilt seminarium har hållits med

bred krets ekonomer kring frågan lönebildningen och finansieringenen om
försäkringen. Inför detta seminarium ombads fyra ekonomer olikamedav

bakgrund och förankring författa sin i Dessaämnet.att rapportvar
publiceras i särskild bilaga. Utredningen har också haft särskilt semi-etten
narium med företrädare för olika företagare för få derasattgrupper av
problembild tydliggjord. För bredda bakgrundsmaterialet har dessutomatt
sammanställts särskild internationell översikt, vilken i sina huvuddragen
redovisas i betänkandet.

Mitt tillförslag ersättningssystem vid arbetslöshet förenarnytt
grundtrygghet inkomstbortfallsprincipen.med Det stärker ytterligare ar-
betslinjen och försäkringen till integreradgör del arbetsmarknads-en av
politiken. hindrarDetta inte försäkringen det gällernäratt -
kompensationsnivå harmonierar med vad inomgäller soci-m.m. som-
alförsäkringssystemen. försäkringenDen skall ekonomiskt skyddettnya ge

tidunder den den arbetslöse söker finna arbete, utveckla sinett nytt
kompetens eller arbetsträning eller stärka möjligheternapå sättannatgenom
till arbete. För skydd långtidsarbetslöshet innehållersåett nytt att motge
också garantier aktiva åtgärder. Förslaget självfmansierat.ärsystemet om

I det följande redovisas kapitelvis det huvudsakliga innehållet i betänkandet.
För detaljerade uppgifter beräkningar effekter hänvisasoch tillom resp.
kapitel.
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Historik och nuvarande kontantstöd kapitel 2 3och

Ursprunget till a-kassorna och den frivilliga arbetslöshetsförsäkringen går
tillbaka till riksdagsbeslut redan 1934.ett Den första försäkringen
omfattade enbart löntagare. Utvecklingen därefter kännetecknas smärreav
reformer fram till det nuvarande infördes 1974.att systemet

Under tiden däremellan hade bl.a. statliga utredningar under 40-ett ochpar
60-talen frågan allmän ellerutrett obligatorisk arbetslöshets-om en
försäkring, Ävendetta lett till beslut iutan riksdagen.att efter det nu-
varande införande 1974, tillsattesystemets regeringen årsamma en ny
utredning allmän arbetslöshetsförsäkring, bl.a. efter initiativ LOom en av
och TCO. Utredningsförslaget ledde inte till någon proposition till
riksdagen.

Två olika parlamentariska utredningar 70-taletunder har övervägt
arbetslöshetsförsäkringens inlemmande i allmän socialförsäkring. Inteen
heller dessa utredningar ledde till några förändringar. Andra utredningar
under 70- 80-talenoch har däremot lett till förändringarsmärre i det
nuvarande någonsystemet, genomgripande förändringmen mer av
kontantstödet vid arbetslöshet har dock inte genomförts sedan nuvarande
lagar stiftades och KAS infördes 1974.år Regelsystemet har dock i vissa
delar justerats och finansieringen har reformerats.

Avsnittet innehåller beskrivning den långsiktiga utvecklingenen av av
arbetslösheten, olika sätt arbetslöshetens omfattningatt arbets-samtange
löshetsförsäkringens utveckling under 80-talet och fram till 1992.
Motsvarande beskrivning görs utvecklingen KAS.av av

Den frivilliga försäkringen bygger på medlemskap i någon de 42av nu a-
kassorna verksamma inom sina yrkesområden. Kassorna vanligenärvar
knutna till facklig organisation. Några få har anknytning tillen
intresseföreningar för företagare eller friståendeär a-kassor för
småföretagare. Vid 1992utgången 83% arbetskraften 4,46av var av om
miljoner människor i Sverige medlemmar i någon dessa a-kassor. Förav

erhålla ersättning krävs bl.a.att medlemskap i 12 24 företagareresp.
månader. Av de faktiskt arbetslösa är täckningsgraden lägre och tilluppgår
66 67% 1993.våren Detta är uttryck för medlemmarna i a-kassornaatt-
relativt har lägre arbetslöshet deän intesett är medlemmar.som

Den andra delen det kontanta stödet vid arbetslöshet KAS,ärav utgessom
vid arbetslöshet till den inte försäkradär enligt lagensom om
arbetslöshetsförsäkring, till den inte uppfyllerännu medlemskravet försom
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få arbetslöshetsersättningatt och till den utförsäkrats från tillrättsom
arbetslöshetsersättning efter 60 års ålder. Till skillnad från den frivilliga
arbetslöshetsförsäkringen finns nedre åldersgräns vid 20 års ålder. Aven
dagens arbetslösa beräknas 11 12% uppbära KAS-ersättning,ca som-
administreras fyra statliga KAS-kontor under AMVs Tillav ansvar.
skillnad från den frivilliga arbetslöshetsförsäkringen, inkomst-ärsom
relaterad, utgår KAS med fast belopp. Deett närmare reglerna och
beloppen framgår längre fram i denna sammanfattning, där im.m. en
översiktlig tabell det föreslagna jämförs med nuvarandesystemetnya
system.

Ersättningen till arbetslösa i form s.k. dagpenning kostnader förav resp.
administrationen/förvaltningen den frivilliga försäkringen finansierasav var
för sig. Kostnaderna för administration bestrids i sin helhet med medlems-
avgifter och med utjämningsavgifter,ett system reglerassom genom
bestämmelser fastställs regeringen, utjämnar skillnaderstörre i ad-som av
ministrativa kostnader mellan olika kassor. Ersättningen till de arbetslösa
från försäkringen finansieras dels lagstadgad arbetsgivaravgift,av en
benämnd arbetsmarknadsavgift, förpå närvarande 2,12% löneunderla-av

dels s.k. fmansieringsavgifterget, i sin från medlems-av tur uttassom
avgifterna för dem tillhör a-kassa. Medlemsavgifterna,som en uttassom
med fast och lika beloppett samtliga medlemmar i a-kassa,av samma

inkomst, i de flestaoavsett fall 0,3 0,4%motsvarar bruttolönen förav en-
vanlig inkomsttagare. Fysiska med inkomst näringsverksamhetpersoner av
erlägger ingen avgift till arbetslöshetsförsäkringen m.fl. ändamål, som
finansieras arbetsmarknadsavgiften. Såväl arbetsgivaravgiftenav som
medlemsavgiften tillförs den s.k. arbetsmarknadsfonden, förvaltad av

Dessa influtna medelstaten. till arbetsmarknadsfonden skall inte endast
bekosta försäkringsersättningar till arbetslösa, bäraäven kostnader förutan
KAS, bidrag till permitteringslöneersättning, utbildningsbidrag vid arbets-
marknadsutbildning till de är berättigade till ersättning frånsom
försäkringen utbildningsbidrag till alla isamt arbetslivsutveckling. För 1993
beräknas individavgiftema uppgå till 1,3 mdkr medan arbetsgivarnasca
nettobidrag till fonden kan uppskattas till 12 mdkr. Dessa avgifter ärca

helt otillräckliga med dagenssammantaget arbetslöshetstal, varför
arbetsmarknadsfondens samlade underskott, inkl. vidränta, utgången av
1993 beräknas tilluppgå 41,5 mdkr. Detta täcks tillfälligtca genom
upplåning Riksgäldskontoret och belastar således statsskulden, inteav men

budget.statens

Tidigare belastades inte arbetsmarknadsfonden för utbildningsbidrag vid
arbetsmarknadsutbildning. Genom initiativ den dåvarande regeringen iav
slutet 80-talet beslutades fonden även skulle finansiera dennaatt delav av
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utbildningsbidragen. Den regeringennuvarande har initierat fonden ävenatt
skall för utbildningsbidrag till alla i arbetslivsutveckling. Samtidigtsvara
har emellertid ingen förändring avgiftsuttag skett i syfte stärkaattav
fondens inkomster. Eftersom utbildningsbidragdessa beräknas utgånumera
till 80.000sammanlagt 1993över april märks det påtagligt ipersoner
belastningen fonden.på Permitteringslöneersättningen däremot mindreär av
ekonomisk betydelse för fonden 1992 200 mkr och har belastat denca

80-talet,sedan mitten enligt särskild förordning permitterings-av en om
löneersättning från 1984.

Vid sidan den frivilliga arbetslöshetsersättningen och det statliga KAS,av
utgår vid arbetslöshet, finns förmåner till följd trygghetsavtalsom av

mellan arbetsmarknadens Sådana avtalsförmåner reducerar inte denparter.
ersättning den enskilde erhåller från arbetslöshetsförsäkringen ellersom
KAS. Trygghetsavtalen innebär framför allt rådgivning och hjälp skallatt

till den arbetslöse för finna sysselsättning. Om arbete inteatt nyttges en ny
erhålls, kan trygghetsavtalen kompensation för inkomstförlust vadutöverge

lämnas från arbetslöshetsförsäkringen. Sådana kompensationersom ges
inom såväl de privata de statliga och kommunala avtalsområdena,som men
med varierande omfattning utformning.och Kompensationen kan såvälavse
utfyllnad till arbetslöshetsersättningen, utfyllnad vederbörande fåttnärsom

arbete med lägre lön. Det under varierande tid, oftastett nytt utges men
inte längre fem år efter det anställningenän upphört. statligaDetatt trygg-
hetsavtalet 60den fyllt år, entledigats inteoch själv väljer sökaattger som

Ävenarbete, till pension.rätt särskild pension kan på det statliganytt
området efterutgå a-kassetiden för 55den fyllt Generelltår. desom synes
anställda på den statliga sidan bäst kompenseradevara genom
trygghetsavtalen. Trygghetsavtalen ihar regel träffats på central nivå för

täcka alla omfattas kollektivavtal. Avgifterna till trygghets-att som av
andel lönesumman och förs till fond försystemen uttas som en av en resp.

huvudavtalsområde. Vid 1993ingången för SAF/PTK-uttagetav var
1,07%området exempelvis löneunderlaget, medan motsvarande LO-påav

0,05%området målsättningen 0,15%.normaltvar

Arbetslöshet frånoch vägar arbetslöshet kapitel 4

Den saknar arbete inte alltid arbetslös enligtär de vedertagnasom
definitioner arbetslöshetsbegreppet bl.a. SCB använder. För bliattav som
registrerad arbetslös förutsätts kan villoch arbetaatt samt attsom man man
dessutom aktivt söker arbete. Det finns olikaockså alternativa
beskrivningar arbetslöshetsbegreppet beroende på läggerav om man
tyngdpunkten vid stabiliseringspolitiska eller vid andra aspekter på
arbetslösheten företeelse.som
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De årens kraftiga försämringsenaste arbetsmarknadsläget har bl.a.av
inneburit hög ungdomsarbetslöshet fleroch långtidsarbetslösa. Hittillsen
under 1990-talet har männens arbetslöshet legat betydligt högre än
kvinnornas. Till de särskilt hårt på arbetsmarknadenutsatta hörgrupperna
invandrare och arbetshandikappade. Ett tecken på den försämrade
situationen för arbetshandikappade är det kraftigt ökade antalet
förtidspensionärer i landet. Under 1992 uppnåddes den högsta
ökningstakten någonsin +58 000. De konjunkturberoende arbetsmark-
nadspolitiska åtgärderna har kommit få mycket omfattning i dagensatt stor
försämrade arbetsmarknadssituation. Den tidigare mycket inriktningstarka
på aktiva åtgärder i arbetsmarknadspolitiken har försvagats något under

år.senare

När det gäller arbetslöshetens konsekvenser för individen och samhället
uppmärksammas i avsnittet särskilt sambanden mellan arbetslöshet och
ohälsa. Härvid refereras bl.a. till aktuell från den s.k.rapporten
"Folkhälsogruppen", vilken visar arbetslöshetenrapport sammantaget att
är allvarligt hot hälsa och välbefinnande.ett mot

I avsnittet uppmärksammas också behovet ökad kunskap arbetslöshe-av om
effekter bl.a. forskning. Dettens är angeläget forskningen kringattgenom

arbetslöshetens och arbetsmarknadspolitikens konsekvenser och hur de på-
verkar arbetslivet väsentligt förstärks redan kommande budgetår för slut-att

skall kunna dras den pågående utvecklingen.satser I detta syfte föreslåsav
fjärdedels promille anslagen till olikaatt arbetsmarknadspolitiskaen av

åtgärder tillavsätts FoU. Eftersom forskningen handlarytterst om
arbetslivet kan det lämpligt medlen administrerasattvara av
Arbetsmiljöfonden AMFO. Ett särskilt programområde inom fonden bör
bildas för detta forskningsområde. Inte minst betonas de samhälls-att
ekonomiska aspekterna på arbetslösheten bör ökad uppmärksamhet.ges
Vidare konstateras bl.a. finnsdet behov ökade kunskaperatt av om ar-
betslöshetens struktur flödetoch till och från arbetslösheten.

Effekter nuvarande vidskydd arbetslöshet kapitel 5av

Enligt direktiven skall nuvarande funktionssätt effekterochsystems
analyseras. 5I kapitel behandlas effekterna i antal olikasystemet ettav
avseenden. Bedömningarna begränsas till de viktigaste aspekterna på
nuvarande för kontantstöd.system
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Tabell S201
Fördelning genomsnittligt antal arbetslösa månadav per
1991 efter ålder andel ersättningsberättigade tillsamt
a-kassa och KAS
Källa: AMS

Ålder Samtliga Andel a-kassa/KASutan
absolut fördelning

kvinnormän samtliga
är antal % % % %

-17 .6001 1 89 92 90
18-19 11.700 9 79 84 82
20-24 33.700 25 22 26 24
25-44 67.500 49 18 20 19
45-54 14.200 10 16 17 17
55-64 8.700 6 1011 10

Summa 137.400 100 24 29 26

Försäkringens täckningsgrad uttryckt såsom antal medlemmar i a-kassorna-
i förhållande till arbetskraften successivt varjehar ökat sedan lång tidår-
tillbaka. 1974 65%Från har till ökade andelen försäkradeuppgåttatt t.ex.
till 80% 1980-taletunder under för de stigaårenstrax att senaste
ytterligare 83% 1992.till högre täckningsgradenDen under de senasteca

har delvis sin förklaringåren i människors behov i oroliga tider påatt
arbetsmarknaden, försäkra sig inkomstförlust. Men den högamot
täckningsgraden har också förklaring. De deltar ien annan som
arbetsmarknadsutbildning, arbetslivsutveckling m.fl. arbetsmarknadspoli-
tiska åtgärder, räknas inte till arbetskraften. De studerande. Dåses som
samtidigt medlemmar i relationena-kassor, förändrasärsamma personer

de arbetsmarknadspolitiskanär åtgärderna har omfattning. Täck-stor
ningsgraden detta imätt på sätt överskattar således andelen arbetskraften

försäkrade. finnsär Det alternativa beakta detta.sätt Ett sätt äratt attsom
räkna med ide åtgärder normalt inte ingår i arbetskraften såsomsom- -
ingående i arbetskraften. Vid förhållanden 1992aktuella skulle detta
innebära 83% 79%.sjönk till Uppgifterna således känsliga föräratt ca
förändringar i beräkningssättet. Men begreppet korrigeras,även ärom
täckningsgraden sådan omkring fyra fem i arbetskraftenatt personer av

försäkrade.ärnumera
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Tabell 5:1
frånAndel arbetslösa med ersättning a-kassa,

från KAS helt ersättning 1980-92och utan
Källa: AMS, U-enheten

Är Andel

med med utan
a-kassa KAS ersättning

% %%
1980 46,1 15,6 38,3
1981 47,9 14,8 37,4
1982 49,7 35,814,4
1983 51,4 15,0 33,5
1984 57,7 11,5 30,8
1985 60,9 9,3 29,8
1986 63,2 7,9 29,0
1987 66,5 7,6 26,0
1988 68,9 6,9 24,2
1989 66,5 6,9 26,5
1990 62,8 8,3 28,9
1991 62,3 12,0 25,7
1992 66,8 12,2 21,0

Förhållandet blir emellertid annorlunda vi istället studerar täck-om
ningsgraden bland de faktiskt arbetslösa. Genom använda såväl AMSatt
statistik resultatet SCBs studie för utredningen, jaggör den samladesom av
bedömningen andelen arbetslösa med försäkringsersättning 66att utgör -
67% heltidsarbetslösa. Ungefär tredje arbetslös saknar såledesav var
försäkringsskydd. Om vi betraktar förhållande för de uppbärsamma som
KAS uppgår stödtagarna till 11 12% de arbetslösa. Sammantagetca av-
betyder detta kontantstödet kan skattas utgå till sammanlagt 78%att ca av

Övrigade arbetslösa. arbetssökande saknar arbetslöshetsskydd och förär
sin försörjning hänvisade till medel eller socialbidrag.egna

De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna har betydande omfatt-numera en
ning. 1993I april berördes 200.000närmare människor konjunturbero-av
ende åtgärder. Vilka anvisas åtgärder, har betydelse förpersoner som
bedömningen hur väl nuvarande skyddar de faktiskt arbetslösa.systemav
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försäkringanvisas skyddinkomstförlust. Om åtgärdervid utanpersoner av
till stödarbetslösaKAS, innebär detta kvarstående rätteller utanatt

viss försiktighet vid bedömn-därför finnas anledning tillminskar. Det kan
för andel de arbetslösa har rättingen exakta tal huralldeles stor somavav

försäkringsersättning och KAS.till

bearbetats med avseendetill ersättning hararbetslösa stårDe rättutansom
funnits för beaktautbildning. Underlag harålder, kön och ävenpå att

betydelsefullålderyrkesinriktning. arbetslösesbosättningsort och Den är
80% till20 saknar rätttäckningsgraden. Bland de under år änför mer

ersättningtillminskar andelen rättersättning. I åldrarna däröver utan
26% skyddgenomsnitt stodmed stigande ålder. Imycket markant utan

AMS register arbetslösa23% 1992, grundval över1991 påoch av
arbetssökande.

MellanskyddKvinnor visade sig i regel ha än männen.sämreett grupper
skillnad konstateras.ingenolika utbildningsnivå kunde störremed

Andelenvariabler studerades.yrke andraBosättningsort och sökt somvar
i storstadslänensig betydligt högrearbetslöshet visadeskydd vidutan vara

tjänstemän påmellan arbetare ochfanns skillnaderi övriga län. Likasåän
indelningenMenskydd något högre.tjänstemänandelenså sätt utanatt var

för andelenbetydelsetjänstemän hadei arbetare och störst som var
hade iKAS. Arbetare störreförsäkringsförmånerberättigad till resp.

snabbaDenförsäkringens förmåner tjänstemännen.utsträckning till änrätt
förhållandenamedförunder de årenökningen arbetslösheten attsenasteav

undergenomförtsstudie skulle hajämfört medhar förändrats, sammaom
andelförsäkradesl980-talet. Generellt har dedelen sett avsenare av

justskyddtidigare heltstårarbetskraften ökat. Färre än attutan genom
anslutningen till a-kassor har ökat.

underförsäkring och KAS harutförsäkras frånAntalet arbetslösa som
199210.000 årligen. För1980-talet varit tillbegränsatdelen casenare av

utredningen har24.000 förstigit till Inomhade siffran enramenpersoner.
aprilunderutförsäkratsenkätundersökning genomförts avseende de som

studien visarKAS.1992 försäkring Resultatetmånad från såväl attavsom
50% fortfarandefrån utförsäkringenfem månaderefter var caca

17% hadeåtgärder,20% arbetsmarknadspolitiskadeltog iarbetslösa, caca
10% eller3% sjukastuderade ochfast tillfälligt arbete,ellerett ca var

försörjningssituationenfrågorbeviljats pension. Resultatethade omav
socialbidrag21% mottagitdelitenvisar endast attatt uppgaven grupp

utförsäkrade hamnarinteEnkäten bestyrker mångaunder mätperioden. att
utförsäkring.socialbidragsberoende vidi
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Beträffande kompensationsgraden i försäkringen konstateras denna äratt
hög internationellt Normalt ligger kompensationsnivånsett. för in-en
dustriarbetare betydligt lägre eller 50 70% inkomstförlusten. Denav-
svenska försäkringen är däremot försämre högre inkomsttagare vissaän
andra länders försäkringar, eftersom dessa har högre tak.

Figur 5:05 Kompensationsgrad i olika länders försäkringar
vid genomsnittlig industriarbetarinkomsten 1989
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Arbetsvillkoret i nuvarande försäkring har betydelse för försäkringen.stor
För de stabilt tillhör arbetskraften detär lätt uppfylla arbetsvill-som att
koret. Villkoret har desto större betydelse för de med lös anknytning till
arbetsmarknaden, instrument för skiljaett de skallatt hasom ut som anses
så stabil anknytning därav skall följa ersättningsrättatt vid arbetslöshet.

Administrationen i den nuvarande försäkringen handhas 38 a-kassor medav
anknytning till de fackliga organsationerna, förutom fyra kassor för

Ävenföretagare. a-kassornas administrationskostnader varierar kraftigt,om
fungerar kostnadseffektivt. Densystemet genomsnittliga kostnaden 1991 för
administration uppgick till 104 kr medlem. Samordningsfördelar medper

facklig organisation bidrar till kostnadseffektivresp. administration.
Administrationen kan även i vidare perspektiv, därett även beaktasses
hur väl försäkringen fungerar i andra avseenden, bl.a. ersättning utgåratt
till rätt och med belopp.rätt Kontroll andraperson gentemot system som
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också ersättning bör då beaktas. Utvecklingsbehovutger ocksåsynes
finnas för bättre kunna följa hur försäkringens förmåner fördelasatt upp
mellan olika och hur mönstren Detta idag inte möjligtärut. attgrupper ser
löpande följa, f.n. utbetalar 40 mdkrtrots att år.systemet ca per

Angående sambandet mellan hög facklig organisationsgrad och ad-en
ministration knuten till de fackliga organisationerna, konstateras att ett
sådant samband inte med säkerhet kan gälla.anses

Finansieringssystemet för kontantstöd otillräckligtär vad gäller den
flexibilitet krävs för kunna "matcha" inkomster och utgifter.attsom
Inkomsterna i principär desamma utgifterna.oavsett

Sambandet mellan förmåner och avgifter iär dagens Desvagt system.
sociala inslagen i betydande,är samtidigt de försäkringshär-systemen som
mande inslagen få. Likaså finnsär inga egentliga samband mellan den som
beslutar och den bär kostnaden. Incitamenten till begränsa försäk-attsom
ringens kostnader iär finansieringssystem.nuvarandesvaga

Internationell jämförelse kapitel 6

En översikt lämnas i kapitlet för ersättning vid arbetslöshet isystemenav
de nordiska länderna, de storleksmässigt dominerande länderna inom EG,
därjämte Holland, Osterrike, USA och Kanada.

De flesta länder har någon form obligatoriska försäkringar vidav
arbetslöshet, medan fâ länder har frivilliga försäkringar. Förutom i Sverige
förekommer det bara i Danmark och Finland, i Finland dock både som en
obligatorisk och frivillig försäkring.en

Sverige har för genomsnittlig industriarbetare den högsta kompensa-en
tionsgraden i försäkringen efteräven den regeringen föreslagnaav
sänkningen densamma 80%till fr.o.m. 5den juli 1993. Kompensations-av
graden för vanliga inkomsttagare ligger normalt inom Norden, EG samt
USA och Canada 50mellan 70%.och Både längre och kortare karenstider
förekommer. För högre inkomsttagare är emellertid kompensationsgraden
bättre i bl.a. Tyskland och Holland. Detta beror på dessa försäkringaratt

inkomstförlustersätter till betydligt högre tak denän svenskaettupp
försäkringen.

I våra konkurrentländer Frankrike och Tysklandstora avgifternaär såväl
för arbetsgivare för de försäkrade betydligt högre i Sverige.änsom
Speciellt gäller detta individavgifterna. I dessa länder finansieras försäk-
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ringen fullt avgifter och belastar såledesut inte statsbudgeten.genom
Sverige och Finland har för övrigt de lägsta individavgifterna, förutom i
USA där sådana avgifter endast i delstater. I sammanhanget böruttas tre
erinras den svenska försäkringenatt är underfinansierad i nuläget.gravtom

Endast de nordiska länderna har frivilliga försäkringar,tre bygger påsom
medlemskap i a-kassa knuten till de fackliga organisationerna eller vissaen
intresseorganisationer. I dessa fall handhar också kassor ad-samma
ministrationen försäkringen. I övriga handhas administrationen antingenav

statligt ellerett arbetsmarknadensettav organ parterav av gemensamt
inrättat administrativt organ.

Grundläggande värderingar kapitel 7

dettaI kapitel utvecklas mina grundläggande värderingar betydelse förav
utformningen arbetslöshetsförsäkring. Mina utgångspunkter ärav en ny
härvid försäkring skall ha förutsättningaratt fungera underen attny en
längre tid och självfmansierad. Det väsentligtär såväl arbetstagareattvara

arbetsgivare upplever det finns stabilitet tidenöver iatt samhälletssom
skyddssystem. En försäkring måste därför robust ävenny motvara
politiska ingripanden från tid till beroende olikapå värderingar vadannan,
gäller fördelningspolitik eller stabiliseringspolitik.

Samtidigt konstateras dagens situation med för svenska förhållandenatt en
unikt hög arbetslöshet, underskott i försäkringens finansieringstora
samtidigt med svår statsfinansiell och samhällsekonomisk situation inteen
kan frånses vid utformning och finansiering arbetslöshetsförsäk-av en ny
ring, tilläven den del perspektivet bör långsiktigt. I synnerhetvara som
det 1993våren intetyvärr finns tecken tyder situationen,på attsom
framför allt detnär gäller arbetsmarknaden, tillfälligär och snabbtav
övergående natur.

Enligt min mening detär viktigt skyddet vid arbetslöshet lösesatt genom
försäkringar och inte någon form behovsprövade bidrag. Mengenom av
också karaktären försäkring verkligenatt upprätthålls. Ersättningen skallav
relateras till inkomstförlust och tillutgå den uppfyller uppställdasom
villkor. En grundnivå i försäkringen skall arbetslösa, på väg tillgarantera

arbete, viss lägsta ersättning.ett Det här skall så i flestadeen attanpassas
fall behov kommunalt socialbidrag undviks.av

Utan trygghet minskar benägenheten bytavåga arbete eller vågaatt att ta
risker led i utveckling. Förändringarett i efterfrågan påsom en egen varor

tjänsteroch leder till förändringar i efterfrågan på arbete olika slag. Enav
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försäkring skall därför utformas på sådant densätt, bidrar tillett att att
smidigt underlätta omställning och stärka människors motiv arbeta. Påatt
det sättet underlättas anpassningen mellan utbud och efterfrågan på
arbetskraft inom olika sektorer i samhället. Därmed betonas också
försäkringens karaktär tillfällig lösning individens försörjning. Förav av

lyckas med detta måste försäkringatt skydd på sådan nivåett atten ge en
den arbetslöse inte tvingas ägna del sin kraft till vidtastor atten av
åtgärder för överleva ekonomiskt. Sambandet mellan inkomstbortfallatt
från tidigare arbete och tillrätten ersättning, samtidigtett med karaktären

omställningsförsäkring för period under vilken söker arbete,av nytten man
betonar arbetslöshetsförsäkringens starka samband med arbetsmarknads-
politiken och i detta avseende mindre starkt samband med socialförsäk-ett
ringen i allmänhet. Arbetslöshetsförsäkringen skall därför både organisa-
toriskt och finansiellt behandlas fristående från andra trygghetsförsäkringar
inom socialförsäkringssystemet. I fall uppstår risken för formannat en av
"medborgarlön", vilken jag bl.a. inte främjar arbetslinjen. Däremotanser
bör kompensationsnivåerna harmoniera mellan de olika försäkringarna.

Försäkringen skall förenadnära med inkomstbortfall från arbete, ellervara
i särskilda fall, med någon intensivt sökande inte kan erhållaatt trots ett
arbete. Därmed skall försäkringen avgränsas minimiinkomst-mot t.ex.

eller andra generella välfärdssystem direktsystem anknytning tillutanmer
arbetslöshet. Försäkringen såledesär knuten till arbete, till arbets-
marknaden och därmed också till arbetsmarknadspolitiken.

Mot den här bakgrunden bör försäkringen allmän i likhet med vadvara
gäller i andra utvecklade industriländer. Därvid bör den också till sinsom

karaktär påminna vad gäller för socialförsäkringama här i Sverige.om som
För tydliggöra kopplingen till arbetslinjenatt så bör rätten erhållaatt
ersättning beroende klart arbetsvillkor upparbetats. För deatt ettvara av
arbetslösa aktivt eftersträvar etablera sig på arbetsmarknaden dockattsom -

lyckas skall gälla särskilda villkor.utan villkor,att Dessa jagsom-
återkommer till längre fram, benämner jag utbildningsvillkor med karens.

Jämfört med nuvarande frivilliga försäkring och KAS, vill jag stärka
individens trygghet vid arbetslöshet allmän försäkring, rätt attgenom en ge
få handlingsplan upprättad fårätt del arbetsmarknadspolitiskasamt atten av
åtgärder efter månaders arbetslöshet. Samtidigtsenast måste densex
arbetslöse ha skyldigheter omedelbart anvisat lämpligt arbete elleratt ta ett

erbjuden åtgärd från den offentliga arbetsförmedlingen. Därför vill jag,en
jämfört idag,med ha påtagliga effekter den arbetslöse tackar nej.mer om
Jag har flera skäl till varför arbetslöshetsförsäkring skall finansierasen ny
och administreras inom arbetsmarknadssektorn. Det handlar såväl om
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inflytande, arbetslöshetens omfattningparternas och struktur densom en-
skilde företagarens, branschens individensoch möjlighet påverkaattegen
arbetslösheten. Tillsammans talar detta för aktörerna påatt
arbetsmarknaden bör för finansieringen arbetslöshetsskyddet. Ensvara av
finansiering fullt med arbetsgivaravgifter och individavgifterut iger
praktiken, på helt sätt än nuvarandeett förannat system, utrymme staten

inom statsbudgeten på arbetsskapandeatt åtgärder. Samtidigtsatsa detger
kommunerna relativt för inom socialpolitikenssett utrymme attmer ram
aktivera de arbetslösa.

Det nödvändigtär finansieringen försäkringatt innebär balansav en ny
mellan utgifter och inkomster. Det ska ansvarsfull finansiering därvara en
inkomsterna arbetsgivar- och individavgifter kan bära svängningar iav
utgiftsnivån tiden.över Av olika skäl detär svårt balansera finan-att
sieringen varje år. Därför föreslår jag försäkringen skall själv-att vara
finansierad inom konjunkturcykel och avgifterna inom denna skallatten

till varierande utgiftsnivå för perioden. Avgifterna bör såanpassas snart-
försäkring etablerats motkonjunkturellt se vidare kapitel 10.tas uten ny -

Denna bakgrund leder också fram till motiven för arbetsmarknadensatt
inte bör finansiera både aktiva och passivaparter åtgärder. Det utvecklas

inärmare kapitlet.

Med utgångspunkt från de grundläggande värderingarna vill jag i det korta
perspektivet med nuvarande starkt begränsade finansieringsutrymme- -
prioritera lägsta ersättning i försäkring 6.300med kr + 2.000en en ny
kronor månad jämfört med KAS fr.0.m. 5den juli 1993 enligtper
regeringens förslag i 1992/93:150. Vidare vill jag prioriteraprop. att

skapas för det s.k. inkomsttaketutrymme höjs med effektatt ien samma
storleksordning 1.800+ kr, samtidigt kompensationsnivån begränsassom

80%till inkomstförlusten.av

Min utgångspunkt finansieringenär försäkringen skaatt ske inomav
arbetsmarknadssektorn, tillskott skattemedel. Därför detutan är mittav
förslag, försäkringen finansierasatt arbetsgivaravgifter ochgenom
individavgifter fullt Sistnämnda avgifter börut. proportionellt medtas ut

inkomsten i stället förprocentsats fast avgift för allaen av som nu vara en
i a-kassa, oberoende inkomst. Ju högre inkomst, till taket, destoen av upp
högre blir avgiften.

I debatten har länge diskuterats sambandet mellan lönebildning och
arbetslöshet. Av den anledningen har jag låtit denna frågeställning

vid särskilt seminarium.penetreras Fyra erfarnaett svenska ekonomer och
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norsk ekonom har åt utredningen belyst ämnet i sin "uppsats",en var som
kommer särskild bilaga till betänkandet.att ut Sammanfattningsvisges som
konstaterar jag, lönebildningen bara äratt många faktoreren av som
påverkar arbetslöshetens utveckling i bransch. Lönebildningen har enligten
min uppfattning "begränsad" roll, i fall lönebildningen hittillsvarten som
fungerat i Sverige. En väl så stark påverkan föreligger från andra faktorer,
såsom den allmänna ekonomiska politiken, den internationella kon-
junkturutvecklingen, hur aktörer i olika branscher beter sig, tillämpad
personalpolitik i bransch eller i enskilda företag, utbildningspolitikenen

också den enskilde företagarens beteende och skicklighet detnärmen t.ex.
gäller produktutveckling/marknadsutveckling för klara konkurrensen.att
Men givetvis kan de fackliga organisationerna och den enskilde anställde
bidra till påverka utvecklingen arbetslöshetenatt de kravav genom som
ställs i löneförhandlingarna. Detta gäller inte bara löner även anställ-utan
ningsvillkor och t.ex.satsningar vidareutbildning.på

Oavsett vilka faktorer påverkar arbetsösheten kommersom mest
kostnaderna till syvende och sist belasta produktionen. En försäkringatt ny
skall enligt min mening till största delen finansieras "solidariskt" d.v.s.-

differentiering avgifter eftergemensamt utan arbetslöshet i denav egna
arbetsgivare och försäkrade. På marginalen det dock skäligtärgruppen av-

viss del försäkringens kostnaderatt följer arbetslöshetens kostnaderav per
bransch eller avtalsområde. Detta för bl.a. tydliggöra för varje branschatt
eller företag dess för sin personalpolitik och verksamhetensansvar
utveckling. Arbetslöshetens kostnader mellan olika branscher fördelas
härgenom i mångas tycke rättvistmer .

Differentiering sociala avgifter på bransch- eller företagsnivå har förav
övrigt under föreslagitsår i olika sammanhang, exempelvissenare av
Arbetsmiljökommissionen och Handikapputredningen. Syftet har då varit

stimulera de företag m.fl. arbetaratt aktivt för minska orsaker tillattsom
och risker för utslagning och bestraffa de andra. I det här fallet ärm.m.
det än motiverat låta branscher och företag bära delattmer en av
kostnaden för hög arbetslöshet viceoch Enextra sådan differentier-versa.
ing bör emellertid begränsas 25till 30% försäkringens kostnader,av-
därför eventuella kostnaderatt ändå skall på rimligtextra kunnasättett- -
bäras branschen. Men begränsningen är också motiverad förav att
individer skall stimuleras teckna försäkring.att en

En försäkring får inte bli yrkesförsäkring. Den skall iställetny en gynna
rörlighet mellan olika sektorer för nå bättre balans utbud ochatt en av
efterfrågan på arbetskraft och samtidigt begränsa arbetslöshetstiden.
Försäkringen får inte heller utformad på sådant sätt den för-ett attvara
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den geografiska rörligheten arbetskraften.svagar För möjliggöraattav en
sådan rörlighet kommer försäkring innehålla precisatt denen ny som nu--
varande avstängningsregler.-

Övervägda alternativ till arbetslöshetsförsäkring principiellen ny -diskussion kapitel 8

Med utgångspunkt från de grundläggande värderingarna har jag övervägt
olika alternativa lösningar på arbetslöshetsförsäkring. Gemensamt fören ny
dessa försäkringenär skallatt allmän till sin karaktär, finansieras fulltvara

arbetsmarknadssektom,ut arbetsmarknadensgenom engagera parter
i utformning och finansiering, betona arbetslinjen och tillse det bliratt

direkt samband mellanett aktiva och passiva åtgärder maximaltsamt ge
80% kompensation för inkomstförlust samtidigt försäkringens lägstasom
ersättningsnivå bör minimera behov kommunalt socialbidrag. Försäk-av
ringen blir härmed trygghetsförsäkring inom arbetsmarknadspolitikenen
och skall sammanblandas med trygghetsförsäkringar inom social-
politiken.

Med dessa utgångspunkter och analys det nuvarande svenskaen av-
skyddet- efter internationell jämförelse,samt har utformningen olikaen av
alternativa lösningar vilken arbetslöshetstyrts kan komma rådaav attsom
och vilket finansiellt kan förväntasutrymme gälla framåt 2000.år Detsom
betyder bl.a. vi måste ifrånutgå betydligtatt högre arbetslöshetstal än vad
det hittillsvarande arbetslöshetsskyddet dimensioneratär för, ansträngtett
kostnadsläge för många företag och iär behovatt staten attav sanera en
omfattande skuldsättning och betydande budgetunderskott.ett Jag har också
konstaterat sammansättningen de arbetslösaatt förändrats vimotav att nu
får andelsmässigt fler tjänstemän och fler kvinnor bland de arbetslösa.
Även företagare drabbas idag oftare arbetslöshet tidigare.än Enbart förav

möta dessa behovatt behöver den nuvarande försäkringengruppers
förändras.

I kapitel 8 diskuterar jag denna bakgrund antalmot skisser på skildaett
alternativ för framtida arbetslöshetsförsäkring. En principiell diskussionen
kring övervägda alternativa utformningar försäkringen redovisas. För attav
få synpunkter i den allmänna debatten har vid tillfälle under vårenett en
idéskiss till försäkring offentliggjorts.en ny

Jag har tvingats konstatera minstaatt nämnare fören gemensamma en ny
svensk arbetslöshetsförsäkring inte gått finna inom den breda kretsatt
intressenter varit representerade i utredningen. Iden allmänna debattensom
har inte heller speglats någon sådan lösning. Det har tvingat mig, utifrånatt
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de förutsättningar jag väljasatt modell jag bedömer harupp ovan, en som
de största förutsättningarna hållbar framåt 2000,äratt kunnavara anpassas
till olika arbetslöshetstal och ändå självfmansierad. Den valdavara mo-
dellen bör möjlighet till skälig inkomsttrygghet så denge arbetslösesen att
tid kan användas effektivt till söka finna arbeteatt ellerett utvecklanytt
eller förändra kompetensen allvarliga problem förutan den dagliga
ekonomin.

De slutligt övervägda modellerna redovisas är:som

Alternativ I grundförsäkring med kompensationsgrad 70%påen en,
ersättningsgrundande lön, med möjlighet tillav kompletterandeen

frivillig tilläggsförsäkring maximalt ytterligare 10% in-om av
komstförlust, till ersättningstaket 250.000 kr år, dvs.upp ca per

tak gäller i sjukförsäkringen;samma som

Alternativ grundförsäkring med ersättningsbelopp tillen samma
alla "flat-rate", kombinerad med frivillig tilläggsförsäkringen som
fyller 80%till ersättningsgrundandeut lön tak;av utan

Alternativ grundförsäkring med ersättningsbelopp tillen samma
alla, kombinerad med laglig tillrätt bidrag från arbetsgivaren till en
frivillig tilläggsförsäkring fyller till 80%ut ersät-som upp av
tningsgrundande lön med tak 200.000på krett år, dvs.ca per
brytpunkten för statlig skatt;

Alternativ grundförsäkring med kompensationsgrad 60%påen en
till tak 200.000på krett med tillrätt kompletterande frivilligupp ca

tilläggsförsäkring för kompensera ytterligare 20 %att inkomst-av
förlust till ersättningstaket 250.000 kr år.upp ca per

I kapitlet konstateras alternativ 3 bästatt de grundläggandemotsvarar
värderingar, andra krav och intressen försäkring, anpassad tillsom en ny
förhållandena fram till 2000,år skall Jag har också valt dettamotsvara.
alternativ med den kompletteringen skyddet skall kunna byggasatt på
ovanför 16.500 kr/månad, dvs. brytpunkten för den statliga skatten. Det
utvecklas närmare i nästa avsnitt.

Den valda modellen förenar grundtrygghet och inkomstrelaterad ersättning.
Modellen ligger relativt nära det nuvarande samlade kontantstödet frivillig
arbetslöshetsförsäkring och KAS. Jag har dock prioriterat betydligtett
högre Ävengrundskydd höjning inkomsttaket.samt försäkringenen av om
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består två delar detär sammanhållen försäkring, skall reglerasav en som
i lag.en

Grundförsäkringen finansieras generell arbetsgivaravgift ochgenom en en
generell individavgift. Den skattsedeln. Tilläggsförsäk-övertas utsenare
ringen skall i princip finansieras arbetsgivare och försäkradeav genom
egenavgifter. Lagen bör bli dispositiv innebärande arbetsmarknadensatt

inom vissa kollektivavtal kan utformaparter ramar genom- -
tilläggsförsäkringen och överenskomma avgiftsfördelning. Tilläggsför-om
säkringsgivare skall dock vid viss nivå på arbetslösheten bland de
försäkrade, kunna erhålla vissa bidrag till förmånsbetalningama.

Grundförsäkringen skall tidigare angivits allmän och därmed vidsom vara
arbetslöshet viss minsta inkomst till alla i arbetskraften. Den börtrygga en
ligga på sådan nivå så behovet kommunalt socialbidrag i såatt storen av
utsträckning möjligt kan undvikas. Samtidigt krävs, i fall för devartsom

etablerat sig på arbetsmarknaden och bundit sig för löpande utgifter,som
kompletterande skydd. Behovet detta kan dock variera någotett och börav

bestämmas individen själv. Denna kompletterande försäkring bör,ytterst av
till skillnad från idag, i första hand utformas inom departernaav ramar
lagen enligt Härigenom blir det försäkring ligger näraovan anger. en som
arbetsmarknaden. Detta motiverar också arbetsmarknadssektornatt svarar
för finansieringen. Parterna redan idag för olika trygghetssystemsvarar

trygghetsavtal och arbetsmarknadsförsäkringar På det härgenom m.m.
kansättet kompletterande tilläggsförsäkring naturligen anknyta till andraen

avtal träffar.parternasom

Jag vill inte helt utlämna anställd till beroende kollektiv-att atten vara av
avtal träffas. Därför införs laglig till bidragrätt till förpremienen en
tilläggsförsäkring, där arbetsgivaren skall betala minst halva premien.
Individen har därvid till tilläggsförsäkringrätt fullt 80%tilluten upp av
inkomstförlusten jämför nedan. Individen skall alltid kunna teckna en
tilläggsförsäkring i någon de s.k. allmänna a-kassorna.av

Modellen utformas tilläggsförsäkringenså naturligen och enkelt kanatt
utnyttjas alla vill viaså träffad överenskommelse gällande förav som resp.
arbetsplats eller enskilt tecknande. Faktorer underlättar attgenom som
tilläggsförsäkringen kommer till stånd bidragär frånutgåratt
grundförsäkringen till tilläggsförsäkringen, den avsedda differentieringenatt

avgifter begränsas både på arbetsgivar- och individsidan, individenattav
alltid har till försäkringrätt enligt de kompensationsnivåer lagenen som

varvid arbetsgivaren skall minstbetala halva avgiften samt attanger - -
kollektiva lösningar stimuleras för de blir billigare individuella.än I denatt
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mån kollektiva lösningar väljs kan desom samordnasparterna, medav
andra avtalskonstruktioner ligger nära, exempelvis trygghetsavtal ochsom
arbetsmarknadsförsäkringar.

Jag uppräkningatt nuvarande KAS 50%med till 6.300anser en krav per
månad blir lämpligt beloppavvägt förett uppfylla kraven påatt en
grundförsäkring. Dock bör lägre belopp gälla förett ungdomar i 18åldern

20 år de i mindre utsträckningatt har bundit sig till fastagenom utgifter-
de något äldre. För dessa blir beloppet 5.300som kr månad.per

Tilläggsförsäkringen föreslås sedan kompensation för inkomstförlustge en
högst 80% till brytpunkten för statlig inkomstskatt,om dvs. förupp

närvarande 16.500 kr månad. Härigenom uppnås nivå ärper en som
etablerad fördelningssynpunkt i och med nuvarande skattelagstiftning.ur
Jag har å andra sidan övervägt taket i stället skulleatt detsammavara som
för sjukförsäkringen, dvs. 7,5 basbelopp 21.500 kr månad. Jag harper
dock inte funnit finansiellt för så långtgåendeutrymme höjning i nuläget.
Det i perspektivet kompensationsnivån förattsenare vanlig in-av en
komsttagare sänks från 90 till 80% ekonomiska skäl, också förnu av men

harmoniera med sjukförsäkringssystemetsatt nivåer. Frivilliga överens-
kommelser kan träffas, kompenserar för inkomstförluster 16.500översom
kr till 7,5nämnda basbelopp. För underlätta detta harupp modellenattx
konstruerats så lagen alltidatt till 20%rätt kompensation in-ger en av
komstförluster mellan 16.500 kr och 21.500 kr månad, varvidper
arbetsgivaren betalar minst halva avgiften på sätt församma som
tilläggsförsäkringen till 16.500 kr. Med denna konstruktion blirupp
effekten inkomsttagare med inkomsteratt 21 .500på kr månad ellerper mer
kan få ytterligare 1.800 kr i kompensation månad jämfört medper
nuvarande frivilliga försäkring. Grundbeloppet innebär samtidigt höjningen
jämfört med nuvarande KAS 2.000med kr månad från 21 år ochper
uppåt. Härigenom har viss symmetri i förändringarna uppnåtts.en
Ytterligare motiv talar för den valda modellen och de andrasom mot
framgår kapitlet.av

Förslag till arbetslöshetsförsäkring kapitel 9ny

Den valda modellen utvecklas i detalj i detta kapitel. Dess formella
reglering sker i samlad lag, vilken redovisas med specialmotiveringar.en
Försäkringen är konstruerad grundförsäkring för alla ochsom en som en
frivillig tilläggsförsäkring. Grundförsäkringens villkor i lag medananges
tilläggsförsäkringen utformas försäkringsgivare och försäkringstagare påav

lagstiftaren angivna minimivillkor. Alla harav rätt teckna tilläggsför-att
säkring enligt lagen. Den försäkringen ersätter både det nuvarandenya
KAS och den nuvarande frivilliga arbetsöshetsförsäkringen.
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frånFigur 8:06 Ersättning grund- och tilläggsförsäkring
månadvid olika inkomster per
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Grundförsäkringsnivå och kompensation i den inkomstrelaterade delen har
tidigare motiverats. Här kan dock 6.300grundbeloppet krnoteras att
5.300 kr för yngre reduceras vid deltidsarbetslöshet och vid heltids-
arbetslöshet då endast deltidsarbete söks. När det gäller tilläggsförsäkringen
reglerar lagen individens försäkrarätt sig till angivna kompensa-att upp
tionsnivåer, varvid arbetsgivaren skall betala minst halva premien för denna
försäkring. hindrarDet inte arbetsmarknadens eller denatt parter -
anställde och arbetsgivaren överenskommer försäkringar överom-
brytpunkten eller inkomsttaket. Avtal kompenserar 80%änsom mer av
inkomstförlust ingen effekt. Sker detta skall nämligen ersättningen frånger
grundförsäkringen reduceras i motsvarande mån.

Tilläggsförsäkringen i första hand ordnas kollektivavtal påavses genom
arbetsmarknaden. I andra hand skall enskilda avtal få träffas mellan
arbetsgivare och arbetstagare. Det betyder å andra sidan förslaget äratt
beroende kollektivavtal kommer till stånd jagäven förordaratt detta.av om

Om kollektivavtal träffats på arbetsplats för avtalsområde binder detetten
alla anställda inom avtalsområdet. individuellaNågra försäkringar som ar-
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betsgivaren betalar kan då inte tecknas. Individen har däremot laglig rätt
frånavstå tilläggsförsäkringatt överenskommen i kollektivavtal.en Detta

med hänvisning till kollektivavtal inte får bindaatt individer betalaatt en
avgift. Kollektivavtal kan emellertid också utformas arbetsgivarenattsom
erbjuder gruppförsäkring så vill.en motpartenom

Genom tilläggsförsäkringen i förstaatt hand utformas kollektivavtalgenom
kan anpassning nås till olika avtalsområdens förhållandenen och parterna
får direkt och inflytande.ett ansvar

Anpassningen tilläggsförsäkringen i kollektivavtal kan inomskeav vissa
för bidrag skall kunnaatt erhållas från grundförsäkringen.ramar Utöver

högst 80% inkomstkompensation till nämnda tak innebär begränsningen, att
arbetsgivaren alltid skall betala minst hälften premien ersättningsamt attav
inte får lämnas för dagar då ersättning från grundförsäkringen inte lämnas.
Däremot kan kollektivavtal träffas överenskommelsegenom om annan
kompensationsnivå 80%,under längre karens, kortare perioder samt
kompletterande trygghetsavtal innebärande även ersättning efter de tre
ersättningsperioder försäkringen reglerar.

För betona arbetslinjenatt och försäkringen skallatt omställnings-vara en
försäkring för inkomsttrygghet påatt tillväg arbete så stärksge ett
arbetsvillkoret något jämfört med nuvarande kontanta stöd vid arbetslöshet.
Periodlängden blir 200 dagar för 300äldre dagar och antalet perioder
begränsas till För den är äldre 63tre. än år sker ingen begränsning isom
antalet perioder under nuvarande höga arbetslöshet. Dock blir kompensa-
tionsnivån efter tredje perioden 70% för denna Denna konstruktiongrupp.
kombineras med tillrätt arbetsmarknadspolitiska åtgärder redan efter 130
dagar, jämfört med dagens utförsäkringsgaranti först efter 300 dagar.
Individen har alltid skyldighet erbjudet lämpligtatt arbeteanta eller fören
individen anpassad arbetsmarknadspolitisk åtgärd han själv funnit ettom
arbete eller kompetenshöjande insats. Gör han detta drabbas han av av-
stängning, vid första tillfället under något kortare tid och vid andra och
följande tillfällen något längre tid.

Arbetsvillkoret har uppdelats i allmänt och särskilt.ett Detta förett att ar-
betsvillkoret, arbete inte erhålls, efter första ersättningsperiodom skallen
kunna upparbetas på något kortare tid. Det särskilda arbetsvillkoret mot-

i vad gäller istort nuvarande försäkring.svarar som
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från nuvarande och föreslagen5:04 KompensationFigur
månadförsäkring i % inkomst perav
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arbetsvillkor,allmäntupparbetainte kunnatde, specielltFör ettyngre, som
ersättning itillarbetslöshetstal, kan rättenexempelvis vid högadagens

förutsätter denutbildningsvillkor. Detgrundförsäkringen nås attettgenom
heltidsutbildning för vilkenettårigminsthar avslutatarbetslöse en

till arbets-haft arbete eller ståttoch därefterstudiesocialt stöd kan utgå
grundbelop-tillmånader. Det rättförfogande undermarknadens tre ger en

pet.

för deltids-avstängningsreglerArbetsvillkor, periodlängd och m.m.
likvärdiga vadanhörigaoch derasför företagare ärarbetslösa och som

anhörigaföretagare och derasDock gäller förför heltidsanställda.gäller
och20 verksamheteni form dagar närnågot längre karens avyttratsaven

sin verksamhet. Föravvecklat60 inte heltdagar för den företagare som
ochför företagare5 längre karensenarbetsdagar. Denanställda karensenär

inte finnsförhållanden där detspeciellaanhöriga beror på derasderas en
till verksamhetenfrån aktivt arbete desstydlig vid övergånglika gräns att

situationer.sällan i dessaanställningstrygghet gällerLagenstannar av. om

omfattandeför hurreglerkapitlet föreslås ocksåI passgemensamma
Vidareersättning utgå.för skall kunnafår förekommabisyssla attsom

Såvälförsäkringens ersättning.skall påverkaföreslås avgångsvederlaghur
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detnär gäller företagarnas och deras anhörigas tillrätt ersättning som
beräkning avgångsvederlag skiljer sig mitt förslag något i förhållandeav till
vad föreslagits i regeringens kompletteringspropositionsom i vår.

Under tid då arbetslös deltar i verksamhet för arbetslivsutvecklingen
lämnas för närvarande ersättning från arbetslöshetskassan, benämns dåmen

Ävenutbildningsbidrag. fortsättningsvis bör ersättningen kunna behållas
under tid för arbetslivsutveckling, således både grund- och tilläggsförsäk-
ringens dagpenningbelopp. Vid arbetsmarknadsutbildning bör motsvarande
ordning gälla. Detta innebär utbildningsbidraget skallatt dagpen-motsvara
ningnivån i arbetslöshetsförsäkringen under utbildningstiden. Detta gäller
dem berättigadeär till arbetslöshetsersättning åtgärdensom när startar.

Finansiering kapitel 10

En försäkring bör i sin helhet finansieras inom arbetsmarknadssektorn.ny
Systemet skall finansiellt robust, flexibelt inteoch bygga påvara att staten
tillskjuter medel. Den löpande finansieringen skall i princip kunna behand-
las prövning och beslututan de politiskany av organen.

Jag vill avvägning mellan å sidan finansieringse en ena utanen gemensam
differentiering för arbetslöshetsrisk och å andra sidan finansieringen
grundad på de faktiska kostnaderna för arbetslösheten i den enskilda
branschen eller i Differentieringens storlek andelsmässigten annan grupp.
bör grundas på bedömning dels vilka möjligheter viss branschen av en
eller har påverka den arbetslösheten,att dels försäkringengrupp attegna
inte leder till inlåsningseffekter och dels den är attraktiv för såvälatt
anställda arbetsgivare. Det har lett mig till förorda marginellsom dif-att en
ferentiering 25motsvarande 30% de totala försäkringskostnaderna vidav-
dagens arbetslöshetstal.

Bland de krav finansieringen bör uppfylla gäller särskilt de löpandeatt
kostnaderna skall utjämnas över konjunkturcykel för därigenomatten
kunna hålla stabila avgifter. En sådan princip medför försäkringen skallatt

överskott i tid låg arbetslöshet för kunna täckage underskott i tidattav av
hög arbetslöshet motkonjunkturell. Det går emellertid inte åstadkommaatt
vid introduktionen försäkringen beroende på de höga arbetslöshetstal-av nu

Det kan ske först till kommande konjunkturcykel.en. Den förstaen
perioden, där utgifter och inkomster skall balansera varandra, föreslår jag
bli femårsperioden 1994 98.-

Slutligen vill jag bland kraven framhålla finansieringen måsteatt en
fördelningsmässigt godtagbar profil. Det innebär avgifterna skallatt tas ut
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försäkringSamtidigt dagens ärefter förmåga. måste konstateras gravtatt
medlemsavgift i dagensIndividemasunderfmansierad. systern motsvarar

0,3 0,4% i vanliga inkomstlägen. Arbetsgivar-i lönernagenomsnitt ca av-
2,08%.2,12% 1 julitill fr.o.m. den Detavgiften för närvarandeuppgår

3% indi-tillförsäkringen idag finansieras endastbetyder att ca av
70%mindre lånas27% arbetsgivaravgifter och intevidavgifter, än upp.av

avgifter vid dagensförsäkring finansieras fulltSkulle nuvarande ut genom
avgifterna avgifternavid relation mellanarbetslöshetsnivå skulle samma --

6%storleksordningen 5,5 i arbetsgivaravgifter ochtill ibehöva uppgå ca-
avgifter jämföras1,2 1,5% medlemsavgifter. Mina förslag till nedan böri-

med dessa tal.

proportionellt, dvs.vill jag individavgiftenförsäkringI att tas utseen ny
lika för medlem-medlemsavgiften i nuvarande a-kassor, där den ärsom

Skillnaden idag iheltids- deltidsarbete.inkomst och elleroavsettmarna
ifrämst beroende skillnaderavgifter olika kassormellan är av

administrationskostnader.

arbetsgivaravgift indi-avsnittet framgår såvälAv det internationella att som
4,5i EG Frankrikei dominerande ländernavidavgift högre deär resp.

3,4%. skillnad för-2,83 3,4 utmärkande också% Tyskland En äroch resp.
Sverigeindividavgifter, i och med hararbetsgivar- ochdelningen mellan att

6.individavgifter jfr kapitelandelmycket lågen

första konjunkturcykelnavgiftsnivåema för denkunna bestämmaFör att
viktigare bedömning1994 98 gjorts. En dehar rad antaganden äraven-

erinras försäkringen, både denarbetslöshetstalet. Härvid bör attomav
ersättning till demig föreslagna, inte baranuvarande och den öppetgerav

tillarbetsmarknadsfonden bidragfinansierar viaarbetslösa ocksåutan --
i arbets-utbildningsbidrag till arbetslösa gårpermitteringslönefonden, som

arbetslivsutveckling.imarknadsutbildning och för närvarande även
heltidsarbetslösa,för varjeSchablonmässigt kan sägas procentatt

60.0001,3%försäkringen arbetskraften eller knapptfinansierar per-av
beräknas kostaVarje sådan arbetslöshet kanöppenprocentsoner.

6 7försäkringen mdkr år.per-

utvecklingbedömningar arbetslöshetensEfter ha tagit del olikaatt av av
genomsnittligtjag för innebärhar öppenstannat en prognos som en

1994 98.6% perioden Denna arbetslöshetarbetslöshet på drygt under -
8%medföra belastning försäkringen,beräknas på motsvararsom ca aven

ochandelen arbetskraften i arbetslöshetarbetskraften. För bedömaatt av
6% 5%ytterligare 4 i åtgärder.åtgärder skall till dessa drygt adderas ca -

från administration grundförsäkring kan vid deFörmåner och av -
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60%antaganden gällt för kalkylerna beräknas demotsom svara ca av-
samlade kostnaderna för grund- tilläggsförsäkringen. Grundförsäk-och
ringens kostnader skall enligt min bedömning alla efter förmågabäras av

inte efteroch den risk föreligger för olika bli arbetslösa.attsom grupper

Mitt förslag finansieringtill innebär grundförsäkringen skall finansierasatt
med kombination lagstadgade, generella arbetsgivaravgifter ochen av av
obligatoriska individavgifter relaterade till inkomst. Med de antaganden

gjorts till 1994leder det den lagstadgade arbetsmarknadsavgiftenattsom
2,04höjs från till 4,2% för finansiera grundförsäkringen, inkl. vissatt

fondering och visst bidrag till tilläggsförsäkringen. obligatoriskaDen
individavgiften föreslås till 0,6% inkomstunderlaget iuppgå och tas utav
princip 200.000till den s.k. brytpunkten för statlig beskattning ca kr.upp
Den skattsedeln samtliga inkomsttagare med inkomstövertas ut av av
tjänst, dock för inkomster pensionskaraktär, och fysiska medav personer
inkomst från näringsverksamhet. finns anledningI den mån det ändraatt
den gjorda bedömningen arbetslöshetsutvecklingen inom eller införav en -

konjunkturcykel arbetsgivaravgiftenskall justeras medan individ-en ny -
avgiften ligger fast.

För de allra flesta förlorar arbetsinkomst arbetslöshetpå grundsom av
kommer tilläggsförsäkringen nödvändighet för intenäraatt attvara nog en
hamna i ohållbar ekonomisk situation vid arbetslöshet. därför,Det ären
enligt min mening, angeläget tilläggsskyddet kommer omfatta deatt att
allra flesta inkomsttagare. Samtidigt finns betydande värden i försäk-att
ringens kostnader marginalen till viss del också fördelas efterpå atten
olika olikahar arbetslöshet.grupper

Mot bakgrund min faktorer kangenomgång påverka hurav somav
20arbetslöshet uppkommer har jag bedömt kan rimligtdetatt attvara upp

30%till högst försäkringens kostnader kan få variera beroende påav
arbetslöshetens kostnader. samtidigt viktigtJag det äratt attanser
premierna för individerna inte blir orimliga för kollektiv med extremten
hög arbetslöshet. Av den anledningen föreslår jag nedre och övreen en

inom vilka premier för tilläggsförsäkringgräns kan variera. Dessa gränser
0,3till 1,8%sätts bruttolönen. variationMotsvarande skall också gällaav-

för arbetsgivarna. betyderDet med låg arbetslöshetatt extremtgrupper
0,3%alltid skall erlägga minst till 16.500lönen kr/månad ica av upp- -

avgift till tilläggsförsäkringen. 1,8Den maximala avgiften % kommerpå att
vid olika arbetslöshetstal i skilda inkomstlägen. Individer med inkomstuttas

16.500 kr/månadpå erlägger maximal avgift vid arbetslöshet på änen mer
15%, 13.300medan exempelvis individer med kr/månad erläggerca
maximal avgift vid arbetslöshet 20%.på Konstruktionen blir såledesänmer
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fördelaktigare för med lägre inkomster. Dock inträffarpersoner maximala
avgifter i samtliga fall vid mycket höga arbetslöshetstal. I 1993mars
svarade kassor med relativ arbetslöshet på 20%än endast för 4,5 %mer av
antalet medlemmar i samtliga kassor.

Spridningen i avgift kan på det här sättet begränsas till gånger försex
vardera arbetsgivare och individer, vilket lägreär än den spridning som
gällde före 1989 i nuvarande a-kassor. Den genomsnittliga avgiften vid 6%
öppen arbetslöshet 8% belastar härvid försäkringen, beräknas till 0,8ca

0,9% inkl. administration. Differentierade avgifter skall, enligt- min
mening, också täcka administrationskostnaderna för tilläggsförsäkringen.
Dessa skall också inom de gränser avgifter för tilläggsförsäkringenrymmas
får variera.

För klara begränsningatt tilläggsförsäkringensen kostnader iav dessa
intervall krävs bidrag från grundförsäkringen. Jag har utvecklat metodik för
detta. Arbetstagarnas, liksom enskilda företagares individavgifter för grund-
och tilläggsförsäkring görs avdragsgilla. Därmed kommer den
genomsnittliga avgiften för grundförsäkringen efter skattatt motsvara
mindre 60än kr/ månad för vanliga inkomsttagare. Den vanliga inkomsttag-

kan därutöver beräknas fåaren avgift för tilläggsförsäkringen på 90en ca
kr/månad efter skatt vid dagens genomsnittliga arbetslöshetstal. Sam-

således 150mantaget kr/månad. I dagens starkt underfmansierade
försäkring är medlemsavgiften 40 60 kr/månad.-

Sammantaget betyder mina förslag arbetsgivarnasatt samlade kostnader för
grund- och tilläggsförsäkringen blir i genomsnitt 5%-enheter vid mittca
antagande arbetslöshet för de närmaste åren.om För begränsa effektenatt

den arbetsgivaravgiftshöjningav då blir aktuell från dagenssom
2,12% föreslår jag höjningen till vissatt del finansieras attgenom
sjukförsäkringsavgiften sänks med 1%-enhet. I enlighet med vad jag
redovisar närmare i kapitlet bedömer jag det finns föratt sådanutrymme en
sänkning. Därmed skulle arbetsgivarens nettokostnader med den självfi-nya
nansierade försäkringen således kunna begränsas till ökning med 2%en ca

underlaget till arbetsgivaravgifter.av

Fysiska med inkomst näringsverksamhetpersoner erlägger s.k.av egenav-
gifter. I dagens erlägger dessasystem emellertid ingen arbetsmarknadsav-
gift. Jag föreslår i derasatt egenavgifter skall reduceraduttas arbets-en
marknadsavgift 3,2%på nettointäkten näringsverksamhet.av Reduk-av
tionen betingas företagares sämre villkor vadav karenstid ochavser
därmed lägre belastning på försäkringen. För dessa fysiska personer
tillkommer sedan avgifter för tilläggsförsäkring och den obligatoriska
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ytterligarebörarbetsgivaren utrymmeförLiksom ettindividavgiften.
sjukförsäk-allmännadenfysiska attför dessaskapas genompersoner

1%-enhet.medsänksringsavgiften

11kapitelförsäkringendenAdministration nyaav

arbetsmarknadssektominomsolidarisktfinansierasskallGrundforsäkringen
medKonstruktionenarbetsmarknadsfond.ifonderasochavgifter engenom

byggersjälvaförsäkringsgivaretilläggsförsäkring förutsätter enuppsom
skallförsäkradetill deåtagandenasig föråterförsäkrarbuffert eller attviss
frånbidragutgådocktilläggsförsäkringen kommer attuppfyllas. Förkunna

enligtarbetsmarknadsfonden ovan.

inledningsvis,jag ställeradministrationpåUtifrån de krav uppsomen ny
denadministreraförmöjligheteralternativaolika attjag igenom nyagår

försäkringskassornautnyttjamellanslutliga valet står attförsäkringen. Det
Försäkringskassornanuvarande a-kassor.reformeringellerRFVoch aven

försäkringsadministrationerfarenhetharlandet,helaspriddafinns över av
förberedelsetidrelativt kortefterskulleDeutbetalningssystem.och stora

föreslåändåväljerJagadministration. attsig denna enkunna åtaga
tillnärhetenbetonasdetPå sätteta-kassesystem.dagensreformering av

och derasförsäkringen,finansieraskallarbetsmarknadens parter, som
för-emellertidkonstaterar attarbetsmarknaden. Jagkunskap en nyom

finnasvidarebörDeti kassa.medlemskapförutsättaskallsäkring inte en
individerseffektivitetförsåvältilli a-kassornapluralism somgagnen

valfrihet.

nuvarandeför dehuvudmändagensfrån utöverförslag utgårMina att -
blikanarbetsgivareocharbetstagaresammanslutninga-kassorna aven-

kyrk-landsting,kommuner,sammanslutningliksomhuvudman, staten, av
arbetslös-allmännatvåvidareföreslårJagellerarbetsgivare attliga annan.

denfrån detredaninrättashuvudman attmed nyahetskassor staten som
erbjudaskallkassanallmännakraft. Deniträderförsäkringen ena

förtilläggsförsäkringmedtillsammansgrundförsäkringenadministration av
försäkringsservice tillmotsvarandeerbjudaskallandraDenanställda.

anledningnågonför dealternativalltidfinnsDärmedföretagare. ett avsom
slag änhuvudmänmedkassa annatvill tillhörainteinte skall eller aven

vissamåstegrundförsäkringen,administratörfåFör attstaten. avvara
tilltillståndskallmyndighetsärskildföreslåruppfyllas. Jagvillkor att geen

villkordeA-myndigheten. Ettverksamhetentillsynoch ha över en a-av
få sinvillnågonfårinte utestängadenuppfylla ärkassa måste att som
inomverksamförsäkrade ärdenförutsattfrån denna,grundförsäkring att

verksamhetsområde.a-kassansz
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Varje administratör grundförsäkringen förutsätts ocksåav kunna erbjuda en
tilläggsförsäkring. Det dockär skäligt även andra kanatt bli försäkrings-
givare för tilläggsförsäkring. Det kanen exempelvis intressant för för-vara
säkringsbolag offerera tilläggsförsäkring,att eventuellt i kombination med

Ävenandra försäkringar. för bli försäkringsgivareatt för tilläggsförsäkring
krävs emellertid vissa villkoratt uppfylls och godkännandeett A-av
myndigheten. För bli slutligtatt godkänd försäkringsgivare försom
tilläggsförsäkringen skall A-myndigheten även inhämta Finansinspektionens
medgivande, därför sådan försäkringsgivareatt måste haen fondupp-en
byggnad eller återförsäkring för Ävensina förpliktelser.att garantera om
andra alternativ försäkringsgivare för tilläggsförsäkringensom kan bli
aktuella, bedömer jag det mestadelsatt blir administratör för såvälsamma
grundförsäkring tilläggsförsäkring. Genomsom tilläggsförsäkringenatt
inom lagen angivna i första handav förutsätts utformasramar arbets-av
marknadens bör även dessaparter, tillsammans välja lämplig försäk-
ringsgivare. I det fall inte träffarparterna kollektivavtal sådanom en
försäkring, har den enskilde rätt få sin tilläggsförsäkringatt fullt ochut
själv välja försäkringsgivare.

Med nuvarande försäkring Ävenutövas tillsynen AMS. förav en ny
försäkring krävs statlig tillsyn. Jag har övervägten tillsynen även fort-om
sättningsvis skall handhas AMS eller särskildav myndighet börom en
inrättas. Jag har vid föreslåstannat tillsynenatt handhasatt särskildav en
myndighet, vilken jag kallar A-myndigheten. Mina främsta skäl härtill är

tillsynsorganetatt också bör anförtros uppgifter berör fondbildning,som
fondförvaltning, datautbetalningssystem för mångmiljardbelopp, eventuella
återförsäkringar risker m.fl. uppgifter sådantav slag inte fallerav som
inom AMS normala kompetensområde.

Myndigheten, jag benämner A-myndigheten,som föreslås bli central
förvaltningsmyndighet för arbetslöshetsförsäkringen. Myndigheten skall
ledas styrelse, utseddav regeringen.en I styrelsen föreslåsav ingå

för arbetsmarknadensrepresentanter Myndighetenparter. inrättas den
1 januari 1994 medan den försäkringen förutsätts träda inya kraft fr.o.m.
den 2 maj 1994.

Jag vill beslut inomatt såväl grund- tilläggsförsäkringen skall kunnasom
överklagas på sätt, inte minst därförsamma rätten tillatt ersättning från
tilläggsförsäkringen följa beslut i grundförsäkringen.avses Därför föreslår
jag försäkringsgivareatt till tilläggsförsäkringen skall förbinda sig att
överlåta beslut ersättning till a-kassa. På detom sättet kan eventuelltett
överklagande bli offentligrättsligt behandlat hela vägen.
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försäkringen,likformig tillämpningsyfte rättvis ochI uppnåatt menaven
enskilda arbetslösasallmännas och de rätt,för tillvarata detockså att

ombudsfunktion inrättas för arbetslöshets-föreslår jag allmänatt en
försäkringen.

valfrihetadministrationinnebär mitt förslag tillJämfört nulägetmed att en
inom vissaden enskildeför arbetsmarknadens ochinförs att-parter ramar

effektivitetbörförsäkringsgivare. Vi får pluralismvälja som gynnaen-
hittillsvarandesamtidigtförsäkrades behov,till deoch närhet som

inte hellerinnebärfrån Förslagettill dagens a-kassor.erfarenheter tas vara
ordning.jämfört med dagensförstatligandeökatnågot

KAS-kontoren kommerAMS de fyra statligaFörsäkringsenheten vid och
bildas ochmyndighet tvåcentralinte i det Enbehövas systemet.att nynya

förkostnader dessastånd. Bemanning ochkommer tillallmänna kassor
administrationstatligadagensinom dejag väl kan ramarrymmasanser

omfattar.

dessjag Stockholm ellermyndigheten förordarlokalisering denVid av nya
arbetsmarknadensnärhet tillomgivningar grund behovetpå parter,avav

kan däremotallmänna kassornaFinansinspektionen och AMS. De två
något/-exempelvis därlämpligt,i det bedömslokaliseras landetute om

finns.KAS-kontorende nuvarandenågra av

nuvarande ochtillräckligt gehör hosslutligenJag konstaterar att om
reformeratmodellen medför den valdahuvudmän inte vinnstillkommande

inte åstadkoms, så börpluralismen alltsåden avseddaa-kassesystem och
administrativaförsäkringskassomaandrahandsaltemativet med organsom

finansiering,uppbyggnad ochinte försäkringensgenomföras. Det ändrar
skei fall bör kunnaadministrativ anpassning, såvisskräver somenmen

emellertidorganisationskommittén. Detta kanföreslagnanedandenav
isin viktiga särdragarbetslöshetsförsäkringen skall behållakräva viss att

väl rustadeTekniskt kassornasocialförsäkringama. ärförhållande till sett
och karaktärden volymhantera ärendemängderför att somav

arbetslöshetsförsäkringen kräver.

kapitel 12föreslagnaoch detjämförelse nuvarandeEn systemav

arbetslöshetsför-frivilliganuvarande ochschematisk jämförelse mellanEn
1 samlade ersättningen vidföreslagnaKAS och den migsäkring och nyaav

följande.arbetslöshet ger
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Nuvarande frivil- Nuvarande Nya försäkringen
liga försäkring KAS grund friv.o.

tillägg

Allmän Nej, förutsätter Ja Ja
medlemskap i 20-64 år 18 är allm.a- pen--
kassa 12 24 sionsálderresp
mån

Finansierad Nej 70% upplâ- Dito Ja
årliga som frivil-nas nu av nuv.

kostnader liga försäkring

Företagare och de- Ja, i prak- Dito Jämställs i principmen
anhöriga tiken villkorras med anställda,spec.

konkurs eller dock med längreav-
yttring karens

Omställningsför- Ja Ja Ja, förstärkt
Del av ar-

betsmarknpolitik

Ansvar och infly-
tande från arbets-
marknadens parter

arbetsgivarna principI inget Inget i utformning,Ja-
och dess org. avgiftsnivå och val

försäkrings-av
givare för till-
läggsförsäluing

finansieringsamt
hela försäkr.av

fackl. Ja, vad gäller Ingetorg. "- - -adm.

Villkor för få Arbete 4 månatt 5 12 mån 8 mån 600 timav
ersättning 75 dgr 225 375 tim. Alt. under 12 mån.

tim under 12 mån avslutad heltids- Alt. avslutad hel-
utb., minst l tidsutbildingom om
är + minst l år +
3 mån karens 3 mån karens
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försäkringenNyaNuvarandefrivil-Nuvarande
friv.grundKASliga försäkring o.

tillägg

för6 300 5 300300300 4ersättning 4Lägsta
20 ärgkr/män yngre,

80% tid.HögstEnhetlig 80%Kompensations- av-
inkomst5/7 -93InkomstfÖr- frnivå o m

lust

30014300ersättning 12 400 4Högsta
5/7 -93frkr/mån o m

Anställda 5 dagar5 dagardagar5Karens
20 iFöretagarefr höstenmo -

vissa fall 60 da-93
gar

200150i 300Periodlängd ar-
för äldre 300300,för äldre450för äldrebetsdagar

450

efterJa,Villkorad efter senasttill arbets-Rätt -
130 dagar. Dess-300 450 dagarmarknadspolitisk

handlings-utomåtgärd
vidplan, snarast

arbetslöshet

Dito,DitoSkyldighet Ja, men meratt ta annars av-
skärptstängningåtgärdarbete eller

åt-Arbete elleråtgärdellereller åtgärd ArbeteArbeteVillkor för pe-ny
i mangärd 4i mån 37575 5i4 mån dagarriod

240 tim Aventimtim225
1-egen arrang.

årig utb. med
studiesocialt stöd

633 äldreDitoperioder ObegränsatAntal
begränsat
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Nuvarande frivil- Nuvarande Nya försäkringen
liga försäkring KAS grund friv.0.

tillägg

Utfyllnad från Framförallt för de dåJa nivån minskaBör dåun-
kommunen A-kassa derstigerutan socialbi- "golv" och "tak"

30% de dragsnivå med bo- höjtsav ar-
betslösa stad

Finansieringssätt
arbetsgivaravg 2,12% Ingår i 2,12% 4,2% 0 8%+- ca

fr 1/7 -93 ./. 1% sjuk-0 m om
2,08% försäknavg. sänks

vid 8% ut-som
nyttjar försäkr.
Sjunker vid lägre
arbetslöshet.

individavg. be- Medlemsavgift avgiftIngen Proportionell-
räknad på brutto- fast i kronor, 0,6% obligatoriskoav-
lön inkomst -sett avgift på skattse-

0,3-motsvarar deln och 0,8%ø
O,4% för de flesta rörlig för tilläggs-
heltids-arbetare försäkr. vid 8%

utnyttjar för-som
säkring 0,6% +

0,3% vid 3%ca
utnyttjar för-som

säkr.. Efter skatt
1,1%-0,8%.ca

företagare med 3,2% 0,6% för+-
enskild firma- grundförs. ø+
/handels-bolag 1,6 för tilläggs-

förs. ./. 1% om
sjukför-säkr.avg.
sänks enl. mitt
förslag
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försäkringenfrivil- Nuvarande NyaNuvarande
liga försäkring KAS grund friv.o.

tillägg

Avgiftsuttag Solidariskt sa- Inget Ca 75% solida-
i % för riskt. Restenmma avg.

arbetsgiv. Indivi- differentierad,
davg. varierar såväl för arbets-
något med kassa, givare som an-

efter in- ställda efter kost-men
komst nader i resp

branschlavtalsom-
råde.

Administration Fackl. eller före- statliga4 OlikaKAS- försäkrings-
ningsanknutna A- kontor givare nuv. A-
kassor. Endast kassor kan fort-ett
kassaaltemativ för 2 allmän-sätta +

yrke kassor +resp. som na
förutsätter med- möjlighet för ex.
lemskap i denna inrättaparterna att

kas-gemensamma
Försälqings-sor.

bolag får erbjuda
tilläggsförs. Val-
frihet för parterna
eller individ att
välja kassa.

Tillsyn AMSJa, Dito litenJa, A-ny
myndighet god-
känner också
försäkringsgivare

Överklagning 2 71:a AMS Dito Förvaltningsdom-
instans stol

Fondförvaltning Nej Nej såväl förJa,
grundförsäkring
via A-myndig-
heten försom
tilläggsförsälcring
hos försäk-resp
ringsgivare
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försäkringenfrivil- Nuvarande NyaNuvarande
friv.försäkring KAS grundliga o.

tillägg

Samordning
Nejtrygghetsavtal, Nej Ja-

avgångsvederlag

förförsjukförsäkr. JaHanteras Hanteras varvar-
sig sig

då denförebisyssla Ja, ger-
Nej Nej änmer

5 000 kr/ män

miljarder23 miljarder40miljarderför 35Kostnader
inklkontantstöd

utb.bidrag för ide
åtgärder

5 19931 fr.o.m. den juliFörhållanden gällersom
2 ändring föreliggerFörslag om
3 Reservation för effekter beslut förändringar angåendeav om

deltidsarbetslösa och företagare

inte individuellt inbetaldaGrundförsäkringen i mitt förslag förutsätter
avgifter från arbetsgivare eller från den anställde. Däremotvarken

frivilliga försäkring,förutsätter tilläggsförsäkringen, precis dagens ettsom
vill tillhöra denna försäkring ochställningstagande från individen att man

avgifter mitt både från arbetsgivare och deninbetalas, vad gäller förslagatt
jag fler i praktikenanställde. Med den grundförsäkringen bedömer attnya

till i försäkringen.får ersättning från i fall grunddelen denrätt vart nya
18arbetskraften frånallmänna inriktning för i redan årsDess personer

jämfört för kontant ersättning talarålder med nuvarande samlade system
effekten,för detta. tilläggsdelen detNär det gäller svårareär att prognosera

ställningstagandeeftersom utnyttjandet den enskildes ochberor på att
avgifter inbetalas. Som huvudalternativ vid beräkningen försäkrings-av

90% vidbedömts arbetskraftenkostnaderna har denna bakgrund attmot av
80% frånfå ersättning från grundförsäkringen ochbehov skall kunna

arbetskrafttilläggsförsäkringen. Som jämförelse kan dagensnoteras, att av
83% 66 67%omfattas försäkring medan dagensbedöms nuvarandeav av-

12%ersättning från Därtill 1l dearbetslösa uppbär a-kassa. uppbär av-
arbetslösa KAS.
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Jämfört med nuvarande försäkring ökar valfriheten för den enskilde och
dennes eventuella fackliga organisation välja försäkringsgivare ochatt
påverka utformningen delar i försäkringen. Individen inte längreärav

Ävenbunden till a-kassa och enhetlig utformning. arbetsgivaren fåren en
inflytande bliroch inte längre enbart finansiär.ett Därmed ökarnu en

också inflytande och för ansvarsfullt finansieradparternas ansvar en
försäkring, skälig inkomsttrygghet.som ger

Den försäkringen beräknas medföra ökad årlig utgift mednya en -
nuvarande arbetslöshetstal 3 mdkr brutto finansierasom som genom-
arbetsgivar- individavgifter.och Den ökade kostnaden bedöms uppkomma
till följd fler omfattas grundförsäkringen, det högre grundbeloppetattav av
jämfört med KAS, jämlika ersättningsmöjligheter för företagare ochmer

Åderas anhöriga höjningen inkomsttaket. andra sidan uppskattassamt av
de kommunala utgifterna för socialbidrag kunna minska 1bortåt mdkr per
år liksom sjukförsäkringen avlastas 0,6 0,7 mdkr de förstaatt attgenom-
14 dagarna i sjukförsäkringen belastar arbetslöshetsförsäkringen riskenoch
för avsedd Övergång mellan minskar.systemen

Förslaget den försäkringen skall begränsad i tiden till föratt nya vara -
flertalet till fyra år, arbete erhålls. Försäkringentre ärom en-
omställningsförsäkring för inkomsttrygghet på tillväg arbete.att ett nyttge
Ambitionen försäkringenär skall igenerösare tillatt rättenvara
inkomsttrygghet för klara omställning avsikten inteär denatt atten men
skall "livs"-lång inkomsttrygghet. En allmän försörjning förge en
människor inkomst skall inte finansieras på dettautan sättegen av
arbetsmarknadens vid behov allmän skatt eller viaparter utan genom- -
socialförsäkringsavgifter. Huruvida betoningen på omställningsförsäkring
kan leda till fler idag lämnarän försäkringen är svårt exakt bedömaatt att
med den osäkerhet råder framtidens arbetsmarknad. Den starkasom nu om
kopplingen till aktiva åtgärder jaggör bedömer det troligt. Minattm.m.
konstruktion har till syfte begränsa detta. I fall bör det klartatt vart

detuppvägas avlyft kommunerna och socialförsäkringen får andraav av
skäl enligt ovan.

Genom försäkringenden blir självfmansierad avlastasatt statsskuldennya
successivt de närmaste åren nuvarande arbetslöshetstal fortsätter medom- -Åi storleksordningen 35 40 mdkr år. andra sidan får på kort siktper-
statsbudgeten enligt mitt förslag något ökade kostnader för
arbetsmarknadspolitiska åtgärder till följd tillrätten åtgärder ochav
handlingsplaner. I det längre perspektivet skall detta emellertid minska
behovet passivt arbetslöshetsunderstöd innebäraoch mindreav en
belastning på socialförsäkringen i form sjukskrivning och förtidspension.av
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Detta resultatet det allmännas krav den enskildeär på skall kor-attav
respondera med den enskildes idet allmänna denrätt gentemot nya
försäkringen. Det betyder finner de inte självaarbetslösa arbete elleratt ett
kan intearbetsmarknadsorganen erbjuda de arbetslösa åtgärder motsvarande
det särskilda arbetsvillkoret 200innan dagar tillgått ända, skall regeringen

generellt mildra nämnda villkor förpröva viss tidsperiod medatt en
hög arbetslöshet. Enligt mitt förslag får ersättningsperiod inteextremt en ny

ingen åtgärd finns tillgå.påstupa att att

Vid utformningen den försäkringen liksom för former finansieraattav nya
det ackumulerade underskottet se nedan jag försökt få fördelnings-har en
mässigt godtagbar profil förmåner och avgifter avkall pågörautan attav

dessa i grunden skall harmoniera. kapitletI utvecklas konstruktionenatt att
speciellt i sju avseenden tagit särskild hänsyn till låg- och mellanin-
komstagares situation för få fördelningsmässigt god profil. Det röratt en
nivån på grundbeloppet, individavgifterna höjs måttligt, dessaatt utatt tas
fortsättningsvis proportionellt, differentieringen begränsas och bliratt
mindre för inkomstmed låg vid arbetslöshetstal, attpersoner samma
individavgift i fortsättningen behöver betalas vederbörandenär är
arbetslös särskilt 50.000avdrag på kr sker från bruttoinkomstensamt att ett
innan den särskilda utdebiteringen för täcka underskottet itas ut att nu-
varande se nedan.system

kapitletI utvecklas också bedömningar flödet in och för-närmare utav ur
säkringen m m.

Finansiering ackumulerat i arbetsmarknadsfondenunderskottav
kapitel 13

Under regeringen mig tilläggsdirektivvåren innebärande jag ocksåattgav
skulle lägga förslag finansiering successivtdet ökande underskottetom av
i arbetsmarknadsfonden, finansierar dagens kontanta tillstöd arbetslösasom

utbildningsbidrag.och Underskottet i arbetsmarknadsfonden uppskattades
då regeringen till 40uppgå mdkr vid budgetåretöver utgångenav av
1993/94.

Finansieringen det underskott finns i gällande intekansystemav som nu
samband med finansieringen förlöpande kostnaderutan ett nyttses av

Finansieringskällorna principiellt desamma, varför hänsynär måstesystem.
till de samlade effekterna finansiera såväl de löpande kostnadernatas attav

uppkommet underskott. Bilden kompliceras också finansie-ett attsom av
ringen försäkringenden inte långsiktigt skall försämras på grundav nya av

det finns behov samordna finansieringen med underskottatt att ettnu av

48



1993:52SOU Sammanfattning

från tidigare. Trots detta mina förslag formelltär såväl teknisktsom
oberoende varandra det gäller finansieringennär den försäk-av av nya
ringen och mitt förslag nedan för finansiera det uppkomna underskottet.att
I det korta perspektivet har jag prioriterat finansiera den löpande för-att
säkringen framför det hittills uppsamlade underskottet.

Jag föreslår den försäkringen införs fr.o.m. 2 1994.den maj Vidatt nya
den tidpunkten bedömer jag med beaktande riksdagen beslutadeav-
förändringar i det 1993nuvarande våren det ackumuleradesystemet att-
underskottet torde ligga i storleksordningen 52 inkl. 1994-04-mdkr ränta
-30. För finansiera detta underskott har jag olika alternativövervägtatt

redovisas i kapitlet. Vidare redovisas såväl fördelningsmässigasom som
samhällsekonomiska effekter de olika alternativen och s.k. skattekilar.av
Min principiella utgångspunkt härvid bl.a.är underskottet skall fördelasatt

olika tänkbara betalare och i sådana former finansieringens negativaatt
inverkan på tillväxten blir så begränsad möjligt med hänsyn tillsamtsom
olika förmåga bidra till finansiering.attgruppers en

Om inget och nuvarande tendensgörs på arbetsmarknaden bibehålls skulle
det mig beräknade underskottet 1994 vid 1995våren utgången haav av

130vuxit till 140 mdkr. Att den här utvecklingen fått ske beklagligt.är-
Orsakerna får främst härledas till konstruktionen nuvarande systemav som
inte innehåller krav på avgifter skall harmoniera med utgifter. Ur-att
sprungligen dimensionerades för kunna 3bära % arbetslöshetsystemet att ca
och ersättning till dels den frivilliga arbetslöshetsförsäkringen, dels bidrag
till permitteringslönefonden. 1980-taletI slutet 1990-taletoch i börjanav av
beslutade riksdagen vissa utbildningsbidrag till dem deltar iatt som
arbetsmarknadsutbildning skall belasta fonden. Vidare har riksdagen
beslutat företagens kostnader för s.k. utbildningsvikariat skall reduceraatt
arbetsgivaravgifterna just till arbetsmarknadsfonden. Den nuvarande
riksdagen har därtill beslutat utbildningsbidrag vid arbetslivsutvecklingatt
skall täckas fonden. Sammantaget leder detta till, med de bedömningarav

kan intäkternagöras, räcker till ñärdedel de löpandeattsom nu ca en av
utgifterna. Den allmänna bakgrunden givetvisär den unikt höga arbetslös-
heten och problemen denmed svenska ekonomin.

Det integår utifrån orsakerna härleda given finansiär dettaatt en av
underskott. Enligt min mening bör det kollektivt betalas dagensav
generation. Med tanke på de högre avgifterna för försäkring från majen ny
1994 jämfört med nuläget jämför kapitel 10 skulle belastningen bli väl

såväl för arbetsgivare för försäkrade, egenavgifter,stor attsom genom
finansiera detta underskott.även Det principielltär även tveksamt att
"morgondagens" försäkringssystem skall bära brister i tidigareett system.

49



Sammanfattning SOU 1993:52

Mot den här bakgrunden jag dagens aktivaatt befolkninganser med
inkomst bör bära konsekvenserna arbetslöshetens kostnader ochav
svagheter i nuvarande försäkringssystem. Att skjuta på detta växande
underskott till kommande generationer inteär godtagbart varken ur
demokratiska eller samhällsekonomiska synvinklar. Det handlar medel,om

redan konsumerats. Det torde också blisom betydande belastningar för den
arbetande befolkningen detnär gäller under delenatt 1990-taletsenare av
bära kostnaderna för pensionssystemet och andra konsekvenser alltav en
äldre befolkning, oaktat vi når positiv tillväxt eller inte. En uppskjutningen

betalningen underskottet kan ocksåav späda inflationen,påav konjunk-om
vänder 1994turen 1995.-

Enligt min mening återstår främst två delalternativ för finansieraatt
underskottet. Det handlar belasta statsbudgetenatt med ellerom utan-direkta nedskärningar i övrig verksamhet- och/eller avgifts-/skattehöjning.
Att finansiera ytterligare 52 mdkr kr nedskärningar i andra statligagenom
utgifter över de närmaste åren bedömer jag inte realistiskt med tanke på de
åtaganden redan gjorts regering och riksdagsom för få bort detav s.k.att
strukturella budgetunderskottet.

Med kända förhållanden bedömer jag konsumtionsutrymmetnu att alltjämt
kommer 1994,att varförsvagt utdebiteringvara på skatteunderlaget fören
alla inkomsttagare kan slå fel. Det skulle exempelvis krävas 3%-igen
tillfällig skatt på alla inkomsttagare under treårsperiod för klara detatten
ackumulerade underskottet. Samtidigt bör hushållensnoteras sparkvotatt

högär och växande plus 7 8% jämförtnumera med negativ sparkvoten-
i slutet 1980-talet.av

Varje bedömning företagens förmåga i dagslägetav bäraatt ökade
kostnader förenadär med betydande osäkerhet såväl vad exportinrik-avser
tad hemmamarknadsinriktad industrisom och övrigt näringsliv. Konkur-
renskraften i exportindustrin har emellertid stärkts flytandegenom
kronkurs, sänkta avbetsgivaravgifter, låg inflation och hittills måttliga
lönekostnadsökningar. Viss hemmaindustri, konkurrerar med utländsksom
import, också de här förändringarnagynnas medan andra företagav med
betydande import eller med huvudsaklig hemmamarknad alltjämt har ett

läge. Samtidigtpressat detär viktigt den tillväxtatt kan uppkomma isom
industrin kanaliseras för öka sysselsättningen.att Sammantaget bedömer jag

viss försiktighetatt tillrådligär när det gäller redan de närmasteatt åren
höja företagens kostnader ytterligare.

Mot den här kort tecknade bakgrunden föreslås det ackumuleradeatt under-
skottet i arbetsmarknadsfonden finansieras under treårsperiod meden
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ungefär lika delar bidrag från arbetsgivarna, inkomsttagarealla och över
statsbudgeten. föreslårJag därför arbetsgivaravgift 1%,temporär påen

6,3 6,5 mdkr i genomsnitt år och individav-temporärsom ger ca per en-
gift skattsedeln 1,3%på den beskattningsbara inkomstentas utsom om av

50.000 för samtligaöver kr fysiska Den avgiften beräknaspersoner. senare
bidra 6,5med mdkr år. statsbudgeten får samtidigt bidra 7,5medca per ca
mdkr år. Sistnämnda motiveras bl.a. olika beslutatt statenper av genom
bidragit till arbetsmarknadsfondens nuvarande underskott att utangenom -
förändring fondens intäktssystem besluta vidga fondensattav om-
ñnansieringsansvar se ovan. Med kända förhållanden för den ekono-nu
miska utvecklingen föreslår jag treårsperioden för samtliga finansiäreratt
börjar 1994 och därigenom skulle underskottet avklarat i och medvara

1996.utgången I avbetalningsplanen har också 52ränta på de mdkrav
beaktats.

När det gäller min föreslagna individavgift jag den böratt tas utanser som
procentuell avgift, innebärande och bidrar efter inkomst.atten var en

Högre inkomsttagare betalar lägre inkomsttagare mindre. Detta synsättmer,
förstärks jag föreslår avgiften på alla fysiskaatt att uttasgenom personers
sammanlagda beskattningsbara inkomst tjänst och näringsverksamhet,av
sedan första 50.000de kr undantagits från avgift. Detta underlättar för
lägre inkomsttagare, bl.a. pensionärer, bära andel underskottet.att en av

Med det här upplägget bedömer jag vi når efter bärighet lämplig ochatt en
möjlig finansiering detäven kommer innebära uppoffringar.attom

Övergångsregler och ikraftträdande kapitel 14

Den föreslagna försäkringen innebär i flera viktiga avseenden förändringar
jämfört med dagens för arbetslöshetsskydd. Det samtidigtärsystem
bråttom genomföra förändringarna för det nuvarandeatt iäratt systemet
finansiell kris och skyddet behöver förbättras för många redan arbetslösa
eller riskerar bli arbetslösa den närmaste tiden. Det ocksåatt ärsom
angeläget avlasta kommunerna tvingas fylla socialbi-att medsnarast att ut
drag för dem enbart har KAS eller för dem står utanför såvälsom som
KAS den frivilliga arbetslöshetsförsäkringen vissa företagare ochsom
deras anhöriga. Samtidigt krävs viss förberedelsetid, inte minst för de
administrativa och för genomföra förändringarna.systemen attorganen

Det berör många människor och deras ekonomiska förhål-systemetnya
landen. Vid ingången 1994 uppskattar jag 400.000 ärattav personer
beroende ersättning eller utbildningsbidrag från det Försystemet.av nya
dessa och arbetsmarknadens krävs viss förberedelsetid förparter prövaatt
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intresse och möjligheter via kollektivavtal reglera tilläggsförsäkring.att en
Som framgår mina förslag, sådanär lösning inte obligatorisk utanav en
varje individ får laglig tillrätt tilläggsförsäkring, där arbetsgivarenen
betalar halva premien. vid ikraftträdandetDe arbetslösa har denna möj-
lighet någon arbetsgivare betalar halva premien.utan att

Den försäkringen berör alla arbetsgivare med avgift. iAllanya en ny
arbetskraften har också välja vill övergå från den nuvarandeatt om man
frivilliga försäkringen till utnyttja tilläggsförsäkringen. De tidigareatt
oförsäkrade har ställning till villde utnyttja densamma grund-att ta om
försäkringen, allmän, dvs. tillkommerär alla i arbetskraften auto-som
matiskt.

Jag har i avvägningen dessa delvis motstridiga intressen förstannatav - -
föreslå såväl arbetsgivaravgifter individavgifter till grundförsäk-att att som

ringen redan från lden januari 1994. Den försäkringenuttaxeras nya
föreslås sedan träda i 2kraft 1994.den maj Först då påbörjas också
inbetalning såväl arbetsgivar- individavgifter för tilläggsförsäk-av som
ringen.

harJag härvid kalkylerat med eventuell proposition kan föreläggasatt en
riksdagen i oktober och riksdagsbeslut kan fattas under första hälftenatt av
november. Härigenom nås halvårs för kollektiv-prövaett utrymme att
avtalsvägen för förbereda de administrativa församt att organen en ny
försäkring. A-myndigheten jfr kapitel ll föreslås påbörja sitt arbete vid
kommande årsskifte. Samordningen administrativt förberedelsearbeteav

dessförinnan kan lämpligen ske inom för organisationskom-m.m. ramen en
mitté. Denna förslagsviskan kan påbörja sitt arbete i samband med att en
proposition framläggs.

faktumDet finansieringen grundförsäkringen påbörjas tertial föreatt ettav
försäkringen träder i kraft skapar möjlighet till viss nödvändig bufferten
i arbetsmarknadsfonden för systemet.

I kapitel 14 beskrivs Övergångsbestämmelser och hur de skall utformas vad
gäller:

förmåner för de försäkrade
övergången till förändrad administrationen
finansiella frågor i samband med övergången

Formell reglering dessa bestämmelser återfinns i avsnittet medav
lagförslag.
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Övergångsbestämmelserna mjuk skiljer sigövergång. Förhållandenager en
ikraftträdandet, blirnågot för de arbetslösa vid deär öppetsom som

Samtligaarbetslösa i omedelbar anslutning därtill och i arbete.personer
arbetslöshetsförsäk-skall erbjudas från den nuvarande frivilligaövergå

ringen i till där precisoch medlemskap a-kassa det systemet somnya man,
själv får vill utnyttjamed nuvarande försäkring, bestämma om man

Grundförsäkringen automatiskt. Förtilläggsförsäkringen. har däremotman
sintilläggsförsäkring individ ha betalatkunna erhålla måsteatt en

fåegenavgift Vid kommerunder tolv månader. övergången attman
till avtalspartertillgodoräkna sig tidigare betalning nuvarande a-kassor. För

kollektivavtal liksom för individereventuellt hunnit träffa somsom
majmissar betalning under startmånaden rådrum påeventuellt ettettges

till tilläggsförsäkringenfram till augusti, då första avgiftenkvartal, dvs
ibetalas arbetslös eller arbete.behöver äroavsett man

2administrationen fungera den maj och den gamlaDäremot skall den nya
huvudmän förbörja förändras/avvecklas. Enligt förslaget erbjudskan

ordningenverksamheten enligt dennuvarande a-kassor fortsätta medatt nya
och/eller bli försäkringsgivare förliksom huvudmän kassorandra att starta

i fall tillkomma.tilläggsförsäkringen. allmänna kassor skallTvå vart

i anslutning tilltillsätts organisationskommittéEnligt mitt förslag att enen
får detaljplanerafram i höst. Denna ocksåeventuell proposition läggs

specialreglering erfordrassärskildoch därmed bl.a.övergången pröva om
eventuell avveckling dessaförändring nuvarande a-kassor. Envid avav

övergångstillfället och blir beroendeemellertid ske vidbehöver av
lagregleringennuvaranderespektive bedömningar. När denhuvudmans

föreningar för flertaletekonomiskaupphör gäller normalt lagen avom
nuvarande a-kassor.

förövergångsperioden avgifternainnebär,Förslaget är över,när att
marginalen skall beroende arbetslöshets-tilläggsförsäkringen på vara av

bidragavtalsområden/branscher. Dock kommerkostnaderna inom olika
till utnyttjar tilläggsförsäkringen.från grundförsäkringen demutgåatt som

18 varförövergångsperiod månader,Detta bidrag under pågörs större en
mycket marginellt påverkarskillnader i arbetslöshetstal mellan branscher

möjliggör smidig övergångavgifterna under denna period. Detta också en
till det systemet.nya

framgår allaövergångsbestämmelserna ärAv även att personer som
får pågåendevid försäkringens ikraftträdande räknaarbetslösa den nya

försäkringen,ersättningsperiod första i den hur längeden oavsettsom nya
skall uppkomma förtidigare varit arbetslös. Några karensdagarman nya
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redan arbetslösa vid övergången varken för anställda eller företagare. För
de blir arbetslösa efter den 2som maj gäller de villkoren för räknasnya att

arbetslös och fåsom ersättning.

Summeras effekter på avgifter i samband med övergången våren 1994
innebär förslaget för arbetsgivarna arbetsmarknadsavgiftenatt den 1 januari
höjs från då beräknade 2,04% till 4,2% löneunderlaget. Samtidigtav
föreslås sjukförsäkringsavgiften sänkt med l%-enhet. För alla inkomst-
tagare på skattsedelnuttas från datum den obligatoriskasamma avgiften på
0,6 %. För de tillhör a-kassa kvarstårsom parallellten medlemsavgiften
enligt förslaget till den 2 maj då den försäkringen träder i kraft.nya Från
detta datum skall alla arbetsgivare och försäkrade/anställda utnyttjarsom
tilläggsförsäkringen i princip med månaderstre rådrum enligt ovan börja
betala dessa avgifter i genomsnitt 0,8på 0,9% för vardera parterna.-Samtidigt skall medlemsavgifter i a-kassa i förekommande fall upphöra.
För arbetslösa bortfaller individavgifter för tilläggsförsäkringen när den
betalts under år.ett

Genom de övergångsformer skapas bör mjuksom nu anpassning tillen ett
kunnanytt skesystem samtidigt den viktiga finansieringensom snabbt

kommer till stånd.
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Författningsförslag

arbetslöshetsförsäkringFörslag till lag om

föreskrivs följande.Härigenom

FÖRSTA AVDELNINGEN
grundförsäkringenbestämmelserInledande bestämmelser och om

grundförsäkring och1 Arbetslöshetsförsäkringen består allmän§ enav
försäkrad förtilläggsförsäkring.till knuten frivillig Den ärdenna somen

tilläggsförsäkringtill enligtgrundförsäkringen anslutenhar rätt att envara
i andra och tredje avdelningarna.bestämmelserna

enligt lag den har2 för grundförsäkringen denna§ Försäkrad är som
ordinarie pensionsåldern enligt lagenfyllt 18 inte denår, har uppnått

1962:381 bosatt i Sverige.allmän försäkring och ärsomom

anställdtill försäkrad såsom3 § Ersättning enligt denna lag lämnas en
företagare.eller såsom

till ersättningAllmänna villkor för rätt

arbetslöshet tillkommer försäkrad4 § Ersättning vid som

oförhindrad arbete,arbetsför och i övrigtär att ta

tid för vilken hanerbjudet lämpligt arbete underbereddär att ta
arbetslöshetskas-hinder kan godtashon inte har anmälteller avsom

san,

offentliga arbetsförmedlingenarbetssökande hos denanmäldär som
föreskriver,A-myndigheteni den ordning som
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4. inte kan erhålla lämpligt arbete.

Ersättning enligt denna lag får lämnas under sjukdomstid isom avses
24 den försäkradetrots att då inte är arbetsför.

Ersättning enligt denna lag lämnas inte till den deltar i utbildningsom om
det inte finns särskilda skäl. Närmare föreskrifter tillämpningenom av
denna bestämmelse meddelas regeringen eller A-myndigheten.av

5 § Erbjudet arbete skall lämpligt,anses om

inom för tillgången på arbetstillfällenramen skälig hänsyn tagits till
den försäkrades kompetens, tidigare inkomstförhållanden och förut-
sättningar i övrigt för arbetet andra personligasamt förhållanden,

anställningsförmånerna förenligaär med de förmåner utgår tillsom
den är anställd enligt kollektivavtalsom eller, sådant inte finns,om

skäligaär i förhållande till de förmåner utgår till arbetstagaresom
med likvärdiga arbetsuppgifter och kvalifikationer vid jämförliga
företag, möjligt i närområdet,om

arbetet inte hänför sig till arbetsplats där arbetskonflikt råder till
följd stridsåtgärd är lovlig enligt lagav och kollektivavtalsom samt

förhållandena på arbetsplatsen vadmotsvarar i författningsom anges
eller myndighets föreskrifter rörande åtgärder till förebyggande av
ohälsa eller olycksfall eller i övrigt kan skäligt på grundanses vara

anpassning till funktionshinder.av

Arbetsvillkor

6 § Rätt till ersättning vid arbetslöshet föreligger för försäkrad som
under ramtid tolv månader omedelbarten före arbetslöshetensav inträde
utfört förvärvsarbete i minst 600 timmar fördelade på minst åtta månader
allmänt arbetsvillkor. Förvärvsarbetet måste ha utförts i minst 60 timmar
under månad för få räknas. Medatt månaden kalendermånad.avses

7 § Med tid under vilken försäkrad enligt 6 § skall ha utfört för-en
värvsarbete jämställs tid då den försäkrade haft betald enligtsemester
semesterlagen 1977:480 eller i övrigt varit ledig anledning änav annan
sjukdom, värnpliktstjänstgöring eller barns födelse med helt eller delvis
bibehållen lön. Med arbetad tid jämställs även sådan tid då lön utgått i
samband med anställningens upphörande enligt 27 § andra stycket.
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8 § Försäkrad, förbrukat samtliga ersättningsdagar ihar ersätt-som en
ningsperiod 6upparbetad enligt § eller ll § inte uppfyller detoch som
allmänna arbetsvillkoret, tillhar ersättning enligt denna lag, hanrätt om
eller hon under ramtid företolv månader omedelbart arbetslöshetensen av
inträde förvärvsarbete 240har utfört i minst timmar fördelade minst fyrapå
månader särskilt arbetsvillkor.

Regeringen får för bestämd tidsperiod för samtliga försäkrade förordnaen
det särskilda arbetsvillkoret kan uppfyllas arbete under kortareatt genom

tid i första stycket särskilda skäl föreligger.än som anges om

9 § 8Med tid under vilken försäkrad enligt § utfört för-skall haen
värvsarbete jämställs tid då den försäkrade

haft betald enligt i övrigt varit ledigsemesterlagen ellersemester av
anledning sjukdom, vämpliktstjänstgöring eller barnsänannan

födelse med helt eller delvis bibehållen ellerlön,

haft i enligt 27 §lön samband med anställningens upphörande andra
stycket, eller

deltagit och inte särskilda skäl hindrat det, fullföljt arbets-om
marknadsutbildning yrkesinriktad vilkeneller rehabilitering för

utbildningsbidragstatligt ellerutgått,

4. fullgjort minst ettårig utbildning för vilken studiesocialt stöden
kunnat ellerutgå,

deltagit och inte särskilda skäl hindrat det, fullföljt anvisadom
verksamhet för arbetslivsutveckling.

10 § Vid 6 8bestämmande ramtid enligt och och §§ räknas inte tidav
då den försäkrade varit hindrad arbeta grundpåatt av

styrkt sjukdom,

2. vård barn eller adoptivbarn inte har fyllt eller tidtvå åregetav som
vilkenunder den försäkrade åtnjutit föräldrapenningförmån enligt
1962:381lagen allmän försäkring,om

vård i enskilt åldringhem eller handikappad i sådan utsträckningav
den försäkrade förhindradvarit till arbetsmarknadensståatt att

förfogande,
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4. värnpliktstjänstgöring,

heltidsutbildning den försäkrade har avslutat efter fylldasom 25 år
eller har föregåtts sammanhängande förvärvsarbetesom av på heltid
i minst åtta månader i den mån sådan tid inte enligt 9 § jämställs
med arbetad tid,

arbetsmarknadsutbildning eller yrkesinriktad rehabilitering, för
vilken statligt utbildningsbidrag utgått i den mån sådan tid inte
enligt 9 § jämställs med arbetad tid eller

beslut enligt smittskyddslagen 1988:1472 eller livsmedelslagen
1971:511 eller föreskrifter har meddelats med stödsom av
sistnämnda lag.

Tid längre tillbaka än fyra år före arbetslöshetens inträde får inte till-
godoräknas för uppfyllande arbetsvillkoret. Undantag från dennaav regel
får ske första stycket har tillämpats iom den mån sjukdomen berott på
arbetsskada eller första stycket har tillämpats.om

Qtbildningsvillkor

11 § Försäkrad, inte har uppfyllt arbetsvillkorsom enligt 6 eller 8 §§,
har rätt till ersättning enligt denna lag heltidsutbildning har fullgjortsom en
utbildningsvillkor. Utbildningen skall ha pågått minst läsår ochett
berättiga till studiesocialt stöd. Den försäkrade skall, innan ersättning kan
lämnas, i anslutning till studiernas avslutande arbeta under sammanlagt
minst månadertre under ramtid månader. Med arbeteen jämställsav sex

den försäkradeatt på grund funktionshinder genomgått yrkesinriktadav
rehabilitering eller i övrigt ställt sig till arbetsmarknadens förfogande

arbetssökandeattgenom den offentligavara arbetsförmedlingen.genom
Vid bestämmande ramtiden inräknas inte tid då den försäkradeav har varit
hindrad stå till arbetsmarknadensatt förfogande på grund styrktav
sjukdom, havandeskap eller vård barn eller adoptivbarn inteav harsom
fyllt två år.

Ersättningens fgrm och omfattning

12 § Ersättning lämnas med dag fastställtett belopp dagpenning.per
Hel dagpenning från grundförsäkringen lämnas med 285 kr. För försäkrad

inte har fyllt 21 år är dagpenningensom i stället 240 kr.
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Dagpenningen från grundförsäkringen minskas i denskall månsamma som
ersättningen tilläggsförsäkringen överstigersammanlagda från grund- och

80 försäkrades dagsförtjänst.denprocent av

Under får och arbetade dagarkalendervecka antalet ersattaen summan av
avstängningsdagar uppgå till högst fem.samt

13 försäkrade§ Dagpenning till anställd får inte lämnas förrän den under
femsammanhängande tid tolv månader varit arbetslös dagaren av

karenstid för anställd.

Dagpenning till företagare får inte förrän den försäkrade har varitlämnas
tidoavbrutet arbetslös heltid från företaget viss från det arbets-på atten

lösheten inträdde karenstid för företagare. För företagare harsom
20 företagare haavvecklat rörelsen karenstiden dagar. Förär attutansom,

i tillfälligtavvecklat rörelsen, har lagt ned verksamheten rörelsen änannat
60 företagare skallkarenstiden i stället dagar. Med sist nämndaär

jämställas blivit tillfälligt arbetslös frånföretagare har än ettannatsom
företag drivs vidaresom av annan.

vilka dagpenning skulle haI karenstiden inräknas endast de dagar för
lämnats, karensvillkoret inte hade gällt.om

Företagare skall, företaget inte avvecklat, tillsammans med ansökanärom
46 intearbetslöshetsersättning enligt § lämna intyg verksamhetett attom

bedrivs fall drivs vidarei rörelsen eller, i det då rörelsen attav annan,
företagaren tillfälligt.själv upphört arbeta i rörelsenhar änatt annat

tillArbetslöshetskassan kan, den finner det påkallat med hänsynvaraom
intyg beträffandeomständigheterna, dessutom kräva särskilt lämnasatt ett

kvalificeradi intyg skall utfärdatverksamheten rörelsen. Detta vara av
revisor företagets bokföring.efter genomgång av

14 arbetstid försäkrade§ Normalarbetstid den genomsnittliga denär som
uppfylldes.hade de kalendermånader under vilka arbetsvillkorett

Om vid ersättningsperiodden försäkrades normalarbetstid, beräknad en
normalarbetstidengrundas särskilt arbetsvillkor, kortarepå är änettsom

vid ersättningsperiod, skall den längre normalarbets-föregåendenärmast
tiden gälla.

För företagare normalarbetstiden i stället på grundval deberäknas treav
pensions-år föregick år för vilkaarbetslösheten. Med årsom avses

ll 3inkomst fastställts enligt kap § lagen allmängrundande har om

59



Författningsförslag sou 1993:52

försäkring. Om verksamheten i företaget pågått kortare tid fårän år, be-tre
räkningen göras på grundval den tiden, dock minst åtta månader.av

Normalarbetstiden skall fastställas till högst 40 timmar vecka.per

15§ Ersättningens omfattning under vecka bestämsen genom en
jämförelse mellan den försäkrades arbetsutbud och antalet arbetslösa

Överstigertimmar under ersättningsveckan. försäkradesden arbetsutbud
normalarbetstiden räknas inte den överskjutande tiden vid fastställande av
ersättningen. Ersättning utgår med det antal dagpenningbelopp som

den försäkrades arbetslösa tid under vecka. Antaletmotsvarar dag-en
penningbelopp bestäms med stöd regeringen fastställd omräknings-av en av
tabell.

16 § En försäkrad har till ersättning endasträtt arbetsutbudet minstärom
timmar varje arbetsdag minst 17och timmar i veckan.tre

Vid avbrott i arbetslösheten lämnas ersättning med det antal dagpenningbe-
lopp vecka den arbetslöshet skall enligtersättasmotsvararper som som
omräkningstabellen, inte 25 27i §§.annatom anges -

Regeringen eller A-myndigheten får för vissa yrkeskategorier eller andra
försäkrade utfärda föreskrifter för beräkning ersättning vidgrupper av av

deltidsarbete för falldet arbetstiden inte bestämd visstär i antal timmaratt
dag eller vecka.per

Vid beräkning arbetslöshet enligt andra stycket inte tillhänsyntasav
bisyssla försäkradeden före arbetslöshetens inträde varaktigt utfört vidsom
sidan heltidsarbete, bisysslan inte utvidgas under arbetslösheten ochav om
inte hindrar den försäkrade ebjudet lämpligt arbete. Inkomstatt ta ett av
bisyssla skall dock samordnas med ersättningen från arbetslöshetsför-
säkringen i den mån den genomsnittliga månadsinkomsten från bisysslan
före arbetslösheten 5.000 kr.översteg

Begränsning vid säsongarbetslöshet

17 § Omfattar arbetslöshetskassas verksamhetsområde inomyrke,en
vilket arbetslöshet förekommer varje år, eller föreligger i fallannat
särskilda omständigheter, får regeringen eller A-myndigheten begränsa

tillrätten ersättning för dessa försäkrade eller viss dem.en grupp av

18 § 1969:93Lagen begränsning vid samhällskonflikt till-ägerom
lämpning på ersättning enligt denna lag.
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Ersättningsperigdernas längd och anal

19 § Ersättning lämnas under längst 200 dagar för försäkrad inteen som
har fyllt 55 år och under längst 300 dagar för försäkrad har fyllten som
55 ersättningsperiod.år

20 § Om arbetslösheten upphör innan ersättningsperioden gått till ända,
har den försäkrade, inte följer 21 tillannat rätt ersättning underom av
återstående antal dagar perioden vid arbetslöshet, även han ellerav ny om
hon då inte uppfyller arbets- och karensvillkoret.

Har ersättningsperioden gått till ända har den försäkrade på nyttmen
uppfyllt arbetsvillkor, lämnas ersättningett under ytterligare ersättnings-en
period med den begränsning i 22 Den perioden räknassom anges nya
från inträdet den arbetslöshet då den försäkrade uppfyllde arbets-av senast
villkoret. Därvid skall dock karensvillkoret på uppfyllas.nytt

21 § Har sammanhängande tid tolv månader, i vilken inte inräknasen av
tid i 10 förflutit från det den försäkrade uppbarsom avses ersätt-senast
ning, föreligger tillrätt ersättning endast den försäkrade på nyttom
uppfyller allmänt arbetsvillkor och karensvillkoret.ett

22 § Antalet ersättningsperioder tillkommer försäkrad på grundsom en
det särskilda arbetsvillkoret får tilluppgå högst två i följd.av

Regeringen får förordna antalet ersättningsperioderatt skall obegränsatvara
för de försäkrade har uppnått minst den ålder med två årsom som
understiger den ordinarie pensionsåldern enligt lagen allmän försäkringom
då ersättningsrätten upphör. Dagpenning utgår med stöd sådansom av en
förordning skall begränsas till högst 70 den försäkrades dagsför-procent av
tjänst.

23 § Om det finns särskilda skäl får regeringen, eller efter regeringens
bestämmande A-myndigheten, föreskriva begränsningar i ersättningsrätten
för försäkrade regelbundet utför deltidsarbete under veckor då hansom
eller hon i övrigt är arbetslös. Likaså får karensvillkor bestämmas utöver
vad följer denna lag.som av

Samordningsregler

24§ Försäkrad, börjat uppbära dagpenning från arbetslöshetsför-som
säkringen och därefter får sin arbetsförmåga helt eller delvis nedsatt på
grund sjukdom, skall vid de 14 första dagarna sjukdomsfallet uppbäraav av
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försäkring.allmänenligtsjukpenning lagenintedagpenning ochsådan om
sjukdomsfalletantal dagarunderDagpenning skall lämnas omsomsamma

inte hade ägt rum.

läkarintygmedförsäkradeskall denstycketsjukdomsfall enligt förstaVid
sju dagarnaförstadagen. Deåttondefr.0.m. densin arbetsoförmågastyrka
ersättnings-arbetslöshetsförsäkringensiinräknassjukdomsfallet skallav

och också harskall styrkasarbetsoförmåganvilkaunderperiod. Dagar
ersättningsperioden,tillläggasvid behovläkarintyg skallstyrkts omgenom

till ända.löperdenna annars

försäkradeinte denparagraf krävsdagpenning enligt dennatillFör atträtt
förfogande.arbetsmarknadenstillarbetsför och stårär

vilkendag undereller delför dagfår inte25 Dagpenning§ utges av
1962:381 allmänföräldrapenning enligt lagenuppbärförsäkrad om

försäkring.

iålderspensiontillerkäntsharförsäkrad26 Dagpenning till§ somen
pension utgårtilläggspension ellerfolkpension, allmänform somannanav

årspensionen.1/260medskall nedsättasförvärvsarbete,grundpå avav
inte.utbetalasdagtio kronorunderstigerErsättning persom

direktupphörandeanställningensanledningförsäkrad med27 Om§ av
vadslagersättning änuppbärarbetsgivarefrån sinindirekt annateller av

följande.lag gällerenligt dennautgårsom

ersättningensammanlagdadendet beloppskall ske medMinskning som
slagersättningentilläggsförsäkringen ochgrundförsäkringen, annatfrån av

beräkningenVidinkomstförlust.försäkrades80 denöverstiger procent av
försäkradelyftning för dentillgängliga förbeaktas belopp ärskall som

arbetslöshetens36 månader efteroch18 månader företidsrymdinom aven
ochi tredjeför beloppinte skeMinskning skall dockinträde. avsessom

fjärde styckena.

inklusive semesterersätt-genomsnittlig lönnormalBelopp motsvararsom
1982:80ll §i lagentiduppsägningslön underjämtening omavsessom

kollektivvavtal,enligtytterligare tid gällereller denanställningsskydd som
beloppdagpenningen. Inte hellerminskningföranledaskall inte ettav

föranledaskallför försäkrade,månadslön dendärutöver, motsvarar ensom
minskning.sådan
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Minskning skall inte heller ske för belopp allmänt skade-utgettssom som
stånd och inte skall ingå i underlaget vid beräkning sociala avgiftersom av
enligt 2 kap. 3 § lagen 1981:691 socialavgifter.om

28 § Den uppbär ersättning enligt denna lag är skyldigsom omedel-att
bart underrätta arbetslöshetskassan sådan ändring förhållandena,om av som
kan leda till ersättningen minskas elleratt dras in.

29 § Beträffande minskning vissa ersättningar med utgiven dagpenningav
gäller föreskrifterna 17i kap. 1 § lagen allmän försäkring 6och kap.om
7 § andra stycket lagen 1976:380 arbetsskadeförsäkring.om

30 § En försäkrad skall avstängas från tillrätt ersättning under tid som
i 31 den försäkradeanges om

lämnat sitt arbete frivilligt giltig anledning,utan

skilts från arbetet på grund otillbörligt uppförande,av

avvisat erbjudet lämpligt arbete, eller

4 uttryckligen ha avvisatutan att sådant arbete ändå sittgenom upp-trädandeuppenbarligen vållat, anställning inte kommit tillatt stånd.

Är31 § det sannolikt arbete i 30 §att skulle ha högstsom varatavses
fem dagar eller femän högst tio dagar eller tioän dagar,mer men mer
utgör avstängningstiden fem, tio 20 ersättningsdagar. I avstängnings-resp.
tiden inräknas endast dagar för vilka karenstid skulle ha tillgodoräknats
eller dagpenning skulle ha lämnats, avstängningen inte hade skett, ellerom
dagar under vilka den försäkrade har utfört förvärvsarbete.

Dagar för vilka dagpenning skulle ha lämnats, avstängningen inte hadeom
skett, skall inräknas i ersättningsperioden dagar.ersattasom

Inträffar sådana förhållanden 30i § under avstängningstiden,som avses
beräknas avstängningstid i enlighet med bestämmelserna i förstany stycket,

inte den avstängningstiden inom den löpandeom avstängnings-nya ryms
tiden. I fall upprepad avstängning skall emellertid avstängningstidernaav

tolv, 22 30 dagar. Den totala avstängningstiden fårvara dock interesp.
överstiga 36, 66 90 dagar.resp.
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Är då denlämpligt arbete, såsominte villförsäkraduppenbartdet taatt en
erbjudet sådantavvisatantingen hartillfällenvid minst tvåförsäkrade

denanledning, skallgiltigfrivilligtsitt arbeteeller lämnatarbete utan
underförvärvsarbeteutförthontill dess han elleravstängdförsäkrade vara

30 dagar.

iförhållandedetdåfrån den dagAvstängningstiden räknas angessom
30 inträffat.§

330 l arbetei §bestämmelsernaskäligt får32 § Om det är om-
rehabilitering,yrkesinriktadarbetsmarknadsutbildning,i frågatillämpas om

skalldyliktjobbsökaraktiviteter ellertid dåarbetslivsutveckling och under
31i § skallBestämmelsernaarbetslöshetsersättning lämnas.medanbedrivas

skall dockarbetslivsutvecklingVidtillämpliga delar.gälla idärvid
arbetsmark-vid arbete,hälften mångasåavstängningsdagama somvara

jobbsökaraktiviteterVidrehabilitering.yrkesinriktadellernadsutbildning
avstängnings-skallarbetslöshetsersättning lämnasunder tid dådylikteller

fjärdedel många.sådagarna vara en

oriktiglämnatvårdslöshetmedvetet eller33 försäkrad,§ En grovavsom
bedömandebetydelse förförhållandeangåendeuppgiftvilseledandeeller av

till ersättningfrånkännas rättersättning, kantillhenneshans eller rättav
försäkringen.från

förfarandeskyldig tillsigförsäkrad gjortsannolika skälFörekommer att en
avvaktan påinne ihållasersättningstycket, kani förstaavsessom

i ärendet.utredning

underlåtenhetoriktig uppgift eller34§ attHar någon genomgenom
anmälningsskyldighetuppgifts- elleråvilandeeller hennefullgöra honom

förmedobehörigen ellerersättning utgåttorsakateller på sätt attannat
beloppeller för högtobehörigen medeljesteller har någonhögt belopp

detskallskäligen bort inse detta,eller honersättning och har hanuppburit
falletsärskildainte i detdetåterbetalas,för mycketbetalats ut omsom

återbetalningsskyldigheten.delvis eftergehelt ellerfinns anledning att

vidfårförsta stycket,återbetalningsskyldighet enligtFöreligger senare
förbetalatsavräkning på vadinnehållas iskäligt belopputbetalning utsom

mycket.
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ANDRA AVDELNINGEN
Tilläggsförsäkring

35 § Tilläggsförsäkring enligt denna lag är arbetslöshetsförsäkringen
tillkommer både anställda och företagare. För tilläggsförsäkringensom har

den försäkrade anställd tillrätt bidrag till premien från sin arbets-som
givare. Försäkringsgivare har tillrätt bidrag från Arbetsmarknadsfonden
för förmånsbetalningar enligt vad i 37 En tilläggsförsäkringsom anges

avviker från bestämmelserna i denna avdelning grundar intesom tillrätt
nämnda bidrag.

Arbetsgivare skyldigär betala halva premien för tilläggsförsäkringatt enligt
första stycket. Skyldigheten för arbetsgivaren gäller under anställningstiden.
Den försäkrade behåller sin tilläggsförsäkring betala premien underutan att
arbetslös tid, under förutsättning han eller hon uppbär dagpenning frånatt
grundförsäkringen eller fullgör karensvillkor enligt denna lag. Rätten till
ersättning är dock begränsad till vad 38stadgas isom

36 § Arbetstagare, arbetsförhållanden regleras kollektivavtal,vars genom
ansluts till tilläggsförsäkringen sådant avtal, arbetsmarknadensgenom om

för avtalsområdeparter så överenskommer. I avtalet vilkenresp. anges
tilläggsförsäkring arbetstagaren kan teckna och det bidrag till premiensom

arbetsgivaren skall betala. Vid behov kan avtalas arbetstagarensom fåratt
välja mellan två eller flera försäkringar. När arbetstagaren har anslutit sig
till försäkring betala premien, arbetsgivarenäratt skyldigen genom att
betala det bidrag har avtalats.som

Arbetstagaren har rätt avstå från tilläggsförsäkringenatt och skall inom
skälig tid efter kollektivavtalets tillkännagivande beredas tillfälle anmälaatt
detta.

Arbetstagare inte omfattas kollektivavtal för tilläggsförsäkring, ellersom av
vilkenpå sådant avtal inte skall tillämpas, har rätt erhålla tilläggsför-att en

säkring själv teckna tilläggsförsäkringatt enligt denna lag. Dennagenom
tillkommerrätt inte arbetstagare i andra stycket.som avses

37 § Arbetsmarknadsfonden lämnar bidrag för förmånsbetalningarna till
försäkringsgivare för tilläggsförsäkring enligt denna lag. Bidragen lämnas
i förhållande till den relativa arbetslösheten hos försäkringsgivarens för-
säkringstagare enligt följande tabell.
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l 1 hR r
% i %samtl. tilläggsförsäkrade totaltav

avräkningsperiodper
0 0

0l
2 0

03
04

5 10,00
16,676
21,437

8 25,00
27,789

10 31,00
33,6411
35,8312

13 37,69
40,0014
42,0015
43,7516
45,2917

18 47,22
48,9519

20 50,50

20 20 % för skiktet däröverVid relativ arbetslöshet % erhålls bidrag motsvarandeöver samt
80dessutom % utgivna förmåner.av

försäkringsgivaren har godkäntsBidrag lämnas under förutsättning att av
villkorenförsäkringsgivaren ersättning enligtA-myndigheten och lämnaratt

38 39 ersättning villkori §§. Om försäkringsgivaren lämnar på som-
tillparagrafer, föreligger intestrider bestämmelserna i nämnda rättmot

bidrag i dessa delar.

38 ersättning försäkrade inte§ Försäkringsgivaren får inte lämna denom
varit tilläggsförsäkringen minst tolv månader ochhar ansluten till under

Ersättninguppfyller till grundförsäkringen.villkoren för ersättning frånrätt
för tid och medskall beräknas enligt andra stycket och utgå sammasamma

grundförsäkringen, försäkringsavtalet intekarensvillkor från omsom
innebär för tid eller med längreersättningen skall utgå kortareatt
karenstid.

Ersättningen till dagpenningbelopp beräknatskall bestämmas ett som en
andel försäkrades dagsförtjänst. Dock får ersättningen tillsammansdenav -

tillmed vad från grundförsäkringen bestämmas högstutgår summansom -
16.50080 tillden försäkrades månadsinkomst kr samtprocentav uppav
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20 den försäkradesprocent månadsinkomst i inkomstskiktet 16.500av kr
21.500 kr. Dagpenningbeloppet skall utjämnas till närmast hela krontal.-

Försäkringsgivaren skall, vid beräkning den tid under vilken denav
försäkrade skall ha varit ansluten till tilläggsförsäkringen innan förmåner

räkna in också försäkringstidutges, hos godkänd försäkringsgivare.annan
Försäkrad, lämnar sitt arbete och inte övergår till skall hossom ett nytt,
försäkringsgivaren ha rätt även arbetslöshetsersättningatt, inte utgår,om
under tid månader behålla sin tilläggsförsäkring betalaen av sex attgenom
premien.

För försäkrad regelbundet utför deltidsarbete underen veckor då hansom
i övrigt är arbetslös får ersättning från tilläggsförsäkringen inte underutges
längre tid än kalenderår underett ersättningsperiod. Om densamma
försäkrade frivilligt giltig anledning lämnarutan deltidsarbetet, skall för
återstoden ersättningsperioden den sammanlagda ersättningen frånav
grund- och tilläggsförsäkringen begränsas till högst vad den försäkrade
erhöll i lön från deltidsarbetet jämte ersättning från grundförsäkringen.

39 § Med dagsförtjänst femtedel den veckoinkomst eller, iavses en av
fråga försäkrad med månadslön, tjugotvåendel denom månadsin-en av
komst, den försäkrade före arbetslöshetens inträde i genomsnittsom åtnjöt
de månader under vilka arbetsvillkoret uppfylldes.

För företagare skall dagsförtjänsten beräknas på grundval den pensions-av
grundande inkomsten enligt 11 kap. 3 § lagen allmän försäkring.om

För försäkrad i 22 § andra stycket skall den sammanlagdasom avses
dagpenningen begränsas till vad stadgas i nämnda paragraf.som

TREDJ E AVDELN INGEN
Administration

Bestämmelser arbetslöshetskassgrom

40 § Grundförsäkringen administreras arbetslöshetskassor ocksåav som
meddelar och/eller förmedlar bidragsberättigad tilläggsförsäkring och som
har godkänts A-myndigheten för sådan verksamhet enligt denna lag. A-av
myndigheten skall före beslut godkännande inhämta yttrande frånom
Finansinspektionen. Tillstånd får inte Finansinspektionen avstyrkerges om
detta.
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tillsynundertilläggsförsäkring stårförochArbetslöshetskassoma organen
A-myndigheten.av

frånutgivna förmånerersättning förtillArbetslöshetskassan äger rätt
grundförsäkringen påadministrationenförgrundförsäkringen och av

A-myndigheten.bestämsgrunder avsom

godkänd, skall arbets-40 §iverksamhetfå41 § För att avsessom
löshetskassan

aktiebolagförening ellerekonomiskstiftelse, ettutgöras enenav
förmedlameddela ellergrundförsäkring ochadministreramed ändamål att

enligt denna lag,tilläggsförsäkring

administratörverksamhetstadgar/bolagsordning för2. ha avsom
A-myndigheten,godkännsgrundförsäkringen avsom

ochfortbeståndverksamhetensgarantier förställa

tilläggsförsäkring till denförmedlaoch/ellermeddelainte4. vägra att
verksamhetsområde.inom kassansarbetarsom

hahuvudmanskalleller bolagetföreningenStiftelsen,42§ ensom
sådanastället förIoch/eller arbetstagare.arbetsgivaresammanslutning av
kyrkliglandstingskommunal ellerkommunal,statlig,sammanslutningar kan

A-myndighetenarbetsgivareliksomarbetsgivare ägare, somannanvara
bestämmer.

ersättning frånärendeniskall beslutaArbetslöshetskassan43 § om
lag.enligt dennatilläggsförsäkringgrund- och

Finansin-grundförsäkringen, skalladministrerarinte§ Organ44 avsom
bidrags-meddelaförgodkännasA-myndigheten kunnaochspektionen att

sigförbinderdeenligt lagtilläggsförsäkring denna attberättigad om
tvådetill någonskadeärendenaiersättningsrättbeslutöverlämna avom

59iarbetslöshetskassornaallmänna som avses

villkordeutarbetaA-myndigheten närmarepå45 § ankommerDet att
övrigaocharbetslöshetskassorgodkännandeförgällaskall avsom

lag.enligt dennaförsäkringsgivare
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Bçsámmçlser ansökan ggh överklagandegm

46 § försäkradeDen skall för till arbetslöshetsersättningrätt göra
ansökan därom hos arbetslöshetskassa. Om den försäkrade är anslutenen
till tilläggsförsäkring enligt denna lag, skall ansökan ske hos den kassaen

administrerar denna försäkring. Om försäkradeden inte ansluten tillärsom
tilläggsförsäkring skall ansökan ske hos valfri arbetslöshetskassa.en

47 § Beslut arbetslöshetskassa i ärenden försäkring enligt dennaav en om
lag skall kassan,omprövas det begärs försäkrad beslutetav om av en som
angår och beslutet inte har fattats enligt 48

Även48 § begäran omprövning inte har framställts, skall arbets-om om
löshetskassan ändra beslutet i ärende försäkring enligt denna lagett om som
ha fattats kassan inteoch har länsrätten,prövatsav av

beslutet på grund skrivfel, räknefel eller sådantannatom av
förbiseende innehåller uppenbar oriktighet,

beslutet har blivit oriktigt på grund det har fattats påattom av
felaktigtuppenbart eller ofullständigt underlag,

beslutet har blivit oriktigt på grund uppenbart felaktig rättstil-om av
lämpning eller liknande orsak.annan

Ändring behöver inte oriktighetengöras ringa betydelse.ärom av

Ett beslut får inte ändras till den försäkrades nackdel, den beslutadeom
förmånen har förfallit till betalning och inte heller i fall finnsdetannat om
synnerliga skäl det.mot

Ändring enligt denna paragraf får inte ske sedan förflutitän två år frånmer
Ändringden dag då beslutet meddelades. får dock ske efter utgången av

denna tid, det först därefter har kommit fram beslutet har fattats påattom
uppenbart felaktigt eller ofullständigt underlag eller det finns andraom
synnerliga skäl.

49 § Beslut arbetslöshetskassa i ärende rörande till ersättningrättav en
enligt denna lag får överklagas hos länsrätten i det län där kassan är
belägen, inte följer 1969:93lagen begränsningannatom av om av sam-
hällsstöd vid arbetskonflikt. Kassans beslut får dock inte överklagas av en

Överklagasenskild innan kassan har sitt beslut enligtomprövat 47 ett
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beslut innan det har skall överklagandet begäranomprövats anses som en
omprövning enligt den paragrafen.om

Vid prövning överklagande länsrättens beslut i i förstamålav av som avses
istycket skall nämndemän ingå i kammarrätten, nämndemän deltagitom

länsrätten.

Kammarrättens beslut i mål i denna paragraf överklagas hossom avses
Försäkringsöverdomstolen.

50 § A-myndigheten förhar verka bestämmelserna arbets-att att om
löshetsförsäkringen tillämpas likformigt och rättvist. Myndigheten får, även
till förmån för enskild domtols och arbetslöshetskassasöverklagapart,

48beslut, begära ändring enligtsamt

I mål, där enskild hos länsrätten överklagar arbetslöshetskassaspart enen
beslut, A-myndigheten myndigheten ibestämmer skall målet.partvaraom

i enskild överklagarDetsamma gäller mål i kammarrrätten, där parten
Ävenlänsrättens beslut. A-myndigheten beslutat inte fåratt part,om vara

domstolen förelägga myndigheten i målet, det finns särskildaatt svara om
skäl

omständigheten inte varit i domstolen hindrarDen A-myndighetenatt part
inte myndigheten domstolens Om enskildöverklaga beslut. partatt en
överklagar kammarrättens myndigheten alltidbeslut, är motpart.

51 § skriftligt. skrivelsen skall klagandenEtt beslut överklagas I ange
vilket beslut överklagas ändring i beslutet han begär.och densom som

Skrivelsen in till instans meddelat beslutet. skall haden har Denges som
kommit in dit inom från den dag klaganden fick deltvå månader av
beslutet eller, i fråga A-myndighetens inom frånbeslut två månaderom
beslutets dag.

Tiden för överklagande sådana beslut gäller föreskrifter avsesav som som
8i kap. regeringsformen inte från dag dåoch delges räknas densom

beslutet till till vid tillfälle,känna. Har beslutet känna ängetts ettgavs mer
räknas tiden från föreskrivna tillkännagivandet.dagen för det sista

52 § Den instans meddelat överklagade beslutethar det prövarsom om
skrivelsen skrivelsenmed överklagandet har kommit in i tid. Harrätt
kommit in för skall den avvisas, inte följer andra ellerannatsent, om av
tredje stycket.
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Skrivelsen skall inte avvisas, förseningen beror på den instansattom som
har fattat det överklagade beslutet har lämnat klaganden felaktigen
underrättelse hur överklagar.om man

Skrivelsen skall inte heller avvisas, den inom överklagandetiden harom
kommit in till den instans skall pröva överklagandet. I sådant fallettsom
skall denna instans vidarebefordra skrivelsen till den instans harsom
meddelat beslutet och samtidigt lämna uppgift vilken dag skrivelsenom
kom in till den högre instansen.

53 § Om skrivelsen inte avvisas enligt 52 skall den instans harsom
meddelat beslutet överlämna skrivelsen och övriga handlingar i ärendet till
den instans skall pröva överklagandet.som

54 § En arbetslöshetskassas eller domstols beslut enligt denna lag gäller
omedelbart, inte har i beslutet eller bestäms denannat angettsom av
myndighet skall beslutet.prövasom

Bestämmelser A-myndighçtenom

55 § A-myndigheten prövar ärenden godkännande arbetslöshets-om av
kassor och bidragsberättigade försäkringsgivare tilläggsföräkring.av
Myndigheten ocksåutövar tillsyn över verksamhet enligt denna lag. Arbets-
löshetskassorna har sig efterrätta myndighetens anvisningar.att

56 § A-myndigheten förvaltar Arbetsmarknadsfonden.

57 § A-myndighetens beslut enligt denna lag överklagas hos regeringen.

58 § A-myndigheten deltar i rättstillämpningen enligt bestämmelserna i
50
59 § En allmän arbetslöshetskassan för anställda och allmän arbets-en
löshetskassa för företagare administrerar grundförsäkring och meddelar
tilläggsförsäkring enligt denna lag. För dessa kassor gäller bestämmelserna

arbetslöshetskassor i tillämpliga delar.om

Ovrigt

60 § Närmare föreskrifter tillämpningen denna lag meddelasom av av
regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.som
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" lån "mmver es r

1973:37019942 maj då lageni kraft denDenna lag träder om
1973:371 arbetsmark-kontantarbetslöshetsförsäkring och lagen om

före ikraftträ-Försäkringsvillkor får uppfyllasgälla.nadsstöd upphör att
finns hänvisning till be-i eller författningdandet. Om det lag enenannan

i ställeti den lagen, skallhar bestämmelsestämmelse ersatts nyaav ensom
tillämpas.bestämmelsen i den lagennya

arbetslöshetsersättning elleruppbär2. den arbetslös ochFör ärsom
blirikraftträdandet och för denarbetsmarknadsstöd vidkontant som

30 1995 dagpenning2 1994 april skalltiden den maj denarbetslös under -
199530 april medtid denenligt vid ersättning fördenna laglämnas t.o.m.

följande belopp.

ersättningsberättigade omedelbart bestämmasför allaDagpenningen skall
försäkradgrundförsäkringen. Förskall lämnas fråntill det belopp somsom

detdärjämte bestämmas ersätt-sig till tilläggsförsäkringen skallansluter
premie förtilläggsförsäkringen,frånningsbelopp skulle ha lämnats omsom

Dagpenningen frånmånader.erlagts för tolvtilläggsförsäkringen hade
i den tilläggsför-enligt villkorentilläggsförsäkringen skall härvid beräknas

anslutit sig till.säkring försäkrade harden

tilläggsförsäkringen fårochdagpenningen från grund-sammanlagdaDen
försäkrade erhöll fråndeninte överstiga det dagpenningbeloppdock som

bestämmelserna.enligtarbetslöshetsförsäkringen de gamla

tidpunktvid den dåtidigasttilläggsförsäkringen lämnasDagpenning från
tillminst tolv månader har varit anslutenförsäkrade under sammanlagtden

ikraftträdandet medlemOm försäkrade vidtilläggsförsäkring. den varen
skall dettagamla bestämmelserna,i arbetslöshetskassa enligt deen

tilläggsförsäkring dennaanslutning till enligtmedlemskap jämställas med
lag.

arbetslös uppbär arbets-vid ikraftträdandet ochFör den ärsom
genomgårarbetsmarknadsstöd ellerlöshetsersättning eller kontant

ersättnings-dagpenning underkarensvillkor för förmåner, skalldessa
300 den200 ersättningsdagar försammanlagt högstperioden lämnas med

grundad på55 ersättningsperiod skallfyllt år. Denna ettanses varasom
6allmänt arbetsvillkor enligt

uppfyllerikraftträdandet och inteblir arbetslös efter4. För den som
blir6 gälla.arbetsvillkor enligt § skall följande Denallmäntett som
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1994 uppfyllt31 juli skall hatiden 2 maj denarbetslös under den anses-
månader haunder ramtid tolvdet allmänna arbetsvillkoret attgenom en av

blir300 minst fem månader. Denarbetat minst timmar fördelade på som
31 1994 skall ha1 augusti den oktoberarbetslös under tiden den anses-

ramtid hauppfyllt arbetsvillkoret underdet allmänna att sammagenom
blir400 minst månader. Denarbetat minst timmar fördelade på somsex

19951994 31 januari skall1 november denarbetslös under tiden den -
underuppfyllt arbetsvillkoretha det allmänna att sammaanses genom

ramtid 500 timmar fördelade minst sju månader. För denha arbetat på som
631 1995 § gälla fulltblir arbetslös efter den januari skall ut.

302 19945. tiden maj denblir arbetslös under denFör den som -
6enligt § ellerapril 1995 arbetsvillkoretoch inte uppfyller det allmänna

särskilt arbetsvillkorfår till ersättning beräknasi stället för rätt ettp.
8 förutsättning denenligt förutsättningar stadgas i underde attsom

arbetslöshetsersättning ellerförsäkrade varit och uppburithar arbetslös
inträde.kontant arbetsmarknadsstöd inom tolv månader före arbetslöshetens

grundföregående ersättningsperioden skall därvid ha utgått påDen anses
6arbetsvillkor enligtallmäntettav

13 lämnasKarensvillkor enligt § fullgöras innan ersättning kanskall
enligt 4 ellerp.

302 19947. tiden maj denTill den blir arbetslös under densom -
6 4 ellerapril 1995 inte uppfyller arbetsvillkor enligt § elleroch ett p.som

5 inträde uppburitoch inom tolv månader före arbetslöshetensp. som
upphävdaarbetslöshetsersättning eller kontant arbetsmarknadsstöd enligt de

lagarna karensvillkoren uppfylls, lämnasfår, arbets- och påutan att nytt
ersättning ersättnings-under de ytterligare ersättningsdagar återstårsom av

300200 för denperioden, dock för hela perioden räknat högst högsttotalt
fyllt 55 år.som

intevid ikraftträdandet arbetslöshetsersättning ochDen uppbärsom
enligthar fyllt 18 erhålla ersättning enligt denna lag vadharår, rätt att

p.3. arbetsvillkor dock intestadgas i Ersättning grund kanpå nyttsom av
18lämnas innan försäkrade har fylltden år.

9. arbetslöshetsersättning vid ikraftträdandet ochDen uppbär ärsom
enligtmedlem i godkänns försäkringsgivarearbetslöshetskassaen som som

denna till till ersättninglag, har ansluten kassan så längerätt rättatt vara
föreligger. i inte blirDen medlem arbetslöshetskassaär somsom en
försäkringsgivare eller förmedlare tilläggsförsäkring, ansluts tillav en av
de allmänna fallen får försäkrade välja mellankassorna. I båda den att

73



Författningsförslag 1993:52SOU

teckna tilläggsförsäkring hos den kassa han eller tillhörhon och avståatt
från detta.

10. Beslut avstängning från till ersättningrätt enligt lagenom om
arbetslöshetsförsäkring och lagen kontant arbetsmarknadsstöd gällerom

efter ikraftträdandetäven denna lag. Beträffande sådant beslut skall deav
äldre bestämmelserna gälla så länge pågående avstängningsperiodsom
varar.

11. I fråga talan beslut arbetslöshetskassa, länsarbetsnämndmotom av
eller Arbetsmarknadsstyrelsen har meddelats före ikraftträdandet gällersom
äldre bestämmelser med de begränsningar nedan.som anges

Överklagande, skett hos Arbetsmarknadsstyrelsen inte harsom men
avgjorts före ikraftträdandet eller enligt meddelad fullföljdshänvisningsom
därefter sker hos styrelsen, skall länsrätt.prövas Beslut arbets-av av en
löshetskassa eller länsarbetsnämnd, Arbetsmarknadsstyrelsen föreen som
ikraftträdandet självmant har beslutat underställa Försäkringsöverdoms-att
tolens prövning, skall efter ikraftträdandet prövas länsrätt.av

A-myndigheten får efter ikraftträdandet föra talan beslut haräven mot som
meddelats dessförinnan.

I mål hos länsrätt, vilket ursprungligen har anhängiggjorts genom
överklagande hos Arbetsmarknadsstyrelsen, skall A-myndigheten partvara

eller myndighetenrätten så bestämmer. I mål har anhängiggjortsom som
hos Försäkringsöverdomstolen före ikraftträdandet skall A-myndigheten

endast överklagandet har överlämnats till styrelsen förpartvara om
yttrande eller domstolen bestämmer myndigheten skallatt part.vara

Följdändringar i övriga författningar

Detta lagförslag föranleder följdändringar i antal andra författningarett
utformande lag arbetslöshetsförsäkringsavgifter. Dessasamt av en om

följdändringar och förslag föreslår jag utformas vid beredningen mittav
förslag i regeringskansliet. Dessa ändringar kommer inte krävaatt
principiellt ställningstaganden i förhållande till mitt förslag.nya
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Utredningens och arbete1. uppdrag

1.1 Uppdraget

1992 särskild skulle tillsättas förRegeringen beslutade våren utredareatt en
förslag till utformning finansiering obligatorisk arbets-lämna ochatt av en

löshetsförsäkring. Som särskild tillkallades Gerhard Larsson, VDutredare
och koncernchef i Samhall, chefen för arbetsmarknadsdepartementet.av

Genom fullföljs utredningsuppdraget.föreliggande betänkande

Dir.1992:24 lyftadirektiven för utredningsarbetet vill jag särskiltFrån
fram:

funktionssätt effekter skall analyserasnuvarande och samtatt systems-
redovisasutformningen motsvarande försäkringssystem i andra länderav

för försäkringssystem utformas sådantreglerna skall på ettatt ett nytt-
s.k. arbetslinjen vidmakthållas och understödjassätt den kanatt

obligatorisk försäkring i princip skall omfatta all arbetskraft medatt en-
undantag för anknytning till arbetsmarknadensådana har mycketsom svag

utredaren möjligheten och lämpligheten iska kunna pröva attatt-
komplettera allmänt grundskydd frivilligt påbyggnadssystemmedett ett

försäkringen skall ansvarsfull finansieringatt ges en-

administrationsordningen för obligatorisk arbetslöshetsför-att en-
säkring, skall varvid utgångspunkt KAS-övervägas, bör atten vara
administrationen skall ihop för arbetslöshets-läggas med den gällersom
försäkringen.
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Sedan utredningsuppdraget lämnades har arbetsmarknadsläget kraftigt
förvärrats och landets ekonomiska situation försvagats. Sålunda räcker
nuvarande avgifter till den s.k. arbetsmarknadsfonden finansierarsom-
dagens samlade kontanta stöd vid arbetslöshet till täcka knapptattm.m. -

fjärdedel 1993 års beräknade utgifter. Detta har föranlett regeringenen av
i februari 1993 mig utredare tilläggsdirektiv Dir.1993:5.att ge som

Uppdraget har härigenom utvidgats.

Enligt dessa tilläggsdirektiv åligger det mig också finna form för huratt en
underskottet i arbetsmarknadsfonden skall täckas och föreslå ett system som
framledes medger ansvarsfull finansiering arbetslöshetsskyddet utanen av
upplåning. Jag skall vidare föreslå nivå på de förmåner och avgifteren som

behövs för klara behovet finansiering både lång ochpåsammantaget att av
sikt.kort Härvid jagskall beakta arbetsgivarna och de förvärvs-att

arbetande skall ha huvudansvaret för finansieringen de kontantaav
understöden.

Med anledning den mellan regeringen och Socialdemokratiskaav
arbetarpartiet träffade 1992,överenskommelsen hösten skall jag även
beakta förstatligande arbetslöshetsförsäkringen inte aktuellt.äratt ett av

båda direktivenDe biläggs i sin 1.helhet bilaga

Utanför utredningens har i riksdagen fattats beslut under budgetåretram
1992/93, jag nödvändiga beakta i mitt utredningsarbete.attsom anser

Jag syftar härvid främst på regeringens och socialdemokraternas
Överenskommelsenöverenskommelse i 1992.det s.k. krispaketet hösten

innebar för arbetslöshetsförsäkringens del försäkring inte skallatt en ny
förstatligas och egenavgiftemade s.k. medlemsavgifter i a-kassa inteatt
skall höjas. sistnämndaDet har jag 1992 1993.tolkat skall gälla för och

Riksdagen har 1993våren på regeringens förslag efter intensiva politiska-
överläggningar i riksdagen i princip beslutat sänka ersättningsnivån iatt-
den frivilliganuvarande försäkringen från 90 till 80 % och återinföra
karensdagar från 5 1993.den juli I samband därmed ändras också i princip
tekniken för hur det s.k. dagpenningbeloppet fastställas.skall Vidare har
regeringen efter principbeslut riksdagen ändrat i gällande förordningav- -
till arbetslöshetsförsäkringen så begränsningenpå sätt ersättnings-att av
perioden för deltidsarbetslösa bort fr.o.m.den 1 1993.majtas
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199322 prop.kompletteringspropositionen den aprilRegeringen har i
tidigare1992/93:150 riksdagen bakgrund bl.a.föreslagit mot av-

förändringar i den nuvarandei vissauttalande arbetsmarknadsutskottet -
för arbetslös-förutsättningarförsäkringen vad gäller företagarbegreppet,

för hurnärstående anhöriga reglerhetsersättning till företagares och samt
vid bedömning till arbetslöshets-avgångsvederlag skall beaktas rättav

ersättning.

får bemyndig-regeringen antingensistnämnda frågor innebär förslagetI att
lösningenden slutliga kan kommaande fatta beslut eller attattatt senare
fram i mitt betänkande.förslag jag kommer läggapåverkas de attav

kompletteringspropositionen allmäntRegeringen vidare i synsättuttalade ett
sig frånarbetslöshetsförsäkring, skiljerfinansieringenpå somav en ny

anledningkrispaketet. Medhöstens i samband meduttalande av
1993 lämnatkompletteringspropositionen oppositionen den 7 majhar

arbetslöshetsförsäkringen.beträffandemotioner med delvis andra synsätt
riksdagens ställningstagande.skrivs föreliggerNär detta ännu

inriktning och bedrivande1.2 Utredningsarbetets

vi i Sverige alltjämtdirektiven för min utredning formulerades hadeNär
arbetsmarknads-Intäkterna till den s.k.relativt måttfull arbetslöshet.en

arbetslöshetsförsäkringen, KAS ochfonden, finansierar den frivilligasom
beaktande uppsamlatvissa utbildningsbidrag med även avm.m., var

utgifterna. Sedan dessöverskott från tidigare någorlunda i balans medår
för Sverige unikt högahar det skett dramatisk förändring och vi har nåtten

direktiven utformades.arbetslöshetstal, så högagånger närtre somca
ytterligare tvingas utstå dessaPrognoser antyder vi riskerar något äratt att

höga arbetslöshetstal.

Sverigesenligt min uppfattning blivitDen växande arbetslösheten har
mänskligtupphov tillsociala och ekonomiska problem. Denstörsta ger

Samtidigt orsakar enbartlidande personliga ekonomiska uppoffringar.och
35 40 årligen.i statsskuld på mdkrkontantstödet nuläget växandeen -

statligt budget-Härtill bidrar till ökatkommer arbetslösheten ettatt
ökade utgifter inomminskade skatteintäkter ochunderskott genom

arbetslöshetenarbetsmarknadspolitiken. innebär den högaFör kommunerna
utgifterna för socialbidrag.påfrestningar de kommunalaoplanerade på
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Med dagens arbetslöshetstal 7,7 % arbetskraften 329.000är ellerav
svenskar arbetslösa april 1993. 100.000öppet Mer deltarän personer
samtidigt i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, där utbildningsbidrag utgår.
Många dessa arbetslösa för sin försörjning direkt beroendeärav personer

arbetslöshetsskyddet utbildningsbidrag.eller Utbildningsbidrag följerav av
dessutom redan idag, mittenligt förslag,även ersättningen vid arbetslöshet
för de försäkrade.

Den nuvarande försäkringen, helt frivillig till sinär karaktär,som
konstruerades för 20 år sedan. utformadesän Den för tid närmer ca en

förutsättningarandra gällde för arbetslöshet och för anställning. Den
frivilliga försäkringen har kompletteratsäven med KAS.

Den här utvecklingen på arbetsmarknaden ioch den svenska ekonomin har
lett till växande problem karaktär fråganänav en annan ar-om

Ävenbetslöshetsförsäkringen skall frivillig eller obligatorisk. eftervara
riksdagens principbeslut sänka ersättningsnivån i det nuvarandeatt systemet
och införa fem dagars karens, arbetsmarknadsfondens intäkterär så
otillräckliga de endast räcker till täcka knapp ñärdedelatt att en av
utgifterna 1993.under

Utvecklingen på arbetsmarknaden har, jagsedan erhöll mitt ursprungliga
uppdrag, visatäven på andra problem med det nuvarande kontantastora
stödet. KAS-nivån 4.3OO kronor/månad 5 1993den juli enligt regeringens
förslag i 1992/93:150 otillräcklig förär grundläggandeprop en
försörjning. Detta medför växande andel arbetslösa måste vända sigatt en
till kommunernas socialvård för sinklara försörjning. Samtidigt blir detatt
uppenbart kommunernas socialbudgetar får bära bördan allt fleratt attav
arbetslösa helt står utanför försäkring och KAS. Denna övervältring sker
helt oplanerat. Från kommunalt håll uttalas allt oftare inte sigatt man anser
klara bördorna detta, behöver kompensation från eller påutan statenav

sätt.annat

Det har även under utredningsarbetet blivit alltmer påtagligt att grupper
arbetslösa 300.000bland de företagarna och deras anhöriga/närstående,
med dagens antingen har svårigheter få ersättning eller heltsystem stora att

frånutestängs ersättning, uppfyllermånga medlemsvillkoret itrots att en
a-kassa. En kraftig opinion har också under utredningsarbetet fram förväxt

ändra förutsättningarna för de deltidsarbetslösa skall erhålla fortsattatt att
ersättning efter period 150på dagar, vilket också beslutats.en nu
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medfört arbetslöshets-Den höga arbetslösheten har vidare allt längre
perioder. Risken för passivitet minskat självförtroende hos den enskildeoch
arbetslöse ökar därmed. Intensiva diskussioner hur arbetslöshetenom

förekommit.snabbare skall kunna brytas har

Det betyder problembilden för utredningsarbetet har vidgats jämförthär att
direktiven. Möjliga lösningarmed de ursprungliga har också begränsats

krispaket regeringensunder utredningen bl.a. och riksdagens ochgenom
ställningstagande enligt ovan.

1992 1993Under slutet och under har intensiv debatt förtsävenav omen
hur framtida arbetslöshetsförsäkring bör utformas blandsåvälen

i politiska partierna, iarbetsmarknadens de också denparter som men
frånallmänna debatten. Olika förslag har lagts fram partier,

intresseorganisationer enskilda. Såväl arbetsgivarorganisationeroch som
fackliga organisationer har formulerat under utredningsarbetetsprogram

Även den s.k. Lindbeckkommissionen har i sitt "Nyagång. program
1993:16villkor för ekonomi politik" i Sverige SOU principielltoch

uttalat sig för för arbetslöshetsförsäkring.ett nytt system

I betänkandet jag förslag till för ersättning vidlämnar ett nytt system
arbetslöshet. skall frivilliga arbetslöshetsförsäkringDet nuvarandeersätta
och KAS. självñnansierat liggerDet och utanför statsbudgeten. Förär att
möjliggöra snabbt införande ersättningssystemet, vilketdetett av nya nu-
varande problem enligt min mening kräver, jag det viktigtär attattanser

tillvara erfarenheter administration. Samtidigtoch kunnande i nuvarandeta
kräver tidsperiod och förutsättningar annorlunda konstruktion,en ny nya en
inte minst vad gäller finansieringen. också olikaMen attgenom grupper
försäkringstagare får likvärdig behandling.

Eftersom frågan arbetslöshetsskyddet i framtiden berör mångaom
människor och debatten varit omfattande, valde jag tidigare i vår gåatt ut

idéskissmed till försäkring för reaktioner bedömningar.ochatten en ny
Sådana har jag erhållit till modifieringarockså och dessa har lett i
förhållande till idéskissen. Utformningen har sedan diskuteratsnärmare
med de sakkunniga migoch med de biträtt i utredningen,experter som
representerande arbetsmarknadens företagarna och kommunernaparter,

Svenska Kommunförbundet.genom
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Härutöver har jag, för bredda till låtit SCBunderlaget mina förslag,att
genomföra studie bland dagens arbetslösa deras problem underen om
arbetslösheten, också ekonomiskaderas förhållanden undermen om
arbetslöshet. Vidare utredningen genomförthar enkätundersökningegenen
bland de arbetslösa. Ett särskilt seminarium har hållits bredmed kretsen
nationalekonomer kring frågor lönebildningen finansieringenochom av
försäkringen. Infor detta seminarium ombads fem med olikaekonomer
bakgrund och förankring författa sin i Dessaämnet.att rapportvar anser
jag så värdefulla jag biläggalåter dessa till mitt betänkande.att
Utredningen har också genomfört särskilt seminarium företrädaremedett
för olika företagare för få deras problembild tydliggjord.attgrupper av
Dessutom har för bredda bakgrundsmaterialet särskild internationellatt en
översikt sammanställts, vilken i sina huvuddrag redovisas i betänkandet.

Jag har låtitäven svenska försäkringsbolags intressenågra ochpenetrera
förutsättningar för offerera hela eller delar försäkringaratt motav
arbetslöshet. Deras bedömningar redovisas översiktligt i betänkandet.

Under utredningsarbetet förändringarhar beslutats diskuteras föroch andra
det socialförsäkringssystemet.svenska Jag har därför särskilt skälprövat
för och integrera arbetslöshetsförsäkringen med socialförsäkrings-emot att

Jag avvisar emellertid detta, bl.a. därför det enligt minsystemet. att
mening skulle försvåra möjligheterna hävda den s.k. arbetslinjen. Detatt
hindrar inte kompensationsnivåer harmonierar mellan försäkring-att m.m.
arna.

harJag under utredningarbetet funnit det allt viktigare markera behovetatt
stärka arbetslinjen och tillse arbetslöshetsförsäkringen tydligt äratt attav

integrerad del i arbetsmarknadspolitiken. Det har lett till jag för attatten -
kunna föreslå bra försäkring det nödvändigt också föreslåatten anser en-
förstärkt tillgång till arbetsmarknadspolitiska åtgärder ioch tidennär
sådana åtgärder bör in under arbetslösheten.sättassenast

Min principiella försäkringpå är den skall ekonomisktatt ettsyn en ny ge
skydd under den tid den arbetslöse förbehöver hitta arbete,att ett nytt
utveckla sin kompetens och i arbete för möjlig-tränas därmed stärkaatt
heterna till arbete. För skydd långtidsarbetslöshetett nytt att motge
innehåller också förslag garantier aktiva åtgärder.systemet om om
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till ochvägarkunskapenfunnithar jagutredningsarbetet ävenUnder att om
arbetslös-de högaarbetslivetsvenskapå deteffekterarbetslöshet,från av

till,ledaarbetslöshet kanpassivitetdenkonsekvenserochhetstalen somav
storlekproblemensomfattningforskning denföremål förinte varit somav
föreslåmig frihetentagitdärförharleda till. Jag attförväntasskulle kunna

fåskall kunnaframtidenvi iförforskningsinsatser4 förstärktakap. att
påkravenförsäkringsskyddet,utformningenkunskapbättre avomen

fram-införsamhälletställas påkunnabörkravoch deindividen även som
förändringar.tida

81





Historik1993:52SOU

2 Historik

2.1 Utvecklingen före 1974

Arbetslöshetsförsäkringens historia börjar med de understödsföreningar och
organisationer.kassor bildades frivillig basis inom vissa fackligapåsom

behandlingarbetslöshetsförsäkring till offentligFrågan togs uppom en
1908första riksdag.gången vid års

1915 utredasocialförsäkringskommitté fick regeringens uppdragEn år att
fram förslag till åtgärder.ekonomiska följderna arbetslöshet och läggade av

1922 förslag frivillig arbetslöshetsför-Kommittén lämnade år ett enom
kommittén bildas arbetarnasäkring med statsbidrag. Kassor borde enligt av

själva.

År 1925 sakkunniga förslag hjälpåtgärderutarbetade två två systemom av
arbetslöshetsförsäkringdels offentliga arbeten, dels medarbetslöshet,mot en

granskningsnämnd. Därefter tillsattesstatsbidrag. Förslagen bereddes av en
1926 1928arbetslöshetssakkunniga, lade fram två alternativaårs årsom

obligatorisktförslag till arbetslöshetsförsäkring. förslagetDet avsåg ettena
67försäkringssystem 16 Försäkringen tänktesför arbetare mellan och år.

förslagetorganiserad i anslutning till arbetsförmedlingen. Det andra tog
efter riktlinjer hadesikte på frivillig försäkring i huvudsak de somen

föreslagits i tidigare utredningar.

År 1933 arbetslöshetsförsäkringsakkunnigförslag frivilligettgavs om en
avgifterför Finansieringen föreslogs statsbidrag,lönearbetare. ske genom

från försäkrade arbetsgivarbidrag. proposition grundad påde och En
förslaget lades fram för riksdagen inte.antogsmen

Uppgifter arbetslöshetsförsäkringens historia från tidigare be-har hämtatsFotnot: om
vidtänkanden i nämligen 1971:42 "Försäkring och kontant stödSOUämnet, annat

1978:45 arbetslöshetsförsäkring". Beskrivningen byggerarbetslöshet" och SOU "Allmän
dessutom på i förarbetena lagstiftningen.uttalanden till
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I 1934:38 lades överarbetat regeringsförslag frivilligettprop. om en
arbetslöshetsförsäkring. Justeringar hade skett ifråga avgiftsvillkorenom
och förslaget arbetsgivarbidrag hade tagits bort. Detta förslag antogsom

riksdagen och förordning erkända a-kassor och statsbidragav en om om-
till sådana kassor trädde i kraft den 1 januari 1935.-

Försäkringen omfattade enbart löntagare. Föreningsrättsligt kassornavar
registrerade understödsföreningar. För få statsbidrag fordradesattsom att
kassorna och registrerade erkända a-kassor.antagnavar som

För tillrätt ersättning fordrades bl.a. medlemmen hade 52erlagtatt
veckoavgifter, 26 under de tolv månaderna. Ersättningsenastevarav
lämnades i form daghjälp högst 6 kronor. Understödstiden fick be-av

till 120stämmas högst och lägst 90 dagar 52under pä följandevarandra
veckor. Kassorna hade också rätt betala bidrag för och flyttnings-att rese-
kostnader. Statsbidraget till utbetald daghjälp ökade relativt vid hög arbets-
löshet, dvs. vid ökat antal understödsdagar årsmedlem. Statsbidragetsper
relativa andel daghjälpsbeloppen högst i de lägsta dagpenning-av var
klasserna och minskade allt efter daghjälpens storlek.

Försäkringen utvecklades inte i den takt vid lagstiftningensväntatsom var
tillkomst. Vid 1940utgången år 14 kassor i verksamhet medav var

210.000sammanlagt medlemmar. Först år därefter skeddeett par en mer
markant ökning, dock först efter det bestämmelserna ändrats såatt att
försäkringen blev attraktiv. Efter det de erkända a-kassornaatt motmer
1940-talets slut hade nått medlemsantal på miljonöver blevett en
utvecklingen på 1950-talet.under 1960-talet kännetecknadesnytt svagare
bl.a. med förhållandevis liten arbetslöshetsriskatt storaav grupper
tillkom.

Efter översyn försäkringsbestämmelserna gjordes inom denen av som
dåvarande tillsynsmyndigheten, Socialstyrelsen, beslöt riksdagen 1941år

vissa ändringar i lagstiftningen. Bl.a. höjdes dagpenningbeloppen,om
barntillägg infördes, avgiftsvillkoren mildrades och statsbidraget ut-
formades så det inte speciellt skulle de lägreatt dagpenning-gynna
klasserna.

År 1947 gjordes AMS till tillsynsmyndighet och särskild delegation fören
försäkringsfrågor inrättades inom styrelsen.

1937 års socialvårdskommitté 1948presenterade år alternativtvå till en
obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Alternativ I avsåg sådan försäkringen
administrerad myndighet. Alternativ kommitténsav en som var
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medför allagrundförsäkringobligatoriskhuvudförslag, menvar en
tilläggsför-fördels skullea-kassatillhöramöjlighet att svarasomen

till medlemmarna.grundbeloppenutbetalaskullesäkring, dels också
statsmakterna.beslutledde till någotförslagenIngetdera avav

ÅrÅr 1956statsbidrag.ersättningar ochförbättringar1953 genomfördes av
försäkringen. Dessutomtillhöraför företagaremöjligheterstörre attgavs

augusti, karensbe-tiden septemberomfattandeförsäkringsårinfördes ett -
till längremöjlighetdagpenning ochhalvfrielse i vissa fall, rätt att utge

ersättningsperioder.

1964 vissagenomfördesarbetslöshetsutredning år1960förslag årsPå av
femdagarsvecka,tillanpassadesFörsäkringenförfattningsändringar.

fickförsäkringsår och kassornaperiodbegränsades tillkarensen peren
för-Ersättningstiden under40 kr.dagpenningen till högsthöjamöjlighet att

efter150 eller,dagartill högstmed fyra veckorförlängdessäkringsåret
Ålderspensionärernas ersättnings-200 dagar.till högstsärskilt medgivande,

statsbidragen.begränsningarbegränsadesrätt avgenom

arbets-allmänfrågan1960-talet i riksdagen påväcktesPå nytt om en
betänkandeiarbetsmarknadsutredning1960löshetsförsäkring. års etttog

uttalanden iEfterarbetslöshet.kontantstöd vidfrågor en pro-omupp
tillkallabemyndigande1966 departementschefenfickposition år att

vid arbets-stödfrågor kontantuppgift utredamedutredningsmän att om
KSA-utredningen.beteckningenlöshet. Kommittén antog

1968 tvåtemporärtgenomfördes årKSA-utredningenförslagEfter av
extraförlängdnämligenäldre,för kontant stöd åtsärskilda former

omställningsbidrag.statligtkassaersättning och

1971:42SOU1971 slutbetänkandeapril i sittiKSA-utredningen framlade
Utredningenarbetslöshet".vidstöd"Försäkring kontantoch annat

arbets-arbetskraften ochanalyseri betänkandet bl.a. överredovisade
förvillkorenin de allmännaförsäkringen gick den påfrågalösheten. I om

Vidarekarenstid.fråganbl.a.ersättningsrätt,medlemskap och om
storlek,ersättningensochersättningstidens längdutredningendiskuterade

deltidsarbete.ersättning vidochpensionsavdragenöverförsäkrings- och

iförslagutredningensadministration innebarorganisation ochI fråga om
erkändaadministreradarbetslöshetsförsäkring,frivilligkorthet att a-aven

stödform förkompletterandebibehållaskassor, skulle samt att personeren
införasarbetslöshetsförsäkringen skullefrånfå ersättninginte kundesom
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statligt kontant arbetsmarknadsstöd,ett KAS. Dettagenom skulle ersätta
det statsunderstödda kommunala kontantunderstödet vid arbetslöshet.

1973:56Prop. med förslag till lag arbetslöshetsförsäkringom m.m., som
byggde på utredningens förslag, efter justeringarsmärre 1973antogs av
års riksdag. Reformen trädde i kraft den 1 januari 1974. Den innebar bl.a.

medlem i a-kassa fickatt ersättningstiden förlängd från 150 till 300en
dagar till 450 dagar för medlem 55över år. För deltidsarbetslösaresp. var
ersättningstiden begränsad 50till dagar med möjlighet till förlängning. Er-
sättningsrätten upphörde 67vid års ålder. Dagpenningen blev skattepliktig
inkomst och utgick under högst fem dagar vecka med beloppettper
mellan 40 130och kr beroende på dagpenningklass 10 klasser. Dag-
penning fick inte utgå med högre belopp än motsvarade 11/12 densom av
försäkrades tidigare inkomst.

För tillrätt ersättning krävdes tolv månaders medlemskap i a-kassa.en
Vidare krävdes den försäkrade närmast föreatt arbetslöshetens inträde hade
utfört förvärsarbete i fem månader inom ramtid högst tolv månader.en av
Med förvärvsarbete likställdes i viss utsträckning bl.a. tid då den för-
säkrade genomgått arbetsmarknadsutbildning eller fullgjort värnplikt. I
ramtiden inräknades inte tid, då medlemmen varit förhindrad arbeta påatt
grund styrkt sjukdom,t.ex. värnpliktstjänstgöring ellerav vuxenutbildning.

Det KAS utgick till inte arbetslöshetsförsäkrade ellerpersoner som var som
inteännu uppfyllde ersättningsvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen. vissaI

fall kunde KAS utgå då tillrätt ersättning från a-kassa hade upphört.

För tillrätt KAS krävdes i allmänhet den arbetslöse arbetat i minstatt fem
månader under den tolvmånadersperioden. Medsenaste förvärvsarbete
jämställdes i vissa fall vård åldring eller handikappad. I tolvmånaders-av
perioden inräknades inte tid då sökanden varit förhindrad arbeta påatt
grund styrkt sjukdom, värnpliktstjänstgöringt.ex. ellerav vuxenutbildning.
Den genomgått utbildning visst kvalificerat slag ochsom omedelbartav
därefter varit arbetslös under fem månader hade tillrätt KAS. I detta fall
gällde således inget arbetsvillkor.

KAS utgick med fast belopp 35 krett dag under fem dagar i veckanav per
och skattepliktig inkomst. Ersättningstiden fastställdes tillvar högst 150
dagar för varje ersättningsperiod med längre ersättningsperiod för person

55uppnått års ålder.som

För arbetslöshetsförsäkringen utgick statsbidrag i form progressivbidragav
och förvaltningsbidrag. Finansieringen KAS jämte grundbidrag tillav a-
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vilket bidrag KAS normalbelopp, täckteskassorna, motsvarade genom
avgifter arbetsgivarna tredjedelar och statsverket medfrån med två enav
tredjedel. Ovriga bidrag finansierades staten.av

2.2 Utvecklingen efter 1974

1974 utredning arbetslöshetsför-Redan i juni tillsatte regeringen en ny om
TCOsäkringen, ALF-utredningen. skedde initiativ LO och ochDetta på av

efter riksdagsmotioner förordade utredning allmänantalett som en om en
1978arbetslöshetsförsäkring. Utredningen presenterade i maj be-ett

tänkande förslag till försäkringsvillkor ersättningssystem tillmed och samt
1978:45administration allmän arbetslöshetsförsäkring, SOU "Allmänav en

arbetslöshetsförsäkring"
.

Utredningens förslag arbetslöshetsförsäkringen och KAS medersättaatt en
allmän arbetslöshetsförsäkring föranledde inte proposition tillnågon
riksdagen. försäkringenkostnaderna för den föreslagnaDet ansågs att
skulle bli för höga. genomfördes förslag utredningenDäremot ett av om

till l januaribegränsad ersättning för tjänstepensionärer fr.o.m. denrätt
Ändringen1981. 65medförde före uppbar helden års ålderatt som

tjänstepension inte berättigad till arbetslöshetsersättning. denFör somvar
0,8tjänstepension tjänstetidsfaktoruppbar reducerad med på högsten -

24motsvarande pensionsgrundande anställning kundeår eller mer av -
arbetslöshetsersättning för del inkomstbortfallet inte kundeutgå den somav

täckt tjänstepensionen. Den allmänna pensionsåldernanses varvara av
1 1976 67 65sedan den juli sänkt från till och rörlig pensionsålder hadeår

införts, tillbl.a. delpension. samband därmed hade ocksåI rättengenom
65arbetslöshetsersättning tagits för fylltbort den år.som

l900-talet.Utbyggnaden socialförsäkringen stegvishade skett underav
Utvecklingen ledde till olika förmåner reglerades i skilda lagar och för-att

1962:381ordningar, försäkring be-lagen allmän den mestvarav om var
tydande. utformas sinsemellan starktBestämmelserna kom också påatt
varierande Behovet samordna de olika socialförsäkringsgrenarnasätt. att
gjorde sig tiden samordningmed alltmer gällande. Krav på restes

1960-motionsvis riksdagen början 1970-talen.i i slutet och Detav av
framfördes också krav införande slags grundstöd utformatpå ettav som

negativ skatt eller minimiinkomst.garanteraden en

tillFörslag utformning socialförsäkringstillägg soft framladesettav av
1977.socialutredningen Soft enligt förslaget formår skulle utgöra en av

utbyggd grundtrygghet vid olika situationer föranledde behov stöd.som av
Förslaget föranledde inga lagstiftningsåtgärder.
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Efter kartläggning samordningsfrågor inom det socialpolitiskaen av
bidragssystemet tillsattes den socialpolitiska samordningsutredningen.
Utredningen lämnade 1979år förslag till samordning de olikaett av
stödformerna. Förslaget ledde inte till någon genomgripande reform.mer
Däremot lagstiftades samordning vissa förmåner vid fallom av av
retroaktiva utbetalningar då bl.a. förmåner enligt lagen allmän för-om
säkring, lagen arbetsskadeförsäkring och ersättning enligt lagenom om
arbetslöshetsförsäkring Sammanträffande med varandra. Samordnings-
reglerna behandlades i 1982/83:3 och trädde i kraft 1983.den 1 juliprop.

Fr.o.m. 1976år beslutade riksdagen vid flertal tillfällen komplette-ett om
ring antalet dagpenningklasser och höjning KAS. Exempelvis innebarav av

höjning fr.o.m. den 1 1981april dagpenningklasserna 80blev lägstatten
210och högst kr. KAS-beloppet 75då kr.var

I departementspromemoria Ds A 1981:17 med förslag till ändraten
bidragssystem inom den frivilliga arbetslöshetsförsäkringen föreslogsm.m.
i första hand ytterligare höjning dagpenningklasserna, i andra handen av

differentiering dagpenningen till förmån för långtidsarbetslösa. Ien av
promemorian föreslogs ändrade regler statsbidrag och avstängningom om
från till ersättning.rätt

Höjningen dagpenningklasserna skulle enligt förslaget ske attav genom a-
kassorna tilläts bygga på de statsbidragsberättigade dagpenningamaatt med

påbyggnadsdel statsbidrag. En sådan frivillig påbyggnadsdelutanen
infördes fr.o.m. den 1 juli 1982. Riksdagen beslutade emellertid efter
förslag från den regeringen 1982 bort bestämmelsen redanatt tanya
fr.o.m. den 1 januari 1983. Istället höjdes dagpenningen till 110lägst och

280högst kr och KAS höjdes 100till kr.

Genom riksdagsbeslut fastställdes dagpenningen l 1984den juli tillsenare
lägst 110 och 300högst kr, den 1 juli 1985 till 110lägst 315och högst kr,
den 1 juli 1986 till 130lägst 360och högst kr den 1 1987juli tillsamt

140lägst 400och högst kr. Likaså bestämdes KAS fr.o.m 1986den l juli
120till kr fr.o.m 1den juli 1987 till 140 kr.samt

För minska utgifter genomfördes de i departementspromemorianatt statens
föreslagna ändringarna i statsbidragssystemet fr.o.m. den 1 juli 1982. Före
ändringen bestod statsbidragen till a-kassoma grundbidrag, progressiv-av
bidrag och förvaltningsbidrag. Grundbidragen uppgick i fortsättningenäven
till belopp KAS. Progressivbidragen kom beräknas endastattsamma som
på den del dagpenningen låg inom för visst högsta beloppav som ramen

den bidragsberättigande dagpennningen vid differentie-medsystemet- -
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uppräkningmedochfasta del slopadesring. Progressivbidragets ersattes
varithadeslopades. DettaFörvaltningsbidragetdelen.rörligadenav

progressiv-motverkathade i viss månkonstruktionoch dessrelativt litet,
arbetslöshet.medsärskilt stödja kassorbidragets syfte storatt

stimulera dei syfteersättning ändradesavstängning frånReglerna attom
arbetsförmedlingen underkontakt medupprätthållaförsäkrade ochtaatt

ALF-utredningensfrånprincipernahämtadearbetslöshetstiden. Man
arbetsförmedlingenkontakt medin krav påreglerförslag. I lagen togs om

avstängnings-förlängdesDessutomavstängningstiden skulle löpa.för att
till veckor. En gränsnormalfalletveckor, itiderna med två ytterstasex

arbetslösedenskulle få verkaavstängninghur längefastställdes för omen
denföreslogsavstängningstiden. Dessutominte arbete undersökte att

pågåendearbetslöshet undersjälvförvålladförnyadvidarbetslöse av-
avstängning.ytterligaredrabbasstängningsperiod skulle kunna enav

Ändringarna 1982.1 julifr.o.m. dengenomfördesavstängningsreglernaav
1983 till vadjanuari1dock fr.o.m. denAvstängningstiden förkortades som

20normalfallet dagar.itidigare gällde, dvs.

lagenungdomsgarantin1984 infördes den s.k.1 januariDen omgenom
förskapa arbeteSyftetarbetsgivare.offentligaungdomslag hos attvar

arbetslöshetser-tillmedförde19-åringar. rätt18- Lagenocharbetslösa att
ålder.i dennabeviljades ungdomarregel intesättning KAS ieller

permitteringslönesystemet.lagreglering1985 infördes1 januariDen aven
för arbets-permittering ochlaglig till lön underfickArbetstagarna rätt

permitteringslöneersätt-statlig och avtaladmedinfördesgivarna ett system
tillfälligtill följdpermitteringartillbl.a.ning. Syftet attatt avsevar

arbetslöshetsförsäkringen.belastadeintei verksamhetennedgång

förslag119 vissa1983/842100 12 aviseradesbil.budgetpropositionenI s.
ändringartillarbetslöshetsförsäkringen. Förslagförändringar i reglernaom

50-dagarsregeln,s.k.1983/84:126 gällde bl.a. denochfram ilades prop.
omprövning ocharbetsgivarintyg ochdagar, kravet påersättningsförbjudna

ochersättningstidens längdKAS,beträffandebesluträttelse samtav
kvalifikationsgrunderna.

begränsadprincipersättningsrätten ivilken innebar50-dagarsregeln, att var
i övrigtunderdeltidsarbeteutförderegelbundet50 för dentill dagar som

till1984. stället överlåts1 juli Idenfr.o.m.arbetslös tid, slopades
vidersättningsrättenbegränsningar iutfärdaAMSregeringen och att

ersättnings-begränsningsärskildEfter årdeltidsarbetslöshet. utantre av

89



Historik SOU 1993:52

tiden för deltidsarbetslösa förordnade regeringen begränsning till 150om
dagar, den 150-dagarsregeln.s.k. Denna regel slopades sedermera 1den
maj 1993.

Från arbetsmarknadsutskottet och departementschefen förordades 1983år
flexiblare tillämpning vad gällde kombineradeen personer som en

deltidsanställning med begränsat i företag. Vidare bordeett ettengagemang
registrering företag inte ovillkorligen diskvalificerandeett förav vara er-
sättning. De förordade uppmjukningarna arbetslöshetsbegreppet sågsav

tilllämpningsfrågor, borde kunna lösas inom för detsom som ramen
gällande regelsystemet.

Vid tid förenklades arbetsvillkoret för KAS. Dessutom begränsadessamma
för KAS tiden under vilken överhoppningsbar tid fick räknas till två år.
Begränsningen motiverades bl.a. med det visat sig fåsvårtatt attvara
fram utredning tid låg långt tillbaka.om som

I 1985november förordnades särskild utredare A-kassekommittén fören
göra översyn vissa frågoratt rörande arbetslöshetsförsäkringen. Ien av

delbetänkandet Ds 1987:4A "Arbetslöshetsförsäkringen högsta dagpenn--
ing och finansiering" lämnades förslag hur beslut högsta dagpenn-om om
ing borde fattas, hur finansieringen utgifter för kontantstöd ochstatensav
utbildningsbidrag borde ske hur statsbidragen till a-kassorna bordesamt
utformas. Slutbetänkandet 1987:56SOU "Ekonomiskt stöd till arbetslösa

översyn vissa villkor" lämnades i oktober 1987 innehölloch förslagav-
till ändring försäkringsvillkoren.av

I propositionen 1987/88:l14 lades A-kassekommitténs förslag fram med
vissa avvikelser och justeringar. Propositionen i huvudsaktog upp
frågorna ersättningsnivåer, kompensationsnivåer och ersättningsvillkorom
jämte statsbidrag, finansiering och medlemsavgifter. Arbetsmarknadsutskot-

biträdde huvudpunkterna i regeringenstet reformförslag. Samtidigt
aktualiserades åter frågan allmän arbetslöshetsförsäkring i motioner.om en
Utskottsbetänkandet riksdagen och lagändringarna trädde i kraftantogs av

lden januari 1989.

Ändringarna innebar höjning den högsta dagpenningnivån i arbets-av
löshetsförsäkringen till 425 kr juli 1988den 4 och till 450 kr 2den januari
1989. Vid tidpunkter höjdes 149KAS till 158 ochkr desamma treresp.
nivåerna på utbildningsbidragen vid arbetsmarknadsutbildning och
yrkesinriktad rehabilitering 425,till 255 181och kr 450, 270 191ochresp.
kr. Fr.o.m. 1990år genomfördes den högsta dagpenningen och KAS-att
beloppet nivåerna på utbildningsbidragen årligensamt anpassades till
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löneutvecklingen för arbetare inom egentlig industri. Samma högstavuxna
och lägsta dagpenning inomgällde alla a-kassor. Som lägsta dagpenning
gällde i 3stödbeloppet KAS. Konstruktionen beskrivs i bilaga 2.kap. och

Dagpenningen i arbetslöshetsförsäkringen 1bestämdes fr.0.m. denatt
januari 1989 90%utgå med högst den försäkrades dagsförtjänst. Förav
den hade ålderspension fick kompensationsnivån 65%högstsom vara av
dagsförtjänsten. Från dagpenningen tidigare pensionsav-skulle görassom

Ändringenl/260drag med årspensionen. pensionsreglerna föran-av av
leddes det i vissa fall hade förekommit överkompensation dåattav
tjänstepension kombinerades med arbetslöshetsersättning.

Karensdagarna, funnits försäkringenssedan tillkomst och vidsom som
denna tidpunkt fem under försäkringsår, bort då de ansågsett togsvar
sakna betydelse för den arbetslöses möjligheter bryta arbetslösheten.att
Det ofta inkomstbortfalletsvårt bära och det tedde sig obegripligtattvar

karens tillkom vid ersättningsperiod. Avstängningstidenatt ny en ny
förlängdes med fem ersättningsdagar för frivilligtden giltigutansom
anledning hade lämnat arbete eller skiltshade från arbete påett ettsom
grund otillbörligt uppförande.av

uttryckligEn regel infördes arbetslöshetsersättning inte /fick utgå iattom
samband med studier det inte fanns särskilda skäl. Motiven attom var
arbetslinjen i arbetsmarknadspolitiken krävde de arbetssökandeatt
verkligen oförhindrade och villiga arbete. En arbetssökande måsteatt tavar
också tillgänglig för besök för anställningsintervjuerpå arbetsplatser,vara
och aktiviteter arbetsförmedlingen kallade till. Möjligheten bedrivaattsom
studier med arbetslöshetsersättning skapade också orättvisor olikamellan
studerande.

Statsbidraget till a-kassorna skulle direktbetalas i samband medut
utbetalningen ersättningen till de arbetslösa. Fonderingskravet hosav
kassorna Kostnaderna för försäkringenupphörde. skulle inte längre till
någon del finansieras statsbudgeten arbetsgivaravgifter,över utan genom
den s.k. arbetsmarknadsavgiften medlemsavgifter, finans-s.k.samt genom
ieringsbidrag. Avgiften 35%medlemmarna motsvaradetogs utsom av av
den genomsnittligt utbetalade dagpenningen i kassan år och medlem.per
Varje kassa skulle utjämningsavgiftockså betala för finansiering etten av
utjämningsbidrag.

Arbetsmarknadsavgiften skulle täcka permitteringslöneersättningen.även
Statens kostnader för KAS utbildningsbidragenoch vid arbetsmark-
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nadsutbildning och yrkesinriktad rehabilitering finansierades helt över
anslag på statsbudgeten.

I budgetpropositionen 1988/89:100, 12bil. föreslog regeringen vissa
ändringar i reglerna arbetsvillkor, överhoppningsbar tid och bisyssla.om
Som underlag för ändringarna låg särskilt yttrande sakkunniga i A-ett av
kassekommittén. Riksdagen propositionen och följande lagändringarantog
trädde i kraft l 1989.den juli

Arbetsvillkoret bestämdes till förvärvsarbete skulle utföras under minstatt
75 dagar fördelade på minst fyra månader under ramtiden. Endast dag då

försäkradeden hade arbetat minst timmar fick tillgodoräknas. Dentre
dittills gällande ordningen med fördelning fempå månader kunde skapa
orimliga tröskeleffekter.

Begreppet ha genomgått arbetsmarknadsutbildning eller yrkesinriktadatt
rehabilitering preciserades till utbildningen eller den yrkesinriktadeatt
rehabiliteringen normalt skulle ha fullföljts.

Den tid då förälder hade fått föräldrapenningförmån efteräven det atten
barnet fyllt ficktvå år överhoppas vid fastställande ramtiden i den månav
tiden inte fick tillgodoräknas i arbetsvillkoret. All heltidsutbildning
bestämdes överhoppningsbar för den inte helt nytillträdd påvara som var
arbetsmarknaden. Det krävdes endast utbildningen hade avslutats efteratt
det fyllt 25 år.att personen

De gällande reglerna bisyssla förenklades på så sätt bisysslaattom en
skulle minska ersättningen endast den utvidgades under arbetslöshetenom

hindradeoch den försäkrade från erbjudet lämpligt arbete.att anta

Efter förslag 1990:66i Ds särskild utredare genomfördes revide-av en en
ring de föreningsrättsliga bestämmelser gällde för a-kassorna.av som
Regleringen kassornas verksamhet gjordes oberoende lagstift-av av annan
ning ekonomiska föreningar.om

Dessutom upphävdes vissa bestämmelser i lagen då de ansågs obsoleta,
nämligen a-kassas efterrätt AMS medgivande föreskriva arbets-att att
villkoret skulle uppfyllt endast arbete arbetstagare, AMSvara genom som
möjlighet vid arbetsinskränkning föreskriva antalet dagar underatt att
varje vecka för vilka försäkrad skulle haft tillrätt dagpenningannars
minskas med 15-årskravet för medlemskap, minimigränsen tim-treen, om

förvärvsarbete arbetsdag krav för medlemskapmars samtper som
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bemyndigande Ändringarnameddela verkställighetsföreskrifter.att trädde
i kraft den l januari 1992.

I november 1990 tillkallades särskild utredare, ALFI-utredningen, meden
uppgift utvärdera och förenkla finansieringenatt arbetslöshetsförsäkring-av

1991I maj lade utredningen fram betänkandet SOU 1991:57 "Arbets-en.
löshetsförsäkringen ñnansieringssystemet".-

Som bakgrund låg förslag höja medlemsavgiften,ett vilket ingickattom
inslag i den Överenskommelseett ekonomisk politisksom åtstramningom

träffats mellan regeringen och folkpartiet 1990.våren I 1990som års
kompletteringsproposition hade slagits fast medlemmarnas andelatt av
finansieringen borde Öka från 5 till 10%.

ALFI-utredningen lämnade alternativa förslag komplement tillsom
reglerna utjämningsbidrag till kassor med hög arbetslöshet. Förslagenom
genomfördes dock inte.

Efter förslag i 1991/92:38 genomfördes fr.o.m. den 1 januari 1992prop.
fördubbling finansieringsavgiften till 70 % den under deten löpandeav av

verksamhetsåret genomsnittligt utbetalda dagpenningen i a-kassan.
Ändringen innebar medlemsavgiften höjdes från 37att kr till 52 krca ca
i månaden. Modellen för höjning framtagen ALFI-utredningen. Envar av
aviserad ytterligare höjning fr.o.m. den 1 januari 1993 genomfördes dock
inte.

2.3 Tidigare utredningar

Frågan allmän arbetslöshetsförsäkring har, framgårom en som av
historiken tidigare varit under utredning. Arbetslöshetsförsäkringensovan,
inlemmande i allmän socialförsäkring har också övervägts. Någonen mer
genomgripande förändring kontantstödet vid arbetslöshet har intedockav
genomförts sedan den nuvarande lagen stiftades och KAS infördes 1974.år
Däremot har regelsystemet justerats i vissa avseenden och finansieringen
reformerats. De viktigaste grunddragen i de tidigare utredningsförslagen
sedan de nuvarande lagarnas tillkomst 1974år återges i detta avsnitt.

ALF -utredningen

I juni 1974 tillkallades parlamentarisk utredning för utreda fråganatten om
allmän arbetslöshetsförsäkring ALF-utredningen. I sitt betänkandeen

SOU 1978:45 "Allmän arbetslöshetsförsäkring" konstaterade utredningen
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erhölldet antalhögre änarbetslösa enligt AKUantaletatt somvar
antalungefär detSkillnaden motsvaradevid arbetslöshet.kontant stöd

arbeteinte söktarbetslösai AKU men somangavs somsompersoner
arbetsförmedlingen.offentligadengenom

kvalificeramöjlighet sigborde hautredningenenligtDe attpersoner som
15 timmarminstförvärsarbetadesådanaerhållaför ersättningatt somvar

arbetslösheteninkomstbortfall orsakatvecka, hade samtett varavper
arbetslösai första hand debordearbetslösa. Därutöverofrivilligt varsom

ersättningsberättigade.studier heltidefter på vara

socialförsäkringarövrigamedsamordningUtredningen föreslog inte någon
särskildaföreslogsinnehåll. Däremotmateriellafråga förmånernasi om

socialförsäkring.utgick frånersättningvid fall dåsamordningsregler annan

arbetslöshetsförsäkringenden allmännaalternativ för organisationTre av
länsarbetsnämnderna/deförsäkringskassorna,de allmännaövervägdes:

bordeutredningenEnligtoch a-kassor.försäkringskassomaallmänna
organiseradearbetslöshetskassor,allmännaförsäkringen administreras av

intresseorganisationer.anslutning tilli

underförsäkradföreslogsgrundvillkorförsäkringensBeträffande att somen
arbetsgivare i formfrån sinersättninghade tillarbetslöshet rätt upp-av

dagpen-uppgick till eller överstegpermitteringslönsägnings- eller som
arbetslöshetsersättning.tillningen, inte skulle ha rätt

för uppdragstagare.skulle gällaförsäkringen ävenFöretagarreglerna inom
vissföreslogsarbetslöshet för företagareersättningsbarVad gäller en
vidErsättning skulle kunna utgå ävenersättningsrätten.utvidgning av

i verksam-kortvariga avbrottvid oförutseddatillfällig arbetslöshet utom
skulle behövai rörelsenpersonliga verksamheteni denheten. Avbrottet

inträdaskullearbetslöshetminst månader. Företagarensuppgå till tre anses
arbetsförmedlingenoffentliga60 förflutit han hos denfrån detdagarnär att

hadeupphöra elleri rörelsen skulleverksamhethans personligaanmält att
upphört.

dentidigareliksomerhålla skulleVillkoren för kunna ersättning attatt vara
Vidaresig förvärvsarbete.oförhindradarbetsför och åtaarbetslöse attvar

genomsnittoch itimmar dagtill lägstarbetsutbudet uppgåskulle tre per
15 timmar vecka.minst per
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Utredningen föreslog inte någon ändring i kravet den försäkrade underatt
arbetslösheten skulle anmäld hos den offentliga arbetsförmedlingenvara

beredd inte kunnasamt erhålla lämpligtatt arbete.anta Vadvara men som
skulle lämpligt arbete diskuterades i olika avseenden. Be-anses vara
träffande hinder arbete och få ersättning föreslogsatt ta bestämmelseatt en
infördes i lagen barnomsorg den ofrivilligt arbetslöse förälderom som gav

under arbetslösheten mist sin bamomsorgsplats få förstarättensom att
plats blev ledig efter det föräldern fått erbjudande arbete.attsom ett om

Beträffande arbetsvillkoret uttalade utredningen tillrätten ersättningatt
alltjämt borde ha sin grund i förvärsarbete dokumenteraden genom an-
knytning till arbetsmarknaden och ersättningen borde stå i relation tillatt
omfattningen det förlorade arbetet. För inte missgynna de deltids-attav
arbetande i deras möjligheter erhålla ersättning vid arbetslöshet, föreslogatt
utredningen arbetsvillkoret skulle uppfylltatt försäkrad undervara av som
de tolv månaderna ramtiden arbetatsenaste det antal timmar som

15motsvarade veckor med för honom normal arbetstid. För att ett
förvärvsarbete skulle få tillgodoräknas i arbetsvillkoret skulle normalarbets-
tiden till iuppgå genomsnitt 15 timmar vecka. Tid då den försäkradeper
vårdat åldring eller handikappad föreslogs kunna inräknas kvalifika-som
tionstid. I övrigt skulle med arbete jämställd tid försäkringenutmönstras ur
och arbetsvillkoret således renodlas.

Vad gäller överhoppningsbar tid, dvs. sådan tid förlänger ramtiden,som
föreslog utredningen följande verksamheter skulleatt kunna berättiga till
sådan tid: styrkt sjukdom, värnpliktstjänstgöring, nykterhetsvård på anstalt,
frihetsberövande kriminalvårdenspå område, vård barn intill detegetav
barnet fyller år eller efter den tiden föräldrapenningtre utgår, deltagande
i vuxenutbildning arbete utomlands för internationellasamt organisationer.

Nytillträdande och återinträdande arbetsmarknadenpå skulle ha tillrätt
ersättning sedan de i minst månader efter utbildningentre sökt arbete

arbetsförmedlingen.genom

Ersättningsnivå och formersättningens behandlades. Ersättningen föreslogs
utgå med dagpenning med högst fem dagpenningbelopp vecka.en per
Dagpenningen skulle bestå grundbelopp rörligt tilläggsbeloppett samt ettav
i relation till den inkomst skulle Grundbeloppet,ersättas.som som
motsvarade 1/ 125 basbeloppet, skulle tillkomma nytillträdandeav
arbetslösa.
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med grundbe-dagpenning skulle utgåföreslogsTill heltidsarbetaøzde att
Ettdetta belopp.80 inkomst% den förlorade överstegloppet samt somav

kompenseradesintevilket förlorad inkomst"tak" utöver ut-sattes av
dvs.halv basbeloppet, gränsredningen till sju och gånger somsammaen

sjukförsäkringen och ATP.gällde inom den allmänna

föreslogstill ersättningoch hadeDeltidsarbetartde blev arbetslös rättsom
motsvarade för-grundbeloppetdagpenning med så delstor somav

40 80 %jämtevecka och taletnormalarbetstidenhållandet mellan avper
tidigareförsäkrad medOm arbetslösöverskjutande dagsförtjänsten.den

bordeheltidsarbetetillutvidgade sitt arbetsutbuddeltidsarbete att avse
varitkunna utgå sedan hanmotsvarande helt grundbeloppdagpenning

månader.heltidssökande under tre

långvarigersättningsunderlaget viduppräkningUtredningen föreslog aven
arbetslöshet.

utredningenålderspension noteradeBeträffande förtida attuttag enav
denålderspensioneringen skedde påarbetsinsatsen införnedtrappning av

arbetslöshetsersättning ochinitiativ. samtidigt uttagandeförsäkrades Ett av
före-Ersättningsrätt skulle intedärför inte längre motiveras.pension kunde

förtidapension. Vid halvtförtidaligga för försäkrad gjort helt uttag avsom
arbetsut-arbetsutbud, jämfört medålderspension borde halvtettuttag av

vidföreligga ersättningföre ochunder tidenbudet närmast uttaget, anses
kunna utgå.arbetslöshet i motsvarande mån

heli formförsäkrad uppbarHuvudregeln för det fall tjänstepension aven
ersättning från arbets-65 föreslogsålderspension före års ålder attvara,

pensionsberättigadefall denlöshetsförsäkringen inte skulle utgå. För det
0,8tjänstetidsfaktor på högsttjänstepension meduppbar reducerad en

inkomstbortfalletarbetslöshetsersättning för den delkunna utgåskulle av
tjänstepensionen.inte kunde täcktvid arbetslöshet anses avsom

förlängningoförändrad med tillErsättningsperioden föreslogs rätt avvara
60utförsäkradför år.grundbeloppet överperson

förförekomma endastSäsongbegränsning ersättningsrätten skulle kunnaav
falloch för dettillhörde yrkesgrupp med säsongarbete dåförsäkrad som

icke arbetad tid.slogs pålönen ävenut

behandladerörligheten arbetsmarknadenSom medel underlätta påett att
ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Denutredningen formen ny av
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uøyllnadsersättning och föreslogs utgå med beloppvar en ett motsva-som
rade skillnaden mellan dagpenning jämte tio kronor och dagsförtjänsten i
det arbete till vilket den arbetslöse hänvisades.

Även under avstängningstid vid självförvållad arbetslöshet det enligtvar
utredningen viktigt med kontinuerlig kontakt med arbetsförmedlingen.
Minskning antalet avstängningsdagar vid kontakt förmedlingenmed ochav
regler för inskränkning ersättningsrätten vid avvisande arbets-av av
erbjudande under avstängningstid föreslogs därför.

Försäkringens organisation och administration behandlades. Utredningen
föreslog den allmänna arbetslöshetsförsäkringen skulleatt administreras av
allmänna a-kassor, inrättade i anslutning till intresseorganisationer. De
erkända a-kassorna skulle ombildas till allmänna och bli offentligrättsliga

En kassa främst avsedd för nytillträdande och äterinträdande skulleorgan.
inrättas a-kassornas samorganisation, föreslogs bliav ettsom organ som
kassorna obligatoriskt skulle tillhöra.

En allmän arbetslöshetsförsäkring skulle enligt utredningen komma att
ställa väsentligt ökade krav arbetsförmedlingen.på Förbättringar av
förmedlingsverksamheten föreslogs, bl.a. med obligatorisk uppföljningen

de försäkringsfall tenderade långtidsarbetslöshet.av motsom

Besvärsordningen föreslogs bli densamma för arbetslöshetsförsäkringen
för den allmänna försäkringen.som

Beträffande finansieringen menade utredningen med hänsyn till hur andra-
socialförsäkringar finansierades och till egenavgiftema i den frivilligaatt
försäkringen spelade liten roll de allmänna a-kassorna inte bordeatt-
uppbära avgifter de försäkrade.av

De fonder till vilka medel inom de erkända a-kassorna skulle fåavsatts
överföras till den eller de organisationer bildat kassa. Arbets-som resp.
löshetsfonden skulle komma den allmänna arbetslöshetsförsäkringen till
godo och fortsättningsvisäven förvaltas RFV.av

Socialutredningen

föreslogenSocialutredningen, parlamentarisk utredning tillsatt 1968,år
i sitt slutbetänkande SOU 1977:40 "Socialtjänst och socialförsäkringstil-
lägg" socialförsäkringsbidrag i förstaett handnytt ersättaavsett attsom var

del socialhjälpenstor utbyggnad grundtryggheten.en av genom en av
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deBidraget, socialförsäkringstillägg soft, skulle betalaskallades avsom
bearbet-försäkringskassorna och finansieras Förslagetallmänna staten.av

ades samrådsgrupp inom Socialdepartementet rapportenutav som gaven
1980:1.Ds S

Soft efter ekonomisk behovsprövning till denskulle betalas ut som varen
sjuk arbetsförmåga, till deneller på något hade nedsattsättannat som var

anhörig, tillföräldraledig vårdade barn eller deneller somarmars annan
militärgenomgick vuxenutbildning ellerarbetslös och till denvar som

repetitionsutbildning. positivt remissinstanserTrots från mångagensvar
tillanledning utredningsförslaget inte propositionlämnades med någonav

riksdagen.

Socialpolitiska samordningsutredningen

År 19751972 bidragsutredningentillsattes den socialpolitiska årsom
samordningsfrågor i det socialpolitiskaredovisade kartläggningen av

bidragssystemet 1975:4. Riksdagen hade dessförinnanDs S begärt att en
1975.parlamentarisk utredning skulle tillsättas, vilket skedde Ut-år

redningen, socialpolitiska samordningsutredningen, ladeantog namnetsom
1980 1979:94 "En socialför-i januari fram sitt betänkande SOU allmän

säkring riktlinjer".modell och-

enkla-Utredningen det ekonomiska trygghetssystemet bordeansåg görasatt
målsättning föröverskådligare och enhetligare. Därför behövdesre, en

samordningen inom socialpolitiken. Grunden för borde ävensystemet
behovssituatio-fortsättningsvis till kontantstöd i särskilt angivnarättenvara

till minimigaranti,Utredningen avvisade olika förslag generellner. en
undvikaeftersom i princip skulle bli villkorslöst. villestödet då Man ett

sociali vilket ökade överfördes till inte frånsystem grupper somresurser
i försynpunkt första hand borde erhålla stöd, till nackdel de be-mest

fast ekonomiska i krävdehövande. Därtill slogs de samhälletatt ramarna
bidragsrätten differentierad kundeefter behov så kontantstödetatt attvar

inriktas ändamålsenligtpå sätt.ett

utredningen föreslagen principmodell tillEn samordnad försäkringav en
bestod fyra nämligen inkomstförsäkring, barnstöd, bostadsstödav grenar,

handikappstöd. Inkomstförsäkringen gälldeoch skulle omfatta, såvitt
arbetslöshetsstödet, arbetsmarknadspenning bestående gällandeen av
arbetslöshetsförsäkring, KAS och utbildningsbidrag. skulleEventuellt även
vuxenstudiestödet ingå.
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Samordningsutredningens förslag behandlades l982/83z3.i Departe-prop.
mentschefen ansåg det fanns klart behov samordning de olikaatt ett av av
socialförsäkringsområdena. Vid samordning måste emellertid ytterligareen
utgiftsåtaganden undvikas. Tonvikten borde läggas på göraatt systemet
enklare och överskådligt. Departementschefen förordade inte någonmer
omedelbar reform menade frågan krävde omfattande utrednings-utan att ett
arbete rörande frågorna personkrets, familj etillhörighet, inkomstbegreppom
och administration.

Vad gällde utredningens förslag rörande arbetslöshetsförsäkringens
inlemmande i inkomstförsäkring slog departementschefen fast dettaatten
förutsatte allmän försäkring anknytning till a-kassor och fackligautanen
organisationer. Sådant förslag hade tidigare framlagts ALF-utredningenav

inte lett till lagstiftning, beroende bl.a. på kostnaderna förattmen ansetts
höga. Det ansågs det inte heller i detta läge fanns förutsättningar föratt

inordna arbetslöshetsförsäkringen, KAS, utbildningsbidragetatt och det
särskilda vuxenstudiestödet i allmän socialförsäkring.en

Socialförsäkringsutskottet ansåg det fortsatta utredningsarbetet måsteatt
bedrivas utifrån de utgångspunkter varit grundläggande betydelsesom av
för den svenska socialpolitiken och avvisade den inriktning framtidadenav
socialpolitiken förespråkades i propositionen. Utskottet anslöt sig isom
övrigt till delar propositionen.stora av

Inom området för sammantráfande förmåner vid retroaktiva ersätt-av
ningar genomfördes lagstiftning fr.o.m. 1den juli 1983. Dennaen ny
innebar arbetslöshetsersättningen skulle samordnas med bl.a. sjuk-att
penning och arbetsskadeersättning vid utbetalningar för tid.samma

A-kassekommittén

I 1985november tillkallades särskild utredare för göra översynatt atten en
vissa frågor rörande arbetslöshetsförsäkringen, A-kassekommittén. Iav

betänkandet 1987:4Ds A "Arbetslöshetsförsäkringen högsta dagpenning-
finansiering"och lämnade kommittén förslag hur beslut högsta dag-om om

penning borde fattas, hur finansieringen utgifter för kontantstödstatensav
och utbildningsbidrag borde ske hur statsbidragen till a-kassornasamt
borde utformas. Förslagen till delar lagstiftaren ochantogs stora av en ny
finansieringsordning trädde i kraft den 1 januari 1989. Systemet beskrivs

i 2.1.avsnittovan

Slutbetänkandet SOU 1987:56 "Ekonomiskt stöd till arbetslösa översyn-
vissa villkor" lämnades i oktober 1987 och innehöll diskussioner ochav
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vissa Dessaförsäkringsvillkoren på områden.förslag till ändringar varav
deltidsarbetslöshet,studier, säsongarbete,vidtill ersättningrätten

arbete. Dessutomoch frivilligt slutandetjänstepensionering ett gavsav
ochadministrationendiskuteradesochborttagande karensförslag avom

iändringarföranleddeförslagförsäkringen. Deförkostnaderna som
sammanfattningkortavsnitt 2.1. Här lämnaslagstiftningen beskrivs i aven

betänkandet.övriga delar av

varitarbetslöshetsförsäkringenförregelverketkonstateradeUtredaren att
förändringarbetydandehade1974. Däremotsedan åri oförändratsettstort

tillorsakenvanligastedenbakgrund. Förri arbetslösasdeägt varrum
vanligastedenpersonalinskränkningar. Numeradrifts- ocharbetslöshet var

arbetetidsbegränsatarbetskraftenäldreför denorsaken att ettutom --
arbetslöshetskäl tillkommit sådanaäldreDärtill hade för deupphört.hade

innebördenFörändringarna krävdepension.ochohälsa att avsom
ytterligare.klargiordesförfogande"arbetsmarknadens"stå tillbegreppet

pensionerfrämstandra stödsystemgränsdragningenVidare behövde mot -
studiestöd upprätthållas.och -

arbetslöshetsersättning under längsta60 haftochhade fyllt årDen somsom
dennaarbetsmarknadsskäl. Detförtidspensionfåmöjliga tid kunde varav

turordnings-frånträffa avtaltillsammans med rättenrätt avstegatt omsom
58,3-gjort de s.k.hadeanställningsskyddi lagenreglerna somom

fåskulleäldre intefrån deutgickmöjliga. Manårspensioneringama att
med dessaProblemetarbeten.erbjudandeneller behöva acceptera om nya

arbetsmarknadspolitisktfrämstpensioneringar utredarenansåg ettvara
härvidlag.arbetslöshetsförsäkringenändringföreslog ingenproblem och av

grunderarbetsmarknadsmässigaförtidspension påerhålla togsRätten att
denförsäkring fr.o.mi allmänändring lagenbortsedermera omgenom en

1991.l oktober

sysselsättningenimed variationergällde problemet säsongmässigaVad
fungerade delvistill säsongarbetslösastödetyttrade utredaren ettatt som

påverkaemellertid intebordeoch regioner. Dettatill vissa branscherstöd
relativt lättanämligendelårsarbetslösaersättningsreglerna. Vissa attvar

säsonganställningar.formerandra hadeidentifiera, medan avmer vaga
arbetsmarknadenstillstäkrav pägivetvismästeDäremot attsamma

andra arbetslösa.påsäsongarbetslösaställas påförfogande som
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ALFI-utredningen

1990 fått ii novemberEn enmansutredning, ALFI-utredningen, som
arbetslöshetsför-och förenkla finansieringenuppdrag utvärderaatt av

1991:571991 fram SOU "Arbetslöshets-säkringen, lade i maj betänkandet
fmansieringssystemet". Utredningen redovisade be-försäkringen en-

arbetslöshetsförsäkringen.kostnadsökningen inomskrivning volym- ochav
fmansieringssystemet.Dessutom funktionen detbeskrevs nyaav

i hade fungerat väl.fann utbetalningssjystemetUtredningen stort settatt
udämningsavgiji ochutredningen med utjäm-Vidare fann systemetatt

medlemsavgifternatill betydande utjämningningsbidrag hade lett aven
utjäm-därför syftet medolika Utredningen ansågmellan de kassorna. att

ningsbidragen i hade uppnåtts.stort sett

komplement tillalternativa förslagUtredningen presenterade två som
Alternativ A innebarutjämningsbidraget till kassor hög arbetslöshet.med

syftadevissa förändringarutjämningsbidraget skulle bibehållas medatt som
lika till föregående årstill inte kopplades starktbidraget längreatt

förkostnader flexibelt. särskilt belopp skulle avsättasblev Ettutan mer
utredningen, innebarbidraget. Alternativ förordadesB, attsom av

helt.utjämningsbidraget med höga avgifter slopadestill de små kassorna
dispens överskridamöjlighet för kassa fåI stället skulle öppnas att atten

till beloppden för det fria kapitaletfastställda övre gränsen ettegna upp
dagpenningmotsvarande högsta medlem och år.per

1989egenavgiftens andel statsbidraget årUtredningen konstaterade att av
1990uppgick genomsnitt 7,5% till 7,7% för samtliga kassor.till i och år

administrationenOm till kostnader förhänsyn a-kassornasäven togman
till iförsäkringen uppgick andel kostnadernamedlemmarnasav av

11,9% samtligagenomsnitt för kassor.

År 140:70 11:701990 i genomsnitt kr årbetalade kassamedlemmarna per
35%kr månad i egenavgift. Avgiften, utgjorde denper som av genom-

mellansnittligt utbetalda dagpenningen medlem och år, varieradeper
164:5598:40 8:2O kr månad i Försäkringsanställdas kassa och krkr per

13:70 uppgickmånad kassa. Sammanlagtkr Byggnadsarbetarnasper
500 1990.egenavgiften till omkring milj. kr år

egenavgift fast avgift och andelenMedlemmarnas i stort settvar en
ersättningvarierade därför i förhållande till omfattningen utbetald underav

olika perioder och inte minst mellan olika kassor.
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När arbetslösheten iräknad antal ersättningsdagar medlem och år lågper
omkring sju dagar, vilket fallet 1983 1987,åren uppgick egenandelenvar -
till i genomsnitt 5%. När ersättningsdagarantalet stannade vid omkring
3,5 ersättningsdagar medlem vilket inträffade 1980,och år, lågårper

10%.egenandelen på omkring

I kassor med hög arbetslöshet och därmed också hög utbetald ersättning,
Musikernas kassa, uppgick 1990egenandelen till 1,1%,år endastt.ex.

medan egenandelen i Banktjänstemännens 40%kassa utgjorde närmare av
utbetald ersättning. fördubblingEn egenavgiften 1990 skulle haårav
inneburit banktjänstemännen 80%hade fått betala utbetaldnärmareatt av
ersättning inom sin kassa.egen

Utredningen befarade kraftig höjning medlemsavgifterna kundeatt en av
medföra vissa medlemmar riskmed låg bli arbetslösa frånavstodatt att att
försäkra sig. fackligtFrån håll befarade det skulle bli de lägstattman
avlönade kunde komma begära förbunden. Omutträde mångaattsom ur
valde enbart medlemmar i kassorna eller helt oförsäkradeatt attvara vara
skulle det få konsekvenser i form ökade administrationskostnader förav
kassorna.

2.4 Tillämpade metoder arbetslöshetmätaatt

Arbetslösheten i Sverige har sedan årtionden tillbaka legat nivå,på en som
varit betydligt lägre i flestaän de jämförbara industriländer. har olikaDetta
orsaker. Den fulla sysselsättningen har traditionellt varit högt prioriteratett

imål Sverige. Arbetslinjen har likaså varit vägledande i arbetsmarknads-
politiken och bl.a. medfört den arbetslösheten hållits på iöppnaatt en
internationellt perspektiv låg nivå. Ytterligare till siffrororsak låga överen
den öppna arbetslösheten hänger hurmed arbetslösheten mäts.samman

Arbetslöshet imäts vårt land såväl AMS SCB. AMS förstaimäterav som
hand heltidsarbetslösa arbetssökanden, registereade vid arbetsför-ärsom
medlingarna, saknar arbete och klara placera iär lämpligt arbeteatt ett

vidare åtgärd. Mätningen sker bearbeta AMS registerutan attgenom egna
och den sista dagen i månad. De inte ingår i AMSavser resp grupper som
officiella arbetslöshetstal dels de deltidsarbetslösa,är dels de enligtsom
arbetsförmedlarna antingen bedöms behöva genomgå utbildning eller bli
föremål för åtgärd före placering, eller för vilka åtgärd redanannan en en

beslutadär inte påbörjad.ännu Vidare ingår inte i arbets-men personer
marknadspolitiska åtgärder enligt vad redovisas AMSnärmare nedan. Isom
register arbetssökanden finnsöver olika skäl viss eftersläpning vadav en

faktiskt fått vilkenarbete, eftersläpning bidrar till attavser personer som
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AMS siffra arbetslöshetenöver detta skäl tenderar bli för hög. Deattav
övriga förhållandena verkar emellertid i riktning, d.v.s. demotsattovan
bidrar till underskatta den faktiska arbetslösheten. De arbetslösaatt som
inte registrerade hosär arbetsförmedlingen ingår givetvis inte iheller den
Öppna arbetslöshet redovisas AMS.som av

SCB arbetslöshet i sinamäter regelbundna arbetskraftsundersökningar
AKU, vilka stickprovsundersökningar,är bland slumpmässigt utvalett av

i 16-64åldern år. En arbetslös enligt SCB i principärpersoner en person
kan arbete, vill ha arbete och söker arbete, inteta ett ett ettsom men som

sysselsatt under den k mätveckan. Som sysselsatt räknas denvar s som
arbetat minst timme under veckan. Den normalt uppfattasen som som
arbetslös, haft tillfälligt arbete timmepå under veckan, räknasettmen en
således enligt SCB inte arbetslös. SCBs definition arbetslösa bidrarsom av
till SCBs siffra arbetslösa blir betydligt siffra.över lägre AMS Inteänatt
heller SCB beaktar deltidsarbetslösa, enligt definitionenärpersoner som
ovan.

SCB likaledesmäter regelbundet antalet i arbetskraften. Såvälpersoner
SCB AMS relaterar antalet arbetslösa till antalet i arbets-som personer
kraften. 6%En arbetslöshet på innebär, arbetskraften uppgår tillnär
4.500.000 antalet arbetslösa definitioneröppet med deattpersoner, som-
tillämpas för arbetslösär antalet arbetslösaatt attvem som anse som -

till 270.000uppgår personer.

Personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder räknas inte arbetslösasom av
sig AMS eller SCB. heller ingår de deltar i arbetsmarknadsut-vare som

bildning eller arbetslivsutveckling i SCB:s uppgift antal iom personer
arbetskraften, eftersom de studerande. registerarDäremot bådeanses som
AMS SCBoch antalet i olika åtgärder, vilket bidrar tillpersoner en mer
komplett bild den faktiska arbetslöshetssituationen..av

Inget arbetslöshetsbegreppen direktär användbart för beräknaattav
belastningen på nuvarande arbetslöshetsförsäkring och på försystemet
KAS. Betydande ersättningsberättigade ingårarbetslösa inte igrupper
mätningarna, samtidigt de ingår i mätningarna inte alltid uppfyllersom som
medlems- och arbetsvillkor i försäkringen eller arbetsvillkor i KAS.

Vidare finansieras bl.a. utbildningsbidrag vid arbetsmarknadsutbildning för
a-kasseberättigade från källa arbetslöshetsförsäkringen, medansamma som
dessa inte inräknas i antalet arbetslösa. Det finns således svårigheter att
från tid till och jämföra belastningarnamäta försäkringpå och KAS,annan

också den k arbetsmarknadsfonden.på Bl.a. arbetsmarknadsut-men s
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bildningens omfattning, andelen deltagarna A-kasseberättigadeärav som
och sammansättningen de ersättningsberättigade, påverkar belastningenav
på arbetsmarknadsfonden. Dessa frågor behandlas i tillanslutningnärmare
försäkringens finansiering.

2.5 Arbetslöshetens nivå i långsiktigt perspektivett

figur 2:1Av framgår antalet i arbetskraften 1980sedan ochpersoner
andelen arbetslösa under period enligt SCBs arbetskraftsundersökn-samma
ingar.

Figur 2:1 Arbetskraft och arbetslöshet 1980-92
Arsmedeltal, år16 64-

4600 5

4500

4400

4300 I

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992
Arbetskraft 1000-tal Arbetslöshet, %--

KällatscB

Av figur 2:1 framgår antalet i arbetskraften ökat under helaatt personer
den studerade perioden fram 1990,till för därefter sjunka något.att
Uppgången inleddes i verkligheten 1960-taletredan på förklarasoch i stor
utsträckning kvinnornas ökade arbetskraftsdeltagande. Nedgången efterav
1990 förklaras den allmänt 1990.arbetsmarknaden eftersämre Isettav

1993april uppgick antalet i arbetskraften 4,28till mkr och antaletpersoner
heltidsarbetslösa 329.000öppet till eller 7,7% enligt SCB..personer

Arbetslöshetens sammansättning mellan olika delar landet, olika åldrar,av
olika yrken beskrivs och diskuteras i kapm.m.

För komplett bild situationen arbetsmarknadenpå behöveren mer av
uppgifter den arbetslösheten kompletterasöppna med uppgifterom om
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2:2 visas såvälfiguråtgärder. Iarbetsmarknadspolitiskaiantalet personer
arbetsmarknads-iochliksom arbetslösaantal arbetslösa,öppet personer
i dettaarbetsmarknadspolitiska åtgärderTillpolitiska åtgärder. samman-

Samhall.anställning iellerlönebidraganställning medhang interäknas

åtgärder 1980-92iArbetslösa samt2:2Figur
arbetskraften%Andel i av

Arsmedeltal, år6416 -
arbetshandikappadeåtgärderExkl för

1010
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n 22 j

0om
1992199019881986198419821980

åtgärder, %iArbetslösa samtClArbetslöshet, %E
KSlImSCBIAUS

siffrorutveckling iArbetslöshetsförsäkringens2.6

perspektiv kanlångsiktigt mätasiutvecklingArbetslöshetsförsäkringens ett
i a-kassornamedlemmarantalethurpå olika Ett sätt ärsätt. att ange

i arbets-försäkradeandelenhurtiden. Ettutvecklats över attannat ange
2:3 Antaletnedan.figuruppgifter framgårkraften förändrats. Dessa av

83%3,7 milj eller1992 utgjordevidmedlemmar utgången avcacaav
arbetskraften.

avseendemedocksåutveckling kan mätasarbetslöshetsförsäkringensMen
kan bl.a.i Dettaa-kassorna.ersättningar till medlemmarnautgåendepå
7,7%1993aprilmedlem. Idagarmed antaletbelysas ersatta avvarper

20teoretisktarbetslösa. Dettaimedlemmarna a-kassorna motsvarar ca
medlem och år.ersättningsdagar per
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Figur 2:3 Medlemsantal andelsamt försäkrade
arbetskraften, årsmedeltal 1980-92, årav 16-64
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Figur 2:4 Ersåttningsdagar medlem och statsbidragper
i % försâkringsersättningar 1980-92av
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Ersättningsdagar medlem statsbidrag, %per --
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"Statsbidraget" till försäkringen framgår också figur 2:4. Figuren visarav
den andel försäkringsutgifterna,att bestrids med medlemsavgifterav som
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försäk-Utvecklingenarbetslöshet.stigandemedkraftigt minskathar av
utvecklingför kassornasekonomiska måttoch andrafinansieringringens

5.i bl.a. kapsärskildbehandlas

utvecklingarbetsmarknadsstödets2.7 Det kontanta

vadbetydelse bl.a.begränsadförsäkringeni relation tillKAS har avseren
det hakanDäremotför stödet.kostnaderoch totalaersättningstagareantal

uppfyllerinteellerA-kassatillhörinteför debetydelsestor ensom
a-kassan.ersättning fråntillvillkoren för rätt

olikabeskrivasKAS på sätt.utvecklingenförsäkringen kanlikhetI med av
ersättningtotalersättningsdagarantal2:5 redovisas totaltfigurI samt

ersättningsdagarGenomsnittligt antal1980-92.periodenunder per
55451980-92 varierat mellanperiodenhar underoch år camottagare -

dagar.

utbetaldantal dagar samtErsattFigur 2:5
1980-92ersättning
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3. Nuvarande kontantstöd vid arbetslöshet

3.1 Arbetslöshetsförsäkringen utformning-

3.1.1 Lagreglering principielloch konstruktion

Det kontanta stödet vid arbetslöshet består två delar, den frivilligaav
arbetslöshetsförsäkringen och det kontanta arbetsmarknadsstödet KAS. I
detta avsnitt sammanfattning de regler gäller för tillrättges en av som
ersättning enligt lagen arbetslöshetsförsäkring. KAS behandlas i avsnittom
3.4. En beskrivningnärmare ersättningssystemet i bilagedelen.av ges

Ersättning från arbetslöshetsförsäkringen utgår inkomstrelateradsom en
ersättning från a-kassa och förutsätter medlemskap i kassan. Bestämmel-en

tillrätt ersättning finns i lagen 1973:370 arbetslöshetsför-serna om om
säkring och förordningen 1988:1400 arbetslöshetsförsäkring. AMSom
har bemyndigande utfärda tilllämpningsföreskrifteratt och allmänna råd.

3.1.2 Medlemsvillkor

Arbetslöshetsförsäkringen bygger på medlemskap i a-kassa. Det finnsen
42 a-kassor verksamma inom olika yrkesområden. Kassoma vanligenär
knutna till fackförening eller företagarförening.en en

Den arbetar inom kassans verksamhetsområde har rätt bli medlem.som att
Både anställda och företagare har möjlighet medlem och därmedatt vara
ansluta sig till försäkringen. Den har fyllt 64 år eller arbetar isom
genomsnitt mindre 17 timmarän vecka har inte rätt bli medlem iattper
kassan.

För tillrätt ersättning från försäkringen krävs den sökande har varitatt
medlem i a-kassan under minst tolv månader. För företagare är med-
lemskapskravet 24 månader med undantag för vissa grupper.
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villkor3.1.3 Allmänna

och iarbetsförtillkommer försäkradErsättning vid arbetslöshet ärsom
lämpligterbjudetbereddövrigt oförhindrad arbete, är att antaatt ta ett

offentliga arbetsförmedlingenarbetssökande hos denanmäldarbete, är som
inte tillErsättning denlämpligt arbete. utgåroch inte kan erhålla som
företagare gällerskäl.inte finns särskilda Föri utbildning detdeltar om

tillfälligt.upphörti företaget skall ha änverksamhetendessutom annatatt
3.1.1l.särskilt i avsnittbehandlasFöretagarreglema

avseendeni olikainte definierat i lagen hararbetslöshetBegreppet är men
uppbär löntillämpningsföreskrifter. Denpraxis ochbestämts somgenom

tjänstledig inteuppsägningstid ellerunder äräven somansessom--
ha viss bisyssla.arbetslös kan dockarbetslös. En

dockyrkesförsäkring. HänsynArbetslöshetsförsäkringen inte någonär tas
bedömningeni övrigt vidförutsättningarochtill den försäkrades yrkesvana

skall ocksåAnställningsförhållandenalämpligt.erbjudet arbete ärettav om
arbetsmiljö.kollektivavtalsnivå ochskäliga krav på lönmotsvara

till hemorten.inte får begränsasarbetsutbudetFörsäkringen sådanär att
familjeskäl.bl.a.Undantag kan göras av

skälstudier särskildatid förArbetslöshetsersättning lämnas underkan om
tillfälligtarbetslivsutveckling,tid för ärkan gällafinns. Det t.ex. ensom

anknytning tillden arbetslösesbibehålla och stärkainrättad åtgärd för att
beredddeltid ochbedriver studier på ärförsäkradearbetslivet, eller då den

eller hon får arbete.studierna då hanavbryta ettatt

Arbetsvillkor3.1.4

underförvärvsarbetatden sökande hartill ersättning krävsFör rätt att
skall dagminst fyra månader. Arbetetminst 75 fördelade pådagar per vara

ramtiduppfyllt underArbetsvillkoret skalltimmar.minst tre avenvara
beräkningen arbets-Vidföre arbetslöshetens inträde.tolv månader av

före arbetslöshetenförsäkradetill bisyssla denvillkoret inte hänsyntas som
utfört vid sidan heltidsarbete.varaktigt av
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3.1.5 Med arbete jämställd tid

Arbetsvillkoret kan fyllas med hjälp vissa andra aktiviteter arbete,änav
den försäkrade har utfört under ramtiden. Dessa aktivitet fullföljdärsom

arbetsmarknadsutbildning eller yrkesmässig rehabilitering för vilken statligt
utbildningsbidrag utgått. Dessa aktiviteter jämställs till fullo med arbetad
tid. Om utbildningen eller rehabiliteringen inte fullföljdär betraktas tiden
i stället vid beräkning ramtiden överhoppningsbar tid. Somav som
jämställd tid kan räknas också tid för vård barn och tid för vämplikts-av
tjänstgöring, tillsammans högst två månader. Därtill kommer viss tid för

Äventjänstledighet. tid för arbetslivsutveckling kan jämställas med arbetad
tid.

Om viss aktivitet arbete inteän kan jämställas med arbete vidannan
beräkning arbetsvillkoret, kan i stället under vissa förutsättningarav
reglerna s.k. överhoppningsbar tid tillämpas.om

Överhoppningsbar3.1.6 tid

Arbetsvillkoret skall uppfyllt under den s.k. ramtiden, dvs. periodvara en
tolv månader före arbetslöshetens inträde. Ramtiden kan vid behovav

förlängas den försäkrade under perioden har överhoppningsbar tid.om
Ramtiden kan förlängas bakåt i tiden i princip hur långt helst.som

Överhoppningsbar tid sådan tidär under vilken den försäkrade har varit
förhindrad arbeta på grund styrkt sjukdom, heltidsutbildningatt denav som
försäkrade har avslutat efter fyllda 25 år eller har föregåttssom av
sammanhängande förvärvsarbete på heltid i minst fem månader, nykter-
hetsvård på anstalt, frihetsberövande kriminalvårdenspå område, vård av

barn eller adpoptivbam inte har fyllteget två år och beslut enligtsom
smittskyddslagen eller livsmedelslagen. Detsamma gäller tid då försäkrad
har erhållit föräldrapenningförmån eller varit förhindrad arbeta på grundatt

vämpliktstjänstgöring, arbetsmarknadsutbildning eller yrkesinriktadav
rehabilitering i den mån dessa aktiviteter inte jämställs med arbetad tid.
Även tid för arbetslivsutveckling kan räknas överhoppningsbar.som
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3.1.7 Kompensationsgrad

Ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i form förutgår dagpenningav
högst fem dagar kalendervecka. dagpenning, KAS-Högsta liksomper
belopp/lägsta dagpenning, bestäms regeringen varje utifrån lönestati-årav
stik arbetsmarknaden. Dagpenning i enskilda fallet inompå det lämnas -

för 90%högsta och lägsta dagpenning med den försäkradesramen av-
före 5 1993normalinkomst arbetslösheten. Fr.o.m. den juli skall enligt

80%.beslut riksdagen ersättningsnivån tillsänkasav

65Ersättningsrätten försäkrade tillupphör då den fyller år. Dagpenning
65%dessförinnan ålderspensionuppbär lämnas medperson som av
pensiondagsförstjänsten. Dagpenning fastställts hänsyn tillhar medsom

1/260 årspensionen. Ersättningskall ned med utgår under högstsättas av
300 för varje fullgjorts. försäkraddagar gång arbetsvillkor har För överett
55 450perioden iår stället dagar.är

3.1.8 Beräkningsregler

Vid beräkning dagsförtjänsten beaktas lön och andra ersättningar somav
inkomst tjänst. Vid fall överhoppningsbar tid då detbeskattas som av av

ligger tillbaka i tiden månader,ersättningsgrundande arbetet längre tolvän
inkomsten till avtalsnivå.räknas gällandeupp

i frågaMed dagsförtjänst femtedel den veckoinkomst eller,menas en av
månadsinkomst,försäkrad med mänandslön, tjugotvåendel denom en av

åtnjöt underden försäkrade före arbetslöshetens inträde vanligensom
dags-arbetstid normal för den försäkrade. AMS får medge attsom var

inkomst.förtjänsten beräknas andel medlemmenspå större av

jämförelseErsättningens omfattning under vecka bestämsen genom en
försäkrades undermellan den normalarbetstid och antalet arbetslösa timmar

särskildaför vilken ersättning AMS har utarbetatden vecka söks.
vid förberäkningsregler vid särskilda förhållanden, exempelvis studier samt

lärare och cirkelledare.

3.1.9 Beräkning vid deltidsarbetslöshet

Försäkrad saknar deltidsarbete försäkradarbete och söker samt somsom
har deltidsarbete och heltidsarbete till arbetslöshetsersättningsöker har rätt

regeringenför den arbetslösa tiden beräknad enligt fastställd om-en av
Ävenräkningstabell. vid sjukdom partiellt arbetshinder fastställsoch annat
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den arbetslösa tiden med hjälp omräkningstabellen. Arbetslöshetenav om-
vandlas till antal dagpenningbelopp vecka.ett per

Före 1den maj 1993 gällde den 150-dagarsregeln,s.k. innebar attsom en
försäkrad, regelbundet utförde arbete under den tid han i övrigtsom var
arbetslös, fick ersättning under 150högst dagar. Regeln hade tillkommit

spärr deltidsarbete i kombination medmot arbetslöshetsstödattsom en
kunde för arbetsgivare och arbetstagare långvarigses som en gemensam,
lösning problemet med arbetsbrist. Regeln ledde till arbetstagareav att
inför utsikten helt förlora arbetslöshetsersättningen slutade sittatt deltids-
arbete för kunna erhålla ersättning för heltidsarbetslöshet 300att tillupp
dagar och upphävdes därför.

3.1.10 Regler återbetalningavstängning ochom

Försäkrad skall frånavstängas tillrätt ersättning han eller hon harom
lämnat sitt arbete frivilligt giltig anledning, har skilts från arbetet påutan
grund otillbörligt uppförande, har avvisat erbjudet lämpligt arbete ellerav

uttryckligen ha avvisat sådant arbeteutan ändå sittatt uppträdandegenom
uppenbarligen har vållat anställning inte kommit till stånd. Avstäng-att
ningstiden beräknas i normalfallet 25till ersättningsdagar denom
försäkrade har lämnat arbetet eller skilts från det på angivet och till 20sätt
ersättningsdagar den försäkrade avvisathar arbete eller vållatett attom an-
ställning inte kommit till stånd. I avstängningstiden inräknas bara dagar för
vilka dagpenning skulle ha utgått eller dagar under vilka den försäkrade har
utfört förvärvsarbete. Den totala avstängningstiden får inte överstiga i
normalfallen 56 70 kalenderdagar. Kortare avstängningstider gällerresp.
då det frågaär kortvariga anställningar den försäkrade har lämnatom som
eller avvisat.

För försäkrad skall ha giltiga skäl slutaatt arbete påatt etten anses egen
begäran eller avvisa erbjudet arbete måste starka skäl föreligga. Vadett

kan giltig anledning har kommenterats i avsnitt 3.1.3.som vara

Har någon oriktig uppgift eller underlåtenhet fullgöraattgenom genom
honom eller henne åvilande uppgifts- eller anmälningsskyldighet eller på

orsakatsätt ersättning utgått obehörigen eller med förannat högt beloppatt
eller har någon eljest obehörigen eller förmed högt belopp uppburit
ersättning och har han eller insetthon detta, skall det betalats förutsom
mycket återbetalas, inte i särskilt fall anledning föreligger helt ellerattom
delvis efterge återbetalningsskyldighet.

113



Nuvarande kontantstöd vid arbetslöshet, SOU 1993:52

3.1.11 Företagarnas ställning i försäkringen

För företagare gäller för tillrätt ersättning från arbetslöshetsförsäkringen
den personliga verksamheten iatt rörelsen skall ha upphört änannat

tillfälligt, vilket i praktiken innebär rörelsen skall helt avvecklad.att vara
Företagare har således jämfört med anställda begränsade möjligheter att
erhålla ersättning vid arbetslöshet. De särskilda reglerna för företagare
motiveras försäkringen inte skall kunna inkomstutfyllnadatt utgöra iav
mindre lönsamma företag eller underlätta företag.starten av egna
Familjemedlem arbetar i företaget betraktas också företagare.som som

Särskild praxis finns för den kombinerar deltidsanställning med ettsom en
begränsat i företag och för den driver flera företag.ettengagemang som

AMS har föreskrivit ersättning får tillutgå vissa företagareatt grupper av
vidäven tillfälliga avbrott i verksamheten.

3.1.l2 Samspelet med andra system

Arbetslöshetsförsäkringen har sin givna plats inom kretsen arbets-av
marknadspolitiska åtgärder olika slag. Försäkringen olikasamspelar påav
sätt med dessa åtgärder. Av betydelse också deär andra stödformer som
ligger inom socialförsäkringssystemet och träder in vid andra orsakersom
till ledighet arbetslöshet,än sjukdom.t.ex.

Stödformer kan fungera kvalifikation för erhålla arbets-attsom som
löshetsersättning eller överhoppningsbar tid har redan beskrivits isom
avsnitten 3.1.5 3.1.6.och

Den är arbetslös kan beviljas arbetsmarknadsutbildning och erhållersom
då utbildningsbidrag. Utbildningsbidraget består bl.a. dagpenning,av som
för den är medlem i a-kassa densammaär dagpenningen isom en som

Ävenkassan. Dagpenningen utgår dock alltid med visst lägsta belopp.
under tid för ungdomspraktik utgår utbildningsbidrag.

Beredskapsarbete får anvisas arbetslös fyllt 25 65inte år,en som men som
söker arbete arbetsförmedlingen och inte kan erbjudas lämpligtgenom som
arbete eller arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

Den uppbär arbetslöshetsersättning och riskerar utförsäkras skallsom att
på begäran anvisas arbetsmarknadsutbildning eller beredskaps-etten
arbete,0m det inte finns särskilda skäl det. Den riskerar blimot attsom
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utförsäkrad kan således kvalificera sig för ersättningsperioden ny genom
utbildning eller beredskapsarbete under minst 75 dagar under fyra månader.

Särskilt vuxenstudiestöd och särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa kan
beviljas för studier på grund- och gymnasieskolenivå. Till den ärsom
medlem i a-kassa heltidsstuderandeoch 65%utgår det beloppen av som
skulle ha i utbildningsbidrag.utgått Dessutom studielån tillges upp
utbildningsbidragets nivå.

Bidrag kan rekryteringsstöd, eget-bidrag och för utbildnings-startages som
vikariat.

Om arbetslöshetsersättning inte ellerutgår otillräcklig förär tillförsäkraatt
den enskilde skälig levnadsnivå, kan ansökan socialbidrag hosgörasen om
kommunen. Enligt Socialstyrelsens skälig 116%är levnadsnivånormer av
basbeloppet år skattefritt jämte ersättning för skäliga bostadskostnader.per

Vid permittering kan permitteringslöneersättning till arbetsgivaren förges
del utgivnaden lönen. Arbetslöshetsersättning kan inte utgåen av

samtidigt. Arbetslöshetsersättning kan inte heller utgå då arbetsgivare enligt
lag är skyldig uppsägningslön.att utge

Arbetslöshetsersättning intekan förutgå tid sjukpenning ochsamma som
föräldrapenning. En arbetslöshetsperiod kan avbrytas på grund sjukdomav
och vård barn och perioden förskjuts då framåt i tiden. försäkradesDenav
sjukpenninggrundande inkomst skall under arbetslöshetstiden kvarstå och
får till löneutvecklingen inom försäkradesden yrkesområde.anpassas

3.2 Arbetslöshetsförsäkringen finansiering-

Översikt3.2.1

Ett för finansiering arbetslöshetsförsäkringen infördes dennytt system av
1 1989.januari Detta innebär ersättningar till arbetslösasystem attnya
finansieras sigför och kostnader för administrationen/förvaltningen för
sig.

Ersättningar till arbetslösa finansieras i princip helt med frånmedel den
s.k. arbetsmarknadsfonden, i sin tillförs medel på två Ensätt.tursom
lagstadgad arbetsgivaravgift benämnd arbetsmarknadsavgift, 2,12%f.n.på

underlaget för avgifter, arbetsgivare. Varje a-kassa skalluttasav av av
inflytande medlemsavgifter tillföra fonden s.k. finansieringsavgift,en som

70% den under det löpande verksamhetsåret genomsnittligtmotsvarar av
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utbetalade dagpenningen i a-kassan medlem vid utgången senastper av
förflutet verksamhetsår.

Försäkringens administrationskostnader, vanligen benämnda för-
valtningskostnader, bestrids i sin helhet med medel från medlemsavgifter.
Varje kassa har för utjämningäven administrationskostnademaatt av
mellan kassoma erlägga utjämningsavgift. Tekniskt betalas dennasetten
utjämningsavgift till arbetsmarknadsfonden och den 3%uppgår till denav
gällande högsta dagpenningen medlem vid utgången förflutetsenastper av
verksamhetsår. Inbetalda utjämningsavgifter fördelas mellan kassorna med
totalt belopp erlagts. Regler hur utjämning skall skesett samma som om
meddelas regeringen.av

3.2.2 Arbetsmarknadsavgifter

Arbetsmarknadsavgiften delär den obligatoriska arbetsgivaravgiften.en av
Arbetsmarknadsavgiften, 2,12%,f.n. tillförs arbetsmarknadsfonden. För
1993 kan avgiften beräknas brutto inflyta med 13 miljarder varvidkr,ca
även beaktats avgiften enligt tidigare beslut sänks till 2,08% 1den juliatt
1993. Genom nuvarande regler arbetsgivare avräknaäger rättatt attom
vissa kostnader i samband med utbildningsvikariat, påverkas den uppbuma
avgiftens 1993storlek. För uppskattas därför avgiften efter sådant avdrag
till 12 miljarder kr.ca

I de s.k. egenavgifter fysiska med inkomstuttassom avav personer
näringsverksamhet ingår ingen motsvarighet till arbetsmarknadsavgiften.
Dessa företagare erlägger således ingen avgift till arbetslöshetsförsäkringen
m.fl. ändamål.

Arbetsmarknadsfonden inteskall endast belastas för kostnaderna för
försäkringsersättningar till arbetslösa, även bära kostnader för KAS,utan
för bidrag till permitteringslöneersättning, utbildningsbidrag vid arbets-
marknadsutbildning till de berättigade till ersättning frånär försäk-som
ringen utbildningsbidrag till alla i arbetslivsutveckling.samt
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3.2.3 Finansieringsavgifter

Finansieringsavgifterna erläggs kassamedlemmarna medlems-av genom
avgifter 3.2.1på tidigare angivits isätt I till arbetsmark-motsatsovan.
nadsavgiften intäkten endast till för bestrida förär kostnader för-att
säkringen.

1993För avgifterna till 1,3beräknas uppgå miljarder kr.ca

3.2.4 Utjämningsavgifter

Olika sina-kassor har olika kostnader för förvaltning. Bland faktorer som
förklarar dessa skillnader märks bl.a. olika storlek, olika relativ arbets-
löshet, olika krävande ärendebeslut och olika kostnadseffektivitet.

I syfte spridningen i medlemsavgifter mellan olika kanbegränsa kassoratt
utjämningsbidrag till förvaltningskostnaderna till enskildutgå kassa.en

inte för utjämning till OmMedel behövs återbetalas kassa.som resp.
förhållande inträffar visst utjämningsbidragetår, reduceras såmotsatt ett

utbetalda bidrag inte överstiger influtna avgifter.att

efterI princip fördelas utjämningsbidraget två olika grunder:

haft flerdels bidrag till kassor för föregående år ersätt-utges som-
ningsdagar genomsnittskassan, varvid bidraget hänsyn till avvikelsensän tar
storlek A-bidraget

10.000dels bidrag till med färre medlemmar ochkassor änutges som-
70%dessutom tillhar administrationskostnader uppgår änmer avsom

B-bidraget.gällande högsta dagpenning

1993 23 8För beräknas erhålla bidrag det första slaget ochkassor av
förkassor bidrag slaget. Ekonomiskt A-bidragetdet settav senare svarar

199397% 67 1993.utgivet bidrag skulletotalt på mkr Förca av ca
143inflytande avgifter till uppgick iha behöva uppgått mkr,ca men

67 53%.verkligheten till Reduktion därför skettmkr. har medca ca

19931993 för enligt AMSTrots denna reduktion beräknas A-bidraget
17tillföra och Metallindustriarbetarnas kassor drygtByggnadsarbetarnas

15mkr knappt mkr.resp.
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3.2.5 Arbetsmarknadsfonden

Arbetsmarknadsfonden i verklighetenär konto i Riksgäldskontoret.ett
Kontot är räntebärande f.n.och förenat med kredit.en

Arbetsmarknadsfondens funktion, behållning, behandlas utförligt im.m.
avsnitten 13.3 13.4.och

Utvecklingen fondens saldo from 1988dess 3:4framgår figurstartav av
nedan. Fondens samlade underskott inklusive beräknas 31ränta denper

1993december till 43uppgå mdkr. Ingen hänsyn har då tagits till deca.
och mindrekostnader uppstår förslagde genomförsmer- som om som

föreslagits regeringen i kompletteringspropositionen 1992/93: 150 i aprilav
1993.

3.3 Arbetslöshetsforsäkringen administration-

3.3.1 A-kassor

Administrationen arbetslöshetsförsäkringen handhas 42 a-kassor,av av
vilka formellt föreningarär med de försäkrade medlemmar. Avsett som

38a-kassorna knutna till fackligaär de organisationerna, medan 4 kassor
inriktadeär på olika företagargrupper. Den företagarkassorna,största av

Småföretagarnas a-kassa med 93.000 124.000medlemmar totaltca av ca
i samtliga företagarkassor, har friare och självständig ställningen mer

sin intresseorganisation de fackligtän anknutna kassorna. Degentemot
inteär sällan samlokaliserade med fackligaden organisationen,senare

saknar anställda och samutnyttjar olika slag telefon-t.ex.egna av resurser,
växel. På lokalt plan inteär det ovanligt fackliga funktionärer utföratt
uppgifter för kassa. Uppbörd avgifter till a-kassan sker för deresp. av
fackligt anslutna samtidigt avgiftsuppbördenmed till den fackliga organisa-
tionen.

A-kassorna handhar de uppgifter förkrävs fungerande administra-som en
tion och upprätthåller bl.a. register försäkrade,över de bereder ochett
beslutar i ersättningsärenden, ombesörjer utbetalning, för skatteav-svarar
drag, lämnar inkomstuppgifter och tillhandahåller information till med-
lemmama.

Samarbete förekommer mellan de olika a-kassorna i funktioner,två ADB-
och utbetalning, de harutöver intresseorganisa-systern att en gemensam

tion, den s.k. samorganisationen. ADB-systemet inte iär gemensamt
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meningen samtliga kassor kan kommunicera med varandra on-line,att utan
ide princip utnyttjar datasystem. Registrenatt dock orienteradeärsamma

kassavis.

Samtliga utbetalningar förmåner till försäkrade sker via ett gemensamtav
utbetalningssystem, handhas Spadab. Systemet bygger på bankgirot,som av
inte på postgirot, för distribution betalningarna till de arbetslösa.av

3.3.2 Samspelet mellan arbetsförmedling och a-kassor

Avsikten inte här iär detalj redovisa hur nuvarande administrationatt och
rutiner fungerar. Avsnittet är endast orientering.avsett som en

Ett villkor för ersättning denär arbetslöse är anmäld arbetssökandeatt som
vid arbetsförmedlingen. Normalt skall sådan anmälan ske vid personligt
besök.

Arbetsförmedlingen s.k. kassakort, på vilka förmedlingen styrkerutger att
den arbetslöse anmäldär arbetssökande i föreskriven ordning.som

Om arbetssökande enligt förmedlingens bedömning frivilligt har lämnaten
lämpligt arbete eller avvisar lämpligt erbjudetett arbete, skall förmed-ett

lingen anmäla detta till föra-kassan utredning och beslut.

För tillrätt ersättning arbetslösskall sökande också bifoga arbets-etten
givarintyg, vilket bl.a. framgår omfattningen tidigare arbete samtav av
skälet för anställningen upphört.att

En a-kassa har också medsamspel andra fackligsåsom organisation,organ
försäkringskassa, sociala myndigheter m.fl. alltefter de behov kansom
finnas korrekt reglera sökandes till ersättningrätt vid arbetslöshet.attav

3.3.3 Tillsyn

AMS tillsynsorganär för A-kassorna. Uppgiften utförs vid AMS för-
säkringsenhet. Rollen tillsynsorgan innebär i detta fall bl.a. AMSattsom
utfärdar tillämpningsföreskrifter med stöd lag, förordning och För-av
säkringsöverdomstolens domar. Vidare handhar AMS beräkningar bl.a.av
utjämningsbidrag, ñnansieringsbidrag AMS sammanställer ekonomiskm.m.
information a-kassorna och konxtantstödet vid arbetslöshet. AMS tillserom
även erforderliga medel för utbetalning ersättningaratt tillförs utbe-av
talningssystemet.
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AMS utövar löpande tillsynäven och granskar därvid bl.a. betydandeett
antal beslut i a-kassorna varje fallår. I de besluten enligt AMS felaktigaär
och detta föranlett felaktigt bidrag från arbetsmarknadsfonden, återkrävs
bidraget a-kassa, oberoende kassans möjlighet i sinatt turav resp. av
kunna återfå felaktigt utbetalt belopp.

AMSs försäkringsenhet fyller således såsom tillsynsorgan aktiv irollen
den samlade administrationen.

AMS inteär endast tillsynsorgan, har beslutaäven i över-utan att
klagandeärenden försäkringsersättningrörande i första instans. Handläg-
gningen besvärsärenden sker vid enhet handhar tillsynen.av samma som

Överklagandeordning3.3.4

Beslut a-kassa överklagas hos AMS. Beslut får dock inte överklagasav
innan kassan har sitt beslut.omprövat

Talan AMS beslut i ärende rörande medlems till ersättningmot rätt eller
medlemsskap förs hos Försäkringsöverdomstolen.

3.4 Det kontanta arbetsmarknadsstödet utformning-

3.4.1 Lagreglering och principiell konstruktion

I denna avdelning kortare beskrivning det kontanta arbets-ges en av
marknadsstödet KAS. En utförlig presentation återfinns i bilagedelen.mer

KAS regleras i lagen 1973:371 kontant arbetsmarknadsstöd ochom
förordningen 1976:1067 kontant arbetsmarknadsstöd. AMS har rättom

Ävenmeddela föreskrifter för tillämpningen lagen. Riksförsäkrings-att av
verket har meddela föreskrifter.rätt KAS handhas AMS ochatt av
länsarbetsnämndema medan utbetalning stödet sköts Riksför-av av
säkringsverket försäkringskassoma.och

KAS vid arbetslöshet till den inte försäkradär enligtutges lagensom om
arbetslöshetsförsäkring, den inte uppfyllerännu medlemskapskravetsom
för få arbetslöshetsersättning och till den utförsäkratsatt från tillrättsom
arbetslöshetsersättning 60efter ålder.års

KAS tillkommer den är arbetslös, har fyllt 20 inte 65 år och ärsom men
arbetsför ioch övrigt oförhindrad åta sig arbete för arbetsgivarensatt
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räkning minst timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmartre
i veckan. Dessutom gäller den sökande skall bereddatt att antavara
erbjudet lämpligt arbete, anmäld arbetssökande vid offentligadenvara som
arbetsförmedlingen inteoch kunna erhålla lämpligt arbete. Särregler gäller
för studerande företagare.och

3.4.2 Allmänna villkor och arbetsvillkor

De allmänna villkoren utformadeär villkoren i lagen arbetslöshets-som om
försäkring, 3.1.3.avsnitt Arbetsvillkoret för till KASrätt denär attse
sökande skall ha förvärvsarbetat under minst fem månader under ramtiden

på tolv månader omedelbart före arbetslöshetens inträde. Hänsyn endasttas
till månad under vilken förvärvsarbete har utförts 75minst timmar.

3.4.3 Med arbete jämställd tid

De aktiviteter jämställs med arbetad tid vid beräkningen arbets-som av
villkoret desammaär enligt lagen arbetslöshetsförsäkring,som om se

3.1.5.avsnitt För KAS dessutom tidär under vilken sökanden har vårdat
åldring eller handikappad i sådan utsträckning sökanden varit förhindradatt

stå till arbetsmarknadens förfogande, jämställa med arbetad tid.att att

Överhoppningsbar3.4.4 tid

Reglerna överhoppningsbar tid desamma förär KAS för arbets-om som
löshetsförsäkringen, avsnitt 3.1.6. Den tid inte iräknas ramtidense som
får vad gäller KAS dock inte överstiga innebärtvå år. Detta längre tidatt
tillbaka år från förstaän arbetslösa dagen inte kan påverka tillrättentre
KAS.

3.4.5 Utbildningsvillkor

Den inte uppfyller arbetsvillkoret för till KASrätt kan i ställetsom
kvalificera sig fullgöra utbildningsvillkor. Förutsättningarnaatt ettgenom

följande.är

Den i minst 90 kalenderdagar under ramtid tio månader isom en av
anslutning till han eller hon har avslutat utbildning heltidpåatt som-
omfattar minst läsår och berättigar till studiesocialt stöd tillståttett som -
arbetsmarknadens förfogande arbetssökande den offentligasom genom
arbetsförmedlingen eller förvärvsarbetat, berättigad tillär KAS hautan att
uppfyllt arbetsvillkoret. Vid bestämmande ramtiden räknas inte tid dåav
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sökanden har varit hindrad stå till arbetsmarknadens förfogande påatt
grund sjukdom, vämpliktstjänstgöring, havandeskap eller vårdav egetav
barn eller adoptivbarn inte har fyllt två år.som

Alla slag heltidsutbildning över grundskolenivå omfattat minst ettav som
läsår och berättigat till studiesocialt stöd kan grunda till KAS.rättsom

3.4.6 Kompensationsgrad

KAS i formutgår för dag beräknat belopp, fastställt medettav samma
metod högsta och lägsta dagpenning i arbetslöshetsförsäkringen. KAS-som
beloppet detsammaär lägsta dagpenningen, fr.o.m den 4 1993januarisom
210 kr. Enligt beslut riksdagen skall KAS till 198sänkas from.kr denav
5 juli 1993. KAS utgår med tillbelopp alla tidigareoavsettsamma
inkomst. Reducering beloppet sker vid Sammanträffande vissamedav
pensioner. KAS utgår under 150längst dagar ersättningsperiod. äldreFör
stödtagare gäller längre stödperioder.

3.4.7 Beräkningsregler

För beräkning ersättning skall sökandens normalarbetstid fastställas.av
Normalarbetstiden fastställs i hela timmar. Som normalarbetstid gäller den
tid vederbörande har varit anställd arbeta vecka under deatt tresenasteper
i arbetsvillkoret tillgodoräkningsbara månaderna. Vid varierande arbetstid
finns speciella tillämpningsföreskrifter. Normalarbetstiden skall fast-alltid
ställas till minst 17 och 40 timmar vecka.mest per

På grundval den beräknade normalarbetstiden och den sökandesav
arbetsutbud framräknas arbetslösheten antal stödbelopp vecka.ettsom per
För beräkningen används omräkningstabell fastställd regeringen.en av

Övrigt3.4.8

Vad gäller regler avstängning och återbetalning, företagarnas ställningom
och samspelet med andra hänvisas till motsvarande avsnitt vadsystem
gäller arbetslöshetsförsäkringen, nämligen 3.1.10 3.1.12. Reglerna är-
nämligen likartade i de båda systemen.
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3.5 Det kontanta arbetsmarknadsstödet finansiering-

3.5.1 Arbetsmarknadsavgifter

KAS finansieras medel från den s.k. arbetsmarknadsfonden. Fondenav
tillförs för bl.a. finansiering KAS arbetsmarknadsavgift, ärav en som en
del de lagstadgade arbetsgivaravgiftema. Denna finansiering inteav avser
förvaltningskostnader, dessa bärs AMV RFV ochutan av resp. av
försäkringskassorna särskilda anslag.genom

Arbetsmarknadsavgiften f.n. 2,12%uppgår till underlaget för lagstadg-av
ade avgifter. Utbetalda ersättningar uppgick 1992 till 1.419 mkr.

3.5.2 Arbetsmarknadsfonden

Arbetsmarknadsfondens funktion och ställning behandlas i avsnitt 13.3 och
13.4.

3.6 Det kontanta arbetsmarknadsstödet administration-

3.6.1 Arbetsmarknadsverket försäkringskassornaoch

Ansökan kontant arbetsmarknadsstöd skall formellt inges till denom
länsarbetsnämnd, enligt regeringens förordnande handhar försäkringensom
för visst geografiskt område. Fyra länsarbetsnämnder handläggerett
ärenden KAS, och för sin s.k. KAS-region. Dessa länsarbets-om var en

Älvsborgs,inämnder de Gävleborgs,är Gotlands och Blekinge län.

Utbetalningen kontant arbetsmarknadsstöd handhas den allmänna för-av av
säkringskassan i vilken sökanden inskriven.är
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3.7 Permitteringslönesystemet utformning, finansiering od:-
administration

3.7.1 Lagreglering och principiell konstruktion

Permittering innebär arbetsgivare grund tillfälligpå arbetsbrist,att en av
driftsstöming eller sådan omständighet inte tillhandahåller arbets-annan

något arbete och befriar denne från skyldigheten pånärvaratagaren att
arbetsplatsen.

På många avtalsområden inom SAF/LO-området finns sedan länge rätten
för arbetsgivaren permittera förarbetare längre eller tid.kortareatt
Överenskommelse därom behöver inte ha träffats med dessförin-motparten

Arbetsgivaren alltså ha ensidig permittera.rätt Någraattnan. anses en
regler permittera finns inte i lagstiftningen. Enligt praxisrätten attom
skall, för arbetsgivaren skall ha permittera, löneformenrättatt att vara
sådan lönen i relation till faktisktden arbetade tiden eller tillsättsatt om-
fattningen det arbete faktiskt utförts timlönhar eller ackordslön.av som
Vidare krävs kollektivavtalet eller det faktiska anställningsavtalet haratt
slutits under förutsättningen intearbetaren kan påräkna arbete i störreatt
utsträckning arbetsgivaren sig tillhandahålla.kunna grundän Påanser
härav saknas permitteringsrätt tjänstemannaområdena.på

i permitteringFör stärka arbetstagarens skydd samband medatt genom-
1985.fördes reform lagstiftningen 1den arbetsrättsliga den januarien av

Genom reformen vidhar lagstadgat löneskydd permittering införts.ett
1982:80Enligt 21 § lagen anställningsskydd har arbetstagareom en som

permitteras till fått sinalön arbetstagaren hade behållarätt samma som om
arbetsuppgifter. inte permitteringen följdDetta gäller dock är attom en av

inte till sinarbetet säsongbetonat eller andra skäl sammanhängandeär ärav
natur.

reformen fanns vissa avtal permitteringslön. övrigtFöre på områden Iom
permitteradeden arbetslös och kunde erhålla arbets-attvar anse som

löshetsersättning.

Genom har slutitsavtal eller godkänts central arbetstagarorga-som av en
nisation får 2 § 21 LOenligt lag avvikelser från SAF ochgörassamma

träffat överenskommelse sina förbundhar rekommenderaatt atten om
Ävenpermitteringavtala och permitteringslön. på andra avtalsområdenom
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finns överenskommelser permittering och permitteringslön. Påom
SAF/PTK-området och övriga tjänstemannaområden saknas avtal om
permitteringsrätt.

Arbetsgivaren har möjlighet erhålla visst bidrag tillatt den utbetalda
permitteringslönen, dels från i form permitteringslöneersättningstaten av
PLE, dels från SAF och LO bildad stiftelse, Stiftelsen fören av
kompletterande permitteringslöneersättning. Detta bidrag kallas PLE K.
Den statliga permitteringslöneersättningen regleras i förordningen
1984:1011 permitteringslöneersättning.om

3.7.2 Utformning

Arbetstagaren är under permitteringstiden inte skyldig närvara påatt
arbetsplatsen. Arbetstagaren är emellertid fortsatt anställd och inteär att
betrakta arbetslös han blirnär permitterad. Han skall återgå isom arbete
inom skälig tid efter det den omständighet föranleddeatt permittering-som

har upphört. Han kan inte erhålla arbetslöshetsersättningen under
permitteringstiden. Företagaren själv och hans maka inteär med i systemet.

Permittering kan ske för sammanhängande tid, enstaka dagar eller delen
dagar. Permitteringen kan fortlöpande eller återkommaav i perioder,vara

dvs. intermittent. En form intermittent permittering korttids-ärvara av
vecka. Permittering får bara ske det finns objektivt godtagbara skäl förom
åtgärden. Orsaken till permitteringen skall tillfällig Denart.vara av
vanligaste orsaken arbetsbristär på grund dålig orderingång.av

Arbetsgivaren iär allmänhet skyldig förhandlingar medatt ta denupp
fackliga organisationen före beslut permittering 29 § lagenom om
anställningsskydd jämfört med 11 § lagen medbestämmande i arbets-om
livet.

Arbetsgivaren skyldigär under permitteringen betalaatt permitteringslön
vanligen fastställdär kollektivavtal. En arbetsgivaresom integenom som

bundenär kollektivavtal skall betala permitteringslön enligt det enskildaav
anställningsavtalet. Om denna permitteringslön inte jämförbarär med
permitteringslönen enligt kollektivavtal för verksamhetsområdet, kan arbets-
givaren inte få bidrag.

En förutsättning för arbetsgivaren skall kunna fåatt bidrag för utbetalade
permitteringslöner hanär är ansluten till permitteringslöneersättningsatt -

Detta kan ske på följandesystemet. sätt. De förbundsavtal berördaav
arbetsgivarna är skyldiga betala avgift till SAFatt och LO bildaden av
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ochpermitteringslöneersättning, ärför kompletterandestiftelse, Stiftelsen
förbundenavtal mellanersättningssystemet. Andra äntilldärmed anslutna

tillför anslutninggrundLO godkännasinom SAF och kan systemetsom
arbetsgiv-automatiskt deDärigenom anslutstill stiftelsen.inbetalningoch

bundnaArbetsgivare inteavtal. ärsådanabundnaär avsomavare som
påförutsättning för anslutninganslutning. Enkollektivavtal kan begära

AMF-avseendeförsäkringsavtaltecknatarbetsgivaren hardetta sätt är att
TGL.STP, TFA ochAGB, AGS,försäkringarna

30 medårhögst dagarPermitteringslöneersättningen underlämnas per
l-3,permitteringsdagarnainte förErsättning lämnasvissa karensdagar. nr

varje arbetstagare hosför21-22 kalenderår11-12 underoch ett samma
gällerbyggnadsbranschenväderpermittering inomVidarbetsgivare.

ersättningsperiod, dvs.längrekarensdagar ochfärresärskilda regler med
45 dagar.

PLE.berättigar tillpermitteringsdag375 för varjetill krPLE uppgår som
Vidheltid.ordinarie arbetstid kortare änärminskas dåErsättningen

290PLE kr.byggnadsbranscheninom ärväderpermittering

permitteringslönen.ersättningsberättigandedeni påK bestämsPLE procent
väderpermit-35%. Vid1992 tillfastställd1 julifr.o.m. denPLE K var

för80% detfastställd tillPLE Kbyggnadsbranschentering inom avvar
procenttalet.gällandePLE K

Finansiering3.7.3

arbetsgivarenfinansierasPermitteringslöneersättningssystemet attgenom
arbetsmarknadsavgift enligt lagenformtill iavgifter, delsbetalar staten av

permitterings-kompletterandeförStiftelsentillsocialavgifter, delsom
löneersättning.

arbets-Arbetsmarknadsfonden på sättviafinansierasPLE somsamma
arbetsmarknadsutbild-utbildningsbidrag vidKASlöshetsförsäkringen, samt

ochuppfyller arbets-förrehabilitering demyrkesinriktadning och som
Finansieringenarbetslöshetsförsäkring.i lagenmedlemsvillkoren avom

betalas3.2.5. stiftelsenTilli avsnittbeskrivsArbetsmarknadsfonden
AvgifternaAMF-försäkringarna.föravgifternamedtillsammansavgifterna
beräkningförunderlag0,05% utgörden lönesummaför PLE K är somav

byggnadsindustrin räknasInomför arbetare.premie för TFAföretagetsav
schablonlön.avtaladgrundvalpremien på av en
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3.7.4 Administration

Permitteringslöneersättningarna administreras särskilt bolag, Institutetettav
för utbetalning permitteringslöneersättning IUP. Detta i sinärav tur
administrativt knutet till Arbetsmarknadens Försäkringsaktiebolag AFA.

IUP har rätt besluta i frågor statsbidragatt till permitteringslönom genom
lagen 1984:1009 beslutanderätt för bolag eller juridiskom annan person
med uppgift lämna permitteringslöneersättning.att Bolaget prövar tillrätten
och betalar PLE och PLE K på ansökanut arbetsgivaren. Om ersättningav
vägras, kan beslutet överklagas arbetsgivaren till AMS. Hanteringenav av
det statliga bidraget formär myndighetsutövning, varför reglerna ien av
förvaltningslagen tiden formenoch för överklagandets tillämpas 23om -25 §§ förvaltningslagen. AMS beslut får inte överklagas änannat om
avslagsbeslutet Överklagandeberor på tillämpning konfliktdirektiven.en av
får då ske till Arbetsdomstolen. Om arbetsgivaren tillhör arbets-en
givarorganisation är det denna för italan Arbetsdomstolen.som

3.8 Trygghetssystem inom olika arbetsmarknadsektorer

3.8.1 Olika former trygghetssystemav

Vid sidan de statliga eller statsunderstödda ersättningsformema vidav
arbetslöshet finns förmåner till följd trygghetsavtal mellan arbetsmarkna-av
dens Dessa avtalsförmånerparter. utgår komplement i olika avseendensom
till arbetslöshetsersättningen och KAS. Förmånerna reducerar inte den
ersättning den enskilde erhåller från arbetslöshetsförsäkringen ellersom
KAS.

Trygghetsavtalen innebär framför allt rådgivning och hjälp skall tillatt ges
den arbetslöse för finna sysselsättning. Det kanatt också sigröraen ny om
ekonomiskt stöd vid utbildning, vid företag Omstart eget etc. nyttav
arbete inte erhålls, kan trygghetsavtalen kompensation för inkomstförlustge
utöver vad lämnas från arbetslöshetsförsäkringen.som

3.8.2 Trygghetssystem SAF/LO

På SAF/LO-omtrådet har tecknats avtal rad arbetsmarknadsförsäk-om en
ringar AMF. Bland dessa finns försäkring avgångsbidrag AGB.om
Försäkringsgivare Arbetsmarknadensär Försäkringsaktiebolag AFA.

Anställd förlorar sin anställning kan erhålla AGB-förmåner antingensom
han från sin anställningsagts på grund sådanom driftsmässigupp av
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företags-varaktig personalreduktionföretaget medförförändring i som
regelmässigtarbetstagarenanställd inom sådan bransch därfallet eller är

byggnads-,vanligtvistidsbegränsat arbeteanställs för visst aktuellt
sjöfartsbranscherna och inom deanläggnings-, måleri- och senastesex

branschinomfortsatt arbete sådanberedasinte kunnatmånaderna
A- och B-belopp.Till kan utgåbranschfallet. dessa grupper

har40 ålder ochhar uppnått årsden anställdeA-belopp utgår om
fem innan arbets-årenAGB-år under detillgodoräknats hela senastetre

anställdedenA-beloppinträffade. Alternativt kanlösheten utges om
inträffade,arbetslöshetenAGB-år före det årfullgjort minst sju hela året

35fyllt minst år.tillA-belopp kan utgåvilket innebär att somen person
ellerarbetsgivaretid hosberäknad arbetadAGB-år visstpå sättär samma

bransch.samma

300 kr5.700 kr medmedengångsbelopp och lämnasA-belopp är samtett
varje400 kr för40 54 medårvarje levnadsår årför utöver samtt.o.m.

6255fr.o.m. år.levnadsår år t.o.m.

tillgodorä-40 ålder, haruppnått årsanställde hardenB-belopp utgår om
iarbetslösblivitfem haråren,AGB-år underhelaknats senastetre

tillstårfrån ochfem dennainom årfriställningen ellersamband med
arbetsförmedlingen.anmäla sig tillförfogandearbetsmarknadens attgenom

utbildning vilken kangenomgårtill denB-belopp kan också utgå antassom
till arbete.leda nytt

sammanlagtmed3.000 tredje månad, dockkrmedB-belopp utges var
medytterligare belopp6027.000 fyllt år kankr. För denhögst utgessom

12.000högst kr.sammanlagt

TSLTrygghetsfonden SAF-LOStiftelsenockså bildatSAF och LO har
blirisklöperför arbetarefrämja bl.a. trygghetenuppgift attmed att som

driftsinskränkning,grund bl.a.blivit uppsagda påelleruppsagda av
Bidragverksamhet.företagsrationaliseringellerföretagsnedläggelse ettav

praktik. Kontant-arbetsuppgifter ellerförutbildningförkan t.ex. nyages
stiftelse,från dennainteförtidspensionärerellerstöd till arbetslösa utanges

konstruktiva åtgärder.ochaktiverandefrämjainriktningen är att
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3.8.3 Trygghetssystem SAF/PTK

På tjänstemannasidan finns avtal avgångsersättningar AGEom som
handhas Trygghetsrådet SAF-PTK. Rådets verksamhet bygger påav ett
trygghetsavtal mellan från 1973,år vilket bl.a. innebarparterna att en
trygghetsfond bildades. De grundläggande villkoren är avtalsbundna men

Åtgärderi övrigt kan Trygghetsrådet individuellt stöd.ett ianpassatge
form råd, vägledning, stöd till kan parallelltatt medav starta eget etc. ges
AGE.

De formella kraven för AGE är den anställde är uppsagd på grundatt av
arbetsbrist från företag är anslutet tillett Trygghetsrådet, har varitsom
anställd de fem åren avbrott i företagsenaste eller koncernutan ochsamma
har fyllt 40 år den dag då anställningen upphör. Omsenast den anställde
inte har fem års anställning kan tidäven hos tidigare arbetsgivare räknas

vissa villkor uppfyllda.är Reglerna gäller inte för tjänstemän iom
befattningsskikt högre 2än i den för befattnings-parterna gemensamma
nomenklaturen.

AGE betalas i delbelopp, s.k. och i normalfalletut kommer beloppetrater,
tillsammans med ersättning frånatt, a-kassan, ligga 75%på tidigareca. av

lön under i tid ersättning frånstort a-kassasett utgår. Densamma som som
i sitt tidigare arbete låg under taket för a-kasseersättningen får en
merkompensation jämfört med den låg taket.över Målsättningen är attsom
kompensera 75%med tidigare lön. För varje sjumånadersperiodav
utbetalas dock alltid minimibelopp 1.600 kr.ett om

Utbetalningarna sker på följande Vidsätt. längre arbetslöshet utbetalas rat
belopp motsvarande halvett månadslön, i samband med avgången.en

Rat 1 utgår den friställde fått arbete.oavsett Efter halvaett nyttom a-
kasseperioden 300 dagar utbetalas mindre belopp änrat ettom rat om
vederbörande fortfarande arbetslösär och är anmäld arbetssökande påsom
arbetsförmedlingen. Den är berättigad till kassaersättning 450undersom
dagar erhåller ytterligare Om a-kasseperiod utgår, kanrat. ocksåen en ny
AGE utgå för ytterligare sjumånadersperiod, dvs. vid ersättnings-en en
period 300 dagar för halva tiden.om

Trygghetrådet också bl.a. löneutfyllnad vidutger anställning. Iny
Trygghetsavtalet finns bestämmelseräven förlängd uppsägningstid förom
äldre tjänstemän möjlighet vid övertalighet överenskommasamt att s.k.om
avtalsturlista.
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området3.8.4 Trygghetssystem, statliga

19901 april TrygghetsstiftelsenPå statliga avtalsområdet bildades den när
i kraft.trygghetsavtalet mellan SAV, SACO-S, SF och TCO-S trädde

Stiftelsens förhindra för statsanställda viduppdrag arbetslöshetär att
arbetsbrist och omlokaliseringar. Detta förebyggande insatsersker genom
för fortsatt anställning, till jobb insatser vid arbetslöshet.stöd ochnytt

Trygghetsavtalet ger

anställnings-uppsägningstid; uppsägningstiden enligt lagenförlängd om-
kollektivavtalskydd eller fördubblas,

ledighet lön uppsägningstiden för utbildning eller andramed under-
insatser,

inskolningslönutbildning, hjälpindividuella åtgärder att starta eget,som-
till anställning, medflyttandehjälpvid övergång annan m.m.,

jobb lön ochinkomsttrygghetstillägg till den får med lägrenyttsom-
igen,fått anställning blir arbetslösefterskydd i fem till den ochår som ny

medavgångsersättning till den inte får jobb med, tillsammansnyttsom-
85% a-kassetiden. Ersätt-a-kasseersättningen, månadsinkomsten underav

särskildaförlängas maximalt fem efterningen kan år avgången om
60entledigats fyllt år ochomständigheter föreligger. Den och dåsom

Även särskildpensionsersättning.väljer inte arbete har tillsöka rättnyttatt
55fyllt år.pensionsersättning kan efter a-kassetiden för denutgå som

området3.8.5 Trygghetssystem, kommunala

avgångsförmâner,sidan ingåtts centralt avtalPå den kommunala har ett om
arbetsgivarsidan Landstingsförbundet, SvenskaAGF-KL. Parterna är på

pastoratsförbundSvenska församlings- ochkommunförbundet och kyrkans
arbetstagarsidan Kommunaltjänstemannakartellen, Svenskapåsamt

ochkommunalarbetareförbundet och SACO/SR-K. Mellan kommunerna
iträffatshuvudorganisationer lokalt har därefter överenskommelser

träffatavtalet. Vissa kommuner har ocksåanslutning till det centrala
omfattning.särskilda inför personalinskränkningaravtal störreav

engångsersättning periodiskinnehåller bestämmelser ochAGF-KL omom
vissa efterlevande. Bestämmel-avgångsersättning till arbetstagare eller till
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tillämpas för arbetstagare tillsvidareanställdärserna och för vilkensom
gäller det lokala kollektivavtalet pensioner PA-KL. Arbetstagarenom
skall ha haft anställning i vilken PA-KL gällt under sammanlagt 36minst
kalendermånader. Han skall dessutom ha fyllt 25 år och inte uppnått åldern
för avgångsskyldighet. Uppsägningen skall ha skett till följd sådanav
omorganisation, omlokalisering, varaktig inskränkning eller nedläggning av
verksamhet beslutats arbetsgivaren och arbetslöshet skallsom haav
inträffat till följd uppsägningen. Arbetstagaren skall stå till arbets-av
marknadens förfogande anmälan hos och fortlöpande kontakt medgenom
den offentliga arbetsförmedlingen.

Engångsersättningen förutgör varje helt anställningsår räknat en- -
tredjedel arbetstagarens normala månadsinkomst. Engångsersättningenav
kan uppgå till högst beloppett normalamotsvarar månadsinkom-som sex
ster.

Arbetstagare, tidigare har blivit arbetslös inte blivit berättigad tillsom men
avgångsförmåner på grund han fått anställning hosatt arbets-av annan
givare, har under vissa förutsättningar tillrätt efterskydd då arbetslöshetny
inträffar.

Periodisk avgångsersättning i form egenersättning denmotsvararav
ålderspension, skulle ha enligt PA-KL, arbetstagarenutgetts vidsom om
utgången den månad, varunder anställningen upphört, hadeav uppnått den
pensionsålder eller övre förgränsen den pensioneringsperiod gällde försom
arbetstagarens anställning hos arbetsgivaren. Egenersättningen minskas med
tio intill den tidpunkt då avgångsskyldighetprocent skulle ha inträtt enligt
avtal. Minskning skall dock inte ske arbetstagaren har dels högst 60om
kalendermånader kvar till tidpunkten för avgångsskyldighet, dels en
sammanlagd anställningstid hos arbetsgivaren minst 240 hela kalender-av
månader.

Övriga3.8.6 trygghetssystem

Arbetsgivaralliansen tidigare Statsföretagens Förhandlingsorganisation och
PTK har slutit trygghetsavtal handhas Trygghetsrådet TRS. Avtaletsom av
omfattar alla tjänstemän och arbetsledare i befattningsskiktet 2-8 enligt
organisationernas befattningsnomenklatur, företagetgemensamma om
omfattas Trygghetsavtalet. Dessutom fordras veckoarbetstidenav inteatt
understiger 16 timmar i genomsnitt. Vissa tjänstemän i högre befattningar
vid företagstörre VD är således undantagna.samt
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vissaarbetsbrist kan underpå grundtjänstemanEn sagts avsom upp
40 och hartjänstemännen fyllt årfå AGE.förutsättningar Kraven är att en

Reglerkoncernen.fem i företaget elleranställningstid minst årpå om
tillsammans med vadtjänstemannenfinns. AGE innebärefterskydd att som

hela90% tidigare lön underförkompenserasutgår från a-kassan a-av
månadslön,ersättningsbeloppet,kasseperioden. Första motsvarar ensom

sjuförstatäcka dearbetslöshet och beräknasefter månadsbetalas en
behövsvadEfter månader betalasarbetslöshet.månadernas uttre som

Efter sju månaders arbets-90% tidigare lön.ytterligare för uppnåatt av
haräldre, rättsju månader. Förför kommandelöshet betalas belopp som

förbelopp450 betalas därefterarbetslöshetsersättning i dagar,till ett
sju månader.ytterligare

praktikenåterbetalas. Iinte utbetalade beloppbehöverOm arbete erhålls
blir kompense-arbetslösa tjänstemänflertaletAGE i detta avtalinnebär att

100% tidigare inkomst.rade med än avmer

innehållerPTK ävenArbetsgivaralliansen ochmellanTrygghetsavtalet
för äldre tjänstemän,avtalspensionuppsägningstid,möjlighet till förlängd

till ITP-systemetpremieinbetalningar m.m.

sig tillanslutitvanligen haravtalsområden det såövriga ärPå att parterna
exempelvisgällerDettaangivna trygghetsavtalen.denågot ovanav

Arbetsgivareförening,Tidningarnasarbetsgivarorganisation ochHandelns
sig tillanslutitarbetstagarorganisationerna harmedtillsammanssom

och SAF/PTK.SAF/LOavtatalen mellan

Slutsatser3.8.7

central nivå. Dessahar träffats på15 Trygghetsavtal och dessafinnsDet ca
vissafrämst ochkollektivavtal. Det VD:nomfattas ärallatäcker som av
finnsövrigakollektivavtal. Förinte omfattaschefstjänstemänhögre avsom

trygghetsersättningar.tilllönegräns för rättinte, formellt någon övresett,
40% ersättning vid arbetslöshet.fåravtalenomfattasAv de ca.avsom

kvalifikationskravenuppfyllerde inteutanför grundfaller påResten attav
tillAvgångsersättningar främst dem överarbetad tid.ålder eller gessom

40 år.

för-AGB, ellerförsäkringar,antingenErsättningarna t.ex.utges somsom
förra lämnasfrån stiftelser. Desäkringsliknande ersättningar mer

efterlämnasinträffar medan deförsäkringsfallautomatiskt då ett ensenare
stödinsatser,med andraoch ofta tillsammansindividuell prövningmer
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aktiverandeAGE således karaktärspeciellt för tjänstemän. har änen mer
AGB. riktlinjer för AGE-ersättning skall ochfinns dockDet när utges
stiftelsens praxis förutsätts likformig.alltså vara

törsAvgifterna andel lönesumman ochtill trygghetssystemen tas som en av
0,15% skalltill fond. SAF/LO-området målsättningenFör är tas ut.atten

År 1993 0,05%. bestämt grundut-För SAF/PTK-området ärär ettuttaget
1993 1,07. Arbetsgivaralliansen har0,35%; år ärtag uttaget sammaom

minskas fond-arbetslöshetslägeSAF/PTK. Vid dagens högauttag som
avgiftsuttaget. Ersättningsnivåema harkapitalet höjningaroch övervägs av

också i vissasänkts system.

statliga sidanGenom avgångsersättningarna anställda dende på varasynes
Arbetsgivaralliansens område. Dethögst kompenserade, särskilt de inom

överkompenserade för inkomst-kan inträffa vissa arbetslösa bliratt
âterbetalningspliktigainteförlusten. Därtill kommer beloppen är nyttatt om

arbete erhålls.
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4. Arbetslöshetslöshet frånoch vägar
arbetslöshet

4.1 Vad arbetslöshetär

Den saknar arbete inte alltidär arbetslös enligt de vedertagna definitio-som
arbetslöshetsbegreppet bl.a. SCB använder. finnsDels detner av som

självklart befolkningsgrupper barn, ungdomar och äldre, vilkastora som
inte tillhör de yrkesverksamma 16 64åldersgrupperna år och/eller-
studerar och därför inte heller kan betecknas arbetslösa deävensom om
saknar arbete. Dels förutsätter arbetslöshetsbegreppet kan villochatt man
arbeta. bliFör registrerad arbetslös förutsätts dessutom ak-att attsom man
tivt söker arbete. Utgångspunkten kan alltså beskrivas det frågaärattsom

form ofrivillignågon avsaknad arbete.om av av

SCB:s arbetskraftsundersökningar AKU bygger på uppdelningen av
befolkningen i olika kategorier beroende på sysselsättningssituation.

Figur 4:1 Indelning befolkningen enligt SCB:s arbets-av
kraftsundersökning AKU, 1993;kvartal 1 KällazsCB

Befolkningen 16 64 år-
5.456.000

/I arbetskraften arbetskraftenl
4.296.000 1.160.000

/ e .
Sysselsatta Arbetslösa Velat velat

arbeta arbeta
3.983.000 313.000 185.000 975.000

arbete Tillfälligt frân- Kunde Förhindradarbeta
varande hela latent arbets arbetaatt
mätveckan sökande

3.506.000 477.000 136.000 49.000
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Kravet för tillhöra arbetskraften iatt är har arbete, ellerstort att attman
arbetslösär och aktivt söker arbete. De arbetslösa alltsåutgör delman en

arbetskraften. De kan och vill arbeta, inte finnerav detgrupper som men
meningsfullt söka arbete, inte tillhöraatt arbetskraften.anses

Enligt SCB:s definitioner jämställs i arbetsmarknadsutbildningpersoner
med studerande i övrigt och hänförs till "ej i arbetskraften". Detgruppen
innebär också andra arbetsmarknadspolitiskaatt åtgärder, jämställssom
med arbetsmarknadsutbildningen, främst arbetslivsutveckling och ungdoms-
praktikplatser, definieras studier och i dessa åtgärder inteattsom personer
räknas till arbetskraften.

4.2 Olika former arbetslöshetav

Arbetslösheten kan beskrivas obalans i förhållandet mellansom en
efterfrågan och utbud arbetskraft. Arbetslöshet inteuppstår dock baraav

kvantitativ funktion i det fall utbudet,rent dvs. antaletsom en
arbetssökande, överstiger efterfrågan, dvs. antalet lediga jobb. Det finns
olika alternativa beskrivningar arbetslöshetsbegreppet beroende påav om

lägger tyngdpunkten vid stabiliseringspolitiska eller andra aspekter påman
arbetslösheten företeelse.som

En vanlig metod klassificera arbetslöshet indelningenär i deatt tre
kategorierna friktions-, konjunktur- och strukturarbetslöshet beroende på
vilka faktorer ligger bakom den uppkomna situationen. En formsom av
friktionsarbetslöshet uppstår därför det alltid viss tid hitta rättatt tar att
mellan arbetssökande och lediga platser. En sådan arbetslöshet kantyp av
alltså uppstå iäven situation med lediga platser och arbetssökande meden

kompetensrätt för dessa platser. Arbetsförmedlingens platsförmedlings-
funktion har här viktig uppgift i matcha arbetssökanden och ledigaatten
platser och därigenom nedbringa arbetslöshetstiderna.

Konjunkturarbetslöshet uppkommer när antalet arbetssökande flerär än
antalet lediga platser. I detta fall räcker alltså efterfrågan inte till oavsett

arbetssökande har rätt kompetens för jobbenatt eller inte. Trots
benämningen kan denna arbetslöshet såväl kort- långsiktig.typ av vara som
Inom arbetsmarknadspolitiken kan denna arbetslöshet angripastyp av
framför allt med efterfrågepåverkande åtgärder beredskapsarbeten,som
rekryteringsstöd, ungdomspraktik Strukturarbetslöshet uppstår därförm. m.

de arbetssökande och de lediga platserna inte ihop.att Det kan t.ex.passar
fråga de arbetssökande inte har den kompetensatt krävs ellervara om som

de lediga platserna finns i andra delaratt landet än de arbetssökande.av
Inom arbetsmarknadspolitiken kan denna arbetslöshet mötas medtyp av
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Med detutbudspåverkande åtgärder.såväl matchningsåtgärder senaresom
arbetsmarknadsutbildning yrkesinriktad rehabilitering.ocht.ex.avses

samtidigt.uppträder ofta IntearbetslöshetDe nämndatre typernaovan av
visar tydligt på dettastigande arbetslöshetminst de årenssenaste

arbetsmarknadspolitiken innehåller såvälförhållande, också kräver attsom
utbudspåverkande åtgärder.efterfråge- som

deltid.arbetslös hel- ellerarbetssökande kan påenskildeDen vara
viljaarbetstid, skulleinte fullDeltidsarbetslös den arbetarär men somsom

deltidsarbetslösafunnits arbete.det hade Dearbeta ytterligare timmar om
Såväl i AKU:sredovisas.arbetslöshetstalingår inte i de generella somsom

särskilt.redovisas deltidsarbetslösai AMS statistik de

sammansättningutveckling och4.3 Arbetslöshetens

beaktas detarbetslöshetstaljämförelser måste ävenVid internationella av
Sverigebefolkning. harlandsarbetskraftsdeltagandet blandtotala resp.

arbetslöshetsnivåerhaft mycket lågainternationelltunder lång rad år setten
gällerhögt. Detarbetskraftsdeltagandet legat mycketsamtidigt senaresom

frånarbetskraftsdeltagande ökatrelativakvinnornasärskilt de svenska vars
1990-1960-talet 80% vid börjantill50% mitten övervidöverstrax avav

ikommerövriga nordiska ländernaendast deitalet. Det är stort sett som
det högakvinnorna. Trotsarbetskraftstal försådana höganärheten av

relativtinternationellt ocksåSverigeförtidspensionärer harantalet ettsett
6455mellan år.i äldre åldersgruppernaarbetskraftsdeltagande dehögt -

visar den svenskai olika länderutvecklingenjämförelseEn attav
1992. ha1991 Frånochrelativt kraftigt mellan årenarbetslösheten ökat att

elleri nivå medligger Sverigearbetslöshethaft låg t.o.m.extremt nuen
visat högatid påi sedan långde länder Europaflerahögre än somav

ökningen arbets-kraftigasteabsolutFinland har denarbetslöshetsnivåer. av
genomsnitt på1992. ligger i1991 EG-ländernaochlösheten mellan ennu

ungdomsarbetslöshetstal och10%. Mycket högaomkringarbetslöshet stora
högamedför länderkännetecknandelångtidsarbetslösa ärgrupper

10%omkring och däröver.arbetslöshetsnivåer,

efterkrigstiden framunder helaarbetslösheten har isvenskaDen stort sett
vidarbetskraften. några2% Bara1990 omkringnivåtill legat på aven

3 %. Underarbetslöshetennådde övertillfällen under dessa årenstaka strax
början1983 för isuccessivt fr.o.m.1980-talet arbetslöshetensjönk att av

1990 skedde1%. Undernivå drygt1990 rekordlågpå omnere envara
Arbetslösheten hari arbetsmarknadsläget.försämringmarkantsedan en
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därefter ökat kontinuerligt för i början 1993att förnå svenskaav
förhållanden unika arbetslöshetsnivåer 7%.över

Under inledningen 1993 har såväl antalet öppet arbetslösaav antaletsom
i olika arbetsmarknadspolitiskapersoner åtgärder fortsatt öka. I aprilatt

1993 uppgick arbetslösheten enligt AMS statistik till 329.000 ellerpersoner
7,7% arbetskraften. Antalet i olikaav konjunkturberoendepersoner
arbetsmarknadspolitiska åtgärder uppgick då till 198.000 eller 4,6% av
arbetskraften. Bland åtgärderna dominerar ungdomspraktiken, vilken inu
april omfattade 70.000 ungdomar. Det är ökning med drygtsenare en
50.000 jämfört med situationen i april 1992.personer Antalet i arbets-
marknadsutbildning uppgick i april till 69.000 Antalet i be-personer.
redskapsarbeten låg i kvar på oförändradstort nivå 16.000en om personer.
Den formen arbetslivsutveckling omfattade 31.000nya i aprilca personer
1993. Framför allt ungdomspraktiken och formen arbetslivsutveckling har
den tiden kunnat begränsasenaste ökningen den öppna arbetslösheten.av

Idag har männen högre arbetslöshet kvinnornaän i samtligaen ålders-
Det relativa arbetslöshetstalet för kvinnorgrupper. totalt 1992låg påsett

Figur 4:3 Relativ arbetslöshet i olika kassor
1988-1993
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1980-talet3,8%, 5,7%. till mitten lågjämföras Frammed männensatt av
Därefter lågkvinnornas kontinuerligt något högrearbetslöshet än männens.

arbetslöshetenarbetslöshetsnivåerna relativt lika under några år. När
1990, arbetslöshetkraftigt från det dockbörjade öka männens somvar

för förklarasarbetslöshetstalenökade snabbast. De högre männen attav
mansdominerade områdenhittills drabbatnedgången i sysselsättningen mest

deltidsarbetslösheten och deDen ökandeinom industri- och byggsektorn.
offentliga dock förinom den sektorn talaraviserade neddragningarna att

öka kraftigt.arbetslösheten för kvinnor kan komma att

för de olika arbetslöshets-Studerar relativa arbetslöshetstalendeman
förminst mycket kraftiga uppgångeninte denkassorna, ser man

l990-talet.börjanbyggnadsarbetare under av

eftergymnasialtarbetslösheten bland deSett utbildningsnivåer så hartill
bland övriga utbildningsgrupper. Högstutbildade varit betydligt lägre än

deförgymnasial utbildning. Blandbland dem med endastarbetslöshetenär
arbetslöshetensnivån med längreutbildade sjunkergymnasialt

utbildningstid.

mnanm.
Tabell 4:1

åldersgrupper,Relativ arbetslöshet olika 1988-1992i

åldersgruppProcent arbetskraften iav resp.

Älders- Ãr

988 1989 991 1992 19931 1 990 1grupp
månapril

% % % % % %
9,616-19 3,1 3,1 6,7 13,64,5

20-24 3,4 2,9 3,0 5,8 10,9 16,9
25-54 1,2 4,0 6,91,0 1,1 2,1

3,0 5,055-64 1,6 1.2 2,01,4

Samtliga 1,6 2,7 4,8 7,71,4 1 ,5

varierar kraftigt. Ungdoms-för olika åldersgrupperArbetslöshetsnivåerna
vid konjunkturnedgångarna.alltid drabbas hårdastdeär somgrupperna
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Nyanställningarna minskar och det slår främst de nytillträdandemot
på arbetsmarknaden. Under 1991,grupperna 1992 och inledningen 1993av

har ungdomsarbetslösheten stigit till mycket höga nivåer. De äryngre
också de först förlorar sina anställningar vidsom neddragningar. Under
tredje och fjärde kvartalen 1992 noterades arbetslöshetsnivåer omkring 12

14% för åldersgrupperna 16 19 år 20och 24 år. De äldsta ålders-- - -
mellan 55 64och år har dock förgrupperna närvarande lägre arbets-en

löshet än genomsnittet. Härvid måste dock samtidigt beaktas det betydligt
lägre arbetskraftsdeltagandet för åldersgruppen 60 64 1992år. låg det-
relativa arbetskraftstalet för denna 57%på jämföra 82%med förattgrupp
hela befolkningen i åldrarna 16 64 år. En mycket andelstor av gruppen-
60 64 år har förtidspension och står utanför arbetskraften.-

Studerar förtidspensioneringen i olika åldersgrupperman kan konstateras deratt
högsta andelen förtidspensionärer återfinns just i den äldsta ålders-grupper
mellan 60 64och år. I den återfanns 143.000 degruppen totalca personer av

383.000 i åldrarna 16 64 årca uppbar förtidspensionpersoner eller sjuk-som-
bidrag i december 1992.

Sett till regionala skillnader har skogslänen traditionellt legat på betydligsett
högre arbetslöshetsnivåer övrigaän län. Under de årens kraftiga för-senaste
sämring på arbetsmarknaden har skett viss utjämning arbetslöshetstalen.en av
Storstadslänen har i början 1993 ungefär genomsnittliga arbetslöshetstal.av
Skogslänen, med Norrbottens län det drabbade, har fortfarandemest desom
högsta arbetslöshetsnivåerna. Lägger ihop antalet arbetslösa och antaletman

i olika konjunkturberoende åtgärderpersoner blir skillnaden mellan länen ännu
markant.mer

Figur 4:2 Arbetslösa åtgärder,iresp. personer som
andel arbetskraften, Iänsvis fördelning, april 1993av
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Till de särskilt hårt arbetsmarknadenpåutsatta hör invandraregrupperna
och arbetshandikappade. Utländska medborgare och invandrare med
svenskt medborgarskap har betydligt högre arbetslöshet deän ären som
födda i Sverige. Under andra halvåret 1992 uppgick arbetslösheten i
genomsnitt till 14% för utländska medborgare jämfört 5%med för svenska
medborgare. Naturaliserade svenska medborgares arbetslöshet uppgick till
9% medan arbetslösheten för svenskfödda svenska medborgare uppgick till,
4,7%.

Arbetshandikappade har under såväl hög- lågkonjunkturen storasom
svårigheter få arbete på den reguljära arbetsmarknaden.att Särskilt gäller
detta naturligtvis med svårare funktionshinder.personer

4.4 Arbetslöshetsperioderna

Den genomsnittliga tiden i arbetslöshet från 16drygt veckor 1991 tillsteg
20 1992.veckor Trots den starka expansionen arbetsmarknads-ca av

politiska åtgärder fördubbladesän antalet långtidsarbetslösa, dvs.mer
arbetslösa än månader, 1992.under I genomsnitt 55.000mer sex var
långtidsarbetslösa under 1992. Det femdubbling jämfört med undervar en
1990. Utvecklingen långtidsarbetslösheten 1980-taletunder framgårav av
figur 4:3. Under inledningen 1993 har antalet långtidsarbetslösa ökat förav

i april uppgå till 90.000nästanatt Detta innebär f.n. drygtattpersoner.
25% samtliga arbetslösa långtidsarbetslösa.är 1989Under 1991av var-
motsvarande 16andel 18% samtliga arbetslösa.ca av-

Såväl de internationella de svenska erfarenheterna visar på det ärattsom
mycket svårt bekämpa långtidsarbetslöshet denatt när väl har uppstått.
Efter lågkonjunkturåren i Sverige under början 1980-taletpå andelensteg
långtidsarbetslösa fram till 1985. Först därefter började andelen falla. Det

sedan fem år tillnå relativt lågtog nivå för andelenatt långtids-en
arbetslösa.

Långtidsarbetslösa tenderar bli passiviserade och riskerar siktpå bliatt att
utslagna från arbetsmarknaden. Erfarenheterna visar längre arbets-att
löshetstider försvårar möjligheterna komma tillbaka i arbete. En högatt
andel långtidsarbetslösa innebär också arbetsmarknadens funktions-att
förmåga försämras. De långtidsarbetslösa hamnar vid sidan lönebild-av
ningen på arbetsmarknaden. Långtidsarbetslöshet riskerar för många bliatt
inledningen på negativ karriärutveckling med sjukskrivningsperioder ochen
social utslagning, vilket i sin kan leda till sjukbidrag ochtur senare
förtidspensionering. Det är mycket angeläget arbetslöshetsperiodatt en
alltid kan brytas efter några månader och långtidsarbetslöshetsenast att en
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därmed kan undvikas. Vid utformningen försäkring vill jag medav en ny
dessa utgångspunkter särskilt uppmärksamma försäkringens möjligheter att
motverka och bryta långtidsarbetslöshet. Jag återkommer till i deCeten

avsnitten.senare

4.5 till frånVägar och arbetslöshet

Den vanligaste orsaken till arbetslöshet är åtaget arbete har slutförts.att
Arbetslöshet i samband med driftinskränkningarpersonal- eller är mera
konjunkturberoende. Under den konjunkturnedgångensenaste uppger nu
allt fler blivit arbetslösa på grund förlorat sitt arbeteatt attman av man

personal- driftinskränkningar.eller 1992 36%det degenom var av
arbetslösa den tillorsaken sin arbetslöshet jämföra medattsom uppgav
25% 1991. 1993Under det första kvartalet hade den andelen 40%ökat till

de arbetslösa. De nyinträdande i 1991arbetskraften utgjorde både ochav
1992 5% de arbetslösa. De återinträdande utgjorde 20% deca av ca av
arbetslösa.

Även frånvägarna arbetslösheten varierar. varitFrån ha arbetslösut att
övergår antingen till arbete, och då tillhör de sysselsattaman man av
arbetskraften, eller till dem inte ingår i arbetskraften. Det kansom senare
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bl.a. handla övergår till studier, elleratt erhåller ålders-om attman man
pension, sjukbidrag eller förtidspension. Enligt redovisning, byggeren som
på studie A. Björklund, Institutet för Social Forskning, Stockholmsen av
Universitet "Unemployment in Sweden" 1991, deär vanligaste vägarna

arbetslöshet fyra tillut antalet. Studien beskriver flöden under periodenur
1986 1989 och visar den normalt vanligasteatt vägen arbetslöshetsett ur-
är erhålla arbete och slutaatt söka arbeteett arbetsförmedlingen.genom
Denna svarade för 30%drygt utflödet arbetslöshet. Ca 20%grupp av ur
erhöll temporär anställning eller ofrivilligt deltidsarbete och fortsatteen att
söka arbete arbetsförmedlingen. Ett tredje vanligt lämnasättgenom att

Årenarbetslösheten är gå in i någon arbetsmarknadspolitiskatt åtgärd.
1986 1989 gällde det också 20% dem lämnade arbetslösheten.ca av som-
Slutligen uppskattade i den här redovisade studien kanske 20 25%attman -

dem lämnar arbetslöshet också lämnar arbetskraften. Man framhöllav som
också två vägar arbetslösheten ovanliga.att Den gällde återgångur var ena
till anställning hos sin tidigare arbetsgivare. Den andra gällde tillövergång
olika arbetsmarknadspolitiska för arbetshandikappade. Detprogram senare
konstaterade gällde bara 1% flödet arbetslösheten dessaman trots attav ur

omfattar 2% arbetskraften.program ca av

Några studier flödena på arbetsmarknaden tycks inte föreligga.senare om
Samtidigt torde dagens unikt svåra situation på den svenska arbets-
marknaden kraftigt ha påverkat flödenas storlek och inriktning. Bl.a. det
kraftigt ökade antalet förtidspensionärer och det ökade antaletnya
långtidsarbetslösa tyder detta.på Vi fick 1992under också relativt storen

11.000 utförsäkrades från a-kassorna.grupp om personer som

Enligt min uppfattning detär beklagligt vi har så dålig kännedomatt om
förhållandena på arbetsmarknaden. Det angelägetär vi ökar kunskaper-att

flödena till och från arbetslösheten. Inte minst viktigt detärna om att
studera vägarna från arbetslösheten. Detta gäller såväl de arbetslösa som
går direkt till arbete eller till olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder som
situationen för långtidsarbetslösa, utförsäkrade m.fl. arbetslöshetenav
drabbade grupper.

4.6 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder för arbetslösa

I enlighet med vad tidigare redovisats under 4.2 kan desom
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna indelas i matchnings-, efterfråge-
påverkande och utbudspåverkande åtgärder beroende på vilken typ av
arbetslöshet vill komma åt. Arbetsmarknadspolitiken kan ocksåsom man
beskrivas del den ekonomiska politiken med utgångspunkt frånsom en av

dess traditionella uppgift mildraatt är målkonflikten mellan arbetslöshetatt
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och inflation. Arbetsmarknadspolitiken kan dettagöra påverkaattgenom
arbetsutbudet och utnyttjandet arbetskraften anpassningen påsamtav
arbetsmarknaden.

De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna kan indelasockså i aktiva och
passiva Tillåtgärder. de aktiva räknas platsförmedling, vägledning,
utbildning, yrkesinriktad rehabilitering och sysselsättningsskapande åtgärder
m.fl. Detta åtgärder alla olikaär på aktiverar den arbetslöse ochsättsom
därmed också bryter passiviteten vid arbetslöshet. Till passivade
åtgärderna räknas de olika formerna ekonomiskt arbetslöshetsunderstöd.av

Arbetslinjen i den svenska arbetsmarknadspolitiken innebär aktivaatt
användasåtgärder alltid skall i första hand. Internationellt har Sverigesett

också åren mycket hög andel de arbetsmarknads-satsatgenom en av
politiska medlen aktivapå åtgärder. Under de årens försämradesenaste
arbetsmarknad har dock inriktningen aktivapå åtgärder relativt sett
försvagats.

De aktiva åtgärderna brukar i sin indelas i konjunkturberoende ochtur
övriga åtgärder. Till de konjunkturberoende åtgärderna räknas f.n.
arbetsmarknadsutbildning, utbildningsvikariat, beredskapsarbete, ungdoms-
praktik, avtalade inskolningsplatser, rekryteringsstöd och arbetslivsutveck-
ling. Det alltsåär åtgärder, volymer följer konjunkturutveck-näravars
lingen. Bland de övriga åtgärderna ingår platsförmedling, väglednings-
insatser vid såväl arbetsförmedling AMI och de särskilda syssel-som
sättningsskapande åtgärderna för arbetshandikappade.

konjunkturberoendeDe arbetsmarknadspolitiska åtgärderna har dubbladen
uppgiften förbättrarde båda de arbetssökandes kvalifikationer ochatt
motverkar arbetslöshet. Underöppen de åren har situationen påsenaste
arbetsmarknaden snabbt försämrats och befinner i djuposs nu en
recession med arbetslöshetsnivå, kraftigtmycket överstiger deen som
nivåer funnits 50de Samtidigtåren. har antalet isensatesom personer
konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska åtgärder arbetsmarknads-som
utbildning och ungdomspraktik fått sådan omfattning de knappastatten

marginella inslag iutgör samhällsekonomin eller kan selektivases som
åtgärder.
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Tabell 4:2

Antal i konjunkturberoende åtgärder, april 1993personer

Åtgärd Personer
antaltyp

Arbetsmarknadsutbildning 69300
Utbildningsvikariat 11500
Beredskapsarbete 16400
Ungdomspraktik 70100
Avtalade inskolningsplatser 800
Rekryteringsstöd 6300
Arbetslivsutveckling 31000

Samtliga 205400

1993avser mars

I slutet april 1993 265.000fanns sammanlagt i olikaav ca personer
konjunkturberoende åtgärder. Fördelningen på de olika framgåråtgärderna

tabell 4:2.av

För ytterligare aktivera de arbetssökande har olika jobbsökaraktiviteteratt
jobbsökarklubbar byggts under vissaår. Förutsom m.m. senare grupper

arbetslösa har varit obligatoriska.öppet de För ungdomsgmppen harav
ungdomspraktiken med utbildningsbidrag fått betydande omfattningen
sedan infördes 1 1992.den den juli Ungdomspraktiken, riktar sig tillsom
arbetslösa ungdomar i 24åldern 17 år, innebär ungdomarna efteratt en-
relativt kort arbetslöshetsperiod kan erbjudas praktikplats underen sex
månader. Ungdompraktiken betecknas form arbetsmarknads-som en av
utbildning förlagd till arbetsplatser.

Starta eget-bidrag åtgärd funnits sedan fleraär år och innebär atten som
arbetslösa, företag, får bidrag kassa-startar ett eget ett motsvararsom som
ersättningen under månader. Tanken periodär under den detattsex man

verksamheten skall ha ekonomisk grundtrygghet.tar att starta upp en
1991/92Under budgetåret fick 2.500 eget-bidrag. Detstartaca personer

Åtgärdennågot flerär under de föregåendeän närmast åren. har nyligen
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utvärderats på uppdrag närings- och arbetsmarknadsdepartementen.av
Undersökningen visar företag, med hjälp bidraget,att hadestartatssom av

överlevnadsgrad och omsättning efter år andra företagsamma tre som som
startades 1988.år

Alla arbetslösa har resursskäl under den kraftiga nedgången påav nu
arbetsmarknaden inte kunnat erbjudas meningsfull utbildning, praktiken
eller tillfälligt arbete inom för de arbetsmarknadspolitiskaramen
åtgärderna. Det innebär många arbetslösa därmed riskeratatt hamna iatt
långvarig passiviserande arbetslöshet. Samtidigt uppbär flera dessaav

kassaersättning. Detta innebär från hörnstenarnaettpersoner avsteg en av
i den svenska arbetsmarknadspolitiken, nämligen arbetslinjen.

Ett sätt stärka arbetslinjen det innebäratt ökade kostnader förutan att
arbetsmarknadspolitiken erbjudaär arbetslösa aktiv sysselsättningatt ochen
låta ersättningen under den tid i åtgärdenär densammaman vara som
arbetslöshetsersättningen. En sådan åtgärd införts under 1993år denärsom
s.k. arbetslivsutvecklingen. Genom arbetslivsutveckling kan arbetslösa som
fyllt 18 år utföra vissa uppgifter bibehållenmed ersättning från a-kassa.
Deltagande i arbetslivsutveckling kvalificerar till ersättningsperioden ny
och förlänger den tid det innan arbetslös utförsäkras.tar en

Arbetslivsutvecklingens syfte tillvarataär den arbetslöses vilja tillatt
aktivitet och utveckling och detgöra lättare för dem återgå till detatt
reguljära arbetslivet. Arbetslivsutveckling kan ske hos ideella organisa-
tioner, föreningar, privata och offentliga arbetsgivare m.fl. Arbetsupp-
gifterna skall sådana inte skulle bli utförda.vara som annars

Antalet i arbetslivsutveckling har vuxit snabbt sedan åtgärdenpersoner
infördes den 1 januari 1993. I slutet 1993april 31.000fannsav ca personer
i arbetslivsutveckling.

Inom för arbetslivsutveckling flerakan olika aktiviteter bedrivas. Ettramen
sådant exempel förnyelseföretag,är vilket projektär sker iett som
samverkan mellan arbetsförmedlingen, TCO, M-Gruppen och Eductus. Till
förnyelseföretagen tjänstemän, eller hållerär på bliengageras attsom
arbetslösa. Inledningsvis får de arbetslösa tjänstemännen arbeta med att
utveckla olika affärsidéer. De bedöms livskraftiga fortsätter isom som
företagsform, förnyelseföretag. Till förnyelseföretagen kan andra arbetslösa
tjänstemän När verksamheten pågått tid utvärderas den, ochengageras. en

det finns möjligheter utveckla den till livskraftigt företag kanatt såom ett
företaget köpas dem ingått i företaget eller säljas tillut någonav som
utomstående. Förnyelseföretagen har stab de kan utnyttja ochen som som
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för samordning ekonomisk, juridisk och administrativ hjälp.samtansvarar
Staben ikan sin anlita Den ideltar fömyelseföretag fårtur experter. som

regel bidrag, ersättningen från arbetslöshetskassan.ett motsvararsom som
Fömyelseföretagen drivs i samarbete med arbetsförmedlingen, huvud-men

ligger inte på arbetsförmedlingen M-Gruppenpåansvaret ochutan
Eductus.

Vid sidan arbetsförmedlingen bedriver framför allt de fackligaav
organisationerna olika aktiviteter för arbetslösa. Det handlar främst om
uppsökande, kontaktskapande och aktiverande verksamheter bland de
arbetslösa medlemmarna. Ibland sker det i samarbete med bildnings-t.ex.
förbund. Formerna varierar mellan allt från studiecirklar till caféverk-
samheter. Syftet med verksamheterna denär arbetslöse inte skall lämnasatt

inaktiv.ochensam

4.7 Konsekvenserna för individen och samhället

Arbetslöshetens konsekvenser sammanhänger direkt med arbetets be-stora
tydelse för såväl samhället den enskilde medborgaren. I Sverige,som
jämfört imed det absoluta flertalet andra länder, har arbete traditionellt sett
värderats mycket högt. I detta ligger såväl rättigheter skyldigheter försom
den enskilde. Målsättningen för den ekonomiska politiken har förskjutitsnu
från målet full sysselsättning eller arbete alla tillåt målet långtsåattom

möjligt reducera den nivå på arbetslösheten där priser och löner intesom
Ävenaccelererar. målsättningen alltså ändrats något så kvarstårom nu

mycket värderingarna, förväntningarna och kraven på tillrättenattav
arbete alla skall uppfyllas. Samtidigtåt detta också värderingarrymmer om

och skyldigär arbetsinsats efter förmågagöra ochatt attvar en en
därigenom bidra till den välfärdsutvecklingen. Detta gällergemensamma
inte bara den materiella välfärden också andra värden berikarutan som

igemenskapen samhället. Den starka svenska värderingen arbete kan iav
sig förstärka de negativa konsekvenserna arbetslöshet.antas av

Arbetslöshetens konsekvenser för den enskilde handlar i stort om
ekonomiska, sociala och hälsomässiga effekter.

Ekonomiskt kan konstatera tidslängre arbetslöshet i flestade fallattman en
leder till försämring ekonomin. Detta kan gälla såväl engångs-en av
förluster långsiktig påverkan på den enskildes ekonomi. Detsom en mer

kan uppstå tids arbetslöshet kan försämraattsenare genom en senare
karriärmöjligheter lönenivåer.och
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De sociala effekterna sammanhänger med arbetslöshetens påverkan denpå
enskildes livssituation i dess helhet. För många arbete plattformettger en
och i samhället. Ett arbete kan också ha betydelse för innehåll,status stor
mening och utveckling i tillvaron. På sätt kan arbete oftaettsamma
innebära betydande social gemenskap. Arbetslöshet kan alltså innebäraen

förlust dessa värden tillgodoser grundläggande mänskliga behov.en av som
Dessa värden och behov kan naturligtvis för sig uppnås ochvar
tillfredsställas aktiviteter vid sidan arbetet. Ytterst handlar detgenom av
också den enskildes uppfattning och värdering sin livssituation.om egen av
Härvid spelar säkerligen de allmänna värderingarna och attityden till arbete

viktig roll. Värderingen arbete kan också variera individermellanen av
och För den andra skäl har eller situationutsattgrupper. som av en svag
i samhället kan arbete ha förstörre värde än andra. Detta kan gällaett t.ex.
funktionshindrade och invandrare.

Hälsamässigt finns det samband mellan arbetslöshet och ohälsa. Nedan
4.8under avsnitt redovisas bl.a. aktuell "Arbetslöshetenrapporten om som

folkhälsoproblem "
.

Arbetslöshetens konsekvenser för samhället handlar stabiliserings-om
effekter på ekonomin välfärdsmässiga, finansiella samhällsekono-ochsamt
miska effekter.

Arbetslösheten kan beskrivas effekterna obalans på arbetsmark-som av en
naden och ekonomin. 1980-taletsUnder år med låga arbetslöshetstal ägnade
ekonomerna tid och kraft åt studera diskuteraoch arbetslöshetensatt
stabiliseringseffekter ekonomin.på Härvid behandlades inte primärt de
sociala effekterna arbetslösheten vilken arbetslöshetsnivåutanav snarare

krävdes för hålla inflationen i schack. Arbetslöshetens effekter förattsom
samhället kan dock beskrivas iäven välfárdsförluster,termer av
produktionsbortfall, kompetensförluster Finansiellt innebär arbetslösem.m.
het såväl ökade utgifter minskade inkomster för och kommun.statsom

De statsfinansiella kostnaderna för arbetslös industriarbetare kan påen
årsbasis bedömas ligga i storleksordningen 200.000 kr. Underlag för en
sådan bedömning de statsfinansiella konsekvenserna arbetslöshet harav av
bl.a. tagits fram i utredningsrapport 1991:52DsA "Arbetsmarknad ochen
arbetsmarknadspolitik" från arbetsmarknadsdepartementet 1991. Av

beräkningar framgår industriarbetare, har arbete irapportens att en som
fem månader och är arbetslös i sju månader, kostar 78.000 kr istaten ca
direkta utgifter i form kontantstöd. Detta gällde i det fall iav personen
fråga har till ersättning frånrätt a-kassa. Till denna utgift kommer även
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tillkommit hade haftbortfall intäkter, skulle ha staten om personenav som
bortfall intäkter beräknadesunder hela året. Dettaheltidsarbeteett av

37.000 minskade statliga intäkter frånutgjordestill ochuppgå avca
Alternativ-arbetsgivaravgifter.punktskatter lagstadgadevaruskatter, samt
115.000till omkring krför beräknades härvid alltså totaltkostnaden staten

750 för arbetslös industriarbetare medeller kr dag enenperca
159.000 motsvarandeindustriarbetarlön på kr år. På sättgenomsnittlig per

får ersättning i formför industriarbetareberäknades kostnaden avsomen
arbetslöshetstiden. fallersättning under I dessaKAS ingen allseller

48.00073.000 kr,altemativkostnad till krberäknades statens resp. caca
300500 kr dag.eller kr perca resp.

statsfmansiella konsekvensernaredovisade beräkningen deDen avovan
arbetslöshet. Samhälls-samhällsekonomiska effekternabeaktar inte de av

kostnader för ökatproduktionsbortfallbeaktas såvälekonomiskt måste som
Ä sidansin grund i arbetslösheten.sjukvårdsutnyttjande har enam.m. som

arbetslöshetinte utförs på grundproduktiondenutgör enavsom
välfärd i formi form utebliven någonsamhällsekonomisk kostnad avav

Å vårdkonsumtionsidan innebär högreandrareala t.ex. enenresurser.
forsk-ekonomiskasvenskasamhällets reala Denförbrukning resurser.av

arbetslöshetensåthittills knappast någotningen har ägnat utrymme
effekter.samhällsekonomiska

ohälsa4.8 Arbetslöshet och

ifråninte baraarbetsmarknadspolitiken utgårArbetslinjen i den svenska
Arbetetsamhället.för enskilde ochekonomiska betydelse denarbetets

olikahandlar på sättpositiva värden. Dettillskrivs rad andraockså omen
samhället.delaktighet i Utövermänniskors livskvalitet och att vara en

grundläggandearbetet tillgodoseförsörjningen kanför materiellagrund den
i tillvaron.utveckling och meninggemenskap,mänskliga behov av

enskildeför denvärdeutgångspunkter arbetetsgrundläggandeDessa om
leda tillarbetslöshet kanviktig förklaring tillkan också attses som en

forskningsinsatsernaklassiskadesamband redanohälsa. Detta är omsom
forskningfrån sinutgångspunktverkningar visade på. Medarbetslöshetens

utveckladeösterrikiskt samhällei1930-talet arbetslöshetenunder ettom
psykologiskaochsociologiskateori arbetslöshetensMarie Jahoda omen

socialaenskildedenarbeteteffekter. teori bygger påJahodas att ger
aktivi-personligsamhällsstatus ochkollektiva mål,tidsstruktur,kontakter,

funktioner ochdessaenskilde ocksåarbetslöshet förlorar denVidtet.
negativa konsekvenser uppstår.
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Marie Jahodas forskning, rad andra aktuellaresamt internationella ochen
nationella forskningsinsatser, ligger till grund för aktuell rapporten om
"Arbetslösheten folkhälsoproblem" Folkhälsogruppens seriesom 17,nr
1993 presenterad den s.k. Folkhälsogruppen vid socialdepartementet.av
Rapporten, presenterades i 1993, visarsom mars sammantaget att
arbetslösheten är allvarligt hot hälsaett och välbefinnande.mot I rapporten
beaktar härvid det faktum, sjukdom i sig ocksåman att kan orsakvara en
till har svårt fåatt arbete ochatt arbetslöshetenman iatt större
utsträckning drabbar dem också andra skäl har högre risk blisom av att
sjuka. Trots detta kvarstår alltså klara samband mellan arbetslöshet och
ohälsa. Enligt kan bl.a. ångestrapporten och depressioner, ökadoro,
alkohol- och tobakskonsumtion, förhöjt blodtryck,stress, olika kroppsliga
och psykiska sjukdomar, ökat sjukvårdsutnyttjande och förhöjd dödlighet

troliga effekter arbetslöshet.ses som av

En försämrad ekonomi, nästan alltid blir följden långvarigsom av en
arbetslöshet, innebär normalt sänkt levnadsstandard och för framtiden.oro
Detta innebär i flera avseenden riskstörre för ohälsa. Vidare visaren
Folkhälsogruppens den psykiskarapport, och socialaatt påfrestning som
arbetslösheten innebär kan medföra hamnar i sociala miljöer,att man t.ex.
ungdomsgäng, Ökar risken för missbruk. Vidare kan arbetslöshetsom
påverka hälsobeteendet, alltså sådant människan gör och harsom som
uppenbar betydelse för hälsan. Studier visar särskilt på risken för
alkoholmissbruk och ökad rökning hos arbetslösa ungdomar. Alkohol-
missbruket gäller i första hand pojkar.

Enligt Folkhälsogruppens visar många studierrapport entydigt på samband
mellan arbetslöshet och försämrad psykisk hälsa. En rad olikaen
forskningsresultat, bl.a. hos våra nordiska grannländer, visar att
arbetslöshet kan leda till Ävenpsykiska besvär, ångest och depressioner.

nedsatt psykisk hälsa minskar chansernaom arbete, så är sambandetatt
betydligt starkare i riktning bristmotsatt på arbete leder tillatt psykiska
besvär. När det gäller kroppsliga besvär och sjukdomar finns det delen
studier visar på samband främst mellan arbetslöshetsom och olika
psykosomatiska sjukdomar och tarmkatarrer Men ävensom mag- m.m.
hjärt-, kärlsjukdomar tycks öka vid arbetslöshet.

Såväl läkemedelskonsumtion sjukvårdsutnyttjande högreär bland desom
Ävenarbetslösa. hänsyn till dennatar sjukareäratt deom man ängrupp

icke arbetslösa, och således har behovstörre medicinett sjukvård,ochav
har högre utnyttjande förväntat.ett än rapportengruppen redovisas också
flera studier visar det finns tydligtatt samband mellanett arbetslöshetsom
och dödlighet. Risken för dödsfall 1,5är till 2 gånger högre hos arbetslösa.
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Detta framförgäller allt dödsfall olycksfall, våldsam död ochgenom
självmord. Studier visar risken för självmordsförsökäven kraftigtäratt
förhöjd hos de arbetslösa. Enligt skotsk studie har arbetslösa 10 gångeren
högre risk registreras inom sjukvården för självmordsförsök ickeänatt ett
arbetslösa.

Arbetslösheten leder inte effekterbara till negativa för den arbetslöse själv
för familj.dennes Enligtäven Folkhälsogruppens finns flerautan rapport

studier visar risk för misshandel,på ökad skilsmässor it.ex.som m.m.
dessa familjer.

Sammantaget konstateras i Folkhälsogruppens den svenskarapport att
forskningen arbetslöshetens ohälsoeffekter varit ganska blygsam.om
Förklaringen ligger säkerligen i arbetslösheten tidigare under långatt en
rad år internationelltlegat mycket lågt, i perspektiv. delarJagsett ett
därför också betoning uniktdagens höga arbetslöshet börrapportens attav
bli föremål för fördjupade studier i syfte vidga vår kunskap då det gälleratt
sambandet mellan arbetslösheten folkhälsan.och

4.9 Behov ökad kunskap forskningbl.a.av genom

Den arbetslivsforskningensvenska har hittills till mycket del varitstor
inriktad olikapå belysa aspekter arbete, arbetsmiljö och arbetslivetpåatt
i vid mening. Däremot har arbetslöshetens effekter i betydligt mindre
utsträckning varit i för forskningens intresse. förklaringEn ärcentrum
naturligtvis den under många år höga svenska sysselsättningen och låga
arbetslösheten. drastisktDen ökade arbetslösheten i Sverige har tydligtnu
förstärkt behovet forskningsinsatser omkring arbetslöshetens effekter förav
såväl den enskilde. situationensamhället Den nuvarande också påsom ger

helt tidigare möjligheter till empiriska studier iän olikasättett annat
former. Behovet forskning arbetslöshetens konsekvenser har påav om

tid bl.a. uppmärksammats Arbetsmiljöfonden och AMS.senare av

Genom utredningens arbete jag det finnshar kunnat konstatera ocksåatt
behov utveckla för följametoderna och arbetslöshetensmätaatt attav
utveckling i syfte arbetslöshetensöka kunskapen struktur. Härvidatt om
behövs bl.a. bättre redovisning flödena till frånoch arbetslösheten.en av
Denna kunskap behövs inte minst för kunna bedöma behovet olikaatt av
arbetsmarknadspolitiska för utvärderingen effektivi-åtgärder, ocksåmen av

i olika åtgärder.teten

Forskningen effekter siktearbetslöshetens måste på såväl samhälls-taom
ekonomin individnivån. makroekonomiska nivånPå den krävssom
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fördjupade kunskaper sambanden mellan den ekonomiska politiken ochom
arbetsmarknadens funktionssätt. På individnivån behövs ökade kunskaper

arbetslöshetens effekter för olika handikappade, ungdomarom grupper som
m.fl. Samtidigt behöver vi få bättre kunskaper långtidsarbetslösas,om
utförsäkrades m.fl. situation.

Den tidens utveckling på arbetsmarknadensenaste har ställt krav pånya ar-
betsmarknadspolitiken och andra politikområden. Inom arbetsmarknadspoli-
tiken har åtgärder introducerats, bl.a. innebär de arbetslösa fårnya attsom
praktik på arbetsplatserna. Kostnadsproblemenute inom företag och
myndigheter har lett till produktivitetsutvecklingen varitatt mycket kraftig
de åren och omvandlingensenaste arbetslivet har varit kraftig.av
Utvecklingen har bl.a. lett till debuten på arbetsmarknadenatt sker senare.
Inriktningen på de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna ocksåär sådan att
arbetslösa oftare avbrott i singör ersättningsperiod. Alla dessa förändringar
innebär behovet forskning vad skeratt och vilka konsekvenserav om som
det får för enskilda, arbetsplatser och samhället har ökat kraftigt

De medel finns till förfogande för arbetsmarknadspolitiska studier ärsom
f.n. mycket begränsade. Enligt min uppfattning är det angeläget att
forskningen kring arbetslöshetens och arbetsmarknadspolitikens konse-
kvenser och påverkan på arbetslivet förstärks väsentligt redan kommande
budgetår för erfarenheter skall kunna vinnas denatt pågående utveck-av
lingen.

Forskning arbetslöshetens orsaker till sinär mångvetenskaplig.naturom
Den sker i ellerstörre mindre omfattning, främst i områden som
nationalekonomi, sociologi, socialmedicin, socialpsykologi och beteende-
vetenskap. Tvärvetenskapliga projekt dock inteär så vanliga. En väg att
finansiera forskningsbehovet 1/4 promille anslagen till olikaattvore av
arbetsmarknadspolitiska åtgärder tillavsätts FoU. Eftersom forskningen

handlar arbetslivet kanytterst det lämpligt medlen kanom attvara
administreras Arbetsmiljöfonden AMFO. Ett särskilt programområdeav
bör bildas för detta forskningsområde inom fonden. Fondens instruktion
bör också ändras till innefatta denna forskning.att typ av

Sammantaget vill jag alltså framhålla vi behöver ökade kunskaperatt om
såväl arbetslöshetens struktur dess effekter. Utöver den ekonomiskasom
forskningen krävs härvid också bred tvärvetenskaplig forskning meden
utgångspunkt från Sociologiska, socialmedicinska m.fl. aspekter på
arbetslöshetens effekter. Inom den ekonomiska forskningen bör också de
samhällsekonomiska aspekterna på arbetslösheten Ökad uppmärk-ges
samhet.
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nivå, 7,7%De samlade kostnaderna för arbetslöshet på nuvarande öppeten
1993, olika möjligheterarbetslösa i april storleksmässigt betydandesåär att

mänskligamåste tillvaratas för bättre hushålla med deatt resurserna.
bidragaForskning och utveckling arbetslösheten bör kunna verksammtom

till angripas.ökade insikter hur i framtiden skallproblemenom
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5. Effekter vidnuvarande skydd arbetslöshetav

5.1 Effekter måltermerkonsekvenser i-

Effekterna kontantstödet vid skall i principarbetslöshet uttryckas iav
målen för Först då går det bedöma mål-termer systemet. attsamma som

uppfyllelsen. Ofta emellertid i direktuttrycks inte målen mätbara termer,
varför utfallet inte heller kan jämföras med målen. För bedömning av
effekterna måste då målen uttryckas i möjliggör jämförelse.termer som en

Även målen i sig inte skulle kontroversiella, oftade otillräckligtärom vara
preciserade för kunna i mätbara Därmed kommeromsättasatt termer.
målen faktiskt relativt fritt tolkas den utvärderaratt systemet.av som
Målen vidare sällan heltäckande och ibland målen indirektär anges genom

tydligt markera vad inte skall uppnås.att som

En bedömning effekterna kontantstöd vidnuvarande arbetslöshetav av
lämnar många bedömningar till den skall utvärdera stödet. finnsDetsom
också viss risk sådana aspekter mätbara uppmärksammas iäratten som
högre grad kan berättigat jämfört med väl viktiga,än såsom vara men
svårmätbara effekter. fortsatta framställningenDen skall läsas med
beaktande detta.av

5.2 Täckningsgrad

5.2.1 Olika täckningsgrader

Ett grundläggande syfte med nuvarande för kontantstöd vidsystem
arbetslöshet lämna ersättning till i principär alla drabbasatt som av
arbetslöshet och har fast anknytning till arbetsmarknaden.som en
Ambitionen olika i försäkringen försäkringenär och i KAS, där också
kräver uppoffring enskilde i medlemsavgiftden form skall haatten av av
erlagts till kassa.resp.
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I vilken utsträckning olika arbetslösa i realiteten åtnjuter skydd genom
försäkring och KAS såledesär viktig aspekt på hur nuvarande systemen
fungerar. Detta kallas här för täckningsgrad. Samma begrepp kan också
användas för hur andel de ingåratt i arbetskraftenstorange av som som
omfattas försäkringsskydd vid arbetslöshet.ettav

Oavsett vilket begrepp används, kräver detta ingående värdenattsom
definieras. Dessa begrepp är arbetslös, försäkrad och arbetskraft.

Antalet i arbetskraften definieras SCB i bl.a. de s.k. arbets-personer av
kraftsundersökningarna AKU. Arbetskraften är de i ålderna 16 64 år,-

är sysselsatta eller arbetslösa.är Arbetslösa i principär desom som som
saknar arbete, kan och vill ha arbete.ettmen som

Försäkrade iär detta sammanhang de omfattas försäkring motsom av en
inkomstförlust vid arbetslöshet. Försäkrad behöver således inte betyda att
individen varit medlem i kassan så länge ersättning kan utgå, eller iatt
övrigt uppfyller de villkor ställs för faktiskt kunna erhålla ersätt-attsom
ning.

AMS mäter och publicerar månatligen den öppna arbetslösheten. Dessa
mätningar grundar sig på totalbearbetning AMS sökandestatistik ochen av

registrerade förhållanden den sista i varje månad. När AMSavser attanger
arbetslösheten 5% betyderär det andelen heltidsarbetslösa,att som
omedelbart bedöms kunna erbjudet och lämpligt arbete, tilluppgårta ett
5% det arbetskraftstal SCB Deltidsarbetslösa ingår inte. Detav som anger.

inte hellergör de bedöms i behov utbildning eller t.ex.som vara av
arbetsprövning före placering. Vidare ingår inga sökanden denen som per
sista i månaden deltar i arbetsmarknadsutbildning, arbetslivsutveckling eller
andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder. De någon anledning intesom av
funnit anledning anmäla sig arbetssökande vid arbetsförmedlingen,att som

är arbetslösa, ingår givetvis inte. Det mått AMS tillämpar förmen attsom
arbetslöshetens storlek därförär inte särskilt användbart förange att t.ex.
belastningarna försäkringpå eller på KAS.ange

SCB mäter månatligen arbetslöshetens omfattning AKU, ärgenom som
urvalsundersökningar. Vid dessa mätningar under mätvecka, denären
arbetslös saknar arbete, vill och kan arbete, sökt arbete ochta ettsom som
inte arbetat under mätveckan. Den således arbetat timme räknassom en
inte arbetslös.som

På framgårsätt i anslutning till olika kalkyler angående kostnadernasenare
för arbetslöshetsförsäkringen, beskriver sig AMS eller SCBsvare
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redovisade arbetslöshet belastningen på försäkringen. Andelen ersätt-
ningsberättigade arbetskraften avviker från den andelav redovisassom som
öppet arbetslösa, beroende på många ersättningsberättigadeatt inte inräknas
i den redovisade arbetslösheten. Men också därför vissa arbetslösa inteatt
är berättigade till försäkringsersättning.

I detta betänkande används olika begrepp för täckningsgrad iatt denange
nuvarande försäkringen och i det samlade arbetslöshetsskyddet, dvs.
försäkring och KAS tillsammans. Först redovisas andelen arbetskraftenav

försäkrade.är Detta betyder intesom alla försäkradeäratt faktisktsom
också är ersättningsberättigade vid arbetslöshet. Om inte medlemsvillkor,
arbetsvillkor, är uppfyllda, har försäkrad intem.m. rätt till ersättning.en

5.2.2 Försäkrade andel arbetskraftensom av

Antalet medlemmar i a-kassorna har successivt ökat varje år i snabbare takt
Årän arbetskraften utvecklats. 1974 65% arbetskraften på totaltvar av ca

4,0 miljoner försäkrade.personer

Figur 5:1 medlemsantal andelsamt försäkrade 1980-92
Nsmedeltal år16-64,3,8 35

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992
E Medlemmar, milj Försåkrade, % arbetskraften-I- av

Kina-Jun

Sedan början 1980-talet har andelen legat något 80%under för 1992av att,stiga till 83 % Då antalet försäkrade 3,7 miljoner total arbetskraftvar av en.
4.5på miljoner Utan försäkringsskydd stod således 750.000personer. ca

1576 13-0555
A
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dockskallförsäkringsskyddsaknadeTillarbetskraften. dei sompersoner
vidförsäkrade,ochmedlemmarhänföras deockså ensommenvarsom

ersättning. Dennatillberättigadeskulleintearbetslösheteventuell vara
säkerhetrimligmedinte gåtttiden och harvarierarstorlek över attgrupps

fastställa.

försäkradeandelenmedlemsantal ocha-kassornasUtvecklingen avav
5:1.figur1980 framgårsedanarbetskraften av

arbetsmarknads-inkl.utbildning,ideltarinte dearbetskraften ingårI som
sjunkeråtgärder,iarbetslösaantalbetydandemedtiderutbildning. I ett

tillhörutbildningenideltarOm dearbetskraften.iantal ensompersoner
arbetskraftenförsäkrade iandelenblieffektenkommera-kassa, attatt

utbildningskaraktär,i åtgärderdeltaarbetslösaSkulle allaöverskattas. av
därförfinns100%. Detöverstigaförsäkradeandelensåledesskulle

försäkradeandelenbedömningförsiktig vidanledning avatt avvara
arbetsmarknadsutbildning.i bl.a.medi tiderarbetskraften stora grupper

ersättninghelt utanarbetslösaAndel5:2Figur
1980-92KASmedendasteller

enhetenUAMS,Källa: -
60

50

40

1992199019881986198419821980
KASmedellerersättningUtanersättningHelt utan -

deltardeinkludera äveneffekttekniska ärbelysa denna attEtt sätt somatt
ii antalarbetskraften,iinräknasintenormaltåtgärder, personeri men

i såtäckningsgraden1992 sjunkerförhållandenapåarbetskraften. Beräknat
83%.för79% i ställettillfall ca
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5.2.3 Andelen arbetslösa med ersättning från a-kassa frånresp.
KAS

AMS följer löpande utvecklingen andelen arbetslösa med försäk-av
ringsersättning KAS. Av tabell 5:1 och figur 5:2 framgårresp. utveck-
lingen sedan 1980.

Tabell 5:1

Andel arbetslösa med ersättning från a-kassa,
från KAS och helt ersättning 1980-92utan
Källa: AMS, U-enheten

Ãr Andel

med med utan
a-kassa KAS ersättning

% % %
1980 46,1 15,6 38,3
1981 47,9 14,8 37,4
1982 49,7 14,4 35,8
1983 51,4 15,0 33,5
1984 57,7 11,5 30,8
1985 60,9 9,3 29,8
1986 63,2 7,9 29,0
1987 66,5 7,6 26,0
1988 68,9 6,9 24,2
1989 66,5 6,9 26,5
1990 62,8 8,3 28,9
1991 62,3 12,0 25,7
1992 66,8 12,2 21,0

Andelen försäkrade de registrerade arbetslösa har ökat varje årav under
perioden 1980 År1989 för sedan sjunka 1990 1991.att 1992 ökade- -
andelen igen till 66,8% de arbetslösa. Andelen KAS-berättigade harav
under perioden 1980 1989 stadigt minskat varje år för sedan ökaatt-
fr.0.m. 1990.
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sjunkitstatistik,AMSenligtersättning har,helt saknararbetslösaDe som
arbetslösa1992. Antalet21 %26% 1991 och198040% tillfrån närmare

endastantalet53.000, medantilluppskattades1992ersättning somutan ca
antaletsaknasUppgift31.000 arbetslösa.tilluppgickKASuppbar omca

arbetslössiganmälaintevaltersättningsrätt,arbetslösa att somutan som
arbetsförmedlingen.hos

registreradeKAS-berättigadeochförsäkradeAndelen5.2.4 av
ålder ochefter kön,fördeladeAMSenligtarbetslösa -

utbildning

andelendetsammaintearbetskraften ärandelFörsäkrade avsomavsom
förhållandetfaktiskaförsäkringsskydd. Dettäcksarbetslösade ettavsom

register överAMSbearbetastuderatshararbetslösade attför genom
har rättarbetssökandedenframgårregistrensökanden. Avarbetslösa om

vidskyddekonomisktsaknarheltKAS ellertilla-kasseersättning,till
arbetslöshet.

dagensistaarbetslösa dendearbetslösa ärstuderadeDen varsomgruppen
novemberaugustiunder1991decemberjanuarimånad undervarje resp. --

Bearbetning harberäknats.månadssnitthartotaluppgiftema1992. Från
utbildning.ålder ochefter kön,fördelningaravsett

ersättningsberät-deandelbl.a. männensvisarstudienResultatet att avav
såledeshararbetslösa. Männensamtligaandelderaslägretigade än avvar

kvinnor.arbetslöshet änvidinkomstförlustskyddbättrenågot mot

mellanskillnadintetotalt störrefinnsutbildningefterskerfördelningenOm
arbetslösaandelenperiodernastuderadeFör deutbildningsnivåer.olika var

utbildningsnivå.likaungefärersättningsberättigade oavsettstor,som var
skillnader.mindrevissadockframkompå könfördelningVid även

5:2tabellframgårsåsomolika åldrargällde förskillnadernaTydligaste av
varför ingaskillnader,ingafanns störrekvinnorochMellan männedan.

mellansambandstarktmycketfinnsDetefter kön.redovisasuppgifter ett
80% deFlera-kassa/KAS. änmedandelstigandeochålderstigande av

noteradesdäröveråldrarnaersättning. Ihelt20 saknadeårunder en
åldersgrupper.stigandeiförstärktesytterligareminskning,drastiskt som

1991,periodenstuderadedenunder26% stödstodgenomsnittI utan
23%.1992 uppgick tilltal höstenmotsvarandemedan
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Tabell 5:2

Fördelning genomsnittligt antal arbetslösa månadav per
1991 ålderefter andel ersättningsberättigade tillsamt

a-kassa och KAS

Källa: AMS

Ålder Samtliga Andel a-kassa/KASutan
absolut fördelning

män kvinnor samtliga
år antal % % % %

-17 1.600 1 89 92 90
18-19 1.7001 9 79 84 82
20-24 33.700 25 22 26 24
25-44 67.500 49 18 20 19
45-54 14.200 10 16 1717
55-64 8.700 6 11 10. 10

Summa 137.400 100 24 29 26

Fördelningar efter andra variabler, bl.a. bosättningslän, yrkesgrupper och
eventuell invandrarbakgrund, uppvisar också skillnader. I områden med
tradionellt organisationsgradhög finns färre ersättning i storstäder-änutan

En del kan samtidigt förklaras yrkesvariabeln. Tjänstesektorn medna. av
lägre organisationsgrad industrisektorn,än betyder i storstädernat.ex. mer

i landetän i Övrigt. Dessa skillnader har större betydelse för hur delstor
de ersättningsberättigade har till a-kassarätt tillendast KAS,av som resp.
för denän andel står helt ersättning från försäkring eller KAS.utansom

5.2.5 Andelen ersättning enligt SCB genomfördutan studieav

SCB har på utredningens uppdrag genomfört studie de arbetslösasen av
ekonomiska och sociala situation.
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Även ekonomiskaarbetslösasstudie insamlades uppgifter dei denna om
besvaradevisar de arbetslösasituation. Resultaten andelenatt somav -

KAS70%, andel uppbartill a-kassaenkäten med rätt samma somvar-
18%.till ersättning utgjorde12% inte hademedan de någon rättsomvar

77% ochi enkätenarbetslösa tillhörde a-kassaAndelen de avvarsomav
50% kassamedlemmar90% till ersättning. Merdessa hade änrätt utanav

uppfyllde medlemsvillkoret.till ersättningrätt

Även bortfallet77% de utsända.Andelen besvarade enkäter omvar av
detta kanfinns anledning beaktaenligt SCB onormalt, ändåinte är attatt

förefaller sannoliktersättning.uppgifter Detinverka på attmerom
arbetslivetanknytning tillförhållanden och starkarbetslösa med ordnade en

kunna innebäraarbetslösa. Detta skulleframför andrabesvarat enkäten att
i denna studie.ersättningsberättigade överskattats någotandelen

täckningsgradBedömning försäkringens5.2.6 av

deSverige har medförtarbetsmarknaden iförsämradesnabbtDen att som
sig.försäkratutsträckrming harförsäkringsskydd i ökadtidigare stått utan

således ökatarbetskraften hari relation tilltäckningsgradFörsäkringens
i utbildningsåt-arbetslösa1991 1992. tider med mångakraftigt och Iunder

försäkradearbetskraften, medan antal ävenigärder sjunker antal personer
täckningsgradenbetyder mätti utbildning. Dettaomfattar deltarde attsom

antaletvarierar meddennaöverskattningochöverskattaspå detta sätt att
i åtgärder.personer

forfarandeemellertidtagit del visarmätningarstudier ochDe attsom av
fortfarandedock står rättfaktiskt arbetslösadel de är utanstor somen av

KAS.till a-kassa eller till

minvisar enligtolika studieruppgifterna frånsammanvägningEn av
arbetslöshetsförsäkringen kanbedömningmening realistisk är attatt en

eller till två66 67% arbetslösatill deersättningberäknas avcage -
eller sedanarbetskraften högreförsäkrade ärAndelenarbetslösa tre. avav

emellertid olikavarje tillfälle80%. dessa vid1992 En deldrygt är avav
beroende påskulle bli arbetslösa,ersättning deinte berättigade tillskäl om

främst berorarbetsvillkor. Menelleruppfyller medlems-de inteatt
arbetslöshetgenomsnitt har lägre äna-kassemedlemmar iskillnaden på att

förefaller rimligti a-kassa. Denarbetskraften inte medlemmarde i ärsom
såväl högrefinns delgrupper medicke-medlemmariattanta somgruppen

för a-kassemedlemmar.gällerarbetslöshetlägre än som
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Av 33övriga 34% de arbetslösa kan tredje eller 11 12% allaav var- av- -arbetslösa beräknas ha tillrätt KAS. De helt skydd skulle därmedutan-
tilluppgå 21 23% de arbetslösa. Eftersom mätningarna främstca av-

grundar sig på AMS uppgifter, kommer inte de saknar tillrättsom
ersättning eller väljer frånavstå tillrätten KAS,att beaktas. Detta kanatt
möjligen påverka fördelningen med någon procentenhet ytterligare.

Det vidareär tydligt bland de står heltatt skydd finnsutansom en
betydande andel arbetslösa. De under 20 år är enligt reglernaunga ute-
stängda från KAS, samtidigt de inte har haft den förankringen tillsom
arbetsmarknaden de blivit medlemmar i a-kassa.att I åldersgruppen 20 -24 år är andelen med tillrätt a-kassa fortfarande bara drygt hälften deav
arbetslösa. Men för denna innebär KAS antalet heltattgrupp utan
ersättning ändå begränsas till 25%. I åldersgruppen 25 54 år ärca -
andelen med tillrätt a-kassa hög, andelen får KAS låg och totaltsom sett
är 15% helt utestängda från ersättning. I åldersgruppen 55ca år och äldre
är andelen ersättning mindre 10%.utan än

De deltar i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärdersom såsom arbets-
marknadsutbildning,arbetslivsutveckling,beredskapsarbeten,ungdomsprak-
tik m.fl. konjunkturberoende åtgärder, definitionsmässigtär inte arbetslösa.
Detta betyder också de arbetsmarknadspolitiskaatt ambitionerna bidrar till

begränsa anspråkenatt på arbetslöshetsförsäkringen och KAS. Men den
policy tillämpas för urval arbetssökande till arbetsmarknadsut-som av
bildning m.fl. åtgärder kan också bidra till snedvrida bilden deatt av
arbetslösas ekonomiska situation. Arbetsmarknadsutbildning och arbetslivs-
utveckling åtgärderär relativt mindreär aktuella för desett ochsom yngre
för de äldre, används främst för 25utan 54 år. Detta kan bidragruppen -
till teckna bildatt andelen ersättning bland kvar-en gynnsammare utanav
stående sökanden i åldersgruppen 25 54 år, än verklighe-motsvararsom-

De tillrättten. ersättning, ellerutan endast tillrätt KAS, givetvisär mest
angelägna del åtgärderatt också innebär inkomster för derasav som
försörjning.

Särskilda inskolningsplatser och ungdomspraktik åtgärderär riktadenumera
till de arbetslösa. Under 1991 och under tredje kvartalet 1992unga var ca
9.600 17.200 sysselsatta i dessa åtgärder. I april 1993resp. övervar
70.000 Ävenplacerade i ungdomspraktik. här finns risk förunga deatten

tillrätt ersättningutan är överrepresenterade bland de placeras isom
åtgärder.

Med detta vill jag visa vilka svårigheter det innebär på riktigt sättatt ett
mäta och belysa hur väl nuvarande försäkring KAS skydd vidresp. ger
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osäkrasåledes blirersättningstudier arbetslösasarbetslöshet och att av
hurkonjunkturberoende åtgärder och dessai forminsatserberoende på av

vireguljärt arbete. Omarbetssökande saknarfördelas bland de ettsom
åtgärderarbetsmarknadspolitiskaingatänkateoretiskt skulle attoss

ersättningsrättenligt min bedömning, andelensåledesförekom, skulle utan
markant.bland de arbetslösa Öka

påomfattning inriktning haroch ävenArbetsmarknadspolitiska åtgärdernas
arbetslöshetsförsäkringenhurför bedömningarbetydelsesättannat av

försäkringtill KASsåvälnuvarande regler kan rättfungerar. Enligt som
åtgärder. högarbetsmarknadspolitiska Enideltagandeupparbetas genom

blirflerarbetsmarknadspolitiken innebäraktivaambition i den att
arbetsvill-sittupparbetatinte utifrån haersättning,berättigade till attmen

arbetsmark-deltagande iarbete,ordinärtkor utanett engenomgenom
nadspolitisk åtgärd.

i bedömningarfinns osäkerheterdetjag dra slutsatsendetta villAv att av
överskat-risk förinnebärgenerelltosäkerhetertäckningsgraden, vilka sett

försäkr-frivilligai nuvarandearbetskraften skyddasväl ihur detningar av
sigindivid uppleverinte givetKAS.nuvarande Det äring och att varaen

erhållereller hondärför hanarbetslöshet, ut-skyddad attmot
förutsättningförst underersättningformbildningsbidrag eller avavannan

åtgärd. Detarbetsmarknadsutbildningen elleritill platstillgång annanen
beroendeochtill ersättningha rättskillnad på attär att avvaraen

ersättning.tillåtgärder för ha rättbeslutandrastillgången på och attom
iindivid intedenneemellertidstatistiken framstårI personsom en

vid arbetslöshet.ekonomiskt skyddavsaknad av

Utfdrsäkring5.3

omfattningUtförsäkringens5.3.1

ersättningsperiodhelförsäkringen underersättning frånerhållitDen ensom
utförsäkring. Sammaarbetsvillkor, drabbasupparbetatoch inte nyttett av

ersättningingensåledesutförsäkrad erhållerför KAS. Enförhållande gäller
KAS.sig försäkring ellerfrån vare

frånintefrån försäkringenbli utförsäkradrisklöperDen att mensom -
arbetsmarknadspolitisktilllagstiftningenligt nuvarande rättKAS har-

arbetsvillkor upparbetas.medföraskallinsats, att nyttsom

1987 1992.5:3 för periodentabellutförsäkrade framgårAntalet av -
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5:3Tabell
frånAntal utförsäkrade arbetslös-

hetsförsäkring och KAS 1987-92
KäHaêAMS

År Utförsäkrade

Försäkring KAS Totalt
antalantal antal

1987 11.601 2.717 14.318
1988 10.497 1.549 12.036

. 1.3201989 8.127 9.447
1990 6.899 8.4961.597

4.4001991 8.000 12.400
1992 11.000 2.628 23.628

Not: För1991och 1992 skattningaravAMS

Tabellen visar omfattningen 1992antalet utförsäkrade före varitatt av
10begränsat till 14.000 för försäkringår och KAS tillsam-personer per-

1992 utförsäkradeFör antalet betydligt 24.000är högre, eller knapptmans.
Den arbetsmarknadensämre återspeglas i antal utförsäk-ävenpersoner.

rade.

Tidigare sammanställdes vissa uppgifter vad sker med deom som
utförsäkrade efter utförsäkringen. 1989,Detta upphörde varför aktuella
uppgifter således saknas från AMS.

Enligt underhandsuppgift "övergick" tidigare de flesta utförsäkrade från
försäkringen till sjukskrivning eller förtidspension, medan det var mer
oklart vad skedde med de övriga utförsäkrade.som

Utförsäkring betydde, i fall tidigare, i regel inte de arbetslösavart att
ställdes skydd ioch någon utsträckningstörre hänvisade till social-utan var
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bidrag för sin försörjning. Den inte kom belasta socialförsäk-attgrupp som
ringen, innehöll bl.a. individer faktiskt fåtthade arbete, hadesom som
återkommit till arbetslöshetsförsäkringen och KAS efter ha upparbetatatt

arbetsvillkor vissa arbetslösa olika skäl hade dragit sigett nytt samt som av
tillbaka från arbetsmarknaden.

Med betydande ökning i utförsäkringen till följd ökade svårigheteren av
på arbetsmarknaden minskadeoch förutsättningar få del arbetsmark-att av
nadspolitiska förändrasåtgärder, sannolikt bilden vad händer deav som
utförsäkrade. Vid relativt hög andel utförsäkrade ökar risken försett atten
fler tvingas socialbidrag.ansökaatt om

För öka kunskaperna vad händer de utförsäkrade efteratt om som
utförsäkringen har utredningen genomfört särskild enkätundesökning,en

redovisas i i 5.4.2.korthet avsnittsom

5.3.2 Utförsäkrades ekonomiska sociala förhållandenoch
resultat enkätav en-

Inom utredningen har enkätundersökning genomförts bland deen som
utförsäkrats från a-kassa sin KAS-period.uttömtresp.

180Enkäten utsändes till utförsäkrades från försäkringenpersoner som
1992under april och till lika under sinmånga, månad uttömtsom samma

KAS-period. 1992Under april utförsäkrades 2.300 fördeladetotalt jämnt
mellan försäkring 18och KAS. varförTotalt kunde inte nås,personer
enkäten gick 342 66%.till utförsäkrade. Svarsfrekvensen Dockut var
erhölls i 11 fall sådan information framför alltgallrades bort, föratt svaren

de tillfrågade inte 1992.utförsäkringen till april Antaletmånadatt angav
bearbetade 214således st.svar var

Enkäten iuppdelad två avdelningar. Dels frågorställdes periodenvar om
från utförsäkring 13 1992,den september perioden 14dels dent.o.m. om

27 september 1992.-

Syftet med enkäten bättre kunskap för-arbets- ochattvar om
sörjningssituationen bland de utförsäkrade. förhållandevisDet stora
bortfallet emellertid resultaten tolkas med viss försiktighet.gör måsteatt

5Arbetssituationen efter 50%månader utförsäkring visade knapptattca
fortfarande 17%arbetslösa, hade fått fast tillfälligteller arbete,ettvar ca

20% befann sig i 3arbetsmarknadspolitiska åtgärder, % ochstuderadeca ca
10% antingen sjuka eller hade erhållit pension. Det höga bortfalletca var
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kan ha fördelningenpåverkat olika varför uppgifternapå måstesätt,
bedömas med hänsyn till detta.

Av framgår vidare förenkäten period de tillfrågadeatt attsamma uppgav
de huvudsakligen försörjde sig följande varvidpå skall märkas desätt, att
kunde flera svarsalternativ blir 100%.därmed Avänange summan mer
de tillfrågade 44%svarade de huvudsakligen försörjt sig lönatt genom av
arbete, pension/sjukpenning, bidrag vid arbetsmarknadspolitiska åtgärder
eller 37%lån/bidrag vid studier. Hjälp från familjen angav som svar,
besparingar 19% 12%.och lån Socialbidrag 21%svarade ochangav angav

Övrigakontantstöd vid 18%.arbetslöshet försörjningskällor, bl.a. föräldra-
6%penning, tillfrågade.deangavs av av

Enkäten de blir utförsäkrade ivisar inte någon utsträckningstörreatt som
hamnar socialbidragsberoende försörjningi för sin kort tid efter utförsäk-
ringen. Sådant bidrag kan dessutom i vissa fall ha föreockså utgått
arbetslösheten och utförsäkringen, varför intedet nödvändigtvis i sin helhet

följd utförsäkringen.är en av

Enkäten bekräftar däremot inte tidigare underhandsuppgiftererhållna att en
betydande del de utförsäkrade redan tid efter utförsäkringen blirkortav
förtidspensionerade eller sjukskrivna. Uppenbarligen kan vissa deav
utförsäkrade också snabbt villkoren för tillåter klara arbetslöshetsför-rätt
säkring eller KAS.

5.3.3 Bedömning effekter utförsäkradesystemetsav -

1980-taletArbetslöshetssituationen under med låg arbetslöshetöppen
innebar flestade allra blev arbetslösa antingen kunde erhålla arbeteatt som
eller anvisaskunde åtgärd. Antalet långtidsarbetslösa och utförsäkrade var
mycket få.

Genom utförsäkringsgarantinden s.k. blev försäkringen i princip utan
begränsning för ersättningstid, förutsatt åtgärd kunde erbjudas i sin tursom

fortsatttill ersättning. En utförsäkring fortsatträtt tillrättutangav
ersättning sannoliktberörde arbetssökande med komplicerade problemmer
eller ovilja uppfylla de krav för fortsatt ersättning.ställdesatt som
Arbetslöshetsskyddets utformning ingen egentlig begränsning för attvar
under perioder vanligtlånga arbete kunna uppbära ersättning. Så tillutan
vida fungerade väl.systemet

I arbetslöshetssituation med hög arbetslöshet ochöppen ansträngdaen
för kunna erbjuda åtgärder till alla de riskerar bliatt attresurser som
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utförsäkrade, blir effekterna inte desamma. Framföralltsystemetav synes
det inte undvikagå ökningar antalet utförsäkrade, bl.a. därföratt attav

svårigheter finns kunnastörre erbjuda bl.a. beredskapsarbeten. Genomatt
s.k. arbetslivsutveckling har dock förutsättningarna förändrats kunnaatt
erbjuda åtgärd kvalificerar till ersättningsperiod.en som ny

De förändrade förutsättningarna 1990-taleti början medför således attav
försäkring och KAS i utformningnuvarande och i beaktande störreattav-
svårigheter finns erbjuda alla arbeten eller föråtgärder, behövsattnu som

undvika utförsäkring medför fler utförsäkrade tidigare. En förstaänatt -
indikation riskerna förpå kraftig ökning i antalet utförsäkrade underen
1993 1994och kan erhållas den kraftiga ökningenatt noteragenom av
antalet långtidsarbetslösa. 1993Dessa uppgick i april tillenligt AMS
89.500 personer.

Ett skydd vid arbetslöshet innebär arbetslösa aktivt arbets-att trotssom
sökande lämnas försörjning, enligt minär bedömning, inget välutan
fungerande Den erbjuds åtgärd fortsattsystem. garanterassom en
ersättning, medan den utförsäkras helt ställs ersättning. Ett sådantutansom

framstår enligt min uppfattning inte rättvist. detDärför ärsystem som
angeläget åtgärder kan erbjudas den blivit riskerar blielleratt attsom
utförsäkrad.

5.4 Kompensationsgrad

5.4.1 Arbetslöshetsförsäkringen

Den nuvarande arbetslöshetsförsäkringen innebär inkomstförlustatt
90% 1993 14.600kompenseras med april till inkomst påupp en

kr/månad. Inkomst därutöver ingen ersättning. Högsta dagpenning ärger
598 kr.

1992/93:100Den regeringen i föreslagna förändringen innebärav prop.
564dels högsta dagpenrming blir kr/dag, dels kompensationsgradenatt att

80%blir from den 5 juli 1993. Den högsta ersättningsgrundande inkomsten
blir riksdagen förslaget således 15.500 kr/månad.antarom ca- -

Kompensationsgraden vid olika inkomster enligt nuvarande och av
regeringen i kompletteringspropositionen föreslagna regler framgår av

5:4.tabell framgårAv tabellen kompensationsgraden successivt sjunker,att
inkomsten överstigernär "taket". Försäkringens kompensationsgrad på

90% gäller således inte alla Vidarbetslösa. genomsnittlig inkomst fören
industritjänsteman 1993 17.500på kr/mån blir kompensationsgradenen ca
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75%. sjunka till 71%. EnEnligt regeringens förslag kommer den attca
25.000 kompensationsgrad idaginkomsttagare kr/mån faktiskmed har en

50% inkomstförlusten i53% förslagfår med regeringenspå och av
ersättning.

Tabell 5 4. vid olika inkomsterarbetslöshetsförsäkringenKompensationsgraden i
992/93: 150i 1regeringens förslaggällandeenligt regler proprespnu

komponsationsçadFaktiskDagpenningInkomst
nuvarande regeringensregeringensnuvarandeföre arbets-

förslagrederförslagreglerIöshaten av
haltidsarbata

%96krldagkrlmån krldag

80902913278000
80309 903488500
80903273689000
80903453899500
809036440910000
809038243010500
809040045011000
80908470 4150011
80436 9049112000
809045551 125001
809047353213000
809049155213500
809050957340001
809052759345001
8088598 54550001
808556459855001
788256459860001
758056459865001
737756459817000
717556459875001
697356459818000
67564 7159885001
656956459890001
64675649500 5981
626656459820000

64 6156459820500
596356459821000
58598 564 6150021
566056422000 598
555856422500 598
54564 5723000 598
535656459823500
525556459824000
515456424500 598
505356425000 598
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5.4.2 KAS

KAS utgår med lika belopp 210eller kr/dag till alla berättigade med
heltidsarbete, tidigare inkomst.oavsett

Beloppet 210 kr dag 22vid dagar månad inkomst 4.620påper ger per en
kr månad. Regeringen föreslår i proposition 1992/93:100 beloppetper att
skall sänkas till nivå gällde 1992för eller 198 kr dag.samma som per
Detta 4.356 kr månad i ersättning.motsvarar per

Tabell 5:5
Kompensationsgradeni KAS-systemet vid olika inkomster enligt

gällanderegler regeringensförslag i 1992/932150nu resp prop.

Inkomst Dagpannlnq Politiskkompensatlonagrad
föraarbau- nuvarande regeringens nuvarande regeringen:
löahaten reglar förelag reglar förslagav
Mumma

talman krldag lir/dag 96 9G

8000 210 198 58 54
8500 210 198 54 51
9000 210 199 51 48
9500 210 198 49 46
10000 210 198 46 44
10500 210 198 44 41
11000 210 198 42 40
11500 210 198 40 38
12000 210 981 39 36
12500 210 198 37 35
13000 210 198 36 34
13500 210 198 34 32N 14000 210 1993 33 31
14500 210 19a 32 30

g 15000 210 198 31 29
15500 210 198 30 28i

f 16000 210 19e 29 27
: 16500 210 198 28 26J 17000 21o 19e 27 2a

17500 210E 198 26 25
18000 210g 198 26 24
18500 210 198 25 24
19000 210 198 24 23
19500 210 198 24 22
20000 210 198 23 22
20500 210 198 23 21;l 21000 210 198 22 21
215003 210 198 21 20

l 22000 210 198 21 20
22500 210 198 21 19
23000 210 198 20 19
23500 210 198 20 19Nl 24000 210 198 19 18
24500 21o 198 19 18
25000 210 198 18 17

2.2- .,--,.,.. . ,,,-,,,,,_.... ,, ,, , , . , , , , ,, m2, ,.
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5:5.tabellframgårvid olika inkomsterKompensationsgraden av

30omkringliggeri vanliga lönelägenkompensationKAS somger en --
ytterligareinnebärRegeringens förslaginkomst.35% tidigareav-

förkompensationmycket låg28 32%. KAS såledessänkning till enger-
ensamståendeinkomster. Föroch tidigarede haft arbete t.ex. ensom

3.500 kr/månad efter skatt. Detta4.620 kr/månad fore skattbetyder caca
Socialtjänstkommittensenligtsocialbidragsnivån,lägre änär avsevärt som

faktiskadessutomprincip basbelopp åriförslag skall samtettmotsvara per
socialbidrag3.500 kr/mån skullehyra påboendekostnader. Med t.ex.en

skatt6.400 kr/mån efter skatt. Förelägstdå utgå medkunna casom
9.000 kr.dettamotsvarar ca

situationersärskildabasskydds-tlotillräckligt förKAS alltsåär ettatt ge
förutsätterkompensationsgradenfunktion. Menfyllakan KAS ändock en

försörjningsmöjligheter.alltid andranästan

Bedömning5.4.3

90% tillkompensationsgrad påArbetslöshetsförsäkringen har uppen
inkomsterarbetskraften finns. För70%vilkainom änlönelägen, avmer

försäkringen ingen kompensa-14.600 kr/månad,ovanföri skiktet gerca
tion.

ocksåperspektivi internationelltunikt högKompensationsgraden är ett om
ersättningsgrundande inkomstförtakethöjd beaktas. Däremot ärtakets

innebärkompensationsgradländer. Trots lägrei vissa andrahögreavsevärt
länder.bättre i andraskyddetför inkomsttagare ärdetta högreatt

nuvarande högaarbetslöshetsförsäkringen vidärersättningar frånUtgående
uppbärs97% finansierade med medelarbetslöshet till genomsomca

Vidgaranterade lån.statligtavgifter ellerlagstadgadegenerella, enav
frånavgifter100% finansieras medtillKAS,jämförelse med som

Medanskillnader.arbetsgivaravgifter, finnslagstadgadegenerella, stora
försäkringen55.000 kankr år,ersättning medKAS kanmaximal percage

de100.000 Förkr år.ytterligareersättning medlämna somperca
försäkringentillinte anslutnai KAS och äruppfyller arbetsvillkoret --

demotivera,mening svåra närenligt minframstår skillnaderdessa attsom
3%blygsammaförsäkringsskyddet såför ärförsäkrades insatser somegna

förmånsbetalningar.för försäkringenskostnadernaav
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5.5 Arbetsvillkor

5.5.1 Försäkringen

Arbetsvillkoret tillsammansär med medlemsvillkoret avgörande för rätten
till ersättning vid arbetslöshet. Medlemsvillkoret tid imedlemavser som
kassan och därmed också krav på under bestämd tid ha erlagtett att en
avgift/premie. En tanke bakom medlemsvillkoret tidenär skall såatt vara
avvägd inte skall kunna välja stå utanför försäkringenatt ändaatten person
till före arbetslösheten, sedan ansökastrax medlemskap och kunna fåom
ersättning.

Arbetsvillkoret uttryck förär ersättning från försäkringen endast skallatt
utgå till försäkrad faktiskt har inkomstförlust arbete.en som en av
Arbetsvillkoret därförär avgörande betydelse för försäkringens karaktärav

skydd inkomstbortfall vid arbetslöshet. Ett arbetsvillkormot generöstav
innebär försäkringen får karaktär allmän medborgarlön.att mer av

Den nuvarande försäkringens arbetsvillkor innebär 3arbete minstatt
timmar dag skall ha utförts 75under dagar, utspridda minst 4påper
månader under 12ramtiden månader. På flera kan medsätt arbete jämställd
tid uppnås, bl.a. arbetsmarknadsutbildning, del militärtjänstgöringav m.m.

Arbetsvillkoret imåste samband med medlemsvillkoret. Medlems-ses
villkoret sällanär hinder för tillrätt ersättning. I praktiken detett är
arbetsvillkoret i regel inte uppfyllt,är ersättning intenär kan utgå.som

Den nuvarande försäkringen har formellt begränsningar bestämdagenom
ersättningsperioder och krav på arbetsvillkor upparbetas föratt nytt ny
ersättningsperiod. I verkligheten försäkringenär evig för den kansom
fullgöra arbetsmarknadsutbildning fyrapå månader periodnär gåtten en
till ända. Detta markeras även nuvarande författningaratt attgenom anger
den utförsäkrats eller löper risk utförsäkras skall ha till arbets-rättattsom
marknadspolitiska åtgärder sådan omfattning arbetsvillkor kanatt ett nyttav
upparbetas och därmed ersättning kunna erhållas under ytterligare en
period.

5.5.2 KAS

KAS har i princip likartade regler för arbetsvillkor. Arbetsvillkoret
stipulerar fem månader istället för försäkringens fyra månader. l KAS
saknas däremot motsvarigheten till medlemsvillkor.
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KAS medger vidare den genomgått utbildning visst slagatt som en av
under viss tid och varit arbetssökande i månader, ersättnings-ärtresom
berättigad.

5.5.3 Bedömning

Skärpan i arbetsvillkoret saknar inom rimliga betydelse förgränser de som
blir arbetslösa efter många års regelbundet arbete eller de stabilt harsom
kommit in på arbetsmarknaden och under arbetslösheten tillstårsom
arbetsmarknadens förfogande. Arbetsvillkoret har däremot betydelse för de
med mindre stabil anknytning till arbetsmarknaden. Genom arbets-en
villkoret skall de skiljas skall bedömas ha sådan anknytning tillut, som en
arbetslivet ersättning skall från andra olika skäl inte skallatt utges, som av

ersätttningsberättigade. Arbetsvillkoret ocksåär signal vilkaanses en om
krav samhället förställer skall stabiltså tillhöra arbetskraftenatt man anses

ersättning kan vidutgå arbetslöshet.att

Försäkringens nuvarande arbetsvillkor innebär krav på arbete under en
förhållandevis kort period. Ett antal olika sysselsättningar meriterar
dessutom till ersättning på reguljärtsätt arbete. Skärpan isamma som
arbetsvillkoret måste också beakta ersättningsperiodens längd och de krav

ställs för inte bli utförsäkrad.attsom

Ett internationellt arbetsvillkorgeneröst kan mycket väl fungerasett
utmärkt i tider med god arbetskraftsefterfrågan. Arbetsförmedlingen kan

olika erbjudanden lämpliga arbeten försäkra sig individenattgenom om om
kan villoch arbete, kort verkligen tillhör arbetskraftenta ett sagt utan
förbehåll.

lett arbetsmarknadsläge med hög arbetslöshetöppen och belastningarstora
på arbetsförmedlingarna innebär arbetsvillkor risker.generöst störreett
När skillnaden i levnadsvillkoren betydandeär mellan sidanå denena som
är medlem i a-kassa och uppfyller villkoren för ersättning, och den som
inte klarar villkoren eller valt inte medlem i a-kassa, kan dettaatt vara

motiv för inte ställa för låga krav i tid då ersättningsperiod-ett attvara en
tenderar bli långa arbetskraftsefterfråganoch äratterna svag.

Min samlade bedömning det- iär internationellt perspektiv förhål-att ett -
landevis arbetsvillkoret igenerösa dagens försäkring inte tillräckligtär
krävande i situation arbetssökandenär inte har möjligheter tillen samma
service vid normal arbetslöshetsnivå. Skillnaderna i levnads-som en mer
villkor mellan de ersättningsberättigade och de hänvisade tillär KAS,som
talar för kraven kan behöva ställas högre för den också skall haatt som en
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högre ersättning. Högre krav inte bara frågaär arbetad tid, utanen om
också i lika hög grad fråga vad för slags sysselsättning skallen om som
jämställas med arbete.

5.6 Administration

5.6.1 Försäkringen

Försäkringen administreras 42 38a-kassor, har knytningnäraav varav en
till fackliga organisationer och 4 till intresseorganisationer för företagare.

Tabell 5.6
De största minstaoch arbetslöshetskassorna efter

utgångenmedlemsantal vid 1992av

störstaDe fem kassorna

Arbetslöshetskassa Antal medlemmar Andel
samtlav
%antalnamn

Kommunalarbetarnas 670.000 81
Statstjänstamännens 405.000 11
Metallindustiarbetamas 339.000 9
lndustritjänstemännens 319.000 9
Akademikernas 304.000 8

2.037.000Summa 55

De minstafem kassorna

Arbetslöshetskassa Antal medlemmar Andel
samtlav
%antalnamn

.S00 0,5Hamnarbetarnas 1
Skogs- lantbr 1.900 0.5och männens
Sveriges 2.400 0,6fiskares
Petroleumhandlarnas 3.500 0.9
Musikernas 5.100 1,6

Summa 14.400 3.9

Avrundningarfinns i tabellen
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Nuvarande administrations effektivitet ska principiellt bedömas med hänsyn
till hur fungerar jämförtden med förväntningarna funnits på systemet.som
Kostnadseffektivitet i förvaltningen inte nödvändigtvisär detsamma som
effektivitet för hela försäkringen. Högre kostnader i förvaltningen kan
mycket förenasväl med hög effektivitet i hela försäkringen. Likfor-en
mighet och rättvisa i besluten kan kräva ökar kostnaderna förresurser, som
administration. viktigEn del i förvaltningen beslut i olikaär ärendenatt
och rutiner olika slag leder till ersättningsberättigade försäkrade fårattav
sina i tidersättningar och till belopp, sig mindre.rätt eller Omvare mer

a-kassa med hög totaleffektivitet kostar lite i förvaltningen, måsteen mer
det inte betyda kassan mindre effektivär a-kassa. Vidänatt en annan en
lika servicenivå i jämförbara kassor, kan däremot förvaltningskostnaden ses

mått på kostnadseffektivitet.ettsom

Medlemsantalet varierar kraftigt mellan olikade kassorna. För verksam-
1991,hetsåret vilket det för vilketär komplett verksamhets-senaste en

berättelse föreligger, fördelades kassorna efter storlek framgårpå sätt av
5:6.tabell

Den enskilda kassans storlek, den relativa arbetslösheten bland medlem-
och ärendenas svårighetsgrad, faktorerär vid sidanmarna som av-

effektiviteten i arbetet påverkar den enskilda a-kassans kostnader för ad--
ministrationen eller förvaltningen.

5:7Av tabell framgår 1991de kassor hade förvaltningskostnadsom en
300överstigande kr medlem och 1991år, de kassor hadesamtper som en

förvaltningskostnad 75understigande kr medlem och år. Kassorna medper
100.000fler medlemmar hade, förän med undantag Byggnadsarbetarnas

a-kassa, samtliga administrationskostnader 100under eller obetydligt över
kr medlem.per

Den samlade förvaltningskostnaden i a-kassorna uppgick 1991 372till ca
1992mkr. finnsFör ingen totaluppgiftännu tillgänglig. Med hänsyn till

den kraftiga ökningen arbetslösheten, kan emellertid kostnadernaav
förväntas ha stigit vad hänförligt tillutöver är normala kostnadsöknin-som

1992En för förvaltningskostnaderna 450är stiger tillattgar. prognos ca
1993mkr. förväntasFör ytterligare ökningar.

Försäkringens administration bl.a. beroende väl fungerandeär av
informationssystem för olika funktioner. Enligt uppgift finns idag behov av

utveckla datasystem för bättre de anspråk böratt ett nytt att motsvara som
kunna ställas effektiv informationshantering.på
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Tabell 5:7

Arbetslöshetskassor med högsta och lägsta

förvaltningskostnaden medlem 1991per

Arbetslöshetskassa Förvaltnings-
kostnad

medlemper

namn

Sv Fiskares 1010

Musikernas 523

Hotehrestaurang, kafe 395

Hamnarbetarnas 395

Sv Arbetares 353

Banktjänstemännens 36

Arbetsledarnas 43

Statsanställdas 48

Statstjänstemännens 55

Industritjänstemännens 62

A-kassorna beräknas 1993under komma hantera ersättningsärenden tillatt
300.000 arbetslösa och besluta ersättningar 40på mdkr.närmareca om

97%Närmare dessa ersättningar finansieras med medel frånhärrörav som
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lagstadgade arbetsgivaravgifter idag tåneller garanteradstatenav
upplåning. StoraDet allmänna intresset i försäkringen är därför betydande.
krav informationssystenenbör kunna ställas på också kan kunskaperatt ge
och insikter uppföljning samhället försäkring.för denna för betydandeav

5.6.2 KAS

KAS administreras fyra länsarbetsnämnder, medan försäkringskassornaav
har utbetalning Administrationen KAShand stödet. ersättsom av av av

50AMS RFV/försäkringskzssorna.statsverket till F.n. arbetarresp. ca
adninistrationen.vidanställda länsarbetsnämndema med Den totala

1993administrationskostnaden inkl. försäkringskassorna kan för uppskattas
25 30till mkr.-

1992KAS Utbetalningamablygsam del nuvarande kontartstöd.utgör en av
uppgick till 1,4 försäkringen ersättningarmdkr, medan år utgavsammaca

24på mdkr.ca

KAS-administrationen intresse och har inteI sammanhanget begränsatär av
varit särskilda inom för denna utredning.föremål för bedömningar ramen

5.6.3 Bedömning

Bedömningen administration till försäkringensnuvarande begränsasav
administration.

104uppgick för 1991 till krDen genomsnittliga förvaltningskostnaden per
1.000 eisättningstagare. dennamedlem eller kr försäkrad Förca per

medlemmar, uppbördkostnad skall hålla register hanterakassa överresp.
förutommedlemsavgifter, ansökningar medlemskap,pröva attav om

utbetalningar dagpenningar.besluta i ersättningsärenden och handha av
Även varierar kraftigt mellan olika a-kassor, visarkostnadernaom

kostnadseffektivt. härtillkostnaderna fungerar En viktig orsakatt systemet
fackligasamordning bl.a. uppbörd avgifter,medär gemensamav
telefonväxelregisterhållning, o.dyl. medtyp resp.gemensamma resurser

moderorganisation.

börAdministrationen eller förvaltningen i vid bemärkelse,mer- -
emellertid tillgodose andra syften för effektiva. Bland sådanaäven att anses

utvecklas, sammansättningenanspråk följa hur verksamhetenmärks att av
i olika arbetslöshet kan bidraarbetslösa, olika mönster grupper m.m. som,

till ökad kunskap och i sin till eventuella åtgärder.tur
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Under utredningsarbetet har det visat sig förenat med svårigheterstora att
analysera hur försäkringens medel förbrukas, utöver vad framgårsom av
AMS verksamhetsberättelser för a-kassorna. Möjligheten har varit
begränsade via datasystemen studera ersättningsperioder,att hur arbets-
villkor upparbetats, hur avbrott skett för arbete, utbildning under
bestående arbetslöshet eller andra orsaker. Mer övergripande bearbet-av
ningar har försvårats, för i praktiken inte omöjliggjorts,sägaatt attav
varje kassas tillstånd krävs för bearbetning dess register. Likaså har detav
visat sig svårt kunna belysa effekter löpande kontroller.att av

Försäkringsenheten vid AMS granskar bl.a. kassornas återkravsverksamhet,
ärenden där arbetsförmedlingen ifrågasatt ersättningsrätt andrasamt

Äterbetalningarärenden. från medlemmarna uppgick 1990 till 4,4 mkrca
och återbetalning s.k. statsbidragsberättigad ersättning till 2,2 mkrav

år. I relation till försäkringens totala utgifter dessaär återbetalnin-samma
försumbara.närmast Detta inte förär uttryck kontrollen onödig,ärgar att

tyda på ytterligare kontrollutan sannolikt skulle bäraatt sinasynes egna
kostnader. Efterhandsgranskning och kontroll i andra länder, bl.a. Kanada

Återkravhar visat på betydande effekter fel olika slag. flerapåav av
utbetalda ersättningar inteär ovanligaprocent vid efterhandsgransk-av

ningarna.

Härtill kommer det nuvarande för försäkringsersättningatt intesystemet
löpande kontrolleras andra betalningar för period,mot t.ex.samma
sjukpenning, föräldrapenning, studiemedel m.fl. ersättningar.

Sammantaget bedömer jag administrationen kostnadseffektiv, framförsom
allt beroende på det administrativa samarbete flertalet kassor har medsom
"moderorganisationen". I bredare perspektiv förefaller kontrollfunk-ett
tionerna i dagens försäkring möjliga utveckla. Detta gäller också rutineratt
och när underlag saknas inteoch hellersystem kan på rimligtpresteras-

försätt belysa hur försäkringssystematt transfererar 40ett närmaresom-
1993mdkr endast försäkringen fungerar på nivå.aggregeraden

Likformighet och rättvisa i beslutsfattandet med nuvarande administration
har inte varit föremål för bedömning i utredningen. Däremot dettaär en
viktig aspekt i med finansieringett nuvarandesystem slag.en av
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incitament kostnadsansvar5.7 och

bedömningDiskussion och5.7.1

ersättningar från nuvarande försäkring vid arbetslöshets-Utgående är -
3%till finansieradenivån 7,7% arbetslösa endast drygtöppet avca -

Övriga 97% försäkringens förmåner finansierasmedel.medlemmarnas av
arbetsgivaravgifter eller f.n.med lagstadgade såsom statengenom av

garanterad upplåning.

iförändrasenskilda a-kassan och dess medlemmarKostnaderna för den
ersättningar ökar.och utbetalda Detprincip inte arbetslöshetennär organ
från för kostnadernaersättningsärenden frikallati ärbeslutar ansvarsom

kostnaderna.och finansieringen av

i olika begränsaför olika intressenter på sättIncitamenten attsystemet
försäkradeMedlemsavgiften för denförsäkringens kostnader är svaga.

inteutbetalningar. a-kassa drabbasstiger ökade Resp.inte vid attav
kontroll ellerkostnaderna ökar. En väl avvägdstiger ellerarbetslösheten

ekonomi,enskilda a-kassansi princip inte denuppföljning utangynnar
stiger ökar behovetförvaltningskostnademadärför dåtvärtom, attsnarare

medlemsavgiftema.höjaattav

begränsad betydelseavgifter har mycketSambandet mellan förmåner och
ringa delmedlemsavgiftenförsäkring,i nuvarande motatt ensvarargenom

efter den relativaDifferentierade avgifterkostnader.försäkringensav
ad-inteförekommer på sätt änarbetslösheten i a-kassa annat attresp.

teoretiskt skulle kunna öka.ministrationskotnadema sett

är till den delförmåner och avgifterSambandet änmellan svagare
Branscher med högarbetsgivaravgifter.försäkringen finansieras med

lika mycket. Ilåg arbetslöshet betalaroch branscher medarbetslöshet
överflyttnin-finansieringen betydandenuvarandeverkligheten innebär den

i samhället.olika sektorermellangar av resurser

sociala ochförsäkringen har betydandefinansiering visarFörsäkringens att
försäkring försäkringsmäs-byggd påutjämnande inslag. Karaktären av en

Samtidigt deninte framträdande.siga i verklighetenbedömningar är som
sociala inslag,utjämning och harfaktiska karaktären accepterargynnar

ersättningfall där påi sådanaförsäkringen ersättning kan utgå ävenatt
behov förekommer. Deninga eller begränsadeutgår ochsättannat

elleringen till avgångsvederlagförsäkringen hänsynnuvarande tar t.ex.
försäkrad blir arbetslös. Detsamband med ärandra ersättningar i att en
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givetvis möjligt välja försäkring med denatt eller andraen ena
inriktningen, denna inriktning bör då konsekvent slå igenom imen
utformningen försäkringen.av

Sammantaget det minär bedömning incitamenten är för försäk-att svaga
ringens intressenter begränsa försäkringens kostnader.att Beslutsansvaret
har inte naturlig koppling till kostnadsansvaret. Försäkringskaraktärenen

iär alla delar inte särskilt framträdande. Med hänsyn till finansieringen,
också i internationellt perspektiv,ett är samordningsreglema enligtmen

min mening generösa.

5.8 Finansieringssystemets flexibilitet

5.8.1 Diskussion och bedömning

Nuvarande finansieringssystem för kontantstöden i kris.är Utgiftema
överstiger inkomsterna flerfaldigt. Denna situation har uppkommit därför

finansieringnuvarande kontantstödenatt utformats under andraav
förutsättningar än de rådande. Men också därför den finansiellaattnu
lösningen inte flexibelär med kostnadsbelastningen i försäkringen.

Den del försäkringens kostnader, betalas med medlemsavgifter, ärav som
däremot flexibel med utvecklingen de kostnader avgiften skallav som
täcka. Detta gäller emellertid inte den del enligt nuvarande regler skallsom
finansieras den s.k. arbetsmarknadsavgiften. Avgiften ändrasgenom genom
riksdagsbeslut.

Finansieringen nuvarande kontantstöd vidareär beroende politiskaav av
beslut förändrade avgifter, såväl finansieringsavgifter arbetsgivar-om som
avgifter. Erfarenheterna visar beslut förstärkt finansiering i sådanaatt om

har tendens släpa efter, jämförtsystem med däratt ökadeen system
kostnader på också medför förstärkningsätt inflytandeannat avgifter.av

Finansieringen försäkringen är mindre beroende skiftandeav numera av
ambitioner vad gäller volymen i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.personer
Detta beror på dagpenning i samband med utbildning tillatt betydande del
finansieras via arbetsmarknadsfonden.

Avgiftssättningen arbetsgivarna innebär inga incitamentgentemot hållaatt
kostnaderna i försäkringen låga. Avgifterna lika för alla branscher ochuttas
alla arbetsgivare. Ingen enskild arbetsgivare kan i realiteten påverka sin

kostnad.egen .
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egentligenförsäkringssystemnuvarandeSammantaget kan konstateras att
försäk-begränsaincitament förfinansiellastarkainte någrainnehåller att

flexibel, denintekonstruktionenfinansiella ärringens kostnader. Den
finns och denförmåner inte äravgifter ochmellansambandenmedför att

handharsaknar deingripanden. Vidarekänslig för politiska organ som
försäkringsför-förkostnadsansvaradministrationen, kassoma, egetetta-

månerna.

försäkringenorganisationsgrad och5.9 Facklig

organisationsgradFacklig5.9.1

falli de flesta ärhandhas a-kassor,administrationFörsäkringens somav
medlemskapocksåTraditionellt harorganisation.fackligknutna tillnära en

i a-kassa.inneburit medlemskapobligatorisktocksåi facklig organisation
där medlem-SACO-förbundförundantagidag, medocksåDetta gäller ett
medlemskapansökaochkanfrivilligt. Däremotskap i kassan är en omvar

fackligkrav påverksamhetsområdet,inom deti a-kassa utanegnaen
tillhörighet.

organisationsgradFacklig5:3Figur
1988länderolikai

Outlook, OECD 1991KällazEmployment

55Sverige
73Danmark

l 71Finland
57Norge

I 45Österrike
I 42Storbrittanien
l 35Canada
. 34Västtyskland
l 25Nederländerna
, 16USA -
;;Frankrike

____________ 1007550250

organisationsgrad, %S

tillknutenadministration med a-kassan näraslagdetFrågan dåär avom -
organisationsgradfacklig änmedför högrefacklig orgaisation om a-en --

181



Efekter nuvarande skydd vid arbetslöshetav SOU 1993:52

kassoma är fristående. Med facklig organisationsgradmer dåmenas
andelen fackligt anslutna de ingår i arbetskraften. Ett sätt sökaav som att
belysa detta är studera den fackligaatt organisationsgraden i länder med
olika administrativa lösningar.

I figur 5:3 framgår den fackliga organisationsgraden i antal olika länderett
1988.

Den fackliga organisationsgraden såsom förhållandena 1992var- -varierade mellan olika i arbetskraften, efter kön, ålder,t.ex.grupper
arbetare/tjänsteman och bosättningsort. Kvinnor har högre facklig or-
ganisationsgrad än män. Den stiger med ökande ålder. Arbetare iär högre
grad tjänstemänän fackligt anslutna. De i storstäderna har lägre andel
anslutna till de fackliga organisationerna, än de i landet i övrigt. Den
snabbaste ökningen visar dock f.n. storstäderna.

5.9.2 Bedömning

Av figuren 5 framgår de fyra nordiska länderna haratt den högsta fack-
liga organisationsgraden. Sverige, Danmark och Finland har frivilliga
arbetslöshetsförsäkringar meddelas a-kassor anknutna till desom av
fackliga organisationerna. I Norge försäkringenär däremot obligatorisk och

del folketrygden dvs. socialförsäkringen. Norge haren den lägstaav
fackliga organisationsgraden bland de nordiska länderna.

Av detta skulle möjligen kunna dra slutsatsen hög fackligman att
organisationsgrad hänger med de fackliga organisationernaattsamman
också eller mindre självständigt i förhållande till moderorganisationenmer-

handhar arbetslöshetsförsäkringen. Men förhållandet kan också förklaras-
just i dessa länder finnsatt starkare tradition iän andra länderav en att

fackligt ansluten och vanligen är ordnat då obliga-vara systemetsom- -
Äventoriskt också anslutas till a-kassa. andra liknande förklaringar tillen

hög facklig organisationsgrad kan anföras. De i arbetskraften kanske anser,
i högre grad iän andra länder, de har större facklig tillhörighetatt nytta av
i Norden iän andra länder. Detta kan i sin också uttryck förtur ses som

facklig anslutning haratt betydelse,större när de fackliga organisationerna
har inflytande.störreett

Det är således inte givet administrationatt arbetslöshetsför-en annan av en
säkring denän nuvarande, skulle minska den fackliga organisationsgraden.
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5.10 Arbetskraftens geografiska yrkesmässiga rörlighetoch
diskussion och bedömning-

Försäkringens effekter arbetskraftens geografiska och yrkesmässigapå
kompensations-rörlighet allmänt svårt bedöma. I sig kan högär sett att en

försäkring trygghetsavtal, igrad, den samlade ersättningen från och t.ex.
minskar,vissa innebära incitamenten flytta för få arbetelägen att att att ett

innebär kompensation mindre incitamentPå motsvarande hög starkasätt en
till första erbjudande, utanför det yrkesområdet.bästa ävenatt ta egna

enskildeSådana inskränkningar emellertid inte endast negativa. För denär
just dessa möj-kan viktigt försäkringsskyddetdet attt.o.m. gervara

ligheter.

t.ex.skalltillämpningen reglerna vadI övrigt detär anses somsomav om
försäkringen.i bestämmer restriktionerna ilämpligt arbete, huvudsaksom

skiftande, det inte realistisktSituationerna i verkligheten så ärär attatt
effekter slag.bedöma försäkringens dettamed säkerhetnågon av
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jämförelseInternationell6.

Inledning6.1

arbetslöshetsförsäkringenredovisa hurutredningenskalldirektivenEnligt
in-förförekommerandra länderländer. Ii andraordnad systemär

KASarbetsmarknadsstödliksom kontanti formerkomstskydd även som -
Beskriv-försäkring.definitionen påmedi Sverige inte överensstämmer-

formerandraomfattatill ävenvissa delardärför ividgasningen att av
försäkringar.arbetslöshetvid änstödkontant

dessaarbetslöshetvid ärstödför kontantför olika attGemensamt system
påuppfyller kravettillersättningar attlämnar anses sompersoner som

intedessabehöverandra. Däremottill utgeinte systernarbetslösa, men
arbetslösa.allaersättning till ärsom

arbetslöshetsförsäkringenförhållandensvenska ärtillOm vi dettaomsätter
arbetslöshet.vidersättningförsocialbidraginteoch KAS systemmen --

varförarbetslösa,inte ärtillSocialbidrag kan ävenutges sompersoner
arbetslöshet.stöd vidkontantförmåner intesådana är att anse som

distinktionföljande1988 gjordesOutlookEmploymentI OECD-rapporten
mening skulle kunnavidvilka istöd,formermellan olika varaav

vidstödgenerellt utgöradockarbetslöshet,vidtillämpliga settutan att
arbetslöshet:

arbetslöshetsförsäkringen-
indelasi sinstöd,ekonomiskaandra tursom-

arbetslöshetsstöd
minimiinkomstsystem
socialbidrag.
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Typiskt för försäkringsförmåner är utbetalningarna delsatt är relaterade till
tidigare "premieinbetalningar" dels uttryckligen kompensationutgör för,inkomstbortfall.

Övriga ekonomiska stödsystem kännetecknas dels förutsättaattav
tidigare "premieinbetalningar", dels utgå endast till iärpersoner som
behov stöd.av

Vårt kontanta arbetsmarknadsstöd KAS är stöd vid arbetslöshet,ett
eftersom det endast kan utgå till den är arbetslös.attsom anse som
Däremot saknar KAS inslaget medelsprövning/behovsprövning.av
Förhållanden förmögenhet, inkomst kapital, försörjningsbörda,som av
andra inkomster, saknar betydelse för bedömning rätten till ersättning.av
Såvitt kan bedömas material finns liknandeannat i vissa andraav system
länder, vilka i likhet med KAS intesystem innebär individuell prövningen

behovet stöd.av av

I den fortsatta framställningen kommer beskrivningen koncentreras påatt
ländernas försäkringssystem andra stöd till arbetslösa.samt

Efter allmän översikt kommer detaljer redovisasen med uppläggn-att en
ing, frånutgår de viktigaste i detsom svenska förparametrarna systemet
ekonomiskt skydd vid arbetslöshet.

Beskrivningen grundas på officiella källor enligt vad närmare framgårsom
6.9punkt nedan.av

6.2 Beskrivningens syften, omfattning och begränsning

Syftet med beskrivningen är visa hur det ekonomiskaatt skyddet vid
arbetslöshet är ordnat i antal andra länder,ett olika skäl bedömtssom av

intressanta för jämförelse med vårasom Förutom de nordiskaen system.
länderna exkl Island, kommer jämförelse redovisas för de storleks-att
mässigt dominerande EG-länderna Tyskland, England och Frankrike. Ett

EG-land Holland harannat medtagits i jämförelsen därför påatt synen
samhällets för individens välfärd i Holland likartadeär deansvar bl.a.som
kommer till Ävenuttryck i det svenska socialförsäkringssystemet.
Österrike har medtagits exempel på EFTA-land med inte sällanettsom
likartade synsätt på välfärden.

För vidga perspektiven till OECD-länderatt utanför EG, har i jämförelsen
medtagits Canada och USA.
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Beskrivningen till dels beskrivning försäkringssystemetsbegränsas en av
vissa effekter täckningsgrad ochtekniska uppbyggnad, dels vad tavser ex

ligger tekniska beskrivningen.kompensationsnivå. Tonvikten på den

sammanfattande bedömning antalRedovisningen avslutas med ettaven
värdefulla för utformningen för-subjektivt bedömsaspekter, som avsom

arbetslöshetsförsäkring i Sverige.slaget till obligatoriskt

sammanställningar internationellt material innebär ofta problem.av
ingetför kontantstöd vid arbetslöshetBeskrivningen utgörsystemenav

flera slag. Tillgängliga dataundantag. Vid jämförelser problemenär av
EG innebär ofta förenklingarfrån sammanställningar OECD ellert exav
alltid tidpunkt.eller schabloniseringar, förutom de inteatt avser samma

fallförståelse fordras i vissaHärtill förkommer rättatt systemenav en
inslag iöverblick hela samhällssystemet ochmindre totaleller övermer

liknande. Dessutomkaraktären trygghetsavtal elleravtalt.ex. angerav
i verkligheten fungerar,materialet fall inte hur stödeti många t.ex.

uppgifterolika erhållatäckningsgrad. Vi har därför på söktavseende sätt
data.direkt länder för komplettera andrafrån vissa att

medförtslutligenarbetslösheten i de jämförda länderna harDen ökade
i sin i flera länderför harkraftigt ökade utgifter kontantstöd. Detta tur

fallvid arbetslöshet. I vissa har dettadrivit förändrade förmånerkrav påpå
genomförtsi eller harförändringar planeras, Danmark,medfört tatt ex

förändringarförVi tvingas däremoti Canada.såsom attt reservera ossex
fått uppgiftskett, vi inte om.som

Översiktlig beskrivning jämförda länders6.3 systemav

Norge

social-arbetslöshet delekonomiska skyddet vidI detNorge är en av
omfattarFörsäkringen obligatorisk ochförsäkringen, "Folketrygden". är

75% basbeloppetviss inkomst det norskaföregående hadealla år avsom
27.000 till arbetsmarknadensSEK, arbetslösa och stårmotsvarande ärca

relaterad till före-Ersättningenförfogande. Karenstiden dagar. ärär tre
in-alternativt genomsnittet de årensinkomst,gående års senaste treav

socialt inslag i formf.n. ocksåindexering. Trygden harkomster ettutan
bamtillägg.av
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Försäkringen omfattar löntagare, däremot inte egenföretagare, demen om
inte driver sin verksamhet i aktiebolag.

Hela "Folketrygden" finansieras dels med arbetsgivaravgifter och skatter,
dels med särskild avgift på skattsedeln, vilken avgift obligatoriskär och i
praktiken således skatt. Avgifterna inteär specificerade på så sätten att
avgifterna till arbetslöshetsskyddet kan jämföras med andra länder.

Nuvarande f.n.är föremål för översyn.system

Danmark

I Danmark är tillrätten ersättning knuten till medlemsskap i 44aven
fackföreningsanknutna arbetslöshetskassor. Skyddet är således frivilligt,
inte obligatoriskt. Försäkringen lagreglerad.är Ca 70% arbetskraften ärav
kassaansluten.

Kompensationsgraden 90%,är tak för ersättningen blirmen genom
kompensationsgraden för genomsnittlig industriarbetarinkomst 64%en ca
1989.

Försäkringen finansieras till 65% med skattemedel, till 16% medca ca
arbetsgivaravgifter och till 19% med medlemsavgifter.ca

Ett regeringen Rasmussen till Folketinget 21den april 1993 framlagtav
lagförslag innehåller bl förslag till förändringar i de arbetsmarknadspoliti-a
ska åtgärder, står till buds för de arbetslösa och uppdelningarsom av
ersättningsperiodema vid långa arbetslöshetstider. Dessa uppdelningar
syftar till koppla tillrätten vissa åtgärder tillatt arbetslöshetstiden.

Syftet med förslaget emellertidär inte försämra arbetslöshetsförsäk-att
ringen, aktivera de arbetslösa.utan att

Finland

Arbetslöshetsskyddet i Finland, arbetslöshetsdagpenning, utgår efter fem
dagars karens och omfattar grunddagpenning och "förtjänstrelaterad"en
dagpenning. Skyddet omfattar inte företagare och anhörigaegna som
arbetar i det företaget.egna

Grunddagpenning utgår i princip till alla omfattas arbetslös-som av
hetsskyddet, begränsning ersättningsperioden.utan Ersättningen ärav
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behovsprövad hushållets övriga inkomster.mot Full ersättning 116FIMär
dag ca 155 SEK/dag, vartill kan komma barntillägg. Ersättningenper

finansieras med skattemedel.

För dessutom få del den k förtjänstrelateradeatt dagpenningen fordrasav s
medlemsskap i arbetslöshetskassa. Denna kompletterande ersättning 45 %är

dagsförtjänsten ovanför grunddagpenningens belopp till FIMav upp ca
10.000 månad, därefter 20% övre gräns.utanper

Den förtjänstrelaterade dagpenningen finansieras med skattemedel,
medlemsavgifter och arbetsgivaravgifter. Arbetsgivaravgiften 1992var
3,7% lönen.av

Systemet har varit föremål för översyn i syfte nedbringa kostnaderna.att
Regeringen har också lagt förslag kraftigt ökade arbetsgivaravgifter.om

Tyskland

I Tyskland finns dels försäkringssystem, Arbeitslosengeld,ett dels ett
bidragssystem, Arbeitslosenhilfe, till skydd inkomstbortfallmot pga
arbetslöshet. Systemet administreras tyska "AMS".av

Skillnader finns mellan västra och Östra Tyskland, genomgående med sämre
villkor för östra Tyskland. Uppgifterna i detta kapitel västraavser
Tyskland.

Försäkringen obligatorisk förär alla löntagare. Som villkor för försäk-
ringsersättning fordras 12 månaders arbete under de sista åren.tre
Ersättningstiden beror dels antal iår arbete, dels uppnådd ålder.av av
Kompensationsgraden i 63-68%principär nettøinkomsten, beroende påav
försörjningssituation. Utgående ersättning skattefri.är Högsta ersät-
tningsgrundande bruttolön 6.500,DM vilketär 29.000 krmotsvarar ca per
månad. I ersättningsgrundande inkomst inräknas inte den k trettondes
månadslönen, varför den effektiva kompensationsgraden 5 %-enheterär ca
lägre denän angivna.ovan

De utförsäkrats eller inteorsak har till försäkringsersät-rättsom av annan
tning kan erhålla bidrag, dock har inslag medelsprövning. Ersätt-som av
ningsperioden iär princip obegränsad och kompensationsgraden 10 %-
enheter lägre i försäkringen.än
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insatserbidragssystem finansieras, i likhet med allaFörsäkring och av
arbetsgivaravgifter ochtill lika delararbetsmarknadspolitisk karaktär, av

3,4 % lönesum-avgifter från löntagarna. F.n. erlägger vardera parten av
tyskaårligen för i deti avgift. Avgifterna fastställs år sänderett avman

för arbetslöshets-finansministeriet inkluderar andra kostnaderoch änäven
skyddet.

England

Allai socialförsäkringen.Arbetslöshetsförsäkringen i England ingår
Ersättningenarbetslöshetsskyddet. äromfattas obligatorisktlöntagare av

försörjningssituation. Ersättningsnivån ärför beroendelika alla, men av
arbetsgivarnafinansieradetrygghetssystemmycket låg. Kompletterande av

varför beskrivningenarbetskraften,omfattar betydande del aven av
annorlunda för många arbetslösa..i verklighetenkompensation ärmm

arbetsgivareavgifter frånfinansieras helt medArbetslöshetsförsäkringen
dockerläggerprogressiv avgiftsskala. Löntagareefteroch löntagare en

19.000 krviss nivå motsvarandeovanföravgift för inkomsteringen caen
månad.per

Frankrike

bidragssystem.delsförsäkringssystem,Frankrike förekommer delsI ettett
tillämpligt påBidragssystemet äromfattar alla löntagare.Försäkringen
försäkringenstillorsak har rättinteutförsäkrade och de av annansom

förmåner.

styrdorganisation,privaträttsligadministrerasFörsäkringen avav en
reella kompensa-Denarbetsgivare arbetstagare.för såvälföreträdare som

60% igenomsnittslönmed ärindustriarbetaretionsnivån för caen
försäkringen.

arbetsgivare och löntagare.avgifter frånfinansierasFörsäkringen med

Nederländerna

26 rikstäckandearbetslöshetsskyddetadministrerasNederländernaI av
Såvälbranscher.efter olikaindeladeförsäkringsanstalter,fackligt anknutna

styrelserna.deltar iarbetstagarearbetsgivare som
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Försäkringen omfattar obligatoriskt alla löntagare offentligt anställdautom -
tjänstemän. Ingen karenstid förekommer. Tid i arbetslivet och ålder be-
stämmer ersättningsperiodens längd. Kompensationsgraden 70%,är
maximalt 800 SEK/dag, i fem dagar vecka. Ersättning kan såledesca per
utgå med maximalt 17.300motsvarande SEK/månad. Efter utförsäkringca
erhålls i 70%princip minimilönen i ersättning. Denna ersättning utgårav

tilläven inte uppfyller arbetsvillkoret.unga, som

Försäkringen finansieras arbetsgivaravgifter och avgifter betaldagenom av
löntagarna. Arbetsgivaravgiften 1,6% och löntagarnas 2,6%är avgiftca ca

lönen.av

Österrike

ÖsterrikeArbetslöshetsförsäkringen i obligatorisk omfattarär och alla
löntagare. Administrationen handhas arbetsförmedlingarna. Försäkringenav
kompletteras behovsprövat bidragssystem. Ersättning kan förutgåettav en
period 12 30mellan till över veckor. Den maximala ersättningsnivân

225mindre SEK/dag och denän reella kompensationsgraden förmotsvarar
industriarbetare med genomsnittlig inkomst 41%. Maximalären max

ersättningsgrundande inkomst 18.700 SEK/mån. Arbetsgivaremotsvarar ca
och anställda erlägger försäkringsavgifter, till 2,3%uppgår lönen.som av

När försäkringstiden gått till ända finns stödsystem, be-ärett som
hovsprövat. förEtt krav ersättning den arbetslöse skall ha bott iär att
landet lång tid.

Canada

Den kanadensiska arbetslöshetsförsäkringen omfattar obligatoriskt alla lön-
Kompensationsgraden 57%är efter sänkning undertagare. numera en-

1993 med maximal ersättning 2.500motsvarande kr/vecka. Ersätt-en ca-
ningstiden, kvaliñkationstiden,liksom direkt relaterad till arbetslöshetssi-är
tuationen i region. Karenstiden för ersättning två veckor. Försäk-ärresp
ringen har i övrigt fördelaktigt enkla regler, bl för bisysslor och vida
deltidsarbetslöshet.

.

En nyligen genomförd förändring innebär den initiativpåatt egetsom
lämnar sitt arbete, i fortsättningen inte kommer få ersättningnågonatt ens
efter viss avstängningsperiod tidigare 7-12 veckor, i undan-änannaten
tagsfall.

Försäkringen finansieras avgifter frånmed arbetsgivare och anställda.
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USA

Arbetslöshetsskyddet i USA bygger federal lagstiftning,på handhasmen
i praktiken i olika för olikade delstatema. Reglerna skiljer sigsystem
således åt såväl vad karens, kompensationsgrad,avser
ersättningsperiodemas längd, finansiering mellan olika delstater.m.m.

Finansieringen bygger delstatsbeskattning arbetsgivarepå och grundasav
i delstater i princip varierade avgiftermånga på efter den arbetslöshet resp
individuell arbetsgivare "skapar". Systemet innebär långtgåendesåledes en
differentiering avgifter varje företag, inte varje Genompå på bransch.av

arbetsgivaren drabbas högre avgifter anställd blir arbetslös,näratt av en
bevakahar arbetsgivaren anledning själva blivitde slutat elleratt som

allvarlig misskötsel i inte för ersättning.uppsagda arbetet, godkännsp. g.a.

1990-talet,I perioder hög arbetslöshet, de första har pååren påav som
federal nivå beslutats särskilda medel för förlänga ersättningstidema.attom

50% MaximalErsättningarna vanligtvis nivån tidigare inkomst.utgår på av
173ersättning vid förlängning f USD vecka.uppgår n per

Översikt6.4 förekommande för in-över typer systemav
vid arbetslöshetkomstskydd

ersättning vidSåsom i inledningen för kontantkan systemangavs ovan
ersättningssystem gäller vidarbetslöshet klassificeras dels endastsom som

ersättningssystem generell vilka ocksåarbetslöshet, dels natur,mersom av
6.1tillämpliga vid arbetslöshet. översikt, tabell nedan.Förär se

Övrigavid försäkring,Stödsystemen arbetslöshet dels dels andra stöd.är
socialbidrags-ersättningssystem framförallt minimiinkomstsystem ochär

inslagSocialbidragssystem, minimiinkomstsystem, harocksåsystem. men
medelsprövning. Såvitt innebär mini-känt de här aktuellaav

miinkomstsystemen ingen till förmögenhet, endast tillhänsynatt tas
inkomst.

medelsprövningErsättningar liknande för KAS inslagvårt system utan av-
ovanliga. Sociala inslag förekommer i försäkringssystemen,är även-

i vissa innehåller barntillägg tillägg/avdragdessa länder ochatt t.ex.genom
maken/makan eller förvärvsarbeteberoende på saknar har

i definition i samtliga länder,Begreppet arbetslös har huvudsak samma men
nyansskillnader förekommer.
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Tabell 6.1
Översikt ersättningssystem vid arbetslöshet i olika länder 1992-

SeKälla: källförteckning

Land Stödsystem endast Andra stödsystem även
för arbetslösa tillämpliga för arbetslösa
Försäkring Annat stöd Minimi- Social-

inkomst- bidrags
system systemI

l
Norge ix x

3 Danmark x x
i Finland x x x
l gSverige i x x x ii

l Tyskland x x x
l England x x x

Frankrike x x x
Nederländerna x x
Österrike x x x

i
l Canada x x

USA x x

l Reservation för ofullständig information socialbidragssystemom

6.5 Arbetslöshetsförsäkringen

6.5.1 Allmänt

Såsom framgått 6.1tabell har samtliga länder stödformav ovan en som
uppfyller kriterierna för klassas försäkring. Vid översiktlig bildatt som en

försäkringsskyddet andra stöd lämnas tills vidare därhän finnsav - -
emellertid betydande skillnader mellan ländernas försäkringar. Bland de
aspekter skiljer utöver sådant kompensationsgrad, arbetsvillkor,som som
maximi- och minimiersättningar dyl., märks bl.a.:0.

obligatorisk eller frivillig försäkring-
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nationella regler förmåneroch-
undantagna eller särskildamed villkor, offentligablgrupper grupper a-

tjänstemän, egenföretagare, säsonganställda, fiskare
arbetslöshetssituationen påverkar försäkringens regler.-

Begreppet obligatorisk innebär i regel försäkringen gäller för anställdaatt
från anställningstidpunkten, valfrihet. Obligatoriska försäkringarutan egen

emellertidär genomgående beroende arbetsvillkor och såledesav m.m.
ingen ovillkorlig till ersättningrätt sådana villkor inte uppfylls.om

l
g Tabell 5.2

Översikt försäkringens allmänna karaktär och omfattning-
i olika länder 1992
Källor:Sekällförteckning

Land Obligatorisk Frivillig Undantagna Anmärkning
försäkring försäkring grupperi

Norge företagare, i AB-form del Folketrygdenx av
särskreglerför fiskare

i Danmark frivillig tilläggsförsäkringx
i förekommeri fackett

Finland företagarex x
.i i i ,särskreg får företagarefx- g gI

ll Tyskland företagarex
i England kompletteras trygghatsavtalX av
i dal socialförsäkringenav

Frankrike företagareX x
Nederländerna offentl anställdax

l Österrike offentl anstâklldax x
l

Canada företagarex
reglerför fiskaresärsk

i USA x

194



SOU 1993:52 Internationell jämförelse

6.5.2 Arbetsvillkor, referensperiod, ersättningsperiod samt
kompensationsgrad

Arbetsvillkor, referensperiod och ersätrningstid

Samtliga försäkringar innehåller vissa villkor för ersättning, framförallt ett
arbetsvillkor. Arbetsvillkoret skall vidare uppfyllas under viss tid före
arbetslöshetstillfállet, här kallad referensperiod. frivilligaFör försäkringar
tillkommer krav visspå medlemstid. Ersättning kan antingen relateras till
tidigare inkomst i någon mening eller utgå lika för alla.

Tabell 6.3 3
olikaArbetsvillkor, referensperiod och ersättningstid i länders l

i 1992.försäkringar
Källa: källförteckningSe

Land Arbetsvillkor Referens- Ersättnings- Anmärkning
penod üd

mån mån mån |
l

19 75%Norge inkomstkrav minst basbeloppetav
l27.000 äreller kr föregca

36/18 30 verklighetenDanmark 6 ersättn tiden i l
obegränsad

48 24 ersättningmaxfioorlaoêtñá.Fl"l. .få
V §12 1412 äaidra malmparentes2:4 1uherfrfgeggl w. . vg

12 12-32 på tidTyskland 7 ersättning beroende
arbetslösheti arbete före i

betEngland 2,5 12 12 arb villkor beror av prem
Frankrike 24 3011,5

6 60 36 längre period för äldreNederländerna ers
Österrike 4,612 1224 7 inom parentesunga

varierar regionensCanada 2,3 4,6 12 12 med-
arbetslöshet

12 6 delstatUSA 4,6 varierar med

omräkning vecka, 52 veckor är,har skett enligt följande:5 arbetsdagar perper
månad 21,7 arbetsdagar månad4,3 veckor ochper per
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Kompensationsgrad mm

Kompensationsgraden relationen ersättningmellan och tidigareavser
inkomst. Reglerna i vissa fall komplicerade, 6.4iär tabell s.k.men avses
prime-age arbetslösa, d inte ungdomar och äldre.v s

Arbetslöshetsersättningen i England fast belopp veckautgörs ettav per
oberoende tidigare inkomst. I bl England förekommer särskildaav a
trygghetssystem, innebär arbetsgivaren enligt bidraravtal medattsom
ersättning.

6.4Tabell
%% maximal ersättning i genomsnittligKompensation i inkomst samt avav

års förhållandeindustriarbetarinkomst 1989

Se källförteckningKälla:

%Kompensation i % Maximal ersättning AnmärkningLand avav
genomsnittlig industri-ersättningsgrundande
arbetarinkomstinkomst

%%
6262Norge

G490Danmark

% 59beloppFinland fast +

sova

63 58 Avser Tysk-Tyskland västra
månland; 13:e lön

gingen ersättn.ger

16England fast belopp

59 59Frankrike

7070Nederländerna

Österrike 4141 maxmax

57Canada 57

50 50USA
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ersättningi Danmark Sverige. MaximalKompensationsgraden högst ochär
blir dockgenomsnittliga industriarbetarlönenberäknad denprocent avsom

ersättningsunderlaget tilleftersom Danmark maximerathögre i Sverige,
l1.000:- vanligaste kompensationsgraden,knappt månad. DenDKRca per

60%d.v.s. i % ersättningsunderlag, drygt i Danmark.ersättning ärav

ersättningsunderlag, blir också maximalGenom begränsning högstaav
60% Sverige och Nederländernaungefär i länder. Iersättning många
90 70%. i vissa fall felaktigtill Siffrorna kandockuppnår det ge enresp

ytterligare förmånereftersombild ersättningar vid arbetslöshet,av
försäkringen.avtal ibland kan kompletteragrundade på

Karenstider

Österrike,Tyskland, Danmark,förekommer inte generellt.Karensdagar
Principbeslut harvidare Sverige saknar karensdagar.Frankrike och tills

fem karensdagar i Sverige.emellertid fattats om

6.5Tabell
1992arbetslöshetsförsäkringarländersKarenstider i olika

Källa: Se Källförteckning

AnmärkningKarenstid iLand
arbetsdagar

antal
3Norge
ODanmark

V réøáráiáy;.5á;yáriifif;iii .s-;âitzfiijs t

OTyskland
3England
OFrankrike
ONederländerna

Österrike O

10Canada
USA
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6.6 Finansieringen arbetslöshetsförsäkringenav

Arbetslöshetsförsäkringarna i studerade länder finansieras på olika ochsätt
med olika relationer mellan skattemedel, arbetsgivaravgifter avgifteroch
från de försäkrade. Gränsdragningen mellan skatter och arbetsgivaravgifter
kan ibland bereda svårigheter, i den mån avgifterna inte är
specialdestinerade. fleraI fall för försäkringenstar staten ansvaret att

tillräckligaär för förmånsbetalningar,möta ordinarienärattresurser
ñnansieringskällor tillfälligt eller under längre period otillräckliga.är I

6.6tabellen nedan har långtså uppgifter kunnat inhämtas den avsedda- -
finansieringen redovisats.

6.6Tabell
Arbetslöshetsförsäkringens finansiering i olika länder

991 / 9921 1
Källa: Se Källförteckning

Land Andel försäkringens Avgiftsuttagsamla Anmärkningav som
kostnader finansierade andel löngenom av
skatt arbets- individ- âlrbets- anställda

givar- avgift givare
avgift

% % % % %
Norge 34 41 25 tillgäng tillgäng ingår del avsom

trygdeavgift
I65Danmark 16 19 påtillgäng tillgäng skatt uttas moms

underlag z
Finlandlgrundl 100 0 0

Ilässl 90. 1.0 °v33-7
A195 1 i:io;3:o;4:;gndemnansre.° ç : 5 2,12

. Vx .exkr.iaaia;si...5e1 .i

Tyskland O 50 50 3.4 3,4 avgifterna avser
ändamålflera

England inga uppgifter tillgängliga
Frankrike 2,83inga uppgifter tillgängliga 4,51
Nederländerna O 38 62 1,6 2,6
Österrike O 50 50 2.3 2.3

Canada O 2,73 1,95 ändamålfleraavser
USA O 001 2.7 O genomsnitt samtliga

r delstater
l Reservation för uppgifterna ändratsatti
l N.-. ._____..-.e.._. ........_... ....-.. ......... .4.. .... m.M.. .-.
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tillrelateraskan ocksåförsäkradearbetsgivare ellerAvgifter från
dåoch framgårför vissa länderkändrelationDenna ärlöneunderlaget. av

6.6.tabell

utgifter, varförmed andrafall tillsammansi flerafinansierasFörsäkringen
olikamellandelasavgifter enkelt kanellerkostnadervarför sig uppvare

försäkrin-flera ländersförhållande beakta ärYtterligareändamål. attattett
Frankrike ochgäller bl.a.finansierade. Dettaotillräckligtärgar numera

Finland.

1992 förhållanden.i huvudsak årsi tabellenUppgifterna avser

endastdelstater. Iolikamycket mellanförhållandenasig treUSA skiljerI
arbetsgivaravgifter.förutomindividavgifterdelstater uttas

förjämförbart sättsvårigheter påbetydandeföreligger således ettDet att
arbetslöshetsförsäkringen.förfinansieringensamladeländerolika ange

detta.beaktandemedskall läsasTabellen av

samladedentäckningsgradFörsäkringens samt6.7
stöd vidförsäkring ochförtäckningsgraden annat

arbetslöshet

Även inkomstskydd tillinteobligatoriskabetecknassystem gersomsom
ersättningsrättentillknytsolika slagvillkorGenomalla arbetslösa. att av

arbetslösa. Iregisteradesamtligaersättningstagareandelenbegränsas av
tid,under långarbetslöshethögersättningsperioder ochländer med korta

utanförersättningberättigade tillvaritursprungligenställs många som
försäkringsskyddet.

försäkring, delsför delstäckningsgradenreelladenUppgifter om
enligt vadländerfinns för någraarbetslöshet,vidstödoch andraförsäkring

6.7 nedan.tabellframgår avsom
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Tabell 6.7
Arbetslöshetsskyddets täckningsgrad i olika länder
Källa:Rapporttill USA:kongress arbetslöshetukyddeti G7 länderna;ang.
apr-BZ

Land Täckningsgrad i % registrerade arbetslösa Anmärkningav
Enbart försäkring Försäkring samt

andra stödsystem
% 96

86 i i i 78Sverige i Egna. beräkningari- . .
Tyskland 39 68 Avser västra Tyskland

England 32 90 Trygghetssystem höjer andelen
täckta enbart försäkring;av
andra stödsystem socialbidragär

Frankrike 55 72

Canada 80 saknassystem

USA 34 saknassystem

6.8 Bedömningar på grundval sammanställningenav av
arbetslöshetsskyddet i internationelltett perspektiv

Tabeller bidrar till tydlig bild vissa förhållanden.att Samtidigtge en av
innebär de ofta förenklingar verkligheten. Detta gäller även dennaav
sammanställning. Dessutom försvåras jämförelserna vissa uppgifterattav
ständigt förändras, andra uppgifter släpar efter eller i något avseende
bygger på andra förutsättningar deän känner till.

Det finns alltså anledning försiktig med alltför säkraatt slutsatservara om
förhållandena i andra länder och i dessa länders En strängsystem.
arbetslöshetsförsäkring kan kompletteras mindre mini-strängtettav
miinkomstsystem. Hårda villkor för försäkringsersättning kompletteras med
stödsystem begränsningar och med relativtutan mjuka villkor.sett

De slutsatser dras nedan får dessa varningar för försiktighet itrotssom
jämförelserna ändå korrekta och tillförlitliga.anses
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slutsatserDessa är:

försäkringar, få länderobligatoriskaformflesta länder har någonde av-
FinlandochDanmarkSverige,försäkringarfrivilligahar

försäkringar, byggerfrivilligaharländernordiskai deendast tre som-
fackligatill dei a-kassa knutenmedlemsskapförsäkringsskyddet på or-en

för företagareintresseorganisationertill vissaellerganisationerna

den högstaomfattning, medvarierandeskyddetobligatoriska ärdet av-
80% efter90%Sverigeiindustriarbetareförkompensationsgraden respen

63-68%utanTyskland70% ochNederländerna västra1993, i1 juli
beaktasdennamånadslön;trettondes.k.till inkomsthänsyn omgenom

58-63 %tillkompensationensjunker ca

ländermellan dekraftigtvarierartäckningsgradförsäkringens som--
Canada80%tillUSA30% England ochfrån drygtjämföraskunnat -

USA, därförutomindividavgiftema,de lägstaFinland harSverige och-
i delstateravgifter endastsådana uttas tre

Sverige, bl.a.ersättningtak för änhar högrei Europaländermånga-
Nederländerna.Tyskland och

Även julifr.o.m.gällaSverige föribeslutatsförändringar attmed de som
avseendenflestai deförsäkringensvenska1993, denkommer att envara

ländernasandradearbetslösaflesta änallraför deförsäkringbättre
försäkringensvenskadenarbetslösa kommerflesta attdeförsäkringar. För

inkomstertidigaremedarbetslösainkomstbortfall. Förbäst kompensera
TysklandochHollandbl.a.dockmånad har20.000 kröver merper

villkor.generösa

liksom ersätt-allra lägsta,detillhörarbetsvillkoretsvenskaDet
detinnehållerhellerIntede längsta.tillhöri praktikenningsperioden
välgällerfall näri fleramedelsprövning, vilketkontantstödetsvenska

länderandrai vissaersättningsperiod uttömts system.försäkringens

rimligaförhållandenför våramedförsäkringarländer harI de som --
individav-betalaobligatorisktförsäkradedenharersättningsvillkor, att en
försäkringsvenska. Ingendenannorlunda änstorlek heltgift av en

den svenskagoda förmånerförpremie såindividuellerbjuder så låg som
försäkringen.
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6.9 Källförteckning avseende detta kapitel

Ovanstående sammanställning grundas på antal olika källor,ett varav en
del frånutgör land erhållna skrifter varierande karaktärresp. allt frånav -
broschyrer lämnas till arbetssökande till formella skriftersom ellermer
riksdagstryck.

De grundläggande källorna har emellertid varit:

EEC: Social Protection in Member States of the Community; Situation- on
July 1st 1991 and evolution

Council of Europe: Comperative tables of social security schemes in-
Council of Europe member member ofstates, thenot Europeanstates
Communities, in Australia inand Canada; 5th edition situation 1 Julyat
1990

OECD: Unemployment Benefit Rules and Labour Market Policy;-
Employment Outlook 1991,July chapter
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värderingarGrundläggande7

funktiongrundläggandeSkyddets7.1

försäkrafunktion ärgrundläggande attarbetslöshetsförsäkringsEn
arbetslöshet.grundpåinkomstförlustförvärvsarbetande mot av

kännaarbetslöseför denmöjligt attdetskallFörsäkringsersättningen göra
fårhonellertills hanomställningsperiod nyttettunderinkomsttrygghet en

arbete.

denHurolika sätt.mångapåutformasarbetslöshetsförsäkring kanEn
påfinnsvärderingarochde synsättbl.a.beroende somutformas är av

utformningvisshurbedömningarpåocksåMensyften.försäkringens enav
förslagminaförståsyften. Fördessabedöms attbästförsäkringen gagnaav

försäkrings-administration nyttoch ettfinansieringutformning,till av
grundläggandeminautvecklakapiteli dettadärförjagvillskydd,

arbetslöshetsförsäkring.utformningenförbetydelsevärderingar nyenavav

förut-också harförsäkringtillförslagutvecklaambitionMin är ett somatt
självñnansierat.ochtidlängreunderfungerakunnasättningar varaatt en

såväl arbetstagareväsentligtsigdet ivärderingar är att somEnligt mina
samhälletsitidenstabilitet övervissfinnsdetuppleverarbetsgivare att

fungerakunnagrunddragsinadärför iförsäkring börEnskyddssystem. ny
politiskarobust även2000-talet och motin påantal åråtminstone varaett

vad gällervärderingarolikaberoende påtid tillfråningripanden, annan,
stabiliseringspolitik.fördelningspolitik eller

emellertid intesikt kanför längrearbetslöshetsskydd konstruerat varaEtt
medsituationsikt. Dagenskortfinns påverklighetdenopåverkat somav

iunderskottarbetslöshet,unikt hög storaförhållandensvenskafören
statsñnansiell ochsvårmedsamtidigtfinansieringförsäkringens en

vidfrånsesmening inteminenligtkansituation,samhällsekonomisk
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utformning och finansiering arbetslöshetsförsäkring även till denav en ny
del perspektivet bör långsiktigt. I synnerhet det 1993vårenvara som

intetyvärr finns tecken tyder på situationen är tillfälligatt ochsom av
snabbt övergående natur.

7.2 En försäkring med flera syften

Vårt svenska samhälle är välfárdssamhälle. Medborgareett åtnjuter i olika
former samhällets skydd vid bl.a. inkomstbortfall på grund sjukdom ochav

Ävenarbetslöshet. de något skäl inte omfattas allmännasom av av
socialförsäkringar är ändå alltid garanterade skälig levnadsnivå, oavsetten
orsaken till de inte förmår försörjaatt sig själva. Detta är möjligt tack vare

samhällets totalaatt räcker till för kunna bäraresurser att en
levnadsstandard för alla över basnivå. Men också majoriteten attgenom en

medborgarna i samhället är överens fördelaav att på sättom ettresurserna
innebär alla, förutsättningar,att alltidsom oavsett skall skäliggaranteras en

levnadsnivå.

En viktig del medborgarnas skydd inkomstförlustmotav upprätthållsm.m.
i vårt land allmänna försäkringar, där ersättninggenom utgår vissaom
villkor uppfylls. Skyddet vid arbetslöshet är egentligen nuvarandegenom-
frivillighet och medlemskap i a-kassa direkt undantag frånett denen -
traditionella svenska linjen med allmänt skydd inkomstförlustett mot av
olika orsaker.

Villkoren för ersättning i försäkringsrelateradeär normalt intesystem
knutna till individens specifika behov, utgår oberoendeutan av egna
tillgångar, andra inkomster i familjen eller liknande förhållanden.
Ersättning utgår helt enkelt till alla omfattas försäkringen ochsom av
uppfyller villkoren för ersättning. Principiellt skulle givetvis kunnaman
tänka sig försäkringslösningar, där ersättningen bygger på det faktiska
behovet uttalat. Sådana inslag finns i vissa speciellamer former såsom t.ex.

barntilläggnär utgår, eller när ersättning lämnas för något slag faktiskaav
Ävenkostnader. inom arbetslöshetsskyddet förekommer i vissa länder

särskilda sociala inslag i försäkringen, dvs. hänsyn tilltas om
maken/makan har arbete, antalet barn i familjen och deras ålder Förm.m.
min del vill jag emellertid betona arbetslöshetsskyddetatt skall formges en

innebär det är skyddatt inkomstförlust,ettsom intemot i någonettsom
mening behovsprövat skydd.
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Först inga försäkringar eller liknande lösningarnär trygghetsavtalt.ex.-
eller liknande avtal tillämpliga på den arbetslöses situationär och behovet-
inte tillgodoses blikan på kan det aktuellt med behovsprövatsätt,annat ett
socialbidrag.

Enligt min mening viktigt skyddetär det vid arbetslöshet lösesatt genom
försäkringar och form behovsprövande bidrag.inte någon Mengenom av
också karaktären försäkring verkligen upprätthålls. Ersättningenatt av
skall relateras till inkomstförlust i princip hur väl förloradedenoavsett-
inkomsten bidrog till den arbetslöses levnadsstandard tilloch utgå den-

uppfyller uppställda villkor. Försäkringen iskall eller mindrestörresom
utsträckning de arbetslösa den standard de levt sittpågarantera genom
arbete, inte kompensera individer för de andra skäl arbetslöshetänatt av
inte förmår klara sin försörjning. Sådana behov hur angelägna deoavsett-

skallär lösas på En grundnivå försäkringensätt. skalliannat garantera-
arbetslösa, till visspå arbete, lägsta ersättning. skallväg Dennaett en

i de flesta fall kommunaltså socialbidrag behöverinte iatt tasanpassas
anspråk.

Välstånd skapas arbete. Därför arbetslöshet i varje fallär utövergenom -
den del beror människor tillfälligtpå arbete frånär på vägatt utansom ar-
bete inom område till arbete inom förlust totalaett ett annat en av-
materiella för samhället helhet. Arbetslöshet medför ocksåresurser som ne-
gativa sociala effekter för dem drabbas. Ett viktigt syfte försom en
arbetslöshetsförsäkring därför den skall främja och motverkainteär att att
medborgarna aktivt deltar samhällets produktion ochi tjänster.av varor

En försäkring den drabbas inkomstförlust på grundger som av av
arbetslöshet ekonomisk trygghet, positivt bidrar till arbetslösatten som en
kan sina till aktivtägna söka arbete och därmed snabbareatt nyttresurser
komma tillbaka till arbetet. Alternativt den arbetslöse möjlighet attges
förbättra sina förutsättningar få förstärkaarbete elleratt ett attgenom
förändra sin kompetens så den bättre efterfrågan påatt motsvarar
arbetskraft. Därför det viktigt försäkring skyddär på sådanatt etten ger
nivå arbetslös kraft till vidta åtgärder förinte tvingas sinägnaatt atten

överleva ekonomiskt. Graden kompensation för inkomstförlust kan,att av
liksom ersättningens utformning, medvetet eller föromedvetet den
arbetslöse ha betydelse för ansträngningarna finna arbete så fortatt nytt

förutsättningar arbetsmarknaden föreliggerpå eller i avvaktan påsom -
arbete för tiden föranvända kompetenshöjande åtgärder. därförDet äratt-
skäligt finnsdet tydlig skillnad mellan inkomster arbete ochatt etten av av
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ochkompensationsgradFörsäkringensvid arbetslöshet.försäkringsskydd
antal olika syften.mellanbalanserassåledesersättningsnivå måste ett

kanskyddet utformas,hur välförsäkringen, liksomFinansieringen av
effekter påfall ha indirektai vissanedan,framgårockså, såsom närmare

imedborgarnadeltagande blanduppnå högtvi lyckas medhur väl att ett
tjänster.ochproduktionsamhällets av varor

solidaritet, ävenallmänna apsekterförutombedömning talar,Enligt min om
nivåersättning påskall lämnaförsäkringenskäl förandra att somen

möjliggördrabbade ochför deekonomisk trygghetinnebär ettsomen
arbetssökande.aktivt

vågaarbete ellerbenägenheten bytaminskar ocksåtrygghet taUtan attatt
ochdeVälstånd förutsätterutveckling.led irisker attett varoregensom

efterfrågas konsumenterna.samhället ocksåitjänster produceras avsom
medförtillfrån tidförändraspreferenserEftersom konsumenternas annan

från vissi samhälletständig omställningsindetta i typtur avenen
i efterfrågan påförändringarFöljden blirtillproduktion att varoren annan.

olikaarbeteförändringar i efterfrågan påtilltjänster också lederoch av
hindrar ochintedärför utformas på sättförsäkring skallslag. En ett som

deframför allthosanpassningsådanfrämjarhelst en
minenligtskall därför,arbetslöshetsförsäkringarbetssökande. En

under-smidigtbidrar tilldensådantbedömning, utformas på sätt attattett
tillbidraroch därmedmotiv arbetamänniskorsomställning, ökarlätta att

olika sektorerarbetskraft inomutbud efterfrågan påanpassning mellan och
tillfälligförsäkringens karaktärDärmed betonas ocksåi samhället. av

försörjning.lösning individenspå

omställ-försäkring förarbetslöshetsförsäkringen ärGenom betona attatt en
inte avseddarbetslöshetsförsäkringen ärockså ettning, understryks att som

harinteolika anledningarförminimiinkomstsystem som avpersoner
arbetetidigareinkomst frånFörlustsig arbete.kvalificerat ettavgenom

min mening,arbetsutbud, enligtaktivttillsammans medskall ettett vara
mellanersättning. Sambandetför erhållakravgrundläggande att

samtidigttill ersättning,tidigare arbete och rätteninkomstbortfall från ett
vilkenperiod underomställningsförsäkring förmed karaktären manenav

medsambandstarkaarbetslöshetsförsäkringensarbete, betonarsöker nytt
sambandmindre starktavseendei dettaarbetsmarknadspolitiken och ett

skallArbetslöshetyärsäkringensocialförsäkringarna i allmänhet.med
andrafristående frånfinansiellt behandlasochbåde organisatorisktdärför
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trygghetgörsäkringar socialförsäkringssystemet.inom Det skulle påannars
sikt kunna utvecklas s.k. medborgarlön", jag skulle främjaen som anser
arbetslinjen. Däremot bör kompensationsnivåerna harmoniera.

Finansieringen och administrationen arbetslöshetsförsäkring skall,av en ny
enligt min mening, ske inom arbetsmarknadssektom. finns fleraDet
orsaker till detta ställningstagande. förstaFör det har påparterna
arbetsmarknaden olikapå direkt och indirektsätt viss inverkan på- -
arbetslöshetens omfattning och struktur. Former för hanteraatt
övertalighet, insatser för personalutveckling, lönebildning ärm.m.lområden, inflytandehar över och samtidigt kan tänkasparternasom som
påverka arbetslösheten. För det andra har den enskilde arbetsgivaren ett
indirekt inflytande på arbetslösheten. Företagsledningens skicklighet att
utveckla sitt företag och i övrigt skapa förutsättningar föratt trygga
anställningar skiljer sig mellan olika företag. Detta påverkar också ar-
betslösheten. För det tredje det integår utesluta den enskildeatt att
arbetslöse i vissaockså fall kan påverka arbetslösheten. Intensiteten och
effektiviteten i arbetssökandet, anpassningsbarheten till efterfrågan på
arbetskraft och andra förhållanden har betydelse för arbetslösheten.
Tillsammans talar detta för aktörerna på arbetsmarknaden i princip böratt

för finansieringen arbetslöshetsskyddet.svara av

Samtidigt har emellertid statsmakterna, ansvariga för den allmännasom
inflytandeekonomiska politiken, på arbetslöshetens omfattning.ett stort

Detta får statsmakterna också bära situationeri i nulägetattgenom som -
med otillräckligt skydd och otillräcklig finansiering kostnaderna förett -
arbetslösheten till del flyttas till också tillöverstor staten, men
kommunerna genom exempelvis utfyllnad till KAS.

En sådan överflyttning kostnader för arbetslösheten minskar förutsätt-av
ningarna frigöra för aktiva åtgärder för arbetslösa. Det inteäratt resurser
heller rimligt enskilda kommuner, de har direkt möjlighet iatt utan att att
nämnvärd grad påverka förhållandende bestämmer arbetslösheten, påsom
det sker idag,sätt kraftiga ökningar i socialbidragsutgifternasom genom
skall tvingas finansiera icke obetydlig del arbetslösheten.en av

En finansiering fullt med arbetsgivaravgifter och individavgifier frigönut
jämfört med för statsbudgeteninom på arbets-utrymme staten att satsanu,
skapande åtgärder och för kommunerna socialpolitikensinomatt ram
stödja de arbetslösa för minska risk för passivitet.att
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intäkter balansera,skall försäkring utgifter ochTill skillnad från i en nynu
finansieringssätt i mitt förslag arbetsgivare och arbetstagaredvs. måste -

svängningar i utgifterna. Som jagindividavgifter bära senaregenom -
förordar jag försäkringen blir själifinansieradutvecklar inomatt en

till beräknad utgiftsnivå förkonjunkturcykel och avgifternaatt anpassas
Härvid avgifter motkonjunkturellt, dvs. högreperioden. bör någottas ut

konjunktur viceavgifter behov vid bättre ochän versa.

försäkringens finansiering medför den skallMen det inte baraär attsom
Försäkringen minkopplad till arbetsmarknaden. skall, enligtnärases som

möjligtmening, också främja den s.k. arbetslinjen, det inteäven när är att
reguljäraerhålla egentligt arbete den arbetsmarknaden. För-påett

säkringen sidan sådan utformning den stimulerarskall å att ar-ena ges en
i arbetsmarknadspolitiska åtgärder lämpligt slag,betslösa deltaatt av

antingenframför passivt ekonomiskt stöd. Detta kan skeatt motta genom
ellerstimulans förbättrade förmåner eller hot försämradegenom genom om

uteblivna förmåner. givetvis ocksåMen på sätt, attannat t.ex. genom
arbetsförmedlingensamhället den offentliga eller på sättannatgenom

bidrar till aktiva åtgärder, jobb-sökarkurser. Det finns såledest.ex. en
arbetsmarknadspolitiken,koppling mellan försäkringen och den aktiva som

fungera eller beroende hur försäkringen utformas.kan bättre påsämre
Enligt min mening skall det finnas direkt samband försäkringiett en ny
mellan s.k. aktiva och åtgärder.passiva

arbetslöshetsförsäkring,dessa övergripande syften medFörutom mer en
utformning jag hörfinns det några krav på försäkringsen som anser

övergripande syften.hemma bland dessa mer

ochförsäkring skall vända sig till såväl anställda företagareEn ny som
meduppdragstagare därvid behandla dessa så likvärdigt möjligtsamt som

konkurrensneutralitet.iakttagande av

lättFörsäkringen utformad enkelt de försäkradeskall på så sättett attvara
skall kunna den fungerar och vilket skydd han eller hon kanförstå hur på-
räkna.

Vidare jag viktigt försäkringen de allradet krav på denett attanser vara av
uppfattas rimlig möjlig kontrollera reglerasflesta och rättvis, samtattsom

effekter motivera.på sådant dess gårsättett att att
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mening,det, enligt minSlutligen skulle jag här vilja framhålla är ettatt
olikaviktigt försäkringen den incitamentkrav på intressenteratt attger

sammanfaller med samhällsekonomiskt riktigtbete påsig sätt ettett som
förutsättningar förfrågabeteende. här inte endastDet är att geom

förändra sitt yrkeskunnandearbetslösa sin kraft till söka arbete,ägna attatt
försäkringens utformningfrågaoch liknande. Det ocksåär attom genom

förbidra administrerar försäkringen ellertill attatt ansvararorgan, som
upplever incitament förarbetsmarknadspolitiken i handling, ocksåomsätts

samhällsekonomin. gäller ocksåhandla främjar Detpå sätt attatt ett som
olika lösningar, påinte skall kunna komma överens ettparter somom

försäkringen.fördelaktigt belastarsamhällsekonomiskt mindre sätt

värderingar jag börNedan vill jag utveckla denågranärmare av anser
ligga för försäkring.till grund en ny

försäkring7.3 En allmän

plötsligt liksomArbetslöshet drabbar den enskilde i regel oplanerat och
sjukdom, handikapp. Sverige har detta lett till viarbetsskada och I att

sjukdomobligatoriska försäkringssystem ochutvecklat allmänna och mot
Vårdbidrag/handikappersättning vid handikapp. Undan-arbetsskada samt

förutsätter beviljatarbetslöshetsförsäkringen, frivillig ochärärtaget som
avgift betalas under viss period. Förmedlemskap i a-kassa och där enen
frivilliga arbetslöshetsförsäkringen ellerdem valt stå utanför denattsom

sida i formfinns minimiskydd frånuppfyller villkoren ett statens av
frivilliga arbetslöshets-KAS. Ca 17 % arbetskraften utanför denstårav
33 34 % utanför. Avförsäkringen dagens arbetslösaoch räknat på står -

11 12 i KAS.den sistnämnda uppbär % ställetgruppen -

Sverige detinternationella avsnitt, kapitel framgårAv vårt äratt snart
Öst-arbetslöshetsförsäkring. Såväl i ienda frivilligland har somsom

obligatoriska försäkringar.liksom i USA och Kanada, harVästeuropa, man
förfrivillig försäkring införde några årNorge hade tidigare menen

obligatoriski Finland finns blandad ochsedan obligatorisk, medan enen
frivillig försäkringfrivillig kvarförsäkring. Endast Danmark har enbart en

ifrån regeringen till Folketingeti dagarna föreligger förslagettmen
vanligaredetDanmark förändring detta Däremot ärsystem.om av

sjukförsäkringen frivillig.delarutomlands hela eller äratt av

sin frivillighetarbetslöshetsförsäkringen harDen nuvarande svenska trots
för övrigt i dagenshaft jämförelsevis anslutningsgrad,hög somen
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arbetslöshetssituation internationellt sig för sinökar. Den har utmärkt
förkoppling till arbetslinjen, för förhållandevis hög kompensationsnivåen

vanliga inkomsttagare föreningsmässiga anknytningoch för sin fackliga och
lett till positiv tillnärhet arbetsplatserna.som en

Trots erfarenheter frivilliga arbetslöshetsför-goda med den svenska
säkringen jag för allmän försäkringtiden motanser mogen en
inkorrusçförlust vid arbetslöshet. Som jag återkommer till i kapitel kannästa

utformas antingenden allmän försäkring fullt eller konstruerasutsom en
kombination frivillig tilläggsförsäkring.allmän försäkring ochsom en av

emellertidEn övergång till allmän försäkring bör ske kasttväragenom
nuvarandebör lämpligen utformas vidareutveckling denutan som en av

svenska frivilliga försäkringen och KAS. Härigenom kan erfarenheter
tillvaratas, snabbt genomförande och billigare ordning.ettsom gynnar en
Stora delar det nuvarande regelsystemet administrativa rutinernaoch deav
bör kunna nyttiggöras i försäkring.en ny

omformasDe skäl, talar för den frivilliga arbetslöshetsförsäkringenattsom
till allmän försäkring fullt till viss enligt min mening:eller del, äruten

Arbetslöshetsförsäkringen skall, jag förordat, dessnärsom ovan-
regelsystem bestäms ersättning utnyttjas,och dess ettses som
inslag i arbetsmarknadspolitiken. Sambandet aktiva ochmellan
passiva åtgärder vill jag stärka. aktiva åtgärdernaDe allmännaär
och vänder sig till alla i arbetskraften in ieller på väg
arbetskraften med behov dessa åtgärder, oavsettav
intressekoppling eller begränsning. Vid medsamspelettannan ar-
betslöshetsförsäkringen bör också ha inriktning.den samma

Med nuvarande höga arbetslöshetstal i Sverige blivithar det-
uppenbart kommunerna inom för socialpolitikenatt ramen

ioplanerat växande utsträckning får sig konsekvensernapåta av
arbetslöshet för oförsäkrade. finansieringssynpunktSett betyderur
detta för de tillhör frivillig försäkring, finansieraratt, som en
arbetsmarknadssektom med statligt bidrag inkomstförlust vid- -
arbetslöshet, för oförsäkrade blir skattebetalarna imedan det de
respektive blir finansiärer. visskommun Dettasom ger en
inkonsekvens framför allt belastas kommunerna medmen
kostnader allt fler bör primär kommunalsom anser vara en
uppgift. Det leder också till ojämnhet mellan dåkommunerna,
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10-haroförsäkrade varierar, där vissa kommuner baraandelen
30-3515 %.% oförsäkrade och andra har

finansiering.försäkring solidarisk IdagEn allmän ger en mer-
produktionsutrymmet varje arbetsplats medbelastas på

arbetsgivaravgifter till den nuvarande försäkringen, oavsett om
i frivilligaanställda arbetsplatsen med eller denalla på är

finns bristande det gällerförsäkringen. Det således samband när
2,12 % löneunderlaget jämföraarbetsgivaravgiften som är attav

0,3 förmåner/ut-individavgiften % och försäkringensmed ca
tidigare dettagifter. Vid låga svenska arbetslöshetstal har

arbetslös-fått ringa uppmärksamhet med dagensproblem men
arbetsgivaravgiften tredubblas förhetstal och behöver två- elleratt

försäkringskostnadema, blir problemet växande.klara såatt

innebär fri rörlighet för arbetskraften mellan alla EG-EES-avtalet-
i alla länder Sverige haroch EFTA-länder där det närmaste utom

Ävenförsäkring. det inte formelltobligatorisk eller allmän omen
karaktär den svenska försäkringen, så kommerkrävs ändraden av

samspelet inom arbetsmarknads-harmonieringsbestämmelser och
politiken underlättas.att

olikaallmän försäkring bör också underlätta påEn att grupper-
i försäkring, företagare,arbetsmarknaden likställs dvs.en an-

ställda och uppdragstagare.

7.4 arbetsmarknadspolitiken led iEn del och ettav
främja arbetsliniensträvandena att

sig till ingår arbetskraftenEn arbetslöshetsförsäkring riktar dem i ochsom
aktivt arbetskraftsutbud. inteför För de saknar arbete,ettsvarar som men
heller fyller försäkringen ingen funktion. hellervill ha något arbete, Inte
har försäkringen till ersättning till saknarsyfte de medborgareatt utge som
tillfredsställande Sådanaförsörjning orsak arbetslöshet.änannanav
problem måste lösas på sätt.annat

Försäkringen förenad inkomstbortfall från arbete, ellersåledes medär nära
i särskilda intensivt inte erhållafall, med någon sökande kanatt trots ett

minimiinkomstsystemarbete. Därmed kan försäkringen avgränsas mot t.ex.
eller andra generella välfardssystem direkt anknytning tillutanmer
arbetslöshet.
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försäkringen skyddsnät förSamtidigt del samhällets deär somsom en av
i princip skydd vid arbetsskada,ingår arbetskraften, i slagsamma somav

arbetsmarknadspolitisktsjukdom försäkringenkan också ettm.m. ses som,
bidra tillmedel, med detta åtgärd skall att ensomom man menar en

till efterfrågan arbetskraft.anpassning kommer stånd mellan utbud och på

arbetsmarknadenArbetslöshetsförsäkringen således knuten till arbete, tillär
Arbetsmarknadspolitikenoch därmed också till arbetsmarknadspolitiken. är

i sin ekonomiska politiken.beroende den generellatur av

arbetsmarknadspolitikenDet övergripande målet för har varit och är trots-
produktivt alla. innebärnuvarande höga arbetslöshetstal arbete åt Detta-

iinte bara också deltagandearbetslösheten skall bekämpas attatt utan
funktionshinder stödjas ocharbetslivet skall stimuleras. Personer med skall

förutsättningar och arbeteerhålla behålla på sättatt ettges samma som
främjas.andra. kvinnor i arbetslivet skallJämställdhet mellan ochmän

utvecklande. inteArbetet sådant skall stimulerande och Det skallsom vara
till utslagning. till den enskilde tillleda arbetsskador och Av hänsyn och

samhället i arbetsmarknadspolitiska medlen inriktade påmåste destort vara
bästa möjliga förutsättningar för människor fritt valt,allaatt att ettge

lämpligt arbete. Sett arbetsgivarsynvinkel skall arbetsmarknads-ur en
politiken bl.a. syfta till tillgodose lämplig tillräckligbehovet ochatt av
arbetskraft.

Detta betyder arbetslösa i första hand skall erbjudas arbete, kompetens-att
höjande utbildning eller aktiv därefter arbetslösaåtgärd. Först skallannan
erhålla kontant ersättning.en

Arbetslöshetsförsäkringen skall inkomsttrygghet underlätta ochgenom
stimulera arbetstagarnas rörlighet därigenom omvandlingoch medverka till
och anpassning arbetsmarknaden i näringslivet.på och En arbetslöshets-
försäkring skall fungera omställning underlättas,så ocksåatt men ge
människor motiv delta i samhällets produktion och tjänster.att av varor

Sverige har internationellt mycket högt arbetskraftsdeltagande.sett ett
Totalt för kvinnor arbetskrafts-och tillsammans, uppgickmänsett,
deltagandet i 16 65 1991 84%.åldrarna under till sjönkår Taletnära-

1992.dock Sverige 1990-taletnågot under år har fram till haftockså en
mycket låg, 1,5-3%.arbetslöshet, normalt konjunktur-öppen Denca
avmattning inleddes i 1980-taletslutet orsakade emellertidsom av en
minskning sysselsättningen. 1990Arbetslöshetstalen började öka underav
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1993och har därefter ökat lavinartat. april uppgick denI öppna
7,3 330.000arbetslösheten till % arbetskraften eller Tillpersoner.av ca

dessa ytterligare 5 arbetskraften i olikakommer % åtgärder.ca av

Det traditionellt utmärkande i svensk arbetsmarknads-kanske dragetmest
politik i internationellt perspektiv, den s.k. arbetslinjen. Med dennaärett

arbetsmarknadspolitiska inklusive vidde medlen, kontantstödetattavses
arbetslöshet, inriktade arbetslöse skall finna lämpligtpå denär ettatt
reguljärt Vederbörande inte finna sig i arbetslös-arbete. skall behöva att
heten reguljärtblir bestående. Men arbete inte omedelbartäven ärom
tillgängligt, skall den arbetslöse erbjudas kompetensutvecklingen genom

utbildning. Kontantstödet skall tillfälligt försörjningsstödt.ex. ettsomses
i avvaktan på arbetslösheten kan hävas på sätt.att ett permanentmer

Syftet med arbetslinjen framför den enskilde skall skyddas frånär allt att
hamna i inaktivitet, i sin medför det blir allt svårareatt tur att attsom

komma tillbaka till arbetsmarknaden. Den vill och kan arbeta skallsom
kunna åtnjuta samhällets stöd och insatser i syfte få arbete. Enatt ett
stödsituation skall inte behöva ersättning för reguljärtaccepteras ettsom en
arbete.

Även hänsyn till i arbetslinjensamhället bör hävdas. Arbetskraftenstortav
bör tillvara på bästa bl.a. väl fungerande arbetsförmed-sätt,tas genom en
ling. människor tillhörAtt arbetskraften arbetslöshet blirsom genom
berövade initiativkraft, yrkeskunnande möjlighet bidra tilloch att
samhällets produktion, till skada för hela samhället.är

Även under perioder med arbetslöshet finns arbeten behöverstor som
utföras. Om den reguljära inte förmårarbetsmarknaden engagera
arbetskraften för dessa arbeten, bör samhället olika kunna bidrapå sätt med
särskilda stödinsatser bidrar till positiv lösning. Insatserna börsom en vara
sådana de till möjliga för individenbåde den arbetslöseär störstaatt nytta,

föroch Arbetsmarknadspolitiskasamhällets behov. åtgärder skall kunna
in vid tidpunktsättas lämplig under arbetslösheten, tillfälligen vara av

karaktär och uppfattas positiva den enskilde. får emellertidDe intesom av
ersätta reguljära arbeten eller negativt fungerandepåverka arbets-en
marknad.

Som exempel på arbetsmarknadspolitiska insatser kan platsförmed-nämnas
ling, yrkesvägledning, jobb-sökaraktiviteter, arbetsmarknadsutbildning,
företagsutbildning, utbildningsvikariat, rekryteringsstöd, eget-bidrag,starta
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beredskapsarbete, ungdomspraktik och arbetslivsutveckling. Vissa dessaav
åtgärder har statsmakterna beslutats för viss begränsad tidsperiodav en
under vilken arbetslösheten har förutsetts bli särskilt I flera fallstor.
förlängs dock åtgärderna beslut.genom nya

Arbetslinjen hävdas inte bara särskilda arbetsmarknadspolitiska in-genom
för den redan eller riskerar bliär arbetslös. Arbetslinjensatser attsom

hävdas också samhället olika inompå skola och utbildnings-sättattgenom
väsende stimulerar och stöder människor bra yrkesval ochgöraatt
tillhandahåller lämplig utbildning.

Pâ vilket kan då utformningensätt arbetslöshetsförsäkringenav mer
konkret främja arbetslinjen

Jag vill utveckla detta i följandedet två perspektiv, dels individens denur -
arbetslöses och dels samhällets arbetsmarknadspolitiken.genom-

7.5 Den arbetslöses rättigheter skyldigheteroch

Som jag redan framhållit skall försäkring inkomsttrygghet viden ny ge om-
ställning till arbete för arbetslös. Den skall sådanett nytt en ge en
kompensation för inkomstförlust den möjlighetså tidägna all åtatt attger

finna arbete och i avvaktan på det använda övergångsperiodatt ett nytt en
till kompetenshöjande insatser och/eller arbetsträning. Därför bör försäk-
ringen allmän i andra utvecklade industriländer och därvid ocksåvara som
till sin karaktär påminna vad gäller i Sverige för socialför-om som
säkringama. För tydliggöra kopplingen till arbetslinjen ochatt att
vederbörande arbetslös har seriöst och realistiskt arbetsutbudett samt en
vilja arbete, kopplas erhållarätten ersättning till klartatt ta ett att att ett
arbetsvillkor har upparbetats. För de arbetslösa aktivt för,strävatsom men

kunnat, etablera sig på arbetsmarknaden skall särskilda villkor gälla,att
jag längre fram utvecklar och kallar utbildningsvillkor med karens.som

Den arbetslöse skall med försäkringens utformning redan från det att
arbetslöshet konstaterats använda all sin kraft för själv finnaatt ett nytt
lämpligt arbete direkt eller bedömsså erforderligt stärka sinom- -
kompetens för bättre kunna konkurrera arbete. Han skallatt ett nyttom
därvid ha till stöd frånrätt den offentliga arbetsförmedlingen och tillgång
till de arbetsmarknadspolitiska stödresursema.
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direkt insats ellerfinnaI den mån arbete går att egen genomgenom
skall be-förorda handlingsplanförmedlingens vill jag upprättas,att somen

möjligheter på arbetsmarknadenhandla den arbetslöses komma återhur att
offentliga arbetsför-mellan denkan i samrådstärkas. Planen bör upprättas

respektivebehov och hurmedlingen den enskilde och näroch ta upp av -
arbetsträning och ikompetensutveckling, eventuelldet kan ordnas med -

kanyrkesinriktad rehabilitering arbeteförekommande fall nyttsamt var-
offentliga arbetsförmedlingen och densamspelet mellan densökas. I

planering.enskilde sådanutvecklas en

ha skyldighet biträda denoffentliga arbetsförmedlingen bör såledesDen att
hittills erbjuda erforderligaarbetslöse med sådan plan samt somen - -

arbetsmarknadspolitiska möjligt.tillgängliga åtgärder snarast

5 långtidsarbetslösheten,Som tidigare redovisat kapitel 4 och ökarjag nu
successiv ofta total utslagning frånvilken leder till risk för och snar

minst fråninternationella erfarenheter, intearbetsmarknaden. Många
lidande ochvisar medför mänskligtEngland och Holland, detta. Detta stort

offentliga har slutligtSverige, där den sektorni land ettett som-
samhällsekono-försörjningsansvar för samhällsmedborgare högrealla -

arbetsmarknadspolitiskakortsiktigamiska jämfört medkostnader om
omställning tillinsatser bra inkomststöd undersker och ett nyttett ges

arbete.

tydligt för kopplauppfattning förhållandenEnligt min talar dessa att en ny
åtgärderförsäkring till lämpliga arbetsmarknadspolitiskatill interätten om

denerhålls. Vilken åtgärd adekvat bör framgåarbete är mest avsom
in tillgång till åtgärder inämnda handlingsplanen. Den bör såsättas snart

möjlighetenfråga lämpligt för den enskilde för stärkafinns och det är att
emellertid absolut sista tidpunkttill till bör finnasåtergång arbete. Det en

tidpunkten böri regelsystem för sådan åtgärd. Jag attett nytt anseren
långtidsarbetslöshet uppkommer,till vi i Sverige räknar medsättas när att
arbetsmarknadspolitiska åtgärdendvs. arbetslöshet.efter månaders Densex

kvalificera förbör minst den omfattningen den kandå att en nyvara av
Såvälersättningsperiod i försäkringen arbete fortfarande erhålls.om

tillförslaget handlingsplan denna till åtgärder behöver kommarättom som
försäkring ochsärskild lagstiftning i anslutning till lagenuttryck i om nyen

riktlinjer för AMV.också i statsmakternas

tillkorresponderaI den rättigheter bör ocksåarbetslöses gentemot staten
nej erbjudet lämpligt ellerskyldigheter. den arbetslöse till arbeteTackar
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åtgärd skall det leda till avstängning i försäkringsersättningen. Avstäng-
ningsreglema skall förstränga arbetslinjen. Härvid bör denattvara gynna
enskilde delade meningar uppkommer mellan denne och offentligadenom-
arbetsförmedlingen eller försäkringsgivaren ha anföra besvär vidrätt att-
förvaltningsdomstol.

Av statsñnansiella skäl rättviseskäläven jämfört situationenmedmen av
för andra i samhället, bör kompetenshöjande arbetsmarknadspolitisken
utbildning knappast kortvarigän tordeDen månganatur.vara mer av

fågånger karaktären akut insats för snabbast fåmöjligtattav en
vederbörande tillbaka till arbetslivet. Andra gånger blir det föruppenbart

drabbats arbetslöshet utbildning, denne kanskeatten person som av en som
tidigare avstått från, krävs för framtiden, alternativt detattnu
utbildningsområde gång valts inte det lämpliga förär mestsom en
framtiden. Därför bör den allmänna utbildningspolitiken gynna vuxen-
utbildning såväl gymnasie-på på högskolenivå, liksom kortare inrik-som
tade utbildningar. Försäkringen bör också underlätta sådana satsningar som
många gånger kan kräva studiesocialt frånstöd det allmänna. kanIbland

s.k.även trygghetsavtal utformas för sådana villsatsningar. Jagatt gynna
försäkring, vad gäller möjligheterna till kvalifikation föratt en ny en

eventuell ersättningsperiod, möjliggör sådana, ofta individuellaattny egna
satsningar, medräknas.

Jämfört med nuvarande frivilliga försäkring och kontant
arbetsmarknadsstöd vill jag således stärka individens trygghet vid
arbetslöshet med allmän försäkring och till handlingsplanrätt rättsamten
till arbetsmarlmadspolitiska åtgärder efter månaderssenast sex
arbetslöshet. När det gäller den arbetslöses skyldigheter arbeteatt ta ett
eller anvisad åtgärd från den ofentliga arbetsförmedlingen, vill jag,
jämfört med idag, ha påtagliga effekter denne tackar Denej.mer om
närmare reglerna iutvecklas kapitel

7.6 Förstärkt samspel mellan aktiva och passiva arbets-
marknadspolitiska åtgärder

Det andra perspektivet hur arbetslöshetsförsäkringen konkret kanmer
främja arbetslinjen vill jag behandla från samhällets horisont.

Den beskrivna ambitionen med försäkring ställer ökade krav påovan en ny
sambandet mellan aktiva passivaoch åtgärder i arbetsmarknadspolitiken.
Det blir direkt koppling mellan tidpunkten då försäkringsersättningen
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arbetsmarknadspolitiska åtgärder för försöka hävalämnas och olika att
arbetslösheten. kräver samspel mellan den arbetslöse, dennesDet näraett
försäkringsgivare arbetsförmedlingen. detta förslag tilloch När en ny

1994 sidan offentligaförsäkring realiseras kan vid denskall av-
föreningsdrivna förmedlingar.arbetsförmedlingen finnas olika privata och-

Deras möjligheter givetvis i anspråk denkunskaper och skall tas av
arbetslöse vill för snabbt arbete. Påhan eller hon att ett nytt sammaom

i föreslagen reglering privata förmedlingar, börföresattssätt som en ny av
det emellertid offentliga arbetsförmedlingen enskilde all-den denvara som
tid till för få ersättning och detmåste anmäld dennaäratt somvara
disponerar statliga arbetsmarknadspolitiska medlen.de

jämte följdförfattningarSamspelet uttryckas i försäkringslag ochbör en ny
arbetsförmedlingen ansvarigsedan följas med anvisningar från ochupp

myndighet för försäkringsorganisationen. Jag har härvidden övervägtnya
arbetsförmedlingen tillika admini-samspelet skulle underlättasom om

förstrerade försäkring. finner emellertid två skälJag övervägeratten ny
effektiviteten bör underlättas viddetta inte skall fallet. Jagatt tror attvara

försäkringsadministration pluralism försäkringsgivare näraen ny avav en
knutna till arbetsgivaren och de anställdaarbetsmarknadens Det ärparter.

direktskall finansiera försäkring och då bör de också hasom en ny
inflytande kopplingen mellan försäkringens förmåner och dess avgifter.på
En ansvarig myndighet för försäkringsorganisationen kommer förvaltaatt

fond tillsyn olika försäkringsgivarnas fonder.ha de Detöverstor samten
uppgifter inte naturligen hör hemma i AMV. Det talar således förär som
särskild organisation med olika försäkringsgivare sammanhållna etten av

visst regelsystem kapitel 12. Samspelet ise denärmaregemensamt
individuella direktärendena får därför ske i kontakt mellansom nu- -
förmedlingskontoren och respektive försäkringsgivare.

Såväl i den allmänna debatten i politiska diskussioner har frågansom
väckts inte både aktiva och passiva åtgärder bör finansieras gemensamtom

arbetsmarknadssektorn. Vid min vad den bästagenomgång ärav om som
formen försäkring jag tillför ställer mig emellertid tveksamså etten ny
sådant upplägg. Jag grundar detta på:

till frånorsakerna arbetslöshet kan enbart härledas-
förhållandena i produktionen i hög från detockså gradutan
internationella konjunkturutveckling-beroendet, den allmänna

statsbudgetens saldo, statsskuldens utveckling, allmän-deten,
industriklimatet i Sverige, vilka faktorer i utsträckningstorna
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riksdagen utbildningspolitiken. Staten haravgörs ävensamtav
påtagligt försåledes arbetslöshet uppkommer ochett attansvar

bör därvid också direkt ekonomiskt del arbetslös-ta en av
hetens konsekvenser;

liksom det finns samband mellan aktiva passivaochett-
arbetsmarknadspolitiska åtgärder finns det klart sambandså ett
mellan rad arbetsmarknadspolitiska satsningar andraochen

inom exempelvisstatliga åtaganden utbildningspolitiken,
satsningen infrastruktur arbetshandikappadepå och vad gäller
till såväl sociala medicinska rehabiliteringsinsatser försom
handikappade. viktigaDet skulle betyda radatt en
infrastruktursatsningar, utbildningssatsningar finansierasm.m.

källa, dvs. via arbetsgivaravgifter, någonutanav en annan
tillhelst koppling de ordinarie satsningarna översom

statsbudgeten;

80med nuvarande volym aktiva och passiva åtgärder om ca-
mdkr årsbasis, krävs avgiftsuttag inom arbetsmarknads-på ett
sektorn arbetsgivar- och individavgifter 11 12 %på å av
löneunderlaget jämföra 2,4 tillmed dagens %att uttag om
arbetslöshetsförsäkringen. perioderUnder med lägre arbetslös-
het skulle avgiften sjunka. Såsomkunna utvecklingen ut attser
bli 90-talet,under betyder det avgifterna behöverresten attav

i höjden lågkonjunkturgå det och företagen har svårtnär är
med sysselsättningen. riskerarDet leda tillatt ett system som
inte underlättar sysselsättning och nyanställningar.

Mitt förslag frånutgår hela kostnaden för arbetslöshetsförsäkringen,att
inklusive de utbildningsbidrag arbetslös uppbär vid AMU, ALU etcen
under tiden för arbetslöshet finansieras arbetsmarknadssektornav genom
avgifter. Genom den utveckling sker täcker statensom nu genom
upplåning, där räntekostnaden belastar direkt 75 80 %statsbudgeten, ä av
försäkringens 35kostnader i mdkr. förår över Kommunerna får ståäven

viss utfyllnad, framför allt vid KAS. försäkringen, jagDenen nya som
förordar fullt skall finansieras arbetsmarknadssektorn, kommerut av
därmed frigöra framför allt för förävenatt statenresurser, men
kommunerna. På sikt bör det underlätta för aktivautrymmet
arbetsmarknadspolitiska åtgärder statsbudgeten, där jag dessaöver attanser

hemma.hör Kommunerna får också bättre marginal för stöttaatten upp
arbetslösa med olika aktiviteter för häva passivitet i arbetepåväntanatt
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skiljabidrag till bättre idag påänDärigenom ocksåeller åtgärd. ett attges
förarbetsmarknadspolitiska insatser och kommunernaförstatens ansvar

socialpolitiken.den nära

kompensationsnivåFörsäkringens7.7

kompensationhittills givitförsäkringen harfrivilligaDen nuvarande en
till tak påinkomstförlust vid arbetslöshet90 %motsvarande ettuppav

kompensationsnivån tillnyligen beslutat sänka14.600 Riksdagen harkr. att
medförberäkningen.dagpenning och Det80 samtidigt ändra% och att

15.50080 till1993 % inkomsten5 juli kompenserasfr.o.m. den uppav
återin-1993 fem karens6 kommer dagarsseptemberkr. Fr.o.m. den att

föras.

6kapitel den svenskainternationella avsnittet kanSom detframgår nu-av
relativtkaraktäriseras den generösförsäkringenvarande att ger enav

medelinkomsttagare. Iför låglöne- ochför inkomstförlustkompensation
60kompensationsnivån oftastkonkurrentländer i Europavåra ärstörre -

ytterligare något lägre.70 i USA och Kanada% medan den är

Å inte adekvat,med utländsktsidan jämförelseandra är systemett separat
lönepolitik,land medsammanhang ii sittdet börenär resp.ses

utformning. Inom desocialförsäkringssystemensarbetslöshetstal och
genomförts eller diskuterats ändrasocialförsäkringssystemen harsvenska att

sjukförsäkringen,förSåledes gällerersättningsnivåer och karenser.
2 375 % för och ocharbetsgivartillägg fr.o.m. i vår daginklusive möjligt

91 36590, 90 lämnas% lönen. För dagarnafr.o.m. 4 dagdag t.o.m. av -
366 70 Karensdag80 fr.o.m. med % lönen.med % dagersättning samt av

arbetsskadeförsäkringen harsjukförsäkringen. Imed dag itas ut en
sjukförsäkringsnivå. Politiskaockså nyligen förändrats nedersättningen mot

ersättningsnivå iskrivs eventuell ändraddiskussioner dettapågår när om
80föräldraförsäkringen till %.

arbetslöshetsförsäkringen inkomsttrygghetSyftet med den svenska är att ge
förändras alltförför nivån skalltill arbete. Det talarpå väg attnyttett

arbetssituationen för intetill äventyrapåtagligt i förhållande att
sänkningEnbil måstelevnadsvillkoren, så bostad, avyttras.att avm.m.

dagligvaruområdet. Medkonsumtionsutrymmet påinkomsten minskar också
påtagligt negativt för exempelvisarbetslöshetstal märks detdagens höga

indirekt sysselsättningen.detaljhandeln, vilket slår på
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försäkringSamtidigt fmansieringsutrymmet för de årenär närmasteen
31vilket inte märks det löpande underskottet denbegränsat,ytterst av

1993 40 45december beräknat till mdkr.-

Enligt mina värderingar försäkringsgrundläggande bör lägsta ersätt-en ny
tillningsnivå överstiga vad skulle berättiga storasom annars grupper

4.300 5 1993socialbidrag. nuvarande KAS kr fr.o.m. den juliDen gör
Vidare försäkringen kompensation, helstdet. bör det taket, därövre ger

sjuhöjas paritet sjukförsäkringens tak för närvarandeså nås medatt en
basbelopp, i fall majoritetenoch halvt så denett vart att stora avmen

finansieringarbetstagare får likvärdig nivå. kan försäkringensAnnarsen
sikt. "rättviseskäl".på Detta oaktatäventyras rena

avvägning faktorer mig till lägstaEn dessa har lett prioriteraatt attav
6.000 2.000 kronorförsäkring bör med kronor +utgåersättning i en ny

månad jämfört med KAS och också skapas för detidag utrymme attper
2.000 samtidigts.k. inkomsttaket höjs storleksordning + kronor,isamma

%80kompensationsnivån begränsas till högst inkomstförlust. Dettasom av
till iförsäkringen i övrigt utformas, till vilket jag återkommerhuroavsett

avsnitt.nästa

inkomst verkligaDet betyder de hunnit arbeta liksomatt som upp en
låginkomsttagare får förbättring liksom medelinkomsttagare medanen
övriga får sig till jämfört tidigare 10% nivå.med lägre För attanpassa en

frånklara dessa förbättringar och självñnansieringen fullt får jag avståut
80-föreslå höginkomsttagare efterfår inkomstkompensationatt att

enhetligt motsvarandeprocentregeln. För dessa blir det beloppett
försäkringens inkomsttak, i fall efter lagvad reglerar. Trotsvart en ny

viddetta kan "vanliga" inkomsttagare få ekonomimånga ansträngden
arbetslöshet. finner emellertid kompensationsnivå jag fårJag den som
förorda för fått vänja vid vid sjukdommånga densamma sigär som man

skillnadoch lägre vad gäller vid långvarig sjukdom. Tillänt.o.m. som
från arbetslöshet sjukdom emellertid varseltid. Vidkommer någonutan

sinarbetslöshet kan tid finnasoch chans något bättreatt anpassa
levnadsnivå efter villkor. Vissa mindre automatiska kostnaderellernya mer
vid arbete kan också minska.

förutsättning för fortsättningsvis i försäkring hållaEn ävenatt en ny
kompensationsnivån till 80% mening förenligt min kostnadernaär att
arbetslösheten fördelas på alla. Det innebär också mina förslag,
konkretiserade fram, de bäraslängre där kostnaderna kommerstörsta att
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arbetsgivare och i mindre utsträckning de i arbeteav högreav genom
individavgifter. De arbetslösa skall undantas från individuella avgifter
under arbetslösheten liksom arbetsgivare när någon slutat sin anställning.

Principiellt jag ersättningsnivåema och karens iatt arbetslöshetsför-anser
säkringen och sjukförsäkringen bör harmoniera försäkringarnautan att
integreras. Därigenom ökar förståelsen för nivåer och risk för övervältring
minskar. Den försäkringen kommer harmoniera bättre den hittillsatt ännya
gällande. Detta exempelvis möjligheterstörre upprätthålla karensattger en
i arbetslöshetsförsäkringen i sjukförsäkringen,än arbetslöshetenattgenom
innebär viss minsta tids varsel och uppsägningslön iblandoch utgåren
vederlag. När den svenska ekonomin förbättras finns det anledning att
överväga inkomsttaket i arbetslöshetsförsäkringatt jämställs meden ny
sjukförsäkringens. I nuläget har jag inte funnit för detta.utrymme

Genom individen hans eller hennesatt försörjningvet att är tryggad under
viss period arbetslöshet och omställning och det ekonomiskaen av

risktagandet alltså inte blir alltför kan viljan till övergång tillstort, en ny
och i framtiden gångbar arbetsmarknadssektor underlättas väsentligt.mer
Om arbetslöshetsförsäkringen inte individen denna omställnings-ger
trygghet, kan det befaras den har arbete inomatt ettsom som en snar
framtid kan förutses försvinna, väljer inte den risk det innebäratt ta att
lämna arbetet för En olämpligt uçformad arbetslöshetsförsäkringett nytt.
kan således bidra till otidsenlig arbetsmarknadssituationatt permanenta en
och bidra till höga arbetslöshetstal längrepå sikt.

7.8 Försäkringen skall inte förstatligas

Den nuvarande försäkringen finansieras så när på några procentsom av
utgifterna anvisade arbetsgivaravgifter.staten Försäkringengenom av
administreras a-kassor, inte statligaär myndigheter. KAS admi-av som
nisteras däremot statligaav organ.

I krisuppgörelsema mellan regeringen Bildt och den socialdemokratiska
oppositionen, befäst 1992/931100, arbetslöshetsför-attgenom prop. anges
säkringen inte skall förstatligas.

Även begreppet förstatligande otydligt,är inte heller jag någraom ser av-
görande skäl för förstatliga försäkringen i lägeatt när krisupp-ett samma
görelser andas tanken flytta för bl.a. sjukförsäkringatt ochansvaret
arbetsskadeförsäkring till arbetsmarknadens Det är också minparter. upp-
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skallstatsmakternaintearbetsmarknaden tapåfattning parternaatt --
angivenstatsmakternainomförsäkringen, änföransvaret en avom

till detta nedan.motivutvecklarlagreglering. Jag

fulltfinansieraregenavgifter utArbetsgivar- och7.9

ochbestämsregelsystemdessbådeArbetslöshetsförsäkringen skall, när
arbetsmarknadspolitiken.iinslagutnyttjas,ersättningdess ettses som

framhållit ijag redanfinansiering,försäkringensDärmed bör också som
Försäkringenarbetsmarknadssektom.inomsin plats7.2 haavsnitt ovan,

Samtidigtarbetslöshet.vidskydda denförarbetskraftensig tillvänder att
påbeteendeochkonkurrenskraftkonsekvens utearbetslöshetär aven

förbelastasbörproduktionentilllederDettaarbetsplatserna. att
tillomställning och påvid vägarbetslösa ettför stöd till dekostnaderna

ochstatsbudgetenutanförheltliggerförsäkringenGenomarbete. attnytt
politiskabl.a.blir robustaredenstatsskuldenheller skall belasta mot

förändringar.

arbetsmarknaden,påaktörernanaturligt låtadetMed detta synsätt är att
kostnaderförsäkringensförstå utanoch arbetstagare,arbetsgivaredvs.

såskattebetalare. På sättoch allabudgetallmännafinansiering över statens
ökatvilketförkostnaderförsäkringens etttydliggörs också parterna, ger

Därmedutnyttjande.utformning ochförsäkringensansvarstagande för
sambandförsäkringen hariavgiftsnivånförståelsen förocksåstärks att

förbli lättareocksåkommerDetarbetslösheten.rådande attmed den
medfinansierasförsäkringenavgiftsändringaraccepteraparterna att om

arbetslösheten.ivariationertill uppkomnahänsynstagande

grundad påarbetslöshetsförsäkringen ärfinansieringennuvarandeDen av
arbetskraften2%drygtarbetslöshet pågenomsnittligberäknad aven

skallutbildningsbidragbeslut även3 %,tidigare attsenaremen genom
höga2%. Vid dagenstillendastdenräckerarbetsmarknadsfondenbelasta

till-måstebeloppfinansieringeninnebär dennaarbetslöshetstal att stora
underEnbartupplåning.statligtillfälligförsäkringenskjutas genom

kommunernabelastas3835 mdkr. Dessutom1993 tilloskjutskalenderåret -
KAS.otillräckligtföljdsocialbidrag,ökade krav på ettavsom engenom

finansi-ansvarsfullpåmåste byggaförsäkringssystemetframtidaDet en
ivariationertålocksåutgifter ochförväntadetäckerering, somsom

beloppdeinnebärkonjunkturcykel. Dettaarbetslösheten inom att somen
förmodadförkostnadernaskallförsäkringentillförs motsvara en

variationvidflexibilitetinnehållerarbetslöshetsnivå och systemet avatt en
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arbetslösheten. Det först härigenomär försäkringslösning egentligenen
gäller. Eftersom min utgångspunkt finansieringenär skall inomskeatt ar-
betsmarknadssektom tillskott skattemedel bör försäkringen finansi-utan av

arbetsgivaravgifter och individavgzjierfitllt sistnämnda skalleras genom ut.
i proportion inkomster och såsom fasttas avgiftut mot som nu.

Arbetsmarknadens kommer avtal regleröverens påparter genom om
arbetsplatsen i samband med friställningar. Parterna träffar också olika
trygghetsavtal stöd vid arbetslöshet i form kompetenshöjandesom ger av
åtgärder, redan till verksamhet och direkta ekonomiskastart av egen
kontantstöd. Det stärker motiven for också arbetslöshetsförsäkringenatt
finansieras fullt inom arbetsmarknadssektorn. Härigenom fårut parterna
överblick och för såväl regler vid uppsägning ekonomiskt stöd,ansvar som
varigenom smidigare samordnade lösningar lättare kan nås. Avgiften får
fördelas på lämpligt mellan arbetsgivaresätt och anställda utgående från
olika möjligheter bära avgifter från tid till Det ärattgruppers annan.
emellertid betydelsefullt båda bär avgifter även deatt parter ytterstom
kommer från källa produktionsutrymmet. Avgifterna bör ocksåsamma -

synliga.vara

Trots den nuvarande försäkringen har varit frivilligatt karaktär harav
fullt exklusive a-kassornas administrativastaten kostnader, tagitut, ansvar

för försäkringens finansiering fastställtoch i lag de avgifter arbetsgivare
och medlemmar i a-kassa skall betala. Staten fastställer ocksåen
regelsystemet lag och förordning fullt Dessa förhållanden harut.genom

med variationersmärre i regelsystemet, gällt i 20 år. Under tidennu, ca
har arbetsmarknadens i ökad utsträckning på initiativ och underparter eget

överenskommit andra frivilligaeget vad gälleransvar systemom
trygghetsavtal, arbetsmarknadsförsäkringar, avtalspensioner vid tidig
avgång Man har detäven när gäller utfyllnad till de lagstadgadem. m.
pensionsvillkoren folkpension, ATP överenskommit kompletterandeom
pensionsersättningar. Olika former för grupplivs- och gruppolycksfalls-
försäkringar har också utvecklats antingen i överenskommelse mellan par-

eller arbetsgivare eller fackligterna organisation för sigattgenom var
erbjuder de anställda sådana paket.

Jag uppfattar vårdandet och för sådana i gjordaavtalatt överens-ansvaret
kommelser väl så starktär från båda den nuvarande frivilligaparterna som
arbetslöshetsförsäkringen. Utgifter och inkomster balanserar i regel i dessa

medan det inte gäller för frivilligadensystem arbetslöshetsförsäkringen.
Även i de allmänna där har tagit på sig finansierings-systemen, staten
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avgiftsdebiteringutgifterna medlöpandetäcka deförutsättsansvaret men
bristandeoftaindividavgifter, finnsibland medarbetsgivare ochpå

arbets-ATP-systemet,inkomsterutgifter ochmellanöverensstämmelse
skadeförsäkringen.

arbetslöshetsförsäkringi deljag denbakgrunden förordarMot den att en ny
ochinflytandefå aktivtarbetsmarknadensfrivillig så börär ettparter

docktiden. Det börharmonierarinkomster överför utgifter ochattansvar
finnsträffas, då detkanvilka sådana avtalinomi lag ettsättas ramarupp

arbetslöshet ärinkomstskydd vidgodtagbartsamhällsintresse ettattav
allmänna, närmastkostnaderna på detfall övervältrastillgängligt. I annat

socialbudgeten.den kommunala

antingenkanmellanför överenskommelse ettFormen parterna vara
ellerrespektive avtalsområde överens-förtraditionellt kollektivavtal

gruppförsäkring mederbjudaarbetsgivaren skallkommelse att enom
innebärOavsett modellanställda.för sinainkomstskydd arbetslöshetmot

samordnanaturligen kanocksåmellanöverenskommelser parterna att man
ochåtgärdertrygghetsskapandeandraöverenskommelser om

föreligga.samhällsintressebör klartarbetsmarknadsförsäkringen. Här ett

finansieringsproblematikenunderstrykasammanhangetvill i det härJag att
utredningens störstade åren ärfinns idag och närmasteutrymmevar --

iutformas. Jagförsäkring kanhurproblemområde och det tarstyr nyen
försäk-till finansiering den10 förslagenkapitel de konkreta nyaavupp

dethurpåverkas ocksåsikt för dettakortringen. Utrymmet på av
13.kapitelkonkretiserar ivilket jagfinansieras,ackumulerade underskottet

försäkringenLönebildningen och7.10

ochlönebildningmellandiskuterats sambandhar längeI debatten
i singjort för höga löneuttagvissa branscherarbetslöshet på så sätt att som

arbetslöshetensbranschen. Konsekvensernatill utslagning inomletttur av
emellertid då buritsbransch harinom sådankostnader gemensamt aven

särskilthaftfrågan har jagbelysa den häralla branscher. För ettatt
dettaTillsammansättning ekonomer.bredseminarium med aven

Herin ochchefsekonom Janekonomer,seminarium hade fyra svenska
DanSpånt, ekonomchefsekonom RolandCalmfors,professor Lars

belysaombettsOddbjöm Raaumnorske ekonomenAndersson och den att
beskrivninggodsina "uppsatser". Dessaiämnet sammantaget engervar

denförsäkring fler aspekter. Avoch belyser ävenämnet urenav
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anledningen låter jag publicera deras 4 i särskild bilaga. Derapporter en
får därvid också tala och för sig själv. Det finns även ivar uppsatsen en
den långtidsutredningen bilaga 14 till LU 1992senaste lönebildningom

har intresse.som

Vid sidan härav har utredningen studerat arbetslöshetens utveckling per
kassaområde och jämfört anställnings- och lönevillkor har någonom
samvariation med skillnad i arbetslöshet. Utredningen har också vid
överläggningar med några andra länders ansvariga för försäkring fått del

deras erfarenheter. Det här har visat orsakskedjan tillsammantagetav att
arbetslöshet bred och komplicerad,är enligt min mening.

Arbetslösheten effektär bristande överensstämmelse mellan utbuden av
och efterfrågan på arbetskraft. Dessa skillnader påverkas i sin olikatur av
förhållanden i ekonomin. Grundläggande för den ekonomiska aktiviteten är
den allmänna ekonomiska politiken. Den i växande utsträckningstyrs av

internationellt beroende Sverigeett mycket lite råder över.som
Konjunktursvängningar internationelltär fenomen. Men den ekonomiskaett
politiken utformas också från riksdagen där statsbudgetens saldo och
statsskuldens utveckling blir viktiga faktorer för växelkurs, räntepolitik

Det allmänna industriklimatet i Sverige ocksåär viktig faktorm.m. en som
i utsträckning regeringavgörs riksdag.stor och Den allmänna arbets-av
lösheten såledesär förknippadnära med tillståndet i ekonomin i stort.

Arbetslösheten inom bransch påverkas i sin hur aktörer inomturen av
branschen beter sig. Stora kostnadsökningar i produktionen, sig dessavare
har sin grund i höga löneökningar eller i andra orsaker, kan bidra till att
efterfrågan på branschens produkter eller tjänster minskar, med arbetslöshet

följd. Liknande situationer kan uppträda i enskilda företag. Tillämpadsom
personalpolitik i bransch eller i enskilda företag kan likaledes haen
betydelse för arbetslösheten bland de berörda,är attgrupper som genom
i olika grad för sysselsättningen underta konjunktur-t.ex.ansvar en
nedgång. Det kan handla ha andelar deltidsanställdat.ex. att storaom som
regulatorer i branschens efterfrågan.

Även indirekt kan den offentliga sidan hasägas för arbetslöshetensansvar
nivå påverka utbildningspolitiken. Dennaatt t.ex. har vid olikagenom
tillfällen visat tecken på inte utbildningsvolymen till deatt anpassa
förväntade framtida behoven, med arbetslöshet följd. Exempel kansom
hittas på den nuvarande överutbildningen tandläkare eller bristen påav
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haftintefaller på branschenför detta ävenlogopeder. Men ansvaret som
utsträckning.tillräckligframförhållning i

sig medexempelvis garderabeteende,enskilda företagetsDet att
tillräck-intei övrigt ärproduktutveckling/marknadsutveckling eller att man

orsakskedjan.led ii andraligt stark konkurrens, är

bidraenskilde anställde kanoch denfackliga organisationernadeMen även
anställningsvillkori lönepolitik,kravutveckling arbetslöshettill genomav

individen på-enskildeutbildning. Denunderlåtande påoch att satsaav
valsin risk för arbetslöshet,självverkar i någon mån t.ex. avgenom

arbete ellereffektivt sökabosättningsort,utbildning eller attgenom
placering. I sammanhanget ärunderlättari åtgärdermedverka som en

med dejämförtunderordnad betydelseinflytande normaltindividens en
till arbetslöshetgenerella orsakerna ovan.

arbetslöshetlöneökningar,samband mellandet gäller explicitNär
slutsatserdet draarbetslöshetsförsäkringen, svårtkostnader för äroch att

arbets-historiskt lågaberoende påpraktiska förhållanden vårafrån svenska
föravgifterenhetligabegränsade ochlöshetstal hittills, mycket

branscher/av-följerdagens a-kassorarbetslöshetsförsäkringen attsamt
branschens konkur-omfattning. Snarare deti mindre ärtalsområden änmer

ändradvidarbetskraften rörligrensutsatthet och på ärsynsätt resursenom
arbetslöshetsutveckling.hittills givit skillnader iefterfrågan, som

risk förhöga löneuttag ochTeoretiskt påvisas samband mellankan attett
arbetslöshet,bransch och därmedleder till utslagning inomdetta somen

ochförhandlingssystemetbilagda Med det svenskaframgår rapporter.av
mellanlöneskillnadervi i praktiken småspelregler arbetsmarknaden, harpå

mellan åren. Detfall gäller utvecklingenbranscher, i detnärvart numera
organisation praktiskt bestämma löneut-för fackligockså svårtär atten

höjdaavvägning värdetbransch" efter rationell mellanfallen sin aven
givetvisLönenivån påverkasrisk för ökad arbetslöshet.löner och eventuell

internationelltockså i allti första hand arbetsgivarna, ett mermenav
ocksåLönenivåninternationella konkurrensförmågan. ärberoende denav

bransch.roll förstatus-/imageskapanderekryteringsfråga och har enenen
ochden anställdelöneutvecklingen givetvis delat mellanAnsvaret för är

hindar inte löne-organisationer. Allt dettaarbetsgivaren och dessas att
rekrytering ochminst förutvecklingen sikt påverkan, intepå har en

avgångar.
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Sammantaget får konstateras lönebildningen faktorerär mångaatt en av
påverkar arbetslöshetens utveckling i bransch. Lönebildning harsom en

därvid, enligt min uppfatttning, begränsad roll, i fall med detvarten
hittillsvarande för lönebildning i Sverige.sättet En starkare påverkan finns
från andra faktorer, jag summariskt redovisat Oavsett dettasom ovan. om

delassynsätt eller ej, förordar jag i försäkring kostnader fulltatt uten ny
belastar produktionsutrymmet med fördelning på arbetsgivare och anställda.
En del kostnaderna skall härvid följa arbetslöshetsutvecklingen iav
branschen, jag utvecklar nedan.som

7.11 Solidarisk eller differentierad finansiering

Genomgången visar orsaker till arbetslösheten kan härröras frånattovan
den internationella konjunkturutvecklingen, sköta densättstatens att
ekonomiska politiken och det allmänna industriklimatet, olika finansiärers
beteende, branschens politik, risktagande det enskilda företagetsm.m.,
konkurrenskraft, personalpolitik de fackliga organisationernasamtm.m.
och individen själv. De här orsakerna får givetvis invägas när
finansieringen skall Strukturell arbetslöshetövervägas. bör alla medvara
och finansiera medan detta inte i alla delar lika självklartär det gällernär
konjunkturell arbetslöshet. differentieringEn eventuell avgift efter riskav
för arbetslöshet beaktamåste detta förhållande. Att härleda orsaken till
arbetslöshet är utgångspunkt för hur finansieringen försäkringen skallen av
fördelas inom arbetsmarknadssektom. En handlar bärigheten hosannan om
företag och olika anställda. En tredje utgångspunkt ärgrupper av mer
principiell och handlar synsätt Bör solidariskt för arbets-taom ansvar
lösheten arbetsmarknadentvärs över

Med rådande statsfinansiella läge, med underskott i Arbetsmarknads-stora
fonden såväl löpande ackumulerade hög arbetslöshetsamtsom en som- -
inte på kort sikt kan begränsas till nivåer vi vid,är det enligt minärvana
mening ofrånkomligt försäkringens utformning måste beakta de reellaatt
förhållanden under vilka den skall fungera. Varje ambition upprätthållaatt

jämfört med de flesta andra länder försäkring vidgenerösen - -
arbetslöshet, måste också kombineras med det finns vilja hos berördaatt en
intressenter betala för sådant skydd. På längre sikt det integåratt ett att
upprätthålla ansvarsfull finansiering.ett system utan

Mot bakgrund detta finner jag det naturligt attav resonemang en ny
arbetslöshetsförsäkring till delen finansieras solidarisktstörsta bland
arbetsgivare individer.och marginalenPå bör det dock skäligt låtaattvara
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följa avtalsområdet.viss del arbetslöshetskostnadema branschen elleren av
20 30till % försäkringenssådan mindre del bör begränsasEn av-

såmarginella differentieringen samtidigt begränsaskostnader. Den måste
olikaför försäkringen och beskärifrån intressetden stöteratt

möjligheter bära densamma.arbetsgivares och inkomsttagares att

7.12 Incitament till yrkesmässig och geografisk rörlighet

arbetskraftensfungerande näringsliv förutsätterEtt väl tasatt resurser
yrkesutbildningtillvara sker medpå bästa Dettasätt. att personergenom

sittyrkeserfarenhet möjligt får fortsätta arbeta inomoch attom
utbildning ochyrkesområde och vidareutvecklas inom området genom

arbetslöshetAtt individer tvingas på grund att ta ettavancemang. av --
lite sikt negativt såvälutanför yrkesområdet ofta påarbete det är avegna

utbildning ellerpersonliga samhälleliga skäl. En medpersonsom
sittyrkeserfarenhet kan släppa kontakten med yrkesområdeatt tappagenom

idet återkommaerfarenhet och utvecklingsmöjligheter, svårtgör attsom
mindre medför arbetsgivaren blir ocksåyrket tillfälle Nyttannär enges.

mindrefelkvalificerad arbetskraft. anställde kaneller Denöver- antas vara
viljaför arbetsuppgifterna och byta arbete sålämpad eller motiverad snart

tillfälle ges.

Ä arbetslösarbetsutbudet hosandra sidan finns risk med begränsaatt enen
det alternativet till arbetetill yrkesområdet, eftersom endadetperson egna

negativa konse-för lång tid. Arbetslöshet hardå arbetslöshet, kanskeär
personligt socialt. Utan arbetekvenser för den enskilde både och attett

självförtroenderegelbundet till, försämras individens arbetsförmåga ochgå
tillfälligt arbete utanför yrkesområdet. Detdå han eller honän tar ettmer

Omfinns fördelar vidga sin arbetslivserfarenhet.också andra med att
undertidigare yrkeserfarenheter gjorts i branschhar ärsompersonens en

strukturomvandling, arbetslöshetstidenavveckling kan ocksåpå grund av
för individen till omskolning eller byte yrke,lämpligt tillfälleettvara av

intresseförr Individensändå eller skulle ha ägtsom senare rum.
strukturförändring. Omsammanfaller här med samhällets intresse av

irörligheten motverkas inlåsning skerpå arbetsmarknaden attgynnas
branscher med arbetslöshet.stor

arbetslöshetsförsäkringenSammantaget tillleder dessa överväganden att
försäkrade, iskall yrkeyörsäkrig. Detta betyder deninte vartutgöra atten

fall blir kortvarig, skall kunnaarbetslösheten kan heltänantas annatom
förväntas inte direkt olämpligt. Annarserbjudet arbete såvitt detta ärta ett
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från till ersättningskall drabbas avstängning ellervederbörande rättav
dylik påföljd.

inte heller den skallSyftet arbetslöshetsförsäkringmed dagens är att vara
erbjudetyrkesförsäkring. försäkrade skallDen tvungen att ta ettvaraen

arbete eller funnit själv eller rörelse, hanhan hon ett startat ny somom
färdigheter. Försäkringenseller till krafter ochhon klarar med hänsynav

arbetserbjudandenfunktion emellertid beroende vilkai detta avseende är av
arbetsförmedlingen och i vilkenden försäkrade verkligen får mångenom

Vaderbjudet till arbetslöshetskassan.arbetevägran rapporterasatt ta etten
bedömning vadförmedlingen erbjuder naturligtvis beroendeär av en av

vilka alternativ finnsden bästa lösningen för den arbetslöse,ärsom som
tillgängliga, varit arbetslös I dagens läge,hur länge vederbörande har osv.

risken arbetssökandedå arbetslösheten mycket uppenbar denär är attstor,
inte yrkesområdet, och i ställeterbjuds arbete alls, inom ellernågot utom

inte ihänvisas Risken finns utbildningsresursertill kontantstöd. också att
första omskolning från otidsenlig ellerhand dem behöverpåsatsas ensom
övertalig till förlora sitt kontantstöd.bransch dem påär väg attutan som

jag förstärka kopplingen till aktiva åtgärder,Av den anledningen har velat
7.4 7.5framgår ochsom av ovan.

Försäkringen inte utformad sådant den försvagarskall på sättett attvara
den geografiska rörligheten arbetskrafien. Det skall krävas att enav

skaffas Avstegarbetslös flyttar, arbete kan på hemorten.änortom annan
från särskilda skäl föreliggerdenna regel skall kunna baragöras om av

yrkesrörlighet finnssocial eller ekonomisk Liksom vad gäller kravet påart.
i försäkring. Samma problemkravet geografisk rörlighet redan dagenspå

princip finns emellertidmed den faktiska tillämpningen denna närsomav
det gäller arbete utanför det yrkesområdet.egna

7.13 Internationellt anpassat

EG-anpassningen till börjalär inte åtminstone med kräva någon störreatt
anpassning från Sveriges sida vad gäller arbetslöshetsförsäkringen och
andra socialförsäkringssystem. sikt förmodligenPå längre kommer en

Ökat flyttningar, vilketanpassning krävas. antalstörre äratt ett av
huvudsyftena med EG-samverkan, kommer ställa krav påatt systemens
anpassning till varandra, inte minst administrativt. Vid fri flyttningsrätt kan
det individer i ersättningsrätt.tänkas kan komma spekulera Det äratt att
härvid bra, tidigare den svenska försäkringen blirnoterats,som om av
allmän karaktär ersättningsnivåerna avvika alltför mycketoch böratt
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från jämförbara EG-länders arbetslöshetsförsäkringar. Den svenska arbets-
löshetsförsäkringen skall också i fortsättningen uppfylla de ställskrav som

minstapå ersättningsgrad fastställts i gällande ILO-konvention jfrsom
9kapitel 3.och bilaga
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Övervägda8. alternativ till arbetslöshets-en ny
försäkring principiell diskussion-

8.1 Förutsättningar

Utifrån de grundläggande värderingarna i kapitel 7 har under
utredningsarbetet olika alternativaövervägts lösningar på en ny
arbetslöshetsförsäkring. Gemensamt för dessa försäkringär skallatt en ny

allmän till sin karaktär, finansieras fullt utvara genom
arbetsmarknadssektom, arbetsmarknadens i utformning ochparterengagera
finansiering, betona arbetslinjen tillseoch det blir direkt sambandatt ett
mellan aktiva passivaoch åtgärder, maximalt 80 % kompensation förge
inkomstförlust samtidigt försäkringens lägsta ersättningsnivå börsom
minimera behov kommunalt socialbidrag. Försäkringen härmedärav en
trygghetsförsäkring inom arbetsmarknadspolitiken och skall samman-
blandas med trygghetsförsäkringar inom socialpolitiken, däremot kan
kompensationsnivåer harmoniera.m.m.

Inför utarbetande olika alternativ har det nuvarande svenska samladeav ar-
betslöshetsskyddets för- och nackdelar analyserats se 5kap. 4 och och
jämförts med lösningar i andra länder. Som framgår 6kapitel avvikerav
den nuvarande svenska lösningen från vad vanligt iär våra konkur-som
rentlånder EES-området, USA, Kanada i vår betoning försäkringen äratt
frivillig och bygger på medlemskap i a-kassa. Utomlands försäkringarnaär
obligatoriska/allmänna och oftast såväl statligt/federalt lagreglerade ad-som
ministrerade Men i del länder har arbetsmarknadensstaten. parter ettav en

för försäkringens utformning och för utgifternaatt attansvar ansvar
harmonierar inkomsterna,med exempelvis i Frankrike. Det dockärsom
båda såväl de anställdas organisationer arbetsgivamasparter som-
organisationer är engagerade.som-

Internationellt har Sverige hög kompensationsnivå och starkare betoningen
Ävendenpå s.k. arbetslinjen. det inte rättvisande med jämförelser,ärom

eftersom den försäkringensvenska underfinansierad,är så är våragravt
avgifter jämfört med andra länders avgifter mycket låga.

231



övervägda alternativ till arbetslöshetsförsäkring 1993:52SOUen ny

Utöver de grundläggande värderingarna, analys det nuvarandeen av
svenska skyddet och vad förekommer internationellt så har ut-som
formningen modellerna för vilka realistiska arbetslöshetstalstyrtsav av
försäkringen skall gälla och vilket finansiellt kan förväntasutrymme som
finnas 90-talet.under Härvid har vi fått utgå från betydligt högre arbets-
löshetstal vad det hittillsvarandeän arbetslöshetsskyddet dimensionerats för,

ansträngt kostnadsläge för företagen och situation där iett ärstatenen
trängande behov hög och växande skuldsättning ochatt ettav sanera en
betydande budgetunderskott.

Vid utformning modell måste också beaktas förändradav en ny en
sammansättning de arbetslösa. Jämfört med vad har varit vanligtav som
hittills har vi fått fler arbetslösa tjänstemän och fler arbetslösa kvinnor.nu
Även företagare har drabbats i högre utsträckning vad varit vanligtän som
tidigare. Enbart för dessa behovmöta behöver nuvarandedenatt gruppers
försäkringen förändras både i regelsystem och tillämpning.

Med dessa förutsättningar har antal skisser på olika alternativ förett en
framtida arbetslöshetsförsäkring diskuterats. förstaI hand har det skett
inom utredningens krets sakkunniga och jag iMen har ocksåexperter.av
den allmänna debatten låtit idéskiss till försäkring tidigare undertesta en ny
våren. Detta har givit god grund för begränsa övervägandena tillatt etten
färre antal möjliga modeller. Innan jag redovisar mitt förslag till modell vill
jag i detta kapitel föra principiell diskussion kring övervägda alternativaen
utformningar försäkringen. Vid utformningen dessa alternativ harav av
utredningen också fått stimulans från intensiv allmän debatt såvälen om
arbetslöshetsförsäkringen behov förändringar socialförsäk-som om av av
ringssystemen i Sverige.

8.2 En enhetlig allmän försäkring eller försäkring uppdeladen
på allmän grund- och frivillig tilläggsförsäkringen

Nuvarande arbetslöshetsförsäkring kännetecknas den fiivillig ochärattav
enhetlig. Frivillig därför och själv bestämmer han eller honatt var en om
vill ansluten till a-kassa enskild anslutning ellervara en genom genom-
kollektiv anslutning medlem i facklig organisation. Enhetlig ärsom
försäkringen dels inteskyddet varierar mellan kassoma, delsattgenom
försäkringen inte olika individer möjlighet välja olika skydd. Menattger
också enhetlig till sin karaktär försäkringen inte är uppdelad påattgenom
någon grund- eller tilläggsförsäkring.
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i ochskullearbetslöshetsskyddet,samladedeti stället påOm vi manser
försäkringengrundskydd ochallmäntKASbetraktaför sig kunna ettsom

nuvarandeskulle kunna sägaDåtilläggsförsäkring. systemattmansom en
tilläggsskydd.ochgrund-består ettav

eftersträvasdirektiv,minaenligtskall, attförsäkringenI den nya
för ochtalar dåVadförsäkringen.i emotKAS inordnasnuvarande en

tilläggsförsäkring.grund- ochuppdelning på en

arbetsskadeförsäkr-sjukförsäkring,försäkringarnasvenskaDe allmänna typ
de ärkännetecknas bl.a.m.fl.tilläggspension attallmäning till av

omfattasvillkorvissauppfyllerenhetliga. Allaochallmänna avsom
påberoendeinteinte. Förmånema ärvill ellersig deförsäkringen, vare

bestämdlagstiftningönskemål, attvilja ellerindividens utan varagenom
Lika betyderförutsättningar.undermedborgareallalika för samma

däremotförmåner,till attalla har rättintedäremot att mensamma
principerhåller iinkomstersättningsgrundandelikamed bl.a.medborgare

förmåner.samma

ochallmänavseddtill sinhär ärgrundförsäkring attEftersom natur varaen
frågan antingendet såledesfrivillig, ärtilläggsförsäkring enomen

kombineradgrundförsäkringallmänellerförsäkringallmänenhetlig, en
tilläggsförsäkring.frivilligmed en

inkomsterskydd förinteförsäkringarallmännadessaVisserligen lämnar
tilläggsförsäkringarförekomsten7,5 basbelopp,viss nivå,över avmen

skallDockpensionsområdet.utanförnivåovanför denna är sparsamma
för högretilläggsskyddfallvissaanställningsavtal ibeaktas att ger

sjukdom.vidinkomsttagare t.ex.

till vadanslutasåledesarbetslöshetsförsäkring skulleenhetligEn nusom
förtidspension,arbetsskadeförsäkring,sjukersättning,såsomskyddgäller
medborgarnasocksåförsäkring talarenhetligFör attålderspension enm m.

varierarförsäkringsskyddlämpligt avvägtupprätthållaintresse ettattav -
frånsamtidigt detsättpåinkomstenkonsumeraframför annat somatt -

avsaknadinte iarbetslösaangelägetfalli vissa ärsamhällets sida att av
ellersocialvårdenkommunaladentillbaka påfallaförsäkringsskydd skall

sitt skydd.förbetalatmed ochvaritockså haandrapå attutansystem,

sigställaförväntaskan utantvådetFramför allt är grupper som
sigdeförsta ärfrivilligt. Dendettatilläggsskydd, är ansersomgruppenom

ingen ellerhaanställningsvillkor,särskildaellererfarenhet t.ex.genomav
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liten risk för arbetslöshet eller förlust möjlighet försörja sigattav genom
arbete. De därför ingen anledning betala premierser föratt skydd deett
redan har, eller de bedömer osannolikt de kommersom behövaattsom att

Ävenutnyttja. detta skulle kunna "0solidariskt",om är det svårtses som
detatt samhälletsatt synvinkel skullese behöva medföraur änannat

begränsade nackdelar i de fall samhället ändå får för sina åtagandensvara
dessagentemot de betalar för sittutan skydd.personer, attmen

Den andra denär inte sig ha råd ellergruppen lågprioriterarsom anser - -sitt arbetslöshetsskydd, för den skullutan att befriade från risken förvara
skadeverkningar vid arbetslöshet. Något tillspetsat skulle någon möjligen
kunna säga risken finns deatt bäst skulleatt behöva skyddet, inte harsom
råd eller avstår till förmån för användning sin inkomst.annan av

I enhetligt eliminerasett effektensystem de förvärvsarbetandeatt medav
de "goda" riskerna avstår från skydd och därmed detgör ytterligare dyrare
för de förvärvsarbetande kan betecknas de "dåliga riskerna"som som att
upprätthålla skydd inkomstförlustett mot vid arbetslöshet adverse
selection. När sak sker i flera "varv" fungerar intesamma längre ett
försäkringsskydd på sätt.avsett

Mellan dessa finns det givetvis andragrupper rationelltgrupper, som
kommer pröva risken föratt arbetslöshet och konsekvensernaom därav är
värda den premie försäkringsgivare begär. Till exempel kan vissaen anse
sig kunna klara sin försörjning på de grundförmåner tillkommer alla.som

I någon mån går det möjligen omsätta delatt dagens erfarenheteren av av
vilka frånavstår hålla sig med frivilligattsom arbetslöshetsförsäkringen
också på framtida tilläggsskydd.ett Drygt 30 % dagens arbetslösa stårav
utanför. Den största är ungdomar, ofta ingår blandgruppen demen
oförsäkrade högre akademiker och tjänstemän, i de flesta fall från
storstäderna. Studeras medlemsstrukturen i a-kassorna detär vanligare med
medlemskap i landet iute än storstäderna, låg- eller högin-oavsett
komsttagare. Men orsaken till de valtatt ståom utanföratt
arbetslöshetsförsäkringen kan vi bara spekulera. En orsak kan bristenvara
på tradition tillhöra fackligatt organisation eller a-kassa,en en en annan
orsak kan de bedömer riskeratt liten eller kalkylerarvara med desom att
ändå kan klara sin försörjning till dess de får arbete.att Andraett nytt

sig inte ha råd sig betalaanser att facklig medlemsavgift ellervare
medlemsavgift till a-kassa. Ytterligare skäl kanett de okunnigaärattvara

hur fungerar.systemetom

234



arbetslöshetyörsákringÖvervägda tillalternativ1993:52SOU en ny

försäkringenhetligallmän,tillledermotivFördelningsmässiga genomen
förkostnadernatillbidragatvingasarbetsmarknaden"starka" pådeävenatt
sigpåmåsteändåsamhället taförminskarriskenoch attförsäkringen

administrativaförsäkring. Men ävensaknararbetslösaför deansvaret som
Ingenförsäkring.enhetligochallmänföranförasskäl kan en

kan görasfinansieringingenenklare,princip görasikanadministration
försäkring.enhetligochallmänmedenklare än en

försäkring.enhetligallmän,förtalarmotivflerasåledesDet finns ensom
särskiltvilket ärdyr,försäkring ärsådanEnskälocksåfinnsMen det mot.

Sverige. Såsom närmareisituationenfinansiellanuvarandei denbesvärligt
denbedömningenjag attbetänkande göri dettahållutvecklats på annat

iinklusive dearbetslösheten,totaladenocksåarbetslösheten,öppna men
högmycketförhållandensvenskaförpåligga kvarkommeråtgärder, att en

samtidigtuppträderarbetslöshetensvenskahögatid. Denunder långnivå
Möjligheternasituation.statsfinansiellbekymmersamsynnerligenmed en

tillväxtochstatsfinanserskadeverkningar påbegränsade storaär utanatt
högre änflera gångernivå ärarbetslöshetsskydd påfinansiera somett en

detJustdimensionerats.finansieringnuvarandevilkenförnivåden
förstärkertillfälliga,inte ärpåpåfrestningarna systemetförhållandet att

kostnaderna,går begränsadetöverväga attdelsbehovet att omnogaav
sådanEnfinansieringskällor.finnaförförutsättningarskapa attdels nya

fördelningsolidariskpraktikeniförutsätterförsäkringenhetligallmän, en
tillproportionistårintedesammainnebärvilketavgifterna, attav

förmånerochavgiftermellanKopplingenbranscher.olikaiarbetslösheten
bärabehovetochkostnader attarbetslöshetensförförståelsenoch avsaknas

förmotivmindreförsäkringenhetligEnminska.kandessa ger
organisationenfackliga attdenellerarbetsmarknadens parter som nu --

förkostnaderhurtillämpas,försäkringeni hur en nysigengagera
skallförsäkringenhuri fråganocksåbäras,skallförsäkring ommen

deäninflytande över annatingetegentligenharDeadministreras.
statligbarastället inteimotiverarDettakostnaderna.administrativa en
skulleadministration. synsättDettastatligävenfulltreglering ut, utan

1992 mellanseptemberfrånkrisöverenskommelsenstridaemellertid mot
förstatligas.skallinteförsäkringenvilkenenligts,ochregeringen

minskasamtidigtskydd,allmäntmedfördelarnatillvara ettFör mentaatt
ochnivåvisstillbegränsasskyddetallmännadetkannackdelar,dess en

behovsittsjälv bestämmaorganisationdennesförsäkrade eller avlåta den
tilläggsskydd.frivilligtkompletterande

falli såtilläggsdel utgårfrivilligochgrundskyddmedförsäkringEn ett en
påbyggertilläggetmedanoch allmänt,igivet laggrundskyddet ärfrån att
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avtal mellan arbetsmarknadens mellan denparter, enskilde och dennes
arbetsgivare eller helt bestäms den försäkrade själv. Arbetsmarknadensav

disponerar redanparter uppsägningsregler, trygghetsavtalnu kringm.m.
vilka överenskommelser träffas i avtal. På sätt skulle sådan härsamma en
försäkring tänkas kunna arbetsmarknadens i tilläggsdelenengagera parter
och även kunna samordnas med övriga avtal. Det stärker sambandet mellan
avgifter och förmåner, vilket bör intressera till delta vidparterna att
utformningen försäkringen. En uppdelning iav grund- ochen en
tilläggsförsäkring, den frivillig,är medförvarav samhälletssenare att
direkta blir begränsatengagemang och finansieringenmer att delvis
kommer ligga påatt respektive arbetsgivare och de försäkrade direkt. Det
naturliga blir tilläggsförsäkringenatt bärs på detta sätt medan
grundförsäkringen exempelvis kan finansieras lagstadgad arbets-genom en
givaravgift och obligatorisk individavgift debiterasen på skattsedeln.som
Därigenom fås fler finansieringskällor, vilket är positivt.

Ett motiv förannat sådan kombinerad försäkringen är den kanatt
förväntas bättre kunna till de försäkrades preferenseranpassas för olika
slag konsumtion och sparande. En allmänav försäkringen tvingas i princip
hantera och medborgaregrupper de hade likadana behov ochsom om
preferenser. Det är bl.a. detta gör såfdan försäkring enkelsom en att
administrera. Den välfárdsförlust det innebär tillhandahålla skyddsom att

kanske inte efterfrågas fulltsom eller inte tillhandahållaut att skydd som
den enskilde individen skulle ha velat betala för, frånses ofta helt
omedvetet.

Modellen innebär vid antagande hela grundförsäkringenatt skallom-
finansieras generell arbetsgivaravgift ochav allmänen individavgift en-solidarisk finansiering bastryggheten, samtidigt modellenav lämnarsom

för olikautrymme delar arbetsmarknaden själva i huvudsakav att flexibelt
kunna utforma kompletterandeett skydd ovanför bastrygghetsnivå anpassat
till varje branschs/avtalsområdes särskilda behov och vilja betala föratt att
tillgodose Modellendessa behov. förutsätter emellertid de allra flesta iatt
arbete också kompletterar med tilläggsskydd, för tillsammans medatt
grundförsäkringen kunna uppfylla anspråken på fungeraatt som
omställningsförsäkring. Vid alltför ambitiös grundförsäkring,en finns
däremot risk för inteatt stora medvetet överväger behovetgrupper av
tilläggsskydd.

Med denna utformning uppstår relativt balans mellansett å sidanena
förstatens medborgarnas bastrygghetansvar och å andra sidan de intressen

och arbetsmarknadenansvar och arbetsmarknadenssom har för- parter-
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ekonomiska givetvismedborgarnas skydd vid arbetslöshet. Liksom
individens för situation.sineget ansvar egen

Enligt min mening talar övervägande skäl för att en ny
arbetslöshetsförsäkring, inslag skall innehålla uppdelning påettsom en en
allmän frivilliggrundförsäkring och tilläggsförsäkring.en

Som emellertid framgår ipå plats detta betänkande,annan avses
tilläggsförsäkringen "subventioneras" finansierademed solidariskt medel
för vid inuvarande höga arbetslöshet kassor, mildra effekternaatt av en
lång driven differentierad finansiering.

8.3 Ersättning lika for inkomstrelateradalla eller ersättning

Ett grunddrag i olika alternativ frågan samhällets allmännaannat avser om
försäkringsskydd skall utformas likaskydd för allaett oavsettsom -
tidigare inkomst, försörjningsbörda eller liknande eller såsomoavsett -

ersättning relaterad till inkomstbortfallet vid arbetslöshet ellert.ex. en
möjligen kombinationer.

Principen allmänt skydd lika för alla flat-rate, tidigare in-ett oavsettom
komst, har sina förespråkare. motivDe brukar framhållas är attsom
samhället har anledning behandla alla likamedborgare och därföratt
erbjuda grundskydd, medan och själv ytterligarekan avgörasamma var en
behov Genomskydd. grundskydd tillräckligt förärettav som en
basstandard, har samhället också delvis garantier för vissa medborgare,att

och problem uppstår faller tillbakanär på samhällets försörjning,som om
Åockså får med betala.och andra sidan finns risk för att ett systemvara

med enbart lågt grundskydd de flesta med ordnade förhållandengörett
beroende privata försäkringar. Den majoriteten, har detstoraav som
hyggligt, då möjligen intresset för bidra till upprätthållatappar att att en
nivå i grundskyddet, detta bara tillkommer med ställning.när grupper svag
Det ikan sin leda till framtid växande behov utfyllnad medtur ett av
kommunalt socialbidrag för sådana grupper.

Såsom framgått den internationella överblicken flat-rate inte vanligt,ärav
de motiv kan anföras. I England förekommer sådan modell,trots som en
på mycket låg nivå. verkligheten finnsI emellertid ävenmen en

tilläggsskydd vilkaavtal, för den delenstörresystemgenom svarar av
medborgarnas skydd inkomstförlust vid arbetslöshet.mot
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Principen inkomstrelaterad tillämpas i bl.a.ersättningom en
sjukförsäkringen, i arbetsskadeförsäkringen försäkringen allmänoch om en
pension. Traditionen i Sverige liksom i de flesta allmännaländer är att- -

traditionförsäkringar ersättning för inkomstförlust.lämnar Bakom denna
finns flera motiv talar för ersättning skall relateras till inkomst.attsom

försäkringar till för människorFörsäkringar allmänna skyddaäven är att- -
följderna i inkomstförlust. motivetoch begränsa händelse bl.a. Förutomav

ekonomimänniskor inte skall för alltför förändringar i sinutsättasatt stora
vid i fall tillfällig sjukdom, vanligen intearbetslöshet dyl devart o som- -

finns också bidra tillsjälva råder andra skäl kanöver attsom en-
sinförlust inkomst, i bibehållaarbetslös, skall kunna huvudsaktrots av

tillfällig själva istandard vid arbetslöshet. Om medborgarna löper risk att
möjligutsträckning få bära bördan inkomstförlust, inte ärstor av en som

långsiktigaförutse, blir betydligt försiktigare binda sig förmånga attatt
åtaganden. investera, i dyrareBenägenheten bostad elleratt t.ex. egen
kapitalvaror, minskar. Samtidigt ordning emellertid denhar sådanen

skaffarpositiva effekten sparandet sannolikt ökar, därför de kanatt att som
finnssig buffert inför oförutsedda händelser. I arbetslöshetsförsäkringen en

alltförytterligare starkt motiv för arbetslöshet inte skall medföraett att
förändringar i situation. Genom skyddden arbetslöses acceptabeltstora ett

inkomstförlust kan den arbetslöse sina krafter sökaägna åt nyttmot att
sina förutsättningararbete, förstärka för erhålla arbeteatt att ett nytt genom

utbildning i aktiviteterkompletterande eller deltagande andra såsom t.ex.
jobb-sökarkurser. inte betydande del sin tid tillHan behöver ägna attav

för sinvidta åtgärder kortsiktigt kunna överleva och försörja sig elleratt
familj. arbetslinjen. försäkringensDet stärker Detta betonar karaktär av
omställningsförsäkring.

inkomstrygghet faktisktViss innebär den drabbasatt av mersom som-
mindre tilleller oförutsedda händelser får ersättning relaterad förloraden-

inkomst, kan också viktig välfärdssamhälle.sägas hörnsten i ettvara en
Medborgarna tillförsäkras inte endast överlevnad, under åtminstoneutanen

viss period, levaockså skydd relaterat till den nivå de sigett vant atten
på.

i beskrivasSett längre perspektiv kan inkomstbortfallsprincipenett snarare
omfördelning mellan olika skeden enskild människas liv änsom en av en

överföring från tillbetalare mindre mottagare.en grupp en grupp av
Många riskerar under livet drabbas ingenarbetslöshet och näratt vetav
och hur.
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I de fall försäkringarna lämnar ersättning efter inkomstförlust, finns i regel
högsta förtak ersättningsgrundande inkomstförlust,ett dvs. högstaett

belopp på vilket förmånen beräknas. De med de allra högsta inkomsterna
har brukat själva klara eventuellt skaffa sig någon formattanses av
kompletterande skydd eller kunna leva ytterligare skydd huvudöverutan

På det intesätt är heller ovanligt inkomstrelateradetaget. attsamma system
innehåller vissa miniminivåer, för just betona bastrygghet.att en

8.4 Harmoni eller mellan avgifter förmåneroch

Två ytterligheter finns. Den är aktuarisk princip, dvs. olika för-attena
säkringsmässiga principer läggs till grund för bedömning av
premier/avgifter vid skilda risker och skilda skadekostnader. Premien
påverkas givetvis ersättningsnivå och självrisk. Med andra 0rd, fårav
försäkringstagaren vad han betalar försäkringsgivaren för. Det tillämpas i
renodlade försäkringar, grundas på bedömning risken för att ettsom en av
skadefall inträffar och kostnaden vid eventuellt skadefall. Förett att
försäkra risken vill försäkringsgivare ha pris premie förett atten en- -
täcka den risk beräknas finnas för skada uppkommer, ocksåattsom en men
för administration och det vinstgivandeär företag vinst. Iettom- -
verkligheten värderas normalt inte varje risk för sig, riskbedömningutan
sker summariskt. Försäkringar allmän karaktär,mer typav
socialförsäkringar, uppfyller sällan kraven på delvisän haatt annat
försäkringsmässiga inslag. De är "försäkringshärmande" änsnarare
försäkringar i egentlig bemärkelse.

Motpolen till aktuarisk princip skulle kunna socialsägas princip påvara en
förmånssidan eller "solidarisk" princip på avgiftssidan. I detta fallen ser

det gällernär ersättning inte till vad betalat in i premierman utanman mer
till individens eller huvshållets behov ersättning för upprätthållaatt t.ex.av
viss standard. Det fallet socialbidragen,är där ersättningenmest extrema
utgår efter hushållets behov sedan de tagits i anspråk efteregna resurserna
medelsprövning. Någon koppling till vad enskilt eventuellt betalat inman
till kommunen finns ej, kostnaderna täcks på den på grundutan av
inkomsten skatten. Men även försäkringsliknandeuttagna ellermer
försäkringshärmande lösningar kan ibland innehålla olika ersättning
beroende på hushållets sammansättning, hushållets förmögenhet eller
inkomster. Sådana inslag finns i förtidspensioneringen, framfört.ex. men
allt i efterlevandeskyddet inom den allmänna pensioneringen.

Under år har inslag aktuariska principer fått allt flerettsenare av
förespråkare. Det gäller kort uttryckt vill starkare sambandatt ettman se
mellan förmåner, risker och avgifter. Förespråkama bl.a. näratt ettmenar
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sådant samband inte föreliggerupprätthålls, då betydande risk för etten
överutnyttjande Vidare anför det inte "rättvist"ärsystemet. att attav man
vissa kan få förmåner på andras bekostnad. motivBakom dettagrupper
finns i regel objektiva mindre "politiska"och grunder. En sådan är attmer
det allmänt angeläget olikaär verksamheter får bära sina fullasett att
kostnader. Om inte bidrar till resursallokeringen snedvridssystemen att

i sinmed negativa effekter tillväxtpå och välstånd. inteDet såledesärtur
bara fördelningsfråga, den snedvridande fördelningen medförutan atten
medborgarnas totala välfärd löper risken minska berördaatt attp.g.a.
intressenter sig bär eller över huvud känner sina kostnader.tagetvare - -

från skildaDessa har håll medfört förslag socialavgiftersynsätt att t.ex.om
inte skall längre i inkomstskikten förmåner förslagdär erhålls,änuttas upp

individuellt "äga" sitt allmänna pensionskapitalatt attsamtom mer
med i fall återkommande hög arbetslöshet konjunkturellvartgrupper av

karaktär däremot inte alltid vid strukturell karaktär i utsträckningstörre- -
idag skall sinabära kostnader. De principerän värden sådana värnar,som

emellertidmåste balanseras andra strävanden, framför alltäven mot
effekter på inkomstfördelningen i samhället. försäkringar skulleAllmänna -

de helt byggde på aktuariska principer principiellt helt överlåtaskunnaom -
till vanliga försäkringsbolag. En allmän försäkring skulle då knappast vara
motiverad.

Den nuvarande arbetslöshetsförsäkringen i försäkringhuvudsak påär en
social grund, frivillig. Premierna ihar allt väsentligt inget medänom
arbetslöshetsrisk Ersättningen inkomstrelaterad, integöra. däremotäratt
behovsorienterad. Premien till a-kassa lika oberoende förmån,är menen av
också oberoende arbetstid inkomst.eller Försäkringen innehåller mycketav
betydande inslag utjämning premiesidansåväl förmånssidan.på påav som

Enligt min mening försäkringbör ha "solidarisk" grund påen ny en
avgiftssidan med finansiering bär delenstörreen gemensam som av
försäkringens kostnader. Detta därför orsakerna till arbetslöshet tillatt

delen jag framhållerstörre i kap. 7 dels oberoendeärsom av- -
bransch/avtalsområde, dels för få rimlig fördelning efterbördornaatt en av
förmågan hos olika förstårbära dessa. Jag samtidigt deattgrupper som

förmåneravgifter och harmoniera för vinnanågorlunda böratt attmenar
förståelse för risker och betona försäkring.det Av denäratt en
anledningen förordar jag försäkringen får inslag aktuariskaatt ett av
principer på marginalen framgår förslagetpå nedan.sätt närmare av
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8.5 Finansiering frånavgifter arbetsgivarnamed och de
försäkrade

En erhåller för Arbetsgivarenanställd lön sitt arbete. har för sin anställde
lönekostnad, vanligen innehåller:en som

direkt lön och andra förmåner till anställde;den
lagstadgade arbetsgivaravgifter på den anställdes löner och
förmåner;
avtalsreglerade avgifter för i kollektivavtal angivna kompletterande
förmåner, kompletteringspension, gruppliv.t.ex.

Det kan möjligen inte skillnad, avgiftdet någon hurgörattsynas som en
till försäkringen Betalar arbetsgivaren minskar löneutrymmet på litetas ut.
sikt den anställdes direkta lön. Betalar den anställde kan han i stället
förväntas sikt erhålla högre lön.på

emellertidl verkligheten finns vissa skillnader, inte minst på kort och lång
sikt mellan olika möjligheter finansiera försäkring.dessa att en

försäkringsavgift obligatoriskt differentiering harEn utgår utansom
likheter sig försäkrade ellermed skatt den belastar denvareen
arbetsgivaren. inte avstå från betala avgiften. Det betyderDet går att att

avgiften effekter skatt denockså har Föruttogs.att samma som om
blir ickeenskilde arbetsgivaren det påverkbar pensonalkostnad,en som

blirbidrar till ökade produktionskostnader. För den enskilde det skatt,en
minskar konsumtionsutrymmet. Företag konkurrerar med andra företagsom

med företag i andra länder varför ökade kostnader normaltmånga är en- -
prisernackdel, eftersom den höjer kostnaderna och sikt företagets påpå

tjänster.producerade ochvaror

försäkringSåsom jag utvecklat i 7 förutsätter jagkapitel att en ny
finansieras fullt arbetsgivare och egenavgifter från de försäkrade. Jagut av
har motiverat varför. i kapitel 7 solidariskdär harJag även resonerat om
eller differentierad finansiering funnit delen finansierasoch börstörstaatt
solidariskt marginalen kan dockalla arbetsgivare och försäkrade. Påav

skäligt viss följer branschendel arbetslöshetskostnademaattvara en av
20-30till %eller avtalsområdet. En sådan mindre del bör begränsas av

försäkringens samlade kostnader.

arbetslöshetsförsäkringEn finansiering framtida kommer oavsettav en -
vilkenexakt arbetslöshetsnivå kommer gälla för de årennärmasteattsom

eller försäkringen utformas medföra betydandehur exakt behovatt av-
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förstärkningar försäkringens finansiering. Dessa förstärkningar enligtärav
vad jag utvecklar i 10kapitel inte möjliga tillvara möjlighetenutan att ta

höja såväl de försäkradesatt arbetsgivarnas avgifter.som

Avgifter på försäkradede förenadeär med icke obetydligen
administration, varför låga belopp betala för de försäkrade ställeratt
särskilda krav på billig debitering och uppbörd. I fall äterannat
administrationen betydande del intäkterna.upp en av

Avgifter från försäkrade skall därför, till den del de inte betingas av
frivilligt skydd, enligt min mening uppbäras över skattsedeln.
Differentierade avgifter för frivilliga försäkringar skall uppbäras i
sambarbete med arbetsgivaren eller i samband med facklig avgiftatt t.ex.
uppbärs.

Skall differentieringen kunna upprätthållas för endast del etten av
tilläggsskydd, vilket jag förordar, bör till försäkringsgivaresen
förmånsutbetalningar för frivillig försäkring kunna utgå bidrag, ien som
sin finansieras med lagstadgad avgift.tur Den differentierade premienen

del tilläggsförsäkringskostnaden skall i första hand gälla mellansom en av
olika branscher/avtalsområden, inommedan branschen/avtalsområdet skall
tillämpas "soliadrisk" princip. Någon nedbrytning individpå elleren
gruppnivå inteär lämpligt varken administrativa eller sociala skäl. Iav
nuläget förekommer kraftig spridning arbetslöshetstalen mellanen av
branscher. Som framgår plats kan den uppgå till 10drygt gånger.av annan
Så skillnader jag inte skall fåstora utslag differentieringpåanser ge av
kostnaderna för tilläggsförsäkring.eventuell Effekten i absoluta talen av
skillnader i premier bör mildras till rimlig spridning. I fallannaten mer
kan grupper/branscher med hög arbetslöshet ekonomiska skäl tenderaav

långt över vad samhälleligtatt är önskvärt, frånavstå det frivilligasom
skyddet. Före 1989 förekom i den nuvarande frivilliga försäkringen en
spridning mellan högsta och lägsta avgift mellan olika a-kassor till åttaupp
gånger. Detta 1989.bortsystem togs

Jag kommer i betänkandet precisera förslag till skäligatt ettsenare en
högsta spridning kostnaderna, dock i antaletmätt gånger kommerav som

Åunderstiga den gällde före 1989.att sidanandra blir den totalasom
avgiftsnivån helt annorlunda och högre.nu

De övervägda alternativen har skilda finansieringslösningar, påverkarsom
fördelningen mellan försäkrad och arbetsgivaren. Enligt min samlade
bedömning är de bästa finansiella lösningarna de kombinerar flerasom
fmansieringskällor.
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Översikt alternativövervägda8.6 över

lösningaralternativatillmig fram någrahar lettenligtGenomgången ovan
skall ersättaarbetslöshetsförsäkring,framtidautformningen somav enav

KAS.försäkringen ochden nuvarande

1994.frånbörja gällakunnaförsäkringen skalldenInriktningen är att nya
1993aktuellt höstenbliförst torderiksdagsbesluttillMed hänsyn att
19942 majikraft från denförsäkringen träderjag denföreslår att nya

"veckorytm".försäkringenstill2 betingas hänsynmajtidpunkten den av
Denadministrationanpassning ierforderligmöjliggöraförDetta m.m.att
fråni kraft redanträdaeller helttill delardäremotfinansieringen börnya

1994.1 januariden

utgårSamtligaredovisa fyra.vill jag härmodeller övervägtsdeAv som
uppräkningdvs.redovisat kapitelikompensationsnivå jagfrån den av

detuppräkningochgrundbelopphögreKAS tillnuvarande ett s.aven
80 %kompensationsnivådäremellaninkomsttaket samt avomen

vadmodellernamellanövrigt skiljai skallinkomstförlust. Regelsystemet
medlösningfrånmodellerSamtliga utgår ettarbetsvillkorgäller etc. en

Alternativ 4 nedanersättning.inkomstrelateradövrigtoch igrundbelopp en
idéskiss.1993 i formi februarioffentliggjordesmodelldenär av ensom

8.1.tabellöversiktigtframgårmodellernafyraDe av

uttrycktakostnader,alternativensberäkningarredovisasI tabellen avgrova
förunderlagden lönesumma utgörpåi procenttermer somav

inte ärkostnadsskillnadernaskall betonasarbetsgivaravgifterna. Det att
höjningförändringar,för marginellakostnadernaalltför och typattstora

250.000 inte får något större200.000 kr,tillfrån krersättningstaketav
iarbetslöshetensini påberorkostnaderna. Dettagenomslag på atttur

antaletsamtidigtlåg,relativtinkomstklasser ärhögre sett personersom
få.relativtviss nivå ärmed inkomster över setten

analysenmedannedan,i korthetalternativen kommenterasolikaDe separat
behandlas samlat.avslutningsvisskillnaderav
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Tabell 8:1
Översikt karakteristik övervägda alternativav-

Egenskap Alternativ

1 2 3 4

Allm. grundtörsäkring Ja Ja Ja Ja.
Friv. tilläggstörsäkring Ja Ja Nej Ja

Grundtöräkrlng, lcompgrad 70% fast belopp 80% 60%

flat-rate 6.300 kr/m,
min belopp 6.300 krlmg 6.300 kr/m 6.300 kr/m 6.300 kr/m,

takersätta. l 21.500 kr/m 16.500 kr/m 16.500 lir/m 16.500 kr/m,

Egenskap Alternativ
r

Tilläggsñrsäktring, 10% 80% aktuellt 20%
kompgtad

ersätta tak 2 2093121500 2096121500,
kr/m kr/m

Finansiering;gruncLarlLgiv 5,5 3,9 6,3 5,1

grund, instavgift,
tillägg, arb.giv 1,4 2,4 0 1,8,

tillägg, ind. avgift,
Differentierad avgift, tillägg Ia Ja, Nej Ja,

Diff andel kostn, vid l 15-2095 25-3096tot. 0% 25%av
6 6,5% arbetslöshet- .

Ingen fördelning har skett mellan arbetsgivarens andel och den
försäkrades andel; vidare förutsätter fördelningen inga bidrag eller andraatt
korrigeringar görs mellan försäkringens delar
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8..6.1 Alternativ 1 grundforsäkring meddvs. enen-
på 70%, möjlighet tillkompensationsgrad en

maximaltfrivillig tilläggsfdrsäkringkompletterande om
kr/ár250.00010 till ersättningstaket%, allt ca

Figurfäñ Gmndförsäkring 70%,Alt. 1
krlår250.000ersättningstaktillåggsförsäkring 10%,frivillig ca

i"20000

15000

100001

5000

o
2500 i2000010000 15000

tilläggsförsäkringFrivilligüGrundförsäkring

karakteristika för alternativ:Några detta

ersättning ochgrundförsäkring med inkomstrelateraden
för frivillig tilläggsförsäkring;utrymme

70grundförsäkringen kompensationsgrad %,bygger på aven
6.300minimibelopp påmed grundbeloppett ca

5.300 18-20kr/månad kr/månad för mellan år;yngre

250.000 kr/år, d.v.s.högsta ersättningsgrundande inkomst ca
7,5motsvarande basbelopp;

tilltilläggsförsäkring tillåts inkomstbortfallkompensera upp
80 nivå% ersättningsgrundande inkomst; dennaöverav
minskas ersättningen från grundförsäkringen;
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grundförsäkringen lag,staten däremotgaranterar genom men
inte tilläggsförsäkringen; grundförsäkringen finanseras utan
differentiering efter olika risker för arbetslöshet arbetsgivareav
och anställda;

tilläggsförsäkring, 10 % inkomstförlust,motsvararsom av
föreslås lösas avtal, trygghetsavtal, mellantypgenom
arbetsmarknadens också erbjudas såsomparter, men en
individuell rätt till de inte omfattas sådanasom av
kollektivavtal, olika försäkringsgivare.av

8.6.2 Alternativ 2 dvs. grundförsäkring meden samma-
ersättningsbelopp till alla, kombinerad med frivilligen
tilläggsfdrsäkring fyller till 80 %utsom av
ersättningsgrundande lön takutan

8:2Figur AIt.2 Grundförsäkring krlmån,6.300 tilläggs-
försäkring 80%, ersättningstak 200.000 krca

120000

115000

10000:

5000

O ,
10000 15000 20000 2500

Grundförsäkring W Frivillig tilläggsförsäkring
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Några karakteristika för detta alternativ:

grundförsäkringen inte inkomstrelateradär lika för allautan oavsett-
ersättningsgrundande inkomst s.k. flat-rate 6.300och tilluppgår ca
kr/månad för alla berättigade till heltidsersättning 21från år och uppåt

5.300 kr/månad för de 18-20mellanär år.samt som

tilläggsförsäkringen utformas finansierasoch arbetsmarknadensav-
alternativt försäkringsbolag för individer utanförparter stårav som

kollektivavtal och begränsas endast den samlade kattgenom o m -
pensationen i princip inte får 80%överstiga ersättningsgrundandeav
inkomst utan tak.

grundförsäkringen finansieras generell, lagstadgad arbetsgivar-genom-
avgift och obligatorisk individavgift skattsedeln;på tilläggsförsäk-en
ringen finansieras på det kommersätt överens i avtal,parterna om
eller individuellt försäkringsbolag.avtal medgenom

8.6.3 Alternativ 3 grundförsäkring meden samma-
ersättningsbelopp till alla, kombinerat lagligmed tillrätt

frivillig tilläggsförsäkring fyller till 80 %uten som upp
ersättningsgrundande lön med vid 200.000takettav ca

kr/år.

Gfunêfêfâikiinâifäöfiihim
itn§llän 6.500421 krlmån

msooozi10000 : .
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Några karakteristika för detta alternativ:

grundförsäkring, lika för alla, 6.300uppgår till kr/månad för deen som-
18mellan 20och 5.300år kr/månad.

enligt lag till inkomstrelateradrätt frivillig tilläggsförsäkring gersom-
kompensation 80%på ersättningsgrundande inkomst tillav upp
brytpunkten för statlig skatt 200.000ca kr.

lagen dispositiv,görs vilket betyder arbetsmarknadens kanatt parter-
överenskomma tilläggsförsäkringen inom lagens skersåom ramar; om

individenhar alltid fårätt tilläggsförsäkring enligt lagen.att en

för inkomsttagare 200.000 16.50Oöver kr kr/månad kan ytterligare-
kompensation 80%avtalas till inkomstförlust till 250.000taket krupp av
21.50O kr/månad. För underlätta inkomstkompensationen i dettaatt
intervall införs i lagen också 20%till minst inkomstkompensation.rätt

grundförsäkringen finansieras generella arbetsgivaravgifter ochgenom-
generella individavgifter skattsedeln.på För tilläggsförsäkringen denäger
anställde alltid till få halvarätt avgiften betald sin arbetsgivare föratt av

försäkring fulllt enligt lagen; får emellertid avtalaut parternaen om
kompensationsnivâ ej 80%,över karens respektiveannan

arbetsgivaravgift, dock aldrig så den enskilde behöver betala änatt mer
halva avgiften,

till tilläggsförsäkringen bidragutgår från grundförsäkringen, vilket dock-
inte beaktats vid fördelningen finansieingen i tabellen.av
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grundförsäkring medAlternativ 4 dvs.8.6.4 enen-
200.000på 60% till taket kr medkompensationsgrad upp

tilläggsförsäkring 20%frivilligtill kompletteranderätt om
kr/år.250.000till ersättningstaket medinkomstförlust upp

8:4 krlmån,Grundförsäkring 16.500Alt.4 60% t.o.m.Figur
krlmån21.50020% tillupp

20000

15000"

10000

5000

2500 315000 2000010000

Frivillig tilläggsförsäkringGrundförsäkring E

Några karakteristika för detta alternativ är:

grundförsäkring 60%kompensation motsvarandegaranteraren som en-
inkomstbortfallet till 16.500 200.000kr/månad kr/år, dvs.av upp

brytpunkten för statlig inkomstskatt 6.300 5 .300dock lägst kr/månad
kr/månad för enligt tidigare alternativ.yngre
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enligt lag till kompletteranderätt frivillig tilläggsförsäkringen som ger-
20%-ig kompensation med skyldighet för arbetsgivarna föratt svara-
halva kostnaderna till taket 21.500 kr/månad 7,5 basbeloppupp
sjukförsäkringen.

arbetsmarknadens kan överenskomma konstruktionparter om annan-
tilläggsförsäkringen, dock får aldrig 80%än totaltom mer av

inkomstförlusten kompenseras.

grundförsäkringen finansieras generella arbetsavgifter ochgenom-
generell individavgift på skattsedeln, medan tilläggsförsäkringen
finansieras avgiften delas mellan arbetsgivare försäkradochav som -

överenskoms mellan arbetsmarknadens hälftenannat parterom -
vardera och differentierad efter arbteslöshetsutveckling inom
bransch/avtalsområde.

8.7 Försäkringsbolagen

8.7.1 Arbetslöshet försäkringsbar risken-

Under utredningsarbetet har underhandskontakter förekommit med tre
svenska försäkringsbolag med Finansinspektionen. tidigtRedansamt
inhämtades Finansinspektionens möjlighetenpå för svenskaattsyn
försäkringsbolag försäkra arbetslöshetsrisker. Besked från
Finansinspektionen arbetslöshet försäkringsbarär risk, för vilkenattvar en
tillstånd kan erhållas meddela försäkring. tillfrågadeDeatt
försäkringsbolagen har givit uttryck för synsätt.samma

Svensk försäkringsaktiebolag eller svenskt ömsesidigt bolag underställtär
Finansinspektionens tillsyn enligt försäkringsrörelselagen. De har dessutom

begära Finansinspektionens tillstånd koncessionatt bedrivaatt- -
försäkringsrörelse. Inspektionen granskar därvid den tilltänkta rörelsen, de
försäkringskoncept skall tillämpas och de s.k. grunderna försom
försäkringskoncepten. Det grundläggande syftet med inspektionens
tillståndsgivning och tillsyn är sunda försäkringsrörelser,att garantera som

försäkringstagarna kan infria utställda försäkringslöften.gentemot

De nuvarande a-kassorna i och för sig inte ärsom numera-
försäkringsgivare har och tidigare uttryckligen varit undantagnanu-
inspektionens tillståndsgivning och tillsyn.
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Försäkringsbolagens synpunkter8.7.2

tillfällen.huvudsak tvåvid iförsäkringsbolagen har skettmedKontakterna
frånförfrågangjordes1993januariiförsta kontaktenVid den en

arbetslöshetsriskerförsäkraförintressebolagsutredningen attresp.om
Tillförsäkring.sådanuppläggningtillförslaginkomma medsamt enav

snarlikt detförsäkringssystembeskrivning överfogadesförrfrågan etten
grundförsäkringenhetligmedfram, dvs.jag läggerförslag ett system ennu

såledesgälldeFörfrågantilläggsförsäkring.frivilligoch en
tilläggsförsäkringen.

vidriskernaarbetslöshetsskydd medvidliknar riskenFolksam ett
ökandesnabbtsåvälbakgrundminstkreditförsäkring. Inte mot enav

uttryckerkreditförsäkringsbolag,förfallisemangarbetslöshet, ett stortsom
slag. Bolagetdettariskerförsäkradel överFolksam för sin attstor avoro

vilkaförsäkraprincipikan"Folksamdessutomuttrycker att
vad ärgäller intehärFråganhelst.riskerförsäkringsbara somsom

socialtuppfattarvadmöjliigt,försäkringstekniskt utan varasom
tillledermedutvecklar dettaacceptabelt". Folksam argument som
deochupprätthållas på sättskallskyddet annatslutsatsen de omatt anser

mycketmedtvingas räknaderisken, kommer storaförsäkraskall att
ocksårisktagandetdärför debl.a.i premierna,säkerhetstillägg attatt anser

risk.politisks.k.inrymmer en

deltaförsitt intressemuntligt uttrycktskriftligt attsåvälSkandias har som
Skandiastilläggsförsäkring. Ifrivilligdiskussioneri fortsatta svarom en

kombineradbolagetskisserarförfråganförstadenpå en
begränsasRiskmomentetpensionsförsäkring.ocharbetslöshetsförsäkring

självförsäkringstagarenförskapasincitament attochdärmed något
Skandiaharkontaktermuntligaförsäkringen.belastningen påbegränsa I

önskemåluttryckligt ärlösningar. Etttill andra attöppenhetuttryckt stor
i sinochförsäkrasummariskt attstörremöjligt kunna grupperom

enskildaarbetsgivare änbearbetamarknadsorientering kunna större snarare
ochadministrationskostnaderna lågahållaiförsäkrade. Detta attsyte

selection.undvika adverse

delta itillfällefåintresseuttryckerTrygg-Hansa/SPP attstortett av
likhetIarbetslöshet.vidskyddkompletterandediskussionerfortsatta om en

framförförsäkringar,grupporienteradedeSkandia gärnamed ser
ersättningskattefriförordarTrygg-Hansa/SPPförsäkringar.individuella en

premien.föringen avdragsrättoch
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Vid den kontakten informerades bolagen den lösningsenare om som nu
föreslås, bl.a. med den bidragsmodell framgår kapitel 10. Endastsom av
Skandia och Folksam har inkommit med Bägge uttrycker sinsvar.
tuillfredsställelse med bidragskonstruktionen, de underlättar ettsom menar
risktagande. Bägge bolagen uttrycker sitt fortsatta intresse för meddelaatt
arbetslöshetsförsäkring. Det skisserade konceptet kan enligt Folksam "vara
förenligt med form försäkring, vi skulle kunnaen av som vara
försäkringsgivare för". Bägge bolagen bedömningengör konkurrens böratt
kunna komma till stånd på markanden mellan konventionella bolag och a-
kassor och mellan bolag sinsemellan. Det föreslagna konceptet bedöms inte

bolagen inte missgynna konventionella försäkringsbolag.av

Sammanfattningsvis kan först konstateras det inte finns något hinder föratt
svenska försäkringsbolag meddela försäkring inkomstförlustatt mot p. g.a.
arbetslöshet. Erfarenheterna däremotär ringa, vilket gör bolagen äratt
försiktiga i sina bedömningar. Den oväntat snabba ökningen av
arbetslösheten, tillsammans med problem inom kreditförsäkring, har
sannolikt bidragit till viss försiktighet.en

Gemensamt för bolagen förordarär de grupplösningar eller lösningaratt
för vissa kollektiv. Bolagen önskar enkel administration, vilket de haren

förutsättningarstörre uppnå olika slag eller summariskaatt genom av grupp
försäkringar.

Kontaktema visar avslutningsvis intresse finns för frånatt att
försäkringsbolagens sida erbjuda tilläggsförsäkring vid arbetslöshet och att
detta fullt realistiskaär möjligheter.

8.8 Vald modell

Med utgångspunkt från mina grundläggande värderingar i kapitel 7 och den
genomgång principer bör försäkring enligt detta kapitel,styraav som en ny

jag försäkringslösning i huvudsak enligt alternativ 3att denäranser en
bästa. Denna modellen förenar grundtrygghet och inkomstrelaterad
ersättning. Försäkringen omfattar dels grundförsäkring 6.300 5.300krom
kr för yngre, dels till frivilligrätt kompletterande tilläggsförsäkring med
maximalt 80% inkomstkompensation till 16.500 kr/månad. Förupp
inkomster däröver 21.500till kr/månad finns möjlighet frivilligtattupp
överenskomma ytterligare inkomstkompensation till 80% dock skaom upp ,i lag finnas rätt begära arbetsgivaren bidrar tillatt premie föratt en en
försäkring skydd 20%minst inkomstförlusten i dettamotsom ger av
intervall. På sikt, ekonominnär i samhället stärkts, bör byggasrätten tillut
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80% iäven detta intervall. Nivån 16.500 kr/månad har valts för den
brytpunkten för den statliga inkomstskatten.motsvarar

Den förordade modellen ligger i sin grundkonstruktion relativt detnära
nuvarande samlade kontantstödet frivilliga arbetslöshetsförsäkringen och
KAS. Jag har dock prioriterat betydligt högre grundskyddett samt en
höjning inkomsttaket. De motiv jag tidigare framhållit för begränsaattav
kompensationsnivån till 80%, framgår kapitel 7 och överensstämmerav
med gällande nivå i nuvarande försäkring efter 5den juli 1993 enligt

Ävenriksdagens beslut. försäkringen består två delar detärom av en
sammanhållande försäkring och regleras lag. Jämfört med nulägetav en
betonas karaktären omställningsförsäkring och kopplingen till den s.k.om
arbetslinjen förstärks.

Grundförsäkringen finansieras, jag redovisat, generellsom ovan genom en
arbetsgivaravgift obligatoriskoch individavgift, på skattse-uttasen som
deln. Tilläggsförsäkringen finansieras arbetsgivare och försäkradeav

egenavgifter. Nivån på sistnämnda blir beroende arbetslös-genom av
hetsutvecklingen inom respektive försäkringsområde, förutses oftastsom
komma avtals/branschomräde.att motsvara

Lagen skall reglera den försäkringen i vissa delargörs dispositiv,som nya
innebärande arbetsmarknadens inomkan vissa utformaatt parter ramar- -
tilläggsförsäkringen efter behov och önskemål överenskommasamtegna

avgiftsfördelning. Dock skall arbetsgivaren alltid betala minst halvaom
avgiften. Träffas kollektivavtal detta har varje anställd tillrättom
tilläggsförsäkring enligt lagen.

Modellen utformas tilläggsförsäkringenså naturligen och enkeltatt kan
utnyttjas alla vill, via sin fackliga organisation eller enskilt.av som
Faktorer underlättar tilläggsförsäkring faktiskt kommer till ståndatt är:som

bidrag utgår från grundförsäkringen till tilläggsförsäkringen, varför alla-
arbetsgivare och anställda sina obligatoriska avgifter till grund-genom
försäkringen redan bidragit till "sin tilläggsförsäkring"; försäkringen är
således subventionerad

tilläggsförsäkringen görs subventioneringen relativt förmånlig ochgenom-
den avsedda differentieringen avgifter begränsas både på arbetsgivar-av
och individsidan; individen beslutar sitt deltagande i försäkringen,om
samtidigt han endast direkt bär mindre del totala kostnaden;som en av
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inomförsäkringens utformningöverenskommerparterna omom-
tillalltidindividenlämplig avgiftsfördelning, har rättochlagens ramar

varvidangivits,kompensationsnivåerenligtförsäkring de ovansomen
avgiften.minst halvaarbetsgivaren skall betala

Idenblir billigare individuella.stimuleras, vilkakollektiva lösningar än-
kollektiva lösningar, såsådanaöverenskommermån parterna om

andra avtals-arbetslöshetsförsäkringen medlämpligensamordnas
arbetsmarknadsförsäkringar,liggerkonstruktioner nära, t.ex.som

trygghetsavtal

tillhöjtfrivilliga försäkringen föreslåsinkomsttaket i dennuvarandeDet
16.500 kr/månad.för statlig inkomstskatt, dvs.brytpunkten

fördelningssynpunkt ietableradHärigenom fås logisk gräns är uren som
skattelagstiftning.med nuvarandeoch

taket istället skulleframgår kapitel 7 har jagSom övervägt att varaav
21.5007,5sjukförsäkringen, basbeloppför dvs.detsamma som

för långtgåendefunnit finansiellt såkr/månad. har dockJag utrymme
vanligkompensationsnivån förhöjning samtidigti nuläget, bl.a. när en

90 80% ekonomiska skäl.inkomsttagare från tillsänks av

för inkomstförlusterFrivilliga överenskommelser kompenserar översom
För16.500 7,5 får förekomma.kr till nämnda gånger basbelopp gärnaupp

alltidför avsikt föreslå i lagen rättunderlätta detta har jag attattatt ges en
21.50016.50020% kr ochtill kompensation inkomstförlusten mellanav

individavgiftenvarvid arbetsgivaren minst halva på sättkr, betalar samma
16.500 konstruktion blirtillåggsförsäkringen till kr. Med dennasom upp

21.500 kr/månad eller högreeffekten inkomsttagare med inkomster påatt
ytterligarei i försäkring utnyttjas fulltkan, den mån rätten ut,en ny

2.000 jämfört nuvarandekr i kompensation månad mednärmare per
ifrivilliga höjs grundbeloppetförsäkring. På motsvarande sätt

2.000 för deförsäkringen, jämfört nuvarande KAS, med kr/månadmed
21 Härigenom viss symmetri i förändringarna.år nåsöver en.

minredovisade enligtDe andra här modellerna sammantagettre ger
mening finansiellalösningar, med det samladesämre utrymme som

arbetslöshetsförsäkring skallföreligger. har härvid frånJag utgått att geen
sin tid till sökaskälig inkomsttrygghet den arbetslöse kan användaså atten

medhöja utveckla kompetensen problemarbete eller eller utan storanytt
dagliga ekonomin. har härvid ifrån i lagen enbart regleraden Jag utgått att
grundförsäkring alltför otrygghet för mångaskulle storgeen

inkomstgrupper harmoniera socialförsäkringssystemenoch skulle med
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alternativ 2. Jag finner alternativen 1 och 4 mindre flexibla änger
alternativ 3 och de medför risk för de försäkrades synvinkelatt- setten ur

kompensationsnivåema 70begränsas till 60%. För låginkomsttagareresp.-
kan detta leda till väl skillnad i standardtrygghet jämfört medstor
arbetssituationen. Detta skulle kunna negativa effekter vid sökandet efterge

arbete, skulle också kunna leda tillnytt ökade krav på stöd frånmen
kommunerna socialbidrag.

Den valda modellen, och regelsystemet för detsamma, utvecklas närmare
i kapitel 9 och dess finansiering i kapitel 10 och administration i kapitel 11.
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9 Förslag till arbetslöshetsförsäkringen ny

9.1 Försäkringens uppbyggnad

Arbetslöshetsförsäkringen är del arbetsmarknadspolitiken. Den skallen av
fungera ersättning för inkomstbortfall vid arbetslöshet för under-som en att
lätta omställningen till arbete. Försäkringen konstruerasett nytt som en
grundförsäkring för alla och frivillig tilläggsförsäkring. Densom en
ersätter både det nuvarande kontanta arbetsmarknadsstödet KAS och den
nuvarande frivilliga arbetslöshetsförsäkringen. Grundförsäkringens villkor

i lag tilläggsförsäkringenmedan utformas försäkringsgivare ochanges av
försäkringstagare på lagstiftaren angivna minimivillkor. Alla har rättav att
teckna tilläggsförsäkring enligt lagen. Arbetsgivaren skyldigär betalaatt
halva kostnaden för premien för tilläggsförsäkringen.

Grundförsäkringens nivå skall lika för alla och täcka grund-ettvara
läggande behov ersättning för förlorad arbetsinkomst. Nivån tillsättsav
6.300 kr i månaden vid heltidsarbetslöshet 5 .3OO kr för dem under 21 år.
Beloppet reduceras vid deltidsarbetslöshet och vid heltidsarbetslöshet då
endast deltidsarbete söks. Tilläggsförsäkringen tillsammans medavses
grundförsäkringen 80%täcka förlorad inkomst till nivåav upp en av
16.500 kr, vilket brytpunktenär för statlig inkomstskatt. Arbetsgivaren
skall pliktig betala halva premien för denna försäkring.att Nivånvara
däröver skall också försäkringsbar, till sju och halvt basbe-ettvara upp
lopp, med plikt för arbetsgivaren stå för halva försäkringspremien föratt
inkomstförlust 20% i detta skikt och därutöver plikt för arbets-om utan
givaren. Tilläggsförsäkringen i förstaske hand kollektivavtalavses genom
på arbetsmarknaden. I andra hand skall enskilda avtal träffas mellan
arbetsgivare och arbetstagare. Genom dessa avtal skall högst 80% denav
förlorade inkomsten i varje fall få ersättas grund- tilläggsför-ochgenom
säkringen tillsammans. Genom den försäkringen inkomst-nya avses
bortfallsprincipen och principen grundtrygghet förenas.om
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Kompensationsnivá9.2

förslagMitt

6.300föreslås bli kr månadGrundförsäkringens ersättningsbelopp per
tilläggsför-5 .300 försäkrad. Grundförsäkringen ochkr för en yngre

80% tilltill inkomstbortfalletsäkringen skall tillsammans täcka av uppupp
16.500 kr. tillför statlig inkomstskatt f.n. Därutöverbrytpunkten enupp

21.500f.n. kr skall finnasinkomstnivå sju och halvt basbelopp rättettav
20%försäkring ersättning för inkomstbortfallet.till aven som ger

Gällande rätt

1993.5 juli4.300 fr.o.m. den Arbets-KAS skall kr i månadenmotsvara ca
80%tidpunkt täcka inkomst-löshetsförsäkringen skall fr.o.m. avsamma

15.500till inkomst kr. För närvarandebortfallet motsvararav caupp en
90%4.600 arbetslöshetsförsäkringen täckerKAS ikr månaden och av

14.600 i månaden.inkomstbortfallet till inkomst krupp en av ca

förslagetförMotiv

tilli förhållandeinkomstrelaterad, lämnasGrundförsäkringen inteär utan
heltids- deltidsarbets-uttryckt i ellerden försäkrades grad arbetslöshetav

grundför-och kopplad tillTilläggsförsäkringen inkomstrelateradlöshet. är
80%delar täcka tillsäkringen. Tillsammans skall försäkringens båda upp

förbrytpunkteninkomstbortfallet till inkomst motsvararsomav upp en
till16.500 månaden. dennastatlig inkomstskatt, f.n. kr i Det är upp

täckabetydelsefullt förförsäkringsskydd särskiltinkomstnivå är attettsom
vid inkomstbortfall.grundläggande behov

skallinkomster däröver,tillgodose skydd förFör behov ävenatt av
möjlighet till bidrag, kunnatilläggsförsäkring enligt alltså medlagen,

21.50016.500 kromfatta inkomstandelar kr till inkomsttak påöver ett per
sjukförsäkringen sju och halvtmånad, vilket taket i på ettmotsvarar

till ersättning förbasbelopp. skikt skall försäkrade ha högstI detta den rätt
skikt20% ersättningsrätten iinkomstbortfallet. begränsade dettaDenav

finansiella läget. Vidföreslås med till nuvarande svårahänsyn det en
finns anledningstabil ekonomisk situation övervägakommande attattmer

emellertid enligt denutöka i detta inkomstskikt. Det kommerrätten nu
försäkrade fritt bidragföreslagna modellen eller denstå att utanatt parterna

denfrån försäkringen försäkra inkomstandelar vad dock medöver sagts,nu
80% förloradföljden grundförsäkringen reduceras, änatt avom mer

80%inkomst Begränsningen till skall gälla ocksåskulle komma ersättas.att
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för ersättning enligt trygghetsavtaleller i form avgångsvederlag,av som
dock till viss del inte skall samordnas med grundförsäkringen.

Som redan arbetslöshetsförsäkringensärangetts tilläggsdel avseddovan att
utgöra för arbetstagaren ellerett den företagaren frivilligt till-egna
läggsskydd utöver grundskyddet. Skyddet skall inkomstrelaterat ochvara

inkomstandelar intemotsvara täcks grundförsäkringen,som av vars
ersättningsnivå 6.300blir kr månad 5.300 förkr personer.per yngre
Avsikten är grund- och tilläggsförsäkringenatt till de allra flesta skall ge

ersättningsbelopp 80%ett förlorad inkomst. Ambitionenmotsvararsom av
ocksåär förbättra skyddet i förhållandeatt till nuvarande grundnivå KAS

2.000med kr i månaden och jämförtäven med nuvarande tak i för-
säkringen 2.000med kr i månaden.ca

En utgångspunkt för mina överväganden har varit kompensationsgradenatt
och eventuella karensvillkor för sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna skall
ligga nära varandra. Samtidigt det viktigtär arbetslöshetsförsäkringenatt

den arbetslöse trygghet tid till söka arbete eller, iger att attgenom ges
avvaktan på arbete, kunna genomföranytt någon form kompeten-att av
sutveckling eller jobbträning. Det kan för vissa arbetslösa med bundna
kostnader bli svårt klara sig med kompensationsnivå 80%.att på I regelen
uppkommer viss varseltid inför arbetslöshet och del kostnaderen en en
faller bort under arbetslösheten. Därför bör anpassning till lägreen
inkomstnivå möjlig för flertalet.vara

Försäkringen är och kommer de närmaste åren hårt belastad ochattnu vara
förutsättningarna för avgiftshöjningaratt öka intäkterna tillgenom
försäkringen begränsade.är Samtidigt jag det viktigtär dematt attanser ge

inte fotfästefått arbetsmarknaden och dem med mycket låg inkomstsom
högre kompensation idag.än Därför har utgångspunkt variten atten annan
lägsta grundbelopp alltid börett lämnas 6.300 kr månad 5.30O krom per

för de 21under år. Därigenom minskar jämfört idagmed behovet av
socialbidrag från kommunerna i situation där arbetslöshet är orsak tillen
inkomstbortfallet. ställetI får arbetsmarknadssektom bära kostnaderna för
arbetslösheten.

Sammantaget har utgångspunkterna lett till kompensationsnivån föreslåsatt
till 80% i den inkomstrelaterade delen. Nivån överensstämmer med vad
riksdagen nyligen har beslutat skall gälla fr.o.m. 5den juli 1993 för den
nuvarande frivilliga försäkringen.

I praktiken kommer grundförsäkringen kompensation föratt ge en
månadsinkomst på heltid 7.875 kr, vid förutsättningen ersättningenattav
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Emellertid finns knappast arbetstagareinkomst.80% förloradskall ge av
Grundförsäkringen har däremotnivå.lågaheltidsinkomster på dennamed

arbetsmarknaden,sighunnit etablera påinte harbetydelse för demstor som
Grundför-grundutbildningen.efterinte fått arbeteexempelvis de som

uppdragstaga-för företagare ochsärskild betydelsehasäkringen kan också

re.

enligt beslutvid arbetslöshet kommerobligatoriska stödI dagens av
endastpå1993 månadsbelopp5 julifr.o.m. denriksdagen KAS att ettge

grundni-föreslagnajämföras med den4.6204.356 kr, vilket kanf.n.kr
betraktasKAS-beloppet skulle5.300 kr. Om6.300 krvån på somca

80%det vidinte skullevilket det är,bortfallen inkomst,ersättning för
5.775 kr.inkomst påteoretiskt kunna sägas ersättakompensationsnivå en

90% förloradarbetslöshetsförsäkringenfrivilliganuvarandeDen avger
14.600inkomsttak på1993 till5 juli80% fr.o.m. deninkomst ett caupp

försäkringen15.500 kr. föreslagna1993 Den5 julifr.o.m. denkr ca
och16.500 månadtill krinkomst80% förloradkommer att peruppavge

21.500till kr.20% inkomstandelar däröverminst uppav

föreslagnaarbetslöshet och detkontantstöd vidJämförelsen mellan dagens
medkombinera KASdet inte gårgrundnaturligtvis haltande påär attattav

Emellertidkompensationsgraden.höjaförarbetslöshetsersättning att ger
ersättningsnivåvilkenuppfattningjämförelsen någorlunda somaven

försäkradenivåvilken dentill alla ochutgåstatsmakterna attgaranterar
för.försäkradeller hontill han ärsjälv måste attse

konstruktionGrundförsäkring9.3 -

försäkrade9.3.1 Kretsen

omfatta allagrundnivångällerarbetslöshetsförsäkringen skall vadDen nya
bristandeförsäkringen på grundfrånaktiv Ingen skall utestängasi ålder. av

skallersättning vid arbetslöshettillRätti a-kassa.medlemskap varaen
fallet. För-i det enskildaföreliggerförutsättningarvissaberoende av om

Därefterförst definieras.försäkradekretsensåsäkringen konstrueras att
intealltsåförsäkrad enligt lagen ärersättningsvillkoren. Den ärsomanges

antalFörstersättning vid arbetslöshet. närberättigad tillautomatiskt ett
ersättning lämnas.uppfyllda, kanvillkor är

förslagMitt

18fr.o.m. åromfatta allaarbetslöshetsförsäkringen föreslåsDen uppnya
omfattasi Sverige ellerbosattaochordinarie pensionsåldern ärtill den som
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skall lämnas inom dennakonventionsbestämmelser. Ersättning kunnaav
före 18 ålder.upparbetas årsåldersram medan arbetsvillkor skall kunna

Gällande rätt

65till under förut-Dagens arbetslöshetsförsäkring omfattar alla årupp
Nedre åldersgräns finns inte,sättning medlemskap i a-kassa.enav

i sinaeftersom obehövligt. Vissa kassor kanhar detansetts varaman
15 få bli medlem i kassaåldersgräns år. Förstadgar ha nedre på att enen
åtminstone inom kassanskrävs vederbörande arbetar, temporärt,att

inte17 vecka. Medlemskap kanverksamhetsområde minst timmar per
20 6564 till intesökas efter ålder. KAS omfattar alla fr.o.m. årårs som

frånarbetslöshetsförsäkringen de utförsäkrasförsäkrade förär samt som
60arbetslöshetsförsäkringen efter ålder.års

Övre åldersgränsen

Övre överenskommelsegjorts beroende denåldersgränsen har somav
1992 regeringen Socialdemokratiskaträffades 20 september mellan ochden

i syfteantal ekonomisk-politiska åtgärderarbetarepartiet attettom
ekonomin, vari ingick höjning pensionsåldernstabilisera svenskaden av

66 med kvartal året65 Höjningen genomförasfrån till år. ettavses om
11994 66 denjanuari till pensionsålder uppnåttsfr.o.m. 1 dess årsden

förändras till1997. pensioneringstidpunktenjanuari Dessutom attavses
kvartal pensionsåldern Idagdet uppnås.inträda vid utgången närav

65fyllerfr.o.m. den månad då vederbörande årinträder pensionsrätten
1992/93:155. pension-l992/93z50 Beslut höjningprop och avprop. om
i riksdagen.såldem inte fattatshar ännu

ligga vid denarbetslöshetsförsäkringen börDen åldersgränsen förövre
delpensionvid förtidaallmänna pensionsåldern. Problem uppstår uttag,som

fårarbetslöshetsersättning reglerasmedeller förtidspension kombinerat
samordning förmåner.genom av

Diskussion nedre åldersgränsenom

KASåldersgräns.arbetslöshetsförsäkring finns inte någon nedreI dagens
KAS intedär något20 dethar år. Förpågräns systemet,att nyaen

arbetslöshetsskydd denfrån detexisterar, någoninte skulle utestänga grupp
16omfatta alla fr.o.m. högst årstidigare försäkringen skallhaft, krävs att

sinhar disponeradå deålder. Detta den ålder rättär att egenunga
i avslutati denna ålder allmänhetarbetsinkomst. har ungdomarnaDessutom

grundskolan.den obligatoriska
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Om denna avgränsning personkretsen sker, innebär det den ålders-attav
20under år idag står utanför KAS kommer bli försäkrad. Engrupp attsom
inte kommer är de ungdomar idag väljerattgrupp, som attvara ny, som

medlemmar i a-kassa. Däremot kommer de 16under årvara atten vara
uteslutna. De 16under år idag medlemmarär i a-kassapersoner som en
torde emellertid få. Något behov försäkring föreliggerytterstvara av
knappast för 15-åringar och För dessa förstahar i hand föräldrarna,yngre.
i andra hand samhället, försörjningsansvar och skolplikt föreligger på
grundskolenivån.

Om den nedre åldersgränsen för försäkring i stället skulle 20tillsättas år,
i dagens KAS, skulle förvärvsarbetandede 20ungdomar under årsom som

idag försäkradeär medlemmar i a-kassa komma bliatt attgenom vara en
helt oförsäkrade vid arbetslöshet. Vid i försäkringen 20gräns på åren
skulle hänsyn inte till den myndigär har försörjningsan-tas att ett egetsom

föräven barn. Det skulle riskeras samhället får träda in medattsvar, egna
socialbidrag vid arbetslöshet för vissa dessa ungdomar.av

Tidigare, före den l juli 1985, åldersgränsen för KAS 18 Motivenår.var
till ändringen till 20 år hade infört den s.k. ungdomsgarantin,attvar man

skulle tillförsäkra alla ungdomar 20till år arbete eller utbildning.som upp
Bl.a. det arbetsförmedlingens uppgift efter veckorsatt senast trevar
anmälan förmedlingenpå anvisa plats i ungdomslag. fannsDet ocksåen
möjlighet erhålla s.k. avtalad inskolningsplatsatt på den privataen
arbetsmarknaden. Senare tillkom avtalade inskolningsplatser på denäven
offentliga arbetsmarknaden. Rätten till åtgärder kvarstod hela tiden tillupp
20 års ålder, vilket innebar intedet behövde inträffa den stodatt att unge
utanför stöd även han eller intehon fick reguljärt arbete. Behovettom av
kontantstöd i form KAS ansågs därför inte föreligga för 17 l9-åringar.av -

Ungdomsgarantin förändrades 1989 lagen ungdomslagatt togsgenom om
bort. Istället infördes särskilda inskolningsplatser hos offentliga arbetsgiva-

vid sidan de avtalade inskolningsplatserna. Insatserna jobbsökar-medre av
aktiviteter och utbildningsinsatser för arbetslösa ungdomar intensifierades.

Ungdomsgarantin upphörde l juli 1992.den De särskilda inskolnings-
platserna bort och med arbetsmarknadsutbildning i formtogs ersattes av

Åtgärdenungdomspraktik för ungdomar i åldern 18 24 år. var ursprung--
ligen temporär den l juli 1993 är påt.o.m. grund arbets-men nu av
marknadsläget förlängd år. Ungdomspraktik skall normalt anvisas högstett
under månader. Förlängning under månader kan förekomma. Dettasex sex
innebär i praktiken ungdomar möjligheternauttömt till utbildningatt som

arbetsmarknadsmyndighetens försorg, jobbsökaraktiviteter, rekrygenom -
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teringsbidrag bidrag förriskerar lämnas åtgärd eller någonatt utanm.m.,
period. arbetsmarknadspolitiskaNågon garanti för heltäckande åtgärder
från AMVs sida för ungdomar finns alltså inte längre.

särskilda arbetsmark-I stället har fastlagts inriktning för deen ny
Ökatnadspolitiska insatserna för ungdomar. har lagts på kommuner-ansvar

1992Enligt riktlinjer i fr.o.m. 1 juliskollagen den kommunernaärna. nya
skyldiga erbjuda har igenom grundskolan ochalla ungdomar, gåttatt som

gymnasieskolaninte redan har gymnasieutbildning, utbildning påsom en en
nationellt individuellt Utbildningen kanpå ellerett ettprogram program.

omfatta inteockså praktikplats på arbetsplats och behöver således varaen
fram med första kalender-enbart teoretisk. Skyldigheten gäller till och det

20 arbetsförmedlingenhalvåret fyller Tidigare hadedet år ungdomarna år.
18 utsträcktsfr.o.m. Ansvaret for kommunerna har såledesår.ansvaret

fr.o.m. 18 till 20 Utbildningsåtgärder kommunens försorg skallår. genom
förstahandsalternativet för dessa ungdomar.vara

Om gymnasieutbildningdet finns skäl för det skall ungdomaräven utan
ungdomspraktik anordnadalternativ till utbildning kunna delta iett avsom

samrådaarbetsmarknadsmyndigheten. Arbetsförmedlingen bör i dessa fall
1991/92:l24 16 f.med ungdomarnas hemkommuner. Se vidare s.prop.

för arbetsmarknadspolitiken högtAtt bekämpa ungdomsarbetslösheten är ett
särskilt viktigt förbättra deprioriterat för ungdomarnas delmål. Det är att

iförutsättningarna sig arbetsmarknadenpersonliga etablera på ettatt
funktion förlämpligt Därför arbetslöshetsförsäkringensarbete. bör ung-

intearbetsmarknadspolitiska insatsernadomar sådan syftet med deattvara
kontantstöd erbjuds alternativmotverkas passiviserandeettatt somgenom

funktion förtill aktiva åtgärder. Ett kontantstöds skall att envara svara
inkomsttrygghet till reguljärt arbete ellerbara kortare övergång ettsom en

inkomstgaranti dåaktiv Försäkringen får inte fungeraåtgärd. enen som
möjligheterna till meningsfull aktivitet inte uttömda.är

dearbetslöshetsförsäkringen störningEtt undvikasätt utgöratt att aven
från för-arbetsmarknadspolitiska insatserna helt utesluta deatt ungavore

Åldersgränsen minsttillsäkringen. bör, detta syfte skall uppnås, sättasom
20 för ungdomarvid förår, dvs. kommunensgränsen utanansvar
gymnasieutbildning. detta syfte skulle kunnaEtt uppnåsätt attannat vara

arbetslöshetsersättningförsäkrade förvisserligen låta ungdomaratt vara
särskilda krav.kringgärda till kontantstöd för dessa medrättenattmen

arbets-insatser från skola ellerKraven skulle utgöras attav
vidtas innan kontantstöd kunde beviljas.marknadsmyndighet skulle
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Mot utesluta ungdomar helt från försäkringenatt står vissa kategorieratt
ungdomar, liksom äldre, har behov försäkringsskydd. Det kan hävdasav av
det oskäligt inte ungdomar,att i normalfallet 18vid årsvore om som ca

ålder fullgjort gymnasieskolan eller motsvarande utbildning, ieller fallvart
den nioåriga skolplikten, och kommit i arbetslivet, inte skulle kunna fåut
åtnjuta något försäkringsskydd vid arbetslöshet. Behovet inkomsttrygg-av
het vid arbetslöshet mindreär för försörjningsskyldighet änutanpersoner
för med försörjningsskyldighet. Dock behöver behovetpersoner av
inkomsttrygghet inte mindre för ungdomar förän andra. Försäkringenvara
kan föräven ungdomar fylla syftet verka omställningsförsäkringatt som en
vid tillövergång arbete. Utbildning inteär alltid det lämpligastenytt
medlet. Om det däremot i det enskilda fallet utbildningär det bästaärsom
alternativet, bör kontantstöd inte få förstahandsaltemativ videttses som
arbetslöshet.

Arbetslöshetsstödet får således inte motverka syftet med de arbetsmarknads-
politiska insatserna för ungdomar. Kontantstöd får inte bli för denett
arbetslöse fritt ival stället för meningsfullt utvecklingsprogram. Medett
hänsyn till de ungdomar tidigt etablerar sig på arbetsmarknaden ochsom
tillfälligt kan behöva kontantstöd vid övergång från arbete tillett ett annat
bör emellertid åldersgränsen för inträde i försäkringen inte för högt.sättas
Ambitionen hos arbetsmarknadsmyndigheterna måste emellertid iattvara
första hand, arbete intenär finns, olikapå anvisasätt ungdomar fullgöraatt
den utbildning bedöms lämplig, i första hand gymnasieutbildning,som som
i andra hand ungdomspraktik.

En naturlig åldersgräns finner jag med hänsyn till ovanstående 18 år.vara
Vid den tidpunkten denär myndig och har försörjningsansvarett egetunge
för sig själv och eventuella barn. Den studerar på gymnasienivåsom
avslutar i allmänhet sina studier ungefär vid denna ålder. Om han honeller
i stället har valt förvärvsarbeta efter grundskolan, har tid förflutitatt en
under vilken han eller hon kan ha etablerat sig på arbetsmarknaden.

9.3.2 Konventioner

Konventioner behandlas i bilaga Här sammanfattning.separat ges en

Konventioner har till syfte samordna olika länders rättsordningar föratt att
undvika för skillnader, luckor och dubbelutbetalningar vid människorsstora
flyttning från land till Konventionernaett likställig-ett ärannat. typav
hetskonventioner och/eller minimistandardkonventioner. I de flesta kon-
ventioners mening arbetslöshetsstödetär del socialförsäkringen.en av
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imedborgarelikställatillsyftarLikställighetskonventionema att av-
få till-regleraroch sättetmed svenska medborgaretalsslutande land att

ersättningdåavgiftsbetalningararbetsvillkor ochfullgjortgodoräknas m.m.
del denSverigesfullgjordes. För ärvillkorendäri landsöks änannatett

överenskommelse.nordiskjämteviktigaste,konventionen dennordiska en
denomarbetninginförande skerEES-avtaletssamband medI aven

nordiskkonventionenmedförkorthetkonventionen. Inordiska att en
arbetslöshetsersättningsvenskSverige, kan fåtillflyttarmedborgare som

uppfylltochveckorminst fyrai Sverigearbetateller hon harhanom
land.nordisktövrigt ikvaliñkationsperioden i ett annat

Överenskommelser medfinns ocksåkonventionennordiskaliknande den
andra länder.raden

deminimistandardkaraktär ärkonventionemaviktigasteDe somav
i land pålagstiftningenvidbetydelseILO. harinom Dessa etttillkommit

SverigeEnligt förför denna.konventionema gränsersätterså sätt att
personkretsenuttryckt,förenklatILO-konventioner bör,gällande som

anställda,85% allaminsttillarbetslöshetsförsäkring uppgåomfattas avav
50%belopplägre änfastställas tillintevid arbetslöshetförmänerna ett av

arbetslöshetsperioden,helaunderlämnasoch förmånematidigare inkomst
26 veckor.tillersättningsperioderbegränsningmöjlighet tillmeddock av

kraftträda ikommagodkänt och kanSverige harEES-avtalet, attsomsom
arbetslöshetsförsäkringarhuvudsak ländernas1993, innebär iunder år att

Syftetmed varandra. ärharmoniserasdevarandra, intemedsamordnas att
länder.berördaarbetskraften mellanrörlighetenden friasäkerställaatt av

medborgareländernaslikabehandling mellanbl.a. påbyggerRegelsystemet
medlandetfullgjord i detkvalifikationsammanläggningoch enaav

andraundantag ersättaskall med vissai andra. Avtaletkvaliñkation det
medlemsstaterna.området mellankonventioner pä

fyra veckorminstunderarbetslöskanEnligt EES-avtalet person, somen
arbetslös,hon blevhan ellerarbetslöshetsersättning i land därdetuppburit

högstarbetslöshetsersättning underland och uppbäraisöka arbete ett annat
bleveller hondär handet landbekostnadmånader på senasttre av

arbetslös.

konventionemade kravjag beaktatmitt förslag harVid utarbetande somav
angivnaILO-konventionemaiframför allt delagstiftning,svenskställer på

Därtillförsäkringen.iersättningsnivåtäckningsgrad ochminimikraven på
särskildsida kräverfrån svenskEES-avtaleti vad månhar jag prövat

Som framgårförsäkringsförhållanden.medlemsländernasanpassning till av
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bilaga 3 har jag funnit EES-avtalet inte påverkaratt mitt förslag till
arbetslöshetsförsäkring till dess innehåll. Jag bedömer också denatt
föreslagna försäkringen kommer fungera samordningsmässigtatt med andra
länders rättsordningar. Utvecklingen får dock visa i vad mån anpassning
i något avseende bör ske i framtiden med hänsyn till bl.a. svårigheterom
uppstår vid den administrativa hanteringen länderna emellan.

9.3.3 Allmänna ersättningsvillkor

Det förhållandet omfattasatt försäkringen innebär,en person av som
tidigare påpekats, inte automatiskt vederbörande bliratt berättigad till
ersättning vid arbetslöshet. För ersättningsrätt förutsätts vissa villkor iatt
övrigt uppfyllda.är Villkoren kan delas i allmänna villkor iochupp
arbetsvillkor. De allmänna villkoren syftar till säkerställa denatt att som
söker kontantstöd är arbetslös och står till arbetsmarknadens förfogande.
Arbetsvillkoret syftar till försäkringens förmåneratt riktas till den harsom
visat sin anknytning till arbetslivet reellt arbete före arbetslöshetensgenom
inträde.

Mitt förslag

Jag föreslår de allmänna villkoren iatt dagens arbetslöshetsförsäkring
behålls i oförändrade istort den försäkringen.sett Detta innebär attnya
ersättning vid arbetslöshet skall tillkomma försäkrad är arbetsfören som
och i övrigt oförhindrad arbete, bereddäratt erbjudetta lämpligtatt ta
arbete under tid för vilken han inte anmält godtagbart hinder, är anmäld

arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingensom i föreskriven
ordning och inte kan erhålla lämpligt arbete. Dagpenning föreslås utgå
under de första 14 dagarna sjukdomsfall inträffarett underav som
ersättningsperioden. Förslaget beträffande dagpenning under sjukdomstid
kommenteras i 9.5.avsnitt

Ersättning lämnas inte till den deltar i utbildning det inte finnssom om
särskilda skäl. Vad gäller de särskilda skälen för ersättning skall kunnaatt
utgå i samband med studier föreslår jag förändringar.smärre Förändringar-

gäller framför allt heltidsstudier inte skallatt kunna bedrivasna under tid
då arbetslöshetsersättning utgår intede har bedrivits under längre tidom en
före arbetslösheten och vid sidan heltidsarbete.av

Närmare ersättningsrätt sambandi med studierom

I detta avsnitt behandlas de möjligheter försäkrad har under denatten
arbetslösa tiden ägna sig studier tillrätten kontantstödutan att går
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arbetslöshetsersättning ellergällandeenligt ärförlorad. Huvudregeln rätt att
påbörjararbetslöseOm denförsäkrade studerar.KAS inte får utgå då den

inte längrei regelvederbörandearbetslöshetstiden, ärstudier under
arbetslöshetsersättning.berättigad till

arbets-formervid olikagällervadkanI detta sammanhang nämnas avsom
utbildning förbehöverarbetslösEnmarknadspolitiska åtgärder. attsom

kan hafå arbete,ocharbetsmarknadenställning påsinkunna stärka ett
Vid grund- ellerstöd.formstudierna med någonbedrivamöjlighet att av

Sådanautgå.för arbetslösavuxenstudiestödsärskiltgymnasieutbildning kan
ungdomspraktik, kanutbildning ochyrkesinriktadstudier, liksom annan

utbildnings-vilkenarbetsmarknadsutbildning underbedrivasockså som
arbetsplatsförlagdutbildning ellerformerolikabidrag Dessautgår. av

sambandhararbetsmarknadspolitiska åtgärder,anordnatspraktik, somsom
bl.a. på såarbetslöshetsförsäkringenkontantstöd frånmed den arbetslöses

arbetslöshetser-källafrånfinansieradevissa fallde i ärsätt att somsamma
varithaskulletill denutgårUtbildningsbidrag,sättningen. somsom
hadeinteutbildningsbidragetarbetslöshetsersättningtillberättigad om

arbets-arbetsmarknadsfonden på sättnämligenbelastarutgått, samma som
utbildningsbidragetenskilde utgår däremotTill denlöshetsersättningen.

inteochförsäkringskassanarbetsmarknadsmyndigheten ochefter beslut av
åtgärderarbetsmarknadspolitiskaochUtbildningsbidrag andraa-kassan.av

arbetslöshetsersättning.sidanifråga vidinte kommakan således av
1993januari temporärtden 1fr.o.m.regel denfrån denna ärUndantag

arbetsliv-Ersättningen underALU.arbetslivsutvecklingeninförda
benämnsersättning från a-kassani form ut-sutveckling utgår menav

kassan.sådantsärredovisasbildningsbidrag och avsom

medjämsidesbedrivassåledes inteArbetsmarknadsutbildning kan att
utbildning påverkarDennavid arbetslöshetersättningkontant utges.

förkvaliñcerandedenkontantstödet på så sättemellertid att somanses
eller arbeteberedskapsarbetereguljärt arbete,ersättning på sätt somsamma

arbetsvillkor,avsnittetbeskrivs ireglerrekryteringsstöd. Dessamed om
samspelkontantstödetsordningen vad gällerbeskrivs9.3.4. endastNedan

område.arbetsmarknadsutbildningensbedrivs utanförstudiermed som

förslagMitt

arbets-studierformer änvid andraskall gällaföljandeJag föreslår att av
inte kunna utgå.arbetslöshetsersättningprincip skallmarknadsutbildning. I

arbetslösedenfinnas närSärskilda skäl skall anses
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deltar i verksamhet för arbetslivsutveckling enligt förordningen
1992:1333 arbetslivsutveckling,om

avslutar heltidsstudier han eller hon bedrev jämsides medsom
heltidsarbete under minst år innan arbetslösheten inträffade,ett under
förutsättning han eller hon söker heltidsarbeteatt och studierna inteatt
hindrar sådant arbete,

3. bedriver studier på deltid under förutsättning studierna intehindraratt
honom eller henne söka och heltidsarbeteatt den försäkradeta samt att
intygar han eller hon är beredd avbrytaatt studierna dessa hindraratt om
honom eller henne arbete,att ta ett

4. på heltid deltar i kurs syftar till orientering olika yrkenattsom ge om
eller utbildningsvägar eller har liknande syfte.ettsom

Ersättning under tid då den arbetslöse deltarutges i verksamhetsom som
i 1 benämns utbildningsbidrag.avses

Som ytterligare förutsättning för ersättning skall i fallatten utges som
i 2 3och gäller det tidigare arbetet inte upphördeatt på grundavses av

studierna.

Gällande rätt

Vad i dagens försäkring skall särskilda skälsom att utgeanses vara
arbetslöshetsersättning vid studier i förordningen 1988:1400anges om
arbetslöshetsförsäkring. Sådana särskilda skäl finns dennär arbetslöse

deltar i verksamhet för arbetslivsutveckling enligt förordningen
1992:1333 arbetslivsutveckling,om

fortsätter studier han innan han blev arbetslös bedrev heltidpåsom
jämsides med heltidsarbete, förutsättningunderett han söker heltids-att
arbete,

bedriver studier på deltid, under förutsättning studierna inte hindraratt
honom från söka och heltidsarbete han intygaratt ta han ärsamt att att
beredd avbryta studierna dessa kan hindraatt honom från arbete,attom ta

4. på heltid deltar i kurs syftar till orientering olika yrkenattsom ge om
eller utbildningsvägar eller har liknande syfte, under förutsättningettsom

kursen kortär varaktighet.att av
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Ersättning under tid idå den arbetslöse deltar verksamhetutgessom som
i 1 utbildningsbidrag.benämnsavses

Som ytterligare förutsättning för ersättning skall i fallatt utgesen som
2i 3och gäller det tidigare arbetet inte upphörde på grundattavses av

studierna.

Diskussion undantagsreglema.om

Någon uttrycklig bestämmelse förbud samtidigt uppbäramot attom
studiemedel och arbetslöshetsersättning/KAS finns inte i gällande Atträtt.
kombinationen inte framgåravsedd huvudregeln inteär studerandeattav en
skall arbetslös och kunna erhålla arbetslöshetsersättning. Vadanses vara
gäller till studiemedel finns lagligarätten däremot begränsningar med
hänsyn till inkomst viss storlek. Mitt förslag innebär ingen ändringav
härvidlag.

Den deltar i arbetslivsutveckling ersättninguppbär från a-kassansom men
ersättningen benämns utbildningsbidrag. Arbetslivsutvecklingen betraktas
således inte arbete jämställs studier.med Dagar medett utansom snarare
arbetslivsutveckling räknas inte in i ersättningsperioden för den försäkrade,
vilket perioden skjuts framåt i tiden. Mitt förslag innebärgör dennaatt att
ordning inte ändras.

Vad gäller övriga studier jag det inte skallnormaltatt settanser vara
möjligt kombinera heltidsstudier med ersättning från arbetslöshetsför-att
säkringen. för arbetslöshetsförsäkringenReglerna bör enkla ochvara
renodlade. Arbetslinjen bör främjas tilloch därmed återgång arbete såen

möjligt. Arbetslöshetsförsäkringen skall inte kunnasnart ettsom ses som
alternativt studieñnansieringssystem. inteEn arbetslös skall framförgynnas

ersättning från arbetslöshetsför-arbetslös uppbäraatten annan genom
säkringen studier,under medan den andre finansierar studierna helt eller
delvis själv studiemedel eller på sätt.annatgenom

Vidare skall den arbetslös stå till arbetsmarknadens förfogande ochärsom
kunna sin fulla kraft söka arbete. Den studerarägna underatt som
arbetslösheten därförmåste kunna försäkra han eller hon avbryteratt
studierna dessa hindrar honom eller henne från söka elleratt ta ettom
lämpligt arbete. skall försäkrade verkligenDet också så den sökerattvara

heltidsarbete, inte studierna inskränker sittoch på grund ellerett annatav
arbetsutbud.
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Om det däremot heltidsstudierär bäst den arbetslöses återgångsom gynnar
i reguljärt arbete, bör utbildningen ske utanför arbetslöshetsförsäkringens

Studierna kan då finansieras med vuxenstudiestöd för arbetslösa, ut-ram.
bildningsbidrag arbetsmarknadspolitisk åtgärd studiemedel.ellersom en

Arbetslöshetsförsäkringens bestämmelser bör dock inte hindra arbetslösen
bedriva studier deltid,på det kan konstateras studierna inteatt attom

inkräktar på möjligheterna söka och arbete. Om den försäkrade iatt ettta
angivna undantagssituationer kan bedriva studier under arbets-ovan

löshetstid med kontantstöd, kan det viktiga syftet passivitetuppnås att
motverkas under arbetslöshetstiden. Studierna kan också bidra till att
förbättra den försäkrades möjligheter på arbetsmarknaden.

Studierna kan bedrivitsha före arbetslösheten jämsides med förvärvsarbete
eller de kan ha påbörjats under arbetslösheten. Studierna kan ha karaktären

hobbyverksamhet eller kompetenshöjande Enart.av ren vara av mer
arbetslös måste kunna ha frihet förvärvsarbetande attsamma som en
bedriva studier sin fritid.på Det avgörande huruvida studierna hindrarär
den arbetslöse aktivt arbetssökande eller inte. Vid denna be-att vara
dömning skall det krävas insats den arbetssökande ianses en av som
princip heltidstjänst för söka arbete.motsvarar atten

Med detta densynsätt nuvarande regelnär den försäkradeatt utanom
begränsning kan fortsätta studier på heltid han eller hon har bedrivitsom
jämsides med heltidsarbete inte lämplig. Det speciellamåste endast vidvara
arbets- eller studieförhållanden kombinationen heltidsarbete ochsom
heltidsstudier möjlig. Denna speciellaär situation kan inte få åberopas av
den försäkrade då han eller hon söker arbete. Den försäkrade kanett nytt
inte få inskränka sitt arbetsutbud på grund studierna. Därför föreslår jagav

denna regel ändras till endast de fall där studierna pågått länge,att att avses
minst läsår, och är på avslutas. Med denna ändringväg åstadkomsett att

den tidkort före arbetslösheten har påbörjat heltidsstudier, inte kanatt som
finansiera sina fortsatta studier med arbetslöshetsersättning.

Beslut studiernagodta skall fattas a-kassan efter underrättelseattom av av
arbetsförmedlingen eller den försäkrade. Den försäkrade sinaskall markera
studier på kassakortet och studierna godtas utgår ersättning under denom
tid beslutet Om studierna inte godtas och dessa ändå bedrivs,som avser.
upphör till arbetslöshetsersättning.rätten
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under ferierErsättningsrätt

ersättning ferier praxis idagVad gäller till under den kontantstödrätt är att
kan uppehåll i studierna vid sommarferier, inte vidutgå endast under andra
lov. har det förekommer stödFrån a-kassorna upplysts utgår ävenatt att
under andra ferier sommarlovet.än

Mina förslag arbetsvillkor, överhoppningsbar tid och andravad gäller
idärmed sammanhängande frågor kommer medföra studerandeatt att en

fall sina studier karenstidde allra flesta måste ha avslutat och genomgått en
för ersättning ifråga. kommertill skall kunna komma Undantagrättatt att

tillräckligt ramtidengälla för den studerande har arbetat länge undersom
för till ersättning skall föreligga på grund arbete. Det kanrättatt av vara
fråga studierna studietiden. Förslagenarbete före eller under presente-om

9.3.4 9.3.6.i avsnittenras -

mening talar för arbetslöshetsersättningDet finns enligt min skäl attsom
under sommarlov ochnormalt inte skall kunna uppbäras studerandesett av

andra studiemedelssystemet uppbyggt för nio månaderslov. Trots äratt
intestudier till månaders arbete den studerande såoch två år, ärtre per

arbetslöshetsersättning skallanknuten arbetslivet det givettill äratt att
Studerande alltsåkunna arbete inte erhålls. skallutgå under loven om

ersättning, inte arbetsvillkoret uppfylltinte kunna uppbära ärnormalt om
karenstid fullgjord.studierna avslutade ocheller inte ärär enom

Vad lämpligt arbeteär

Arbetslöshetsförsäkringen inte skall inte heller i framtidenochär vara en
geografisk rörlighet.yrkesförsäkring. Försäkringen skall också underlätta

arbetsutbud till detskall således inte kunna begränsa sittDen arbetslöse
Vid bedömningenden bostadsorten.yrkesområdet eller av omegna egna

skäligerbjudet skall lämpligt skall emellertid hänsynarbete tasanses vara
till den försäkrades och förutsättningar i övrigt för arbetetkompetens samt

löneförmånerna i detandra personliga förhållanden. Dessutom skall
erbjudna skäliga och vissa andra grundläggande krav på arbetetarbetet vara

uppfyllda. geografisk rörlighet får dock inte ställas såKravet på attvara
flytta frånlediga erbjuds i sådan ordning arbetslösa måstearbeten atten

tillredan finns kompetenta sökandehemorten, det på arbetsortentrots att
det lediga arbetet.
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förslagMitt

Jag föreslår erbjudet arbete skall lämpligt,att anses om

inom för tillgången på arbetstillfällen skälig hänsyn tagits tillramen
försäkradesden kompetens, tidigare inkomstförhållanden och förut-

sättningar i övrigt för arbetet andra personliga förhållanden,samt

2. anställningsförmånerna förenligaär med de förmåner tillutgårsom
den anställdär enligt kollektivavtal eller, intesådant finns, ärsom om
skäliga i förhållande till de förmåner utgår till arbetstagare medsom
likvärdiga arbetsuppgifter och kvalifikationer vid jämförliga företag, om
möjligt i närområdet,

arbetet inte hänför sig till arbetsplats där arbetskonflikt följdråder till
stridsåtgärd lovlig enligt lagär och kollektivavtal,av som

4. förhållandena på arbetsplatsen vad i författningmotsvarar som anges
eller myndighets föreskrifter eller kan skäligt åtgärderrörandeanses vara
till förebyggande ohälsa eller olycksfall eller i övrigt kanav anses vra
skäligt på grund anpassning till funktionshinder.av

Gällande rätt

Vad i gällande rätt lämpligt arbete i lag. Enligt dennasom anses som anges
skall erbjudet arbete lämpligt,anses om

inom för tillgången arbetstillfällen skäligpå hänsyn tagitsramen
tillden försäkrades yrkesvana förutsättningaroch i övrigt för arbetet samt
andra personliga förhållanden,

anställningsförmånerna förenligaär med de förmåner tillutgårsom
den enligtär anställd kollektivavtal eller, ickesådant finnes, ärsom om
skäliga i förhållande till de förmåner vid jämförliga företag tillutgårsom
arbetstagare med likvärdiga arbetsuppgifter och kvalifikationer,

arbetet hänrör sig till arbetsplats där arbetskonflikt råder till följd
stridsåtgärd lovlig enligtär lag och kollektivavtal,av som

förhållandena på arbetsplatsen angives ivad författningmotsvarar som
eller myndighets föreskrifter rörande åtgärder till förebyggande ohälsaav
eller olycksfall.
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Tolkningen begreppet lämpligt arbeteav

Rätten till arbetslöshetsersättning arbetslöse sökerbygger på den arbeteatt
offentliga arbetsförmedlingen. Privata förmedlingar kan anlitasdengenom

fritt den försäkrade, dessa inte handha de myndighetsuppgifterkanav men
förknippade arbetslöshetsförsäkringen. Därförmed bl.a. måste denärsom

försäkrade vill uppbära arbetslöshetsersättning arbetssökande hossom vara
den offentliga arbetsförmedlingen det den bestämmer.på Densätt som

skyldighet efter arbetsförmedlingensarbetslöses sig anvisningarrättaatt
skyldighetförmedlingen också har möjligt erbjudamotsvaras att att omav

lämpligt inte erbjudas direktarbete. I den mån sådant arbete kan skallett
förmedlingen i samråd med den arbetslöse handlingsplan förupprätta en
hur ingårdenne skall kunna åtekomma på arbetsmarknaden. I planen en
kartläggning behov kompetensutveckling, yrkesträning och iav av
förekommande fall yrkesinriktad rehabilitering.

Vid tolkningen begreppet lämpligt arbete skall rimligauppnås kravattav
ställs arbetslöse utanförpå den söka och arbete hans ellerävenatt ta
hennes yrkesområde. princip gäller redan i dagens försäkring. DetDenna

huruvida verkligen upprätthålls.emellertid osäkert kraven Detär är a-
lämpligt inte, vilketkassan arbete skall elleravgör ettsom om anses vara

bedöms fråga avstängning från till ersättning har uppkommitdå rätten om
hos Dessförinnan dock arbetsförmedlaren hurkassan. detär avgörsom

försäkrade.krav på rörlighet skall ställas på den Förststora som om
lämpligt försäkradearbetsförmedlaren arbete och denär vägraratt ettanser

söka eller detta kan frågan komma till a-kassans bedömningatt ta som en
avisering till ersättning. härvid tillför avstängning från Hänsyn börrätt tas
samtliga omständigheter i den försäkrades fall vid bedömningen ettav om
tillgängligt arbete lämpligt. Förmedlaren naturligt den arbetslöseär ger nog
chans tillbaka i yrkesområde, innan någotkomma dennes egetatt annat

desto blirarbete förs på tal. Ju längre arbetslösheten kravetstörrevarar,
försäkrade sig utanför hemort.på den söka yrkesområde ochatt

enligt min mening olyckligt utforma tidsregler förDet generellaattvore
alla försäkrade, innebörden de vid bestämd tidpunktmedt.ex. att senast en

sig utanför sitt yrkesområde. kanunder arbetslösheten måste söka Det
nämligen skiftande förhållanden beroende individ, yrke, arbets-påvara

viktigt rörlighetlösheten inom yrkesområdet Det kravet påär attosv.
drivs människor i kontaktenupprätthålls inte dithän onödanatt tapparmen

intemed sitt yrkesområde arbeten derasatt ta motsvararsomgenom
yrkesutbildning eller arbetserfarenhet, vilket skulle medföra resursslöseriett

Ä finnasför individen och för samhället. andra sidan bör det påen press
förmedlaren erbjuda till detarbete arbetslös änatt annat en person som
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denne omedelbart upplever attraktivt. Annars kan följden bli attsom
lösningen arbetslöshetssituationen fördröjs och den försäkrade till slutattav
ändå måste byta yrke eller bostadsort för inte bli utförsäkrad. Föratt att
betona försäkringen är omställningsförsäkring,att jag följandeatten anser
principer bör gälla för den offentliga arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen skall omedelbart vid arbetslöshetens inträde invitera
och erbjuda eventuella lediga arbeten till den försäkrade inom dennes
yrkesområde eller kompetensområde. förstaI hand skall erbjudas arbeten

hemortenpå eller inom rimligt pendlingsavstånd. Under förutsättning att
det anvisade arbetet inte kräver kompetens eller andra färdigheter densom
försäkrade inte besitter, skall arbetet vid denna tidpunkt i allmänhet inte

olämpligt kompetensskäl. Med kompetens utbildning,anses vara av avses
yrkeserfarenheter Kravet byta yrkesområde skall ställas vidattm.m. en
tidpunkt lämpligär med hänsyn till den försäkrade har haft skäligtattsom
rådrum själv eller offentlig eller eventuell privatatt arbetsförmed-genom
ling söka arbete inom det yrkesområdet. Vad skäligtär rådrumegna som
skall bedömas förmånligare för försäkrad välär etablerad inom sitten som
yrkesområde förän försäkrad nyutbildadär eller nyetablerad.en som

Även kravet arbete utanför hemorten får till den individuellaatt ta anpassas
situationen. Hänsyn skall till familjesituation, kommunikationer, bostadtas

arbetsortenpå tilloch vederbörande har bostad inte kanom en egen som
oskälig förlust uppstår. Om den försäkradeavyttras utan obenägenatt är

flytta, får kravet öka arbete inom yrkesområdeatt i närhetenatt ta annat
hemorten.av

Det finns i gällande regelrätt anställningsförmånerna i detatten om
erbjudna arbetet skall förenliga med de förmåner till denutgårvara som

anställdär enligt kollektivavtal eller, intesådant finns, skäligaärsom om
i förhållande till förmåner vid jämförliga företag till arbetstagare med
likvärdiga arbetsuppgifter och kvalifikationer. Om detta villkor inte är
uppfyllt arbetet olämpligt. Jag denna regel skallattanses vara anser
fortsätta gälla med det tillägget med de jämförliga företagen skallatt att om
möjligt jämförliga företag i närområdet.avses

Även det erbjudna arbetet uppfyller kraven på skälig lön i förhållandeom
till andra liknande arbeten, kan det för den försäkrade bli fråga bytaattom
yrkesområde och arbete är lägre avlönat det tidigareän arbetet.ta ett som
Vad gäller frågan vilka krav den försäkrade i detta fall skall kunnaom
ställa löneförmånemapå i det erbjudna arbetet jag den försäkradeattanser
inte vidare skall behöva arbete lönenivå i alltförutan högacceptera ett vars
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grad understiger den tidigare lönenivån. Ju längre arbetslösheten har pågått,
desto får krävas den försäkrade härvidlag.större acceptans av

Vad skall oskälig lönenivå i erbjudet arbete skallettsom anses vara
bedömas med hänsyn till utsikterna fåbl.a. arbete lönemässigtatt ett som

det tidigare, länge den försäkrade varithur arbetslös Sommotsvarar osv.
riktlinje skall emellertid försäkradegälla den inte behöveratt acceptera ett
arbete med inkomsnivå understiger 70% tidigare inkomsteren som av upp
till sju 2l.500och halvt basbelopp kr månad. Den gränsett per som
gäller för dem tidigare inkomstmed sju och halvt blirbasbeloppettom
också förnedre alla med högre inkomst så.gräns Detta betyderän att
kravet skärps i takt med stigande inkomst. räknar emellertidJag med att
denna regel bara skall behöva tillämpas i undantagsfall. I de flesta fall bör
arbeten kunna finnas någorlunda likvärdig jämförtersättningsom ger en

tidigaremed inte understigandearbete och den ersättning lämnassom som
dagpenning för dem har tilläggsförsäkring.som

Den nuvarande försäkringen tillämpas erbjudetså arbete,att ett som ger
mindre lön tio under den försäkrades dagpenning,än inte behöverprocent

Enligt uppgift emellertidåberopas denna regel sällan denaccepeteras. av
försäkrade a-kassan. emellertidDet kan regeln indirektgentemot antas att

för vilka factoär styrande arbeten de erbjuds den försäkradesom av
arbetsförmedlaren. Regeln har försäkring för den arbetslösesetts som en

han eller hon inte skall behöva arbete med lön, äratt acceptera ett en som
80%lägre tidigare inkomst.än Detta gäller i ställetsynsättca av numera

vid 70% tidigare inkomst. Genom kompensationsnivån i för-attca av
säkringen fr.o.m. 5 juli 1993 enligtden riksdagsbeslut skall sänkas från
90 80%till tidigare inkomst, ökas nämligen kravet den försäkradepåav

arbete med lägre lön tidigare. den haftän För haratt acceptera ett som
tidigare lön överstiger i försäkringen, fr.o.m. 5taket dvs. den julien som

1993 15.510lön i får finnapå kr månaden, sig i arbeteatt taen som
innebär inkomstminskning 70% jämfört med tidigare arbete.ännu större än

Genom den försäkringen konstrueras allmän grundför-att nya som en
säkring och frivillig tilläggsförsäkring inte lämpligt idetär atten som

försäkringnuvarande inkomstgränsregel till dagpenningen.knyta Fören
den med exempelvis endast grundförsäkring, intekan sådan regelen
tillämpas. Därför föreslår jag den beskrivna regeln tillanknytsatt ovan
tidigare inkomst, inte till utgående dagpenning, utnyttja rimligaFör allaatt
arbetsalternativ risk föreligger för långvarigdå arbetslöshet, börannars

70%ligga vid tidigare erbjudnagränsen inkomst. Det arbetet skallca av
dock inte lägre avlönat vad beträffande kollekti-än angettsvara som ovan
vavtal eller motsvarande.
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Vad gäller den fjärde punkten har jag vidgat förnågotutrymmetovan a-
kassan bedöma vad skall lämplig arbetsplatsatt som anses vara en ur
arbetsmiljösynpunkt. Jag har därvid lagt till det vid bedömningen böratt

hänsyn till vilka åtgärder krävs för underlätta arbetssituationentas attsom
för funktionshindrad.en

Sammantaget vill jag minmed beskrivning lämpligt arbete stärka kravenav
på rörlighet, geografiskt och yrkesmässigt, för få uppbära försäkringser-att
sättning. Dessa krav särskilt viktigaär i tider med hög arbetslöshet.
Härigenom betonas arbetslinjen.

9.3.4 Arbetsvillkor

Förutom de allmänna villkoren för tillrätt arbetslöshetsersättning skallatt
uppfyllda krävs för till ersättningrätt den försäkrade har arbetatattvara

viss tid före arbetslösheten, dvs. fullgjort arbetsvillkor. Dagensett
försäkring innehåller arbetsvillkor gäller både vid den förstaett som
ersättningsperioden för försäkrad och vid efterföljande ersättningspe-en
rioder. KAS innehåller förutom arbetsvillkor också utbildnings-ett ett
villkor.

förslagMitt

Mitt förslag innebär arbetsvillkoret delas i allmänt ochatt ett ettupp
särskilt arbetsvillkor. inträdeFör till första ersättningsperiod krävs atten

allmänt arbetsvillkor uppfyllt. Om den försäkradeär efter den förstaett
ersättningsperioden inte har upparbetat allmänt arbetsvillkor innanett nytt
han eller hon blir arbetslös kan efterföljandepå ersättningsperiodnytt, en
erhållas efter särskilt arbetsvillkor fullgjorts. Därefter kan ytterligareatt ett

ersättningsperiod erhållas med stöd särskilt arbetsvillkor. Förett nytten av
äldre försäkrade föreslås möjlighet till ytterligare perioder. finnsDessutom
förslag utbildningsvillkor kan tillämpas för försäkrad,ettom som somen
inte har uppfyllt arbetsvillkor, efter utbildning tillstårett men som en
arbetsmarknadens förfogande.

Gällande rätt

I dagens arbetslöshetsförsäkring finns endast arbetsvillkor. Dettatypen av
tillämpas vid varje ersättningsperiod. Periodernas antal inte begränsade,är
under förutsättning arbetsvillkoret fullgjort varje periodär gångatt en ny
påbörjas. Aven för till KASrätt gäller huvudregel arbetsvillkor,ettsom
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KASfullgjort, kanintearbetsvillkorOm ärstödperiod.lika vid varje ny
uppfyllt.utbildningsvillkor äreftererhållas det att ett

arbetsvillkorför skildaMotiv

omställningsförsäkringarbetslöshetsförsäkringen ärbetonaFör att att en
arbete, krävsordinärtfrånarbetslösför den atti första hand är ettsom

vadarbete ärtill sådant änrenodlatknytsförsäkringsvillkoren sommer
därför iskallarbetsvillkoretförsäkring. Det allmännafallet i dagens
likställasbörordinärt arbeteMedsådant arbete.normalfallet utgöras av

förutsättningarbetsmarknadspolitiskt stöd, underutförs med attarbete som
praktikplatsutbildning ellerinteförvärvsarbete ocharbetet är ett somen

likställsföreligger. Arbeteanställningsförhållandeanordnats attutan som
medutförsoch arbeteSamhall-arbeteberedskapsarbete,är t.ex. som

i dagenslönebidrag. Redanintroduktionsbidrag ellerrekryteringsstöd,
Därtill kommerordinärt arbete.medjämställdaarbetenförsäkring dessaär

rehabilitering för vilkayrkesmässigarbetsmarknadsutbildning ochatt
tid i dagensmed arbetadjämställsocksåutbildningsbidrag utgått system.

ersättningsperiod,förstaefterarbeteinte erhållerarbetslösOm nytt enen
mindre krävandegrunderhållas påperiod kandet skäligt ettär att aven ny

aktiviteter fårkompetenshöjandearbetsträning ochvilketarbetsvillkor, vid
skall därförarbetsvillkoret utgörassärskildamed arbete. Detjämställas av

arbetsmark-ske i formkanaktivitetertids arbete ellerkortare t.ex.avsom
arbetslivsutveckling.nadsutbildning eller

arbetsvillkorallmäntförslagMitt ettom

Arbetslös
I

ársFlera Iarbete,
dock 8 mån,minst I A-kassa

3 200 daarIsemestervarav v.
IIIIIIIIIIIIHIIINHIIIIIIIIIIIII|II|I|lllllllllllllllllllllllllII|IIIIIIlIHIIIIH

l
I
I
I
130 dagar

åtgärdrätt till

ersättningsperiodförstaberättigad tillförsäkrade skallFör denatt envara
allmänt arbets-uppfyllthareller honmitt förslag hanenligtkrävs ettatt
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villkor. Villkoret förvärvsarbeteär skall ha utförts i 600att minst timmar
under ramtid tolv månader. Arbetet skall ha utförts under minst åttaen av
månader ramtiden. För månad skall kunna räknas skallatt arbete haav en
utförts under minst 60 timmar under månaden. Med arbete ordinärtavses
arbete och arbete med arbetsmarknadspolitiskt stöd enligt Med arbeteovan.
jämställs betald och tid under vilken den försäkradesemester har varit
tjänstledig med lön anledning sjukdom,än värnpliktstjänstgöring,av annan
eller barns födelse.

Arbetslös
I
I

Arbete 8 månader I A-kassa
I 200 dalillIIHIIllllllllllllllllllllIIIHIIIIHIllllllllllllllllllr

730 dagar
rått till åtgärd

När arbetsvillkoret beräknas skall räknas de åtta månader infallersom ome-
delbart före arbetslöshetens inträde, villkoret antal timmar medom om

Ärdetta beräkningssätt är uppfyllt, totalt och månad räknat. villkoretper
antal timmar inte uppfyllt, skall tidigare månader räknas,om t.0.m.upp

tolfte månaden före arbetslösheten. Genom reglerna överhoppningsbarom
tid kan ramtiden vid behov förskjutas bakåt i tiden. Konstruktionen med
ramtid nämligengör arbetsvillkoret inte måsteatt uppfyllt under ettvara
kalenderår och inte heller under tolv kalendermånader i följd. Om en
kalendermånad får överhoppas, läggs i stället kalendermånad tillen ny
beräkningsperioden. Om endast vissa dagar i månaden utgörs över-av
hoppningsbar tid, skall månaden hoppas över helt antalet sådana dagarom

elvaär eller fler. Om dessa dagar färre,är skall månaden räknas vidmed
beräkningen arbetsvillkoret. Se vidare 9.3.6avsnitt angående jämställdav
och överhoppningsbar tid.

Om arbetsvillkoret uppfylltär skall ersättning utgå, under förutsättning att
även de allmänna villkoren i försäkringen uppfyllda.är Om den ärsom
försäkrad anställd uppfyller de allmänna villkoren och arbetsvillkoret,som
skall ersättning utgå efter fem dagars karens. Angående karensvillkoret, se

9.3.7avsnitt beräkningsregler. Företagares karensregler kommenterasom
i 9.7.avsnitt
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föreligga iuppfyllt ersättningsrätt kunnaOm arbetsvillkoret inte skallär
Ersättning skall i dessavissa arbetslösheten kan visas påfall då sätt.annat

utbildning karenstid. Beträffandefall först efter fullgjord och ersätt-utgå
9.3.5.avsnittningsrätt utbildningsvillkor,på grund seav

Gällande rätt

i i minstarbetslöshetsersättning medlemskap a-kassaför tillIdag krävs rätt
75 minst fyrai minst dagar fördelade påtolv förvärvsarbetemånader samt

månader före arbetslösheten. Endast dagunder ramtid på tolvmånader en
in.utförts i minst timmar får räknas Fördå förvärvsarbete har tre

24minst För vissafinns medlemskapskrav på månader.företagare ett
månaderAMS gjort undantag tolvföretagare har dock så ärattgrupper av

iden sökande arbetartillräckligt. få bli medlem krävsFör attatt genom-
verksamhetsområde. Arbetetinom kassanssnitt minst 17 timmar veckaper

aktiviteter, nämligenjämställs del andrakan Med arbetetemporärt. envara
rehabilitiering. Därtillarbetsmarknadsutbildning yrkesmässigfullgjord och

för-vämpliktstjänstgöring och vård barn medkommer fullgjord av
Tid för ochdock högst månader sammanlagt.äldrapenning, två semester

jämställd tid.med arbeteledighet med lön betraktas också somannan

ramtidförvärvsarbete i minst fem månader undertill KAS krävsFör rätt en
aktiviteterKAS jämställs vissa andraOckså beträffandepå tolv månader.

beträffande arbetslöshetsför-med arbete. vad nämntsFörutom som ovan
jämställd tid tid för vård i hemför KASsäkringen, gäller även egetsom

uppfyllt arbetsvillkorethandikappad. den inte haråldring eller För somav
till arbetsmarknadensbeviljas han eller hon har ståttkan KAS om

arbetsförmedlingenoffentligaförfogande arbetssökande dengenomsom
90 under ramtid tio månader.i minst dagar påeller har förvärvsarbetat en

avslutat utbildningi anslutning till vederbörande harDetta skall ha skett att
berättigat till studiesocialtomfattat minst läsår ochheltidpå ett somsom

gymnasieutbildning.exempelvisUtbildning här kanstöd. varasom avses

förändring arbetsvillkoretMotiv för av

förlorattillhör arbetskraften och harFörsäkringen avsedd för demär som
återinträdande på arbets-nytillträdande ellerarbete dem ärett samt som

arbetsmarkna-sporadisk kontakt medhar haft endastmarknaden. De som
bereddatill arbete eller inteinte vill kvalificera sig ärden, seriöst attett

för-försäkringen. vill inteomfattas Jagarbete skall inte attta ett av
eller med-allmän inkomsttrygghetsäkringen skall uppfattas som en

vill tydliggöra arbetsvillkoret haskäl jagborgarlön. Av dessa samt en
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alternativ ingång i försäkringen jag kallar utbildningsvillkor, avsnittsom se
9.3.5. Här behandlas arbetsvillkoret.

I normalfallet kommer föreslagnadet arbetsvillkoret inte innebära någonatt
skillnad för den arbetslöse jämfört med dagens flesta försäkradeDesystem.
har arbetat både fyraän och åtta månader före arbetslöshetens inträde.mer
För dessa arbetslösa, har varit fast förankrade på arbetsmarknaden, ärsom
det arbetsvillkoret lätt uppfyllt. För ändå något markera deattnya att
arbetslösa skall ha haft fast anknytning till arbetsmarknaden, bören
försäkringens gränser markeras bättre i dagensän system.

Dagens regler kan i fall innebära försäkrad kan kvalifice-ett extremt att en
sig till ersättning arbeta endast 225 timmar på år, dvs.attra ett tregenom

timmar 75under dagar. Utslaget jämnt på år skulle detta arbetstidsmåttett
teoretiskt bara drygt fyra timmar i arbetsvecka. Situationenmotsvara en
skulle i praktiken kunna gälla sådana med helgarbeten. 17Kravet på minst
timmars arbete gäller nämligen endast vid inträdestidpunkten i a-kassan.
Arbetssituationen kan därefter förändras och arbetsinsatsen minskas utan

den försäkrade behöver lämna sitt medlemskap i a-kassan.att Efter tolv
månaders medlemskap i kassan, kan ersättning utgå. Omvänt kan en
försäkrad idag arbeta arbetsvillkor under mycket kort tid, nämligenettupp
fyra månader. Detta kan ske i anslutning till han eller hon har blivitatt
medlem i a-kassan. Efter det medlemskapskravet på tolv harmånaderatt
uppfyllts och något helst arbete utförs under ramtidens övrigautan att som
åtta månader, kan ersättning utgå.

Jag kopplingen mellan försäkringen och arbete bör tydliggöras.attanser
Därför bör arbetsvillkoret stärkas något jämfört med dagens försäkring.
Detta skall ske på så de fastsätt anknutnaär till arbetsmarknadenatt som
med visst minsta mått regelbunden arbetsinsats inteett utesluts från rättav
till ersättning. Vid förändringen arbetsvillkoret tillses att systemetav
fortsättningsvis blir i förhållandeneutralt till hur försäkradede väljermer

förlägga sin arbetstid vid exempelvis deltidsarbete.att

Mitt förslag innebär arbetsvillkoret räknas i antal timmar jämfört medatt
dagens regler antal dagar. Att arbetsvillkoret 600till timmarsättsom
varav tio kan utgöras semester på år innebärprocentca mest ettav som

den arbetar mindre 25 30%än drygt heltid inteatt försäkradärsom av-
för arbetslöshetsersättning. 60Kravet på minst timmar varje månad som
ingår i arbetsvillkoret medför den försäkrade måste arbeta åtminstoneatt
drygt två timmar varje dag, vederbörande arbetar varje arbetsdag.om
Timbegreppet i övrigtgör arbetstiden kan förläggas frittatt rättenutan att
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till ersättning påverkas. Deltidsarbetande behandlas alltså lika oavsett om
de väljer arbeta koncentrerad tid eller varje dag.att

Ramtiden behålls lika idag, dvs. tolv månader. Vid fall med över-som
hoppningsbar tid kan denna idag förskjutas i tiden. Genombakåt attsom
arbetad tid förläggas till i stället för till fyra,måste åtta månader markeras
emellertid villkoret utförasså totalt något arbete måste ochatt sett mer
dessutom omedelbart före arbetslösheten. grundförsäkringenI denmer nya
kommer emellertid inte finnas krav tolv månaders medlemskap ipåatt en
a-kassa. Denna omständighet skulle skäl förkunna utöka arbets-attvara
villkoret till tolv månader. Med arbetsvillkorännu på åttat.ex. ettmera,
månader och medlemsvillkoret slopat kan nämligen ersättning utgå tidigare

i dagens försäkring. Min avsikt intedock, utvecklas nedan,än är attsom
föreslå längre arbetsvillkor åtta månader. Försäkringen skall dockänett
huvudsakligen försäkring för den arbetar och inte arbetarenvara som som

tillfälligt. Anknytningen tillbara arbetsmarknaden bör alltså tydlig.göras

En i dagens ersättningstagare minstkan hasystem utan attgrupp som vara
tolv månaders arbete bakom sig också de harär, nämntssom ovan, som
blivit medlemmar i a-kassa under mycket och tillfälligkorten en an-
ställning. efterföljande period fortsattUnder arbetslöshet har de atten av

medlemmar i uppfyllta-kassan. När tolvmånaderskravet har de fåttärvara
arbetslöshetsersättning. Alternativt kan de ha uppburit KAS och ändå
kvarstått imedlemmar kassan. När medlemskapskravet uppfyllt kanärsom

hade till kassaersättning. vissa kan förhållandenaövergått För sådanavara
de blivithar medlemmar medan de arbetade, fast eller tillfälligt, ochatt att

de sedan har behållit medlemskapet under arbetsfri tid arbets-änannan
löshet, studier. Vid arbetslöshet efter studierna har de sedan kunnatt.ex.
uppbära ersättning de har uppfyllt arbetsvillkoret ramtiden.underom

förutsätter inteDagens alltså alla de har varit medlemmarsystem att som
i a-kassa i månader också i tolv före arbets-tolv har arbetat månader
lösheten. inte förFör jämfört med idag, börutestängaatt stora grupper
arbetsvillkoret bestämmas lindrigarenågot tolv månader. Enänvara
lämplig avvägning jag månader. Genom ramtidenåtta ävenattanser vara
fortsättningsvis till förlängs frånbestäms tolv månader och arbetsvillkoret
fyra till åtta månader betonas arbete inte skall utförts tillfälligt, medhaatt
för mellanrum eller alltför långt före den tidpunkt från vilken ersätt-stora
ning söks.

I dagens försäkring finns till iregel medlemskap a-kassarättatten
förutsätter arbete i genomsnitt 17 timmar inom verksam-vecka kassansper
hetsområde. En sådan medlemsregel kommer inte finnas i denatt nya
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grundförsäkringen. För upprätthålla kravet visspå minsta normalatt en
arbetstid för arbetslösheten skall försäkringsberättigad, haratt anses vara

överföraövervägts denna regel till arbetsvillkoret. En regelatt attom
arbete skall ha utförts minst 17 timmar i förvecka dagarna i veckanatten

fåskall räknas, skulle tillgodose syftet alltför kort intearbetstidatt
försäkras och också alltför koncentrerad arbetstid under månaden inteatt
försäkras. För inte administrationengöra för krånglig den arbetadenäratt
tiden skall finnsmätas, emellertid inteskäl införa sådan 17-timmars-att en
regel. Behovet förregel arbetad tid vecka minskas ocksåav en per genom
kravet 60på minst timmars arbete månad.per

Dagens försäkring förutsätter den försäkrade har arbetat minstatt tre
timmar varje dag, för dagen skall få räknas in vid fastställandeatt av
arbetsvillkoret. Uppgiften timmar dag fåsvårtre attom per uppges vara
in och efterlevsregeln därför inte alltid. Något behov denna regel i detav

jag inte finnas. Slopandet regeln innebärsystemetnya anser av en
ytterligare förenkling.

Mitt förslag innebär krav idagstörre på den försäkradeän fylleratt
ramtiden med arbete, vad gäller arbetad tid Syftetdag. ärutom attper
ersättning vid arbetslöshet i första hand skall tillförsäkras dem fastmed
förankring på arbetsmarknaden eller reell anknytning till arbetslivet.annan
Försäkringen skall främst omställningstrygghet för demses som en som
befinner sig i arbetslivet. De med mycket lös anknytning till arbets-
marknaden kommer, jämfört med dagens behöva arbetasystem, att mer,
innan de kan komma ifråga för ersättningsrätt eller kommer behövaatt

utbildninggenomgå viss minsta omfattning.av

För dem har svårt uppfylla arbetsvillkoret med ordinärt arbete kanattsom
arbete med arbetsmarknadspolitiskt stöd alternativ. tiderI högettvara av
arbetslöshet kan därför finnas skäl förlänga den tid under vilken be-att
redskapsarbete eller rekryteringsstöd beviljas från nuvarande till åttasex
månader. Genom på angivna tydligt f.n.sätt knyta försäkringenänatt mer
till arbete främjas försäkringens karaktär ersättning för mistadattav vara
arbetsinkomst.

För alla 24under förordarår jag särskilda krav från arbetsförmed-att
lingens sida ställs på aktivitet under arbetslöshet jämfört förmed kraven
dem 24 ellerär år äldre. förstaI hand skall möjligheternaprövas attsom
den arbetslöse fullgör gymnasieutbildning detta inte har Somskett.om
tidigare kan delar denna utbildning särskildutgöras arbets-angetts av av
platsförlagd praktik och behöver således inte enbart teoretisk. denIvara
mån ungdomspraktik eller motsvarande arbetsmarknadspolitisk stödåtgärd
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finns tillgänglig för den aktuella perioden, bör ungdom skyldig atten vara
genomgå denna. Om åtgärden avvisas giltig anledning skallutan av-
stängning från till arbetslöshetsersättningrätt ske.

Beträffande möjligheten kvalificera sig till arbetslöshetsersättningatt genom
utbildning eller praktik hänvisas till avsnittet nedan angående utbildnings-
villkor.

Mitt förslag särskilt arbetsvillkorom

Mitt förslag särskilt arbetsvillkor försäkradedenär underett attom en
ramtid tolv månader skall ha utfört förvärvsarbete i minst 240 timmarav
fördelade på minst fyra månader. Hänsyn endast till månader undertas
vilka arbete 60har utförts i timmar. För beräkning den arbetade tidenav
används teknik beträffande det allmännaangettssamma som ovan
arbetsvillkoret. Med arbete jämställs tid under vilken den försäkrade har
deltagit i arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller arbetsmark-utan
nadspolitiskt stöd fullgjort minst ettårig utbildning för vilken studieso-en
cialt stöd kunnat utgå.

Den försäkrade skall ha tillrätt arbetsmarknadspolitiska åtgärder efter
130 dagar, dvs. månader, 9.3.8.avsnitt Om särskilda skälsenast ca sex se

föreligger, får regeringen förordna det särskilda arbetsvillkoret fåratt
uppfyllas arbete eller därmed jämställd aktivitet under kortare tidgenom

240 timmar.än

A-kassa Arbete eller
730 dagar arbetsmarknads-

6 mån politisk át- A-kassaca
gård man.4 200 dagar

Arbete eller
A-kassa arbetsmarknadspol.
200 dagar åtgärd 4 A-kassa

månader 200 dagar

Motiv för förslaget och jämförelse med gällande rätt

Om försäkrad under eller efter första period arbetslöshet inteen en av
återkommer i arbete stadigvarande eller så allmänt arbetsvillkoratt ett nytt
fullgörs, bör villkor för fortsatt ersättning under period krävassom en ny
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kortare tids tillfälligt arbete, arbetsträning kompetenshöjandeeller åtgärden
och/eller andra aktiviteter, dvs. den försäkrade uppfyller särskiltatt ett
arbetsvillkor. Detta krävs för den arbetslöse skall stärka sina möjligheteratt

iåterkomma arbetslivet arbetsmöjligheternanär ökar igen framförochatt
allt för inte helt förlora kontakten med arbetslivet. sådan aktivitetEnatt
krävs också för motverka eller häva passivitet.att

Utöver formerde arbete med arbetsmarknadspolitiskt stöd kanav som
grund för erhållautgöra första ersättningsperiod i försäkringen, skallatt en

för kvalifikation till ytterligare period/perioder kunna användas resurser
arbetsmarknadsutbildning och yrkesmässig rehabilitering. De nämndasom

åtgärderna jämställs således med arbete vid kvalifikation till andra ochen
tredjeäven period för vissa äldre ytterligare perioder. Det ocksåären

viktigt den arbetslöse, arbete inte erhålls, tiden tillanvänder arbets-att om
träning/kompetenshöjande insatser och tillfälliga arbeten både för stärkaatt
chanserna till arbete och bryta passivitetden arbetslösheten lätt ledernytt
till. Av dessa skäl vill jag införa tillrätt åtgärder redan efter månader,sex

Åtgärdernavidare avsnitt 9.3.8. praktiska,kan organisatoriska ochse av
finansiella skäl inte förbestämmas längre perioder. Bl.a. detta skälav
begränsas det särskilda arbetsvillkoret 240till timmar fördelade minstpå
fyra månader.

För den initiativpå finansiering väljer utbildaatt eget oavsett attgynna som
sig under arbetslös tid, föreslås regeln det särskilda arbets-attannars
villkoret alternativt skall kunna uppfyllas den försäkradeattgenom
fullföljer minst ettårig utbildning för vilken studiesocialt stöd kan utgå.en
Utbildningen skall bedömas kompetenshöjande för bättreattvara ge
förutsättningar för den arbetslöse finna arbete. Om intearbete ändåatt ett
erhålls efter utbildningen, föreligger tillrätt ersättningsperiod enligten ny

det karensvillkor tre månader gäller vid utbildnings-utanovan som
villkoret, avsnitt 9.3.5.se

För lagändring kunna försäkringens till deregelsystematt utan anpassa
särskilda förhållanden uppstår för de försäkrade för vidoch samhälletsom
särskilt arbetslöshet, föreslår jag möjlighetregel regeringenstor en som ger

under viss tidsperiod mildra det särskilda arbetsvillkoret eller införaatt en
särskilda arbetsmarknadspolitiska åtgärder särskilda skäl föreligger.om
Förordningen skall gälla samtliga försäkrade, inte vissabara Igrupper.
tider hög arbetslöshet, för närvarande, bör regeringen kunnaävenav som
förordna arbetslivsutveckling används möjlighet till arbets-att som en
träning, därmed kvalificerar till ersättningsperiod. Genom attsom en ny
regeringen förordnar för bestämd tid korta arbetsvillkoret införaelleratten
nämnda åtgärder, kan undvikas arbetsmarknadspolitiska insatser görsatt
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enbart för kvalificera den försäkrade till ersättningsperiod inteochatt en ny
för de upplevs motiverade andra skäl.att som av

Min grundsyn det allmännasär krav på den enskilde skall korresponderaatt
hansmed eller hennes rätt det allmänna. Detta betyder igentemot att en

situation på arbetsmarknaden, bådedå arbete och arbetsmarknadspolitiska
insatser inte finns tillgängliga för antal försäkrade, regeringen fårett stort

förpröva tid mildra det särskilda arbetsvillkoret. försäkradeDe skallatt en
nämligen inte behöva mistegå ersättningsperiod på grund bristom en ny av
på åtgärder.

dagensI arbetslöshetsförsäkring inte någon skillnadgörs mellan arbets-
villkor för till ersättning förstarätt gången och andra gången. Kravet på
hur mycket arbete skall ha utförts detsamma.är Vad jämställssom som
med arbetad tid och vad Överhoppningsbarutgör tid ocksåärsom
detsamma vilken ersättningsperiod ifråga.är Kravet på arbetadoavsett som
eller därmed jämställd tid i dagens försäkring ungefär vad jagmotsvarar
föreslår särskilt arbetsvillkor.som

I sammanhanget kan nämnas reglerna Överhoppningsbar tid, bådeatt om
i det nuvarande och i det föreslagna gör de kvalificerandesystemet, att
månaderna inte måste infalla omedelbart före arbetslösheten, denom
försäkrade har tidhaft Överhoppningsbar.är Ramtiden, dvs. densom
tidsrymd inom vilken arbetsvillkoret måste uppfyllas, förskjuts bakåt i tiden
på grund den överhoppningsbara tiden. Den tid får användas förav som
uppfyllande arbetsvillkoret kan alltså kalendermånader inteav vara som
ligger i oavbruten följd. Försäkringens delar i dessa avseenden kommen-

i avsnitten 9.3.6 9.3.8.närmare ochteras

9.3.5 Utbildningsvillkor

I syfte inte alla dem från kontantstöd vilkautestänga på grund arbets-att av
intelöshet uppfyller arbetsvillkoret, behöver regeln arbetsvillkoretom

kompletteras med alternativ regel. Denna regel syftar till atten ge
möjlighet få arbetslöshetsersättning till dem nytillträdandeär elleratt som
återinträdande på arbetsmarknaden inte har fålyckats arbete.ettmen som

aktivaDet arbetsutbudet får i fall visasdessa på sätt änannat genom
arbete. Regelsystemet skall utformas den inteså har allvarligtatt ettsom

eller realistiskt arbetsutbud från tillutestängs kontantstöd. Etträttenmenat
funktionshinder får inte betraktas begränsande vid bedömning rättsom av
till kontantstöd.
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Mitt förslag

Arbetslös
Utbildning I
2 terminer l Arbetssäk.
9- 0 månaderI I och/e/ler arbete A-kassa

3 månader 200 dagarI

Utbildningsvillkoret föreslås följande. Den inte fullgjortharvara som
allmänt eller särskilt arbetsvillkor tillhar ändå ersättning han ellerrätt om
hon har fullgjort heltidsutbildning på minst läsår för vilken studie-etten
socialt stöd kunnat och i anslutningutgå därtill har ställt sig till arbets-
marknadens förfogande arbetssökande under minstatt tregenom vara
månader offentligapå den arbetsförmedlingen. denDetsamma skall gälla

har arbetat helt eller delvis under de månaderna grundeller påtresom av
funktionshinder har genomgått yrkesinriktad rehabilitering. Ramtiden under
vilken arbetssökande/arbete beräknas skall månader efter avslutadvara sex
utbildning. Styrkt sjukdom, havandeskap eller vård barn eller adoptiv-av
barn inte fyllthar två skall överhoppningsbarår tid.som vara

Arbetslös
Ospec. I

Utbildning 2 ledighet l Arbetssökande
terminer 3 mån. I 3 månader
910 månader I A-kassa 200 dagar

Utbildning Arbetslös
2 terminer I Sjuk eller
9- 70 månader vårdI Arbetssök.av

I barn 9 mån. A-kassa
I 6mn 200 dagar

H H A
överhopp-

ningsbar
tid
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Utbildning Arbetslös Sjuk el. Ospec.
2 terminer l Arb. vård ledig-
9-10 månader I sök. barn het A-kassaav

3 mån. 12 mån.I 3 mån. 200 dagar
I

MÖvrop-
ningsbar
tid

Jämförelse med gällande rätt

I dagens kan sökande efter avslutad utbildning och viss karenstidsystem en
kvalificera sig för KAS uppfylla arbetsvillkoret enligt de reglerutan att

beskrivits i avsnitt 9.3.4. I arbetslöshetsförsäkringen finnssom ovan
däremot ingen möjlighet ikomma åtnjutande stöd änatt annatav genom
arbete eller jämställddärmed aktivitet.

föreslagnaDen regeln konstruerad efter modell utbildnings-är samma som
villkoret i KAS. innebär 90Denna den i minst kalenderdagar underatt som

ramtid tio månader i anslutning till han avslutat utbildning påatten av
heltid, omfattar minst läsår och berättigar studiesocialttillettsom som
stöd, stått till arbetsmarknadens förfogande arbetssökande densom genom
offentliga arbetsförmedlingen eller förvärvsarbetat berättigad till KASär

ha uppfyllt arbetsvillkoret. Vid bestämmande inräknasramtidutan att av
inte tid då sökanden har varit hindrad tillstå arbetsmarknadensatt
förfogande grund sjukdom,på värnpliktstjänstgöring, havandeskap ellerav
vård barn eller adoptivbarn inte har fyllt två år.egetav som

förhållandetDet utbildningen skall sådan berättigar tillatt vara som
studiesocialt stöd dvs. studiehjälp, studiemedel m.m., vilket gäller även
i dagens innebär utbildningen godkänd offentligaärsystem, att ut-av
bildningsorgan. Det kan sig utbildningröra på gymnasie- ellerom
högskolenivå. vilket försäkradePå den faktiskt har finansierat sinasätt
studier däremot betydelse för till ersättning.är Finansieringenrätt kanutan
således ha skett exempelvis utbildningsbidragmed från AMV eller med
studiemedel. Genom för utbildningendet har kunnat lämnats studiesoci-att
alt fårstöd, det den varit kompetenshöjande för försäkradedenantas att
och den därmed har förbättrat möjligheterna återkomma påatt att
arbetsmarknaden. Genom utbildningen måste avslutad utesluts frånatt vara
ersättning de ungdomar inte uppfyllt arbetsvillkoretdet allmänna ochsom
inte heller fullgjort sin skolutbildning. Se 9.3.1.avsnitt
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9.3.6 överhoppningsbar tidJämställd och

jämställd tid tid vilken försäkrade har utfört någonMed under denavses
varitaktivitet arbete eller under vilken den försäkrade haränannan

Ävenvid uppfyllande arbetsvillkoret.tjänstledig och får räknas med avsom
tidtid tid arbetad tid, överhoppningsbaröverhoppningsbar är änannan men

jämställs inte får i stället räknas bort vid bestämmandemed arbete. Den av
vilken arbets-ramtiden. Ramtiden den tid före arbetslösheten underär

uppfyllas.villkoret måste

Ramtiden alltid till månader,bestämd antal tolv. Utgångs-är ett t.ex.
inträde. Om intepunkten för beräkning ramtiden arbetslöshetens detärav

finns överhoppningsbar tid arbetsvillkoret skall beräknas, kommernär
ramtiden varandra följande kalendermånaderde på tolvatt somvara

tid förföregår arbetslöshetens inträde. Om det finns överhoppningsbar en
försäkrad, ramtiden förskjutas bakåt i tiden dekommer på grundatt av

imellanrum de överhoppade månaderna orsakar. Antalet månadersom
fortfarande tid underramtiden kommer däremot tolv. Den faktiskaatt vara

arbetsvillkor blir denvilken kan uppfyllas däremot tolv plus längdenett av
överhoppningsbara tiden eller tiderna.

Som syftar mitt förslag tydliggöra arbetsvillkoretredan angetts attovan om
till försäkringen betydelsen i formrenodla och betona arbeteatt av av
anställning i direkt arbetsorganisation eller företagande för attegeten

ikomma åtnjutande försäkringens förmåner.av

förslagMitt

Mitt förslag beräkning det allmänna arbetsvillkoret inteär att annatom av
inklusivereellt arbete arbete med arbetsmarknadspolitiskt stödän samt

betald jämte viss betald ledighet skall medutgörasemester annan anses
arbete jämställd tid. Vid beräkning det särskilda arbetsvillkoret föreslårav
jag däremot vissa arbetsmarknadspolitiska haråtgärder, inteävenatt som
karaktären arbete, skall jämställas med arbete. skall denKraven attav vara
försäkrade har deltagit i och, inte särskilda fullföljtskäl hindrat det,om
arbetsmarknadsutbildning eller yrkesinriktad rehabilitering för vilka statligt
utbildningsbidrag deltagit i inteutgått eller och, särskilda skäl hindratom
det, fullföljt anvisad för arbetslivsutvecklingverksamhet så länge åtgärden
finns. Därtill tid fullgjortkommer då den försäkrade sådant stöd harutan

minst ettårig utbildning för vilken studiesocialt stöd kunnat utgå.en
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Arbetslös
Färäldra- I A-kassa

200 dagarpenning/sjuk- I
arbetepenning Ietc pga

8 månaderFlera års år Iarbete 1
HlIIH|||IlllHl|IIIHHHI|IIIHIIIIHHIIIIHIliilålnd..

5

Överhoppningsbar tid skall enligt mitt förslag tid då den försäkradevara
har varit förhindrad arbeta på grund sjukdom, vård barnatt ellerav av
adoptivbarn inte har fyllt två år eller tid under vilken den försäkradesom
har åtnjutit föräldrapenningförmån enligt lagen allmän försäkring, vårdom
i enskilt hem åldring eller handikappad i sådan utsträckning denattav
försäkrade varit förhindrad tillstå arbetsmarknadensatt förfogande,
värnpliktstjänstgöring, heltidsutbildning den försäkrade har avslutatsom
efter fyllda 25 år eller föregåttshar sammanhängande förvärvs-som av
arbete på heltid i minst åtta månader, arbetsmarknadsutbildning, yrkesin-
riktad rehabilitering eller arbetslivsutveckling för vilken statligt utbild-
ningsbidrag utgått eller ledighet till följd beslut enligt smittskyddslagenav
eller livsmedelslagen.

Arbetslös
l

Flera års Färä/drap. 12 mån.Arbete i Fp A-kassa
arbete 6 mån. 6 mån. I 200 dagar

I
|I||l|||IlllllllIIIHHHIIIIIHIIIIHllllllllllf IllIIIHIIIHHIHIHHIHHIII

ningsbar ningsbar
tid tid

Arbetslös
Arbete Färä/drap. Arb. Förä/drap. I
6 mån. 6 män. 2 mån. 12 mån. I A-kassa

I 200 dagar
8I arbete månpga

|l|lllll|IIlllllllHIIIIIIIIIIIHII.
........... .............................Överhop

ningsbar ningsbar
tid tid

Den överhoppningsbara tiden kan infalla under eller flera perioder ochen
före eller efter arbetslöshetens inträde.
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24-åringArbetslösUtbildningårsFlera
I3 årheltidellerarbete

A-kassaImån.8minst
200 dagarIpå heltid

8 månarbeteI pga
||I|l|||I||Illllllllllllllllllll|H|||||Illlllllllllllllllllii iÖverh

25-åringArbetslös
A-kassa 200I dagar

I ålder och arbetepga
årsFlera arbete Utbildning heltid 8 månaderI

på 40deltid % 3 år l
lllll|IHIIlllllllllllllllllllllllIlllllllllllIlllllllllllllii.

Överhoppningsbar

i ovanstående25 innan studierna avslutas, kaninte fyllt årDen som
eftersomarbetslöshetsersättning grundad arbetsvillkoret,exempel inte få på

ersättning påheltid. kan lämnasföre studierna inte på Däremotarbetet var
figur.utbildningsvillkoret enligtgrund nästaav

24-åringArbetslös
I

Flera års arbete Utbildning, heltid A-kassal Arb.
på 3 år 200deltid I sök. dagar

3 mån. utbildningsvi/lkoretI pga
lIIIIlH||II|lII|Il|Illl|II|l|IlI|lIIIllllllllllllllllllllllê

overhoppmngsbar tid

igälla för hur långtVid beräkning ramtiden jag börgränsattanser enav
tid fårDärför föreslår jag dentiden denna skall kunna utsträckas. att som

fyra före arbets-in i ramtiden inte får ligga längre tillbaka årräknas än
inträdefyra före arbetslöshetens ärlöshetens inträde. Detta betyder åratt

arbets-får för uppfyllandeden för vilken tid räknasgränsenyttersta avsom
tvingatsför tid varunder den försäkradevillkoret. Undantag skall göras

smittskyddslagen livsme-från enligt elleravstå arbete på grund beslutav
arbetsskada.delslagen sjukskrivning på grundsamt av
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Arbetslös
Föräldra- I
penning/sjuk- I

Flera års arbete penning I l:/ A-kassaetc
3 år

llllllllIllllllllllIHIIIIIIIIIHIIIIIHIIIIHIIIHIIIIIHIIia: .
överhoppningsbarI år

års4 gräns tid
Arbetslös 24-åring

Flera års Utbildning I
arbete heltid I Arb. A-kassa

3 år I sök. 200 dagar
3 mån.l utbiIdningsvi//kpga

|H||l||IIlllIHill|lllll|lll|IIHHIIIIIHIIIHIIIINIIIIH
ÖverhoppninbrtidårI

4-árs gräns

Gällande rätt

Med arbetad tid i dagens försäkring jämställs tid då den försäkrade deltagit
i och, inte särskilda skäl hindrat det, fullföljt arbetsmarknadsutbildningom
eller yrkesinriktad rehabilitering för vilken statligt utbildningsbidrag utgått,
deltiagit och inte särskilda skäl hindrat det, fullföljt anvisadom
verksamhet för arbetslivsutveckling, fullgjort värnplikt eller åtnjutit
föräldrapenningförmån enligt lagen 1962:381 allmän försäkring, iom
fråga värnplikt och föräldrapenning tillsammansdock högst tvåom
månader, haft eller eljest varit ledig anledning änsemester, av annan
sjukdom, vämpliktstjänstgöring eller barns födelse med helt eller delvis
bibehållen lön. Vad gäller KAS jämställd tidär tidäven då sökanden i
enskilt hem vårdat åldring eller handikappad i sådan utsträckning att
sökanden varit förhindrad tillstå arbetsmarknadens förfogande.att

I dagens försäkring finns vad gäller överhoppningsbar tid regelsamma som
jag föreslår vad gäller tid för sjukdom, utbildning och beslut enligt smitt-
skyddslagen eller livsmedelslagen. Kravet på arbete före utbildning dockär
endast fem månader. Tid för nykterhetsvård på anstalt och frihetsberövande

kriminialvårdenspå område överhoppningsbarär tid. Tid för vård barnav
och vämpliktstjänstgöring idag jämställd tidär till sammanlagt högstupp
två månader, medan tiden överhoppningsbar.är Tid för vårdresten av av
åldring eller handikappad får enligt tillämpningsföreskriftema till lagen om
arbetslöshetsförsäkring betraktas jämställd tid. I KAS gäller detsammasom
enligt lag. Arbetsmarknadsutbildning och yrkesmässig rehabilitering
jämställs med arbete.
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arbetslöshetsförsäkring begränsning denfinns inteI dagens någon av
denKAS. KAS gälleröverhoppningsbara tiden, väl vad gäller För attmen

överhoppnings-vid fastställandet ramtiden, dvs. dentid inte räknas avsom
KASinfördes i .lagen påtiden, inte får överstiga två år. Regelnbara om

inkomstförhållandensvårigheterna kontrollera arbets- ochgrund att somav
tillbaka itiden.ligger långt

för förslagetMotiv

jämställdaaktiviteter idagMitt förslag innebär de flestaatt anses somsom
sin denöverhoppningsbara. betyder ii stället Dettamed arbete görs atttur

för arbets-före aktiviteterhaft arbete dessaförsäkrade måste ha attett
haft arbete iuppfyllt. Om den försäkrade harvillkoret skall kunna vara

försäkradinte hamissgynnasutsträckning,tillräcklig kommer attatt aven
försäkradjämfört medjust före arbetslöshetenhaft andra aktiviteter somen

grund-Ersättning fråntill arbetslöshetens inträde.ända framarbetat
Beloförre, lika dentillfalla denförsäkringen kommer somatt senare.

bådaskillnaden mellan detilläggsförsäkringen,ppsmässigt kan, vad gäller
får beräknaarbetslöshetens inträdefram tillbli har arbetatdenatt som

förelåg inträdde,då arbetslöshetenarbetsinkomstdagpenningen denpå som
fåröverhoppningsbar tid före arbetslöshetenhaftharmedan den som

tidigare arbetsinkomster.dagpenningenberäkna på

ochregelsystemet enklareändringarnaföreslagna görsMed de mer
ringai inte alltförhar arbetatnågon gånglättfattligt. demDet gynnar som

aktiviteterhaft andraarbetat mindre ochdemutsträckning jämfört medi som
jämteendast arbeterenodlasarbete. Arbetsvillkoretän semesterattgenom

ersättning. Genomkvalificerande förledighetoch viss betald attannan
emellertidramtid, finnsuppfyllas underarbetsvillkoret får utrymmeen

fården tid hoppas överokvalificerande tid. Därtill kommerföräven som
be-skallsammanhanget nämnasberäkning den arbetade tiden. Ivid attav

liksomarbetsmarknadspolitiskt stödoch andra arbeten medredskapsarbete
ordinärt arbete i detta sammanhang.idag jämställs med

kalendermånad,arbetsvillkoret skerGenom beräkningenatt somperav
arbetslÖshetsförsäkrintgen, kommerinte föridag sker för KAS attmen

skalli månad över-många dagarbehövas regler hur varasomenom
underden månadskall överhoppas och hurhoppningsbara för månadenatt

beräkninggällerarbetslös skall betraktas detvilken försäkrade blir närden
tillämpningsföre-finnsarbetsmarknadsstödetramtiden. För kontantadetav

utgångs-räknas medarbetslöshetens inträde skallskrifter attsom anger
75 timmar deni månadsskifte. Om sökanden har arbetat änpunkt ett mer

ramtiden.in imånad räknasinträder, skall dennamånaden arbetslösheten
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frånramtiden räknas75 timmar skallminstOm sökande inte har arbetat
sig under de förstasökanden anmältmånadsskifteföregåendenärmast om

månadsskifte sökandennästföljandei månaden och frånfemton dagarna om
ramtidenEn månad undersig månaden.anmält under resten somav

överhoppningsbara dagar,ochtillgodoräkningsbara dagarinnehåller både
överhoppningsbara dagari ramtiden antaletinte inräknasskall månaden om

överväger.

tillämpningsföreskrifterifrågor reglerasförsäkringen bör dessaI den nya
försäkrade blir arbetslös,vilken denföljande Om månaden underpå sätt.

arbetsvillkoret denförtillräckligt timmars arbeteinnehåller många att
i ramtiden,månad räknas meduppfyllt, skall dennamånaden skall vara

överhoppningsbarainnehållerOm månad under ramtideninte.annars en
hela månaden överhoppas,elva eller skalldagar till antalett annarsav mer,

inte.

överhoppnings-studier i vissa fallregeln ärkan diskuterasDet attom om
Syftet medutformning den har.fortsätta gälla och med denbara skall att

bristfälligi arbetslivet medför dem har gåttregeln underlättaär utatt som
sin utbildning i ålder.utbildning fullgöra eller kompletteraatt vuxen

Genom försäkradeöverhoppningsbar kan denutbildningstiden äratt
utbildningen,utfört förehan eller hon hartillgodoräknas det arbete om

i för-Genom denna regelinträffa efter studierna.arbetslöshet skulle
får "tas med" tilli före studiernasäkringen, inkomsten arbetetgör attsom

påbörjaenskildeefter studierna, deneventuell arbetslös tid attuppmuntras
risk förhon särskiltfullgöra studier. kan han elleroch Detta göra utan stor

i finans-Studierna får dock allmänhetinkomstbortfall efter studiernas slut.
inom det vanligaoffentligt stöd studiemedelieras änutan annat genom

Även utbildningsbidrag kanmedel.studiemedelssystemet eller med egna
dock komma ifråga.

arbetslöshetsförsäkringen skallstrida principenRegeln kan sägas attmot
ochGenom allt arbeteknuten till reellt arbete. ännära att annatvara

kvalifikationssätten för allmänna arbets-från dethar utmönstratssemester
mellanlig-långvillkoret, mindre välkan det avvägt att acceptera ensynas

arbetslöshetsersättninginkomstrelateradgande period studier, varpå enav
tilläggsförsäkring följa omedelbart. Det kan ocksågrund- och kan

direkt efterutbildar siguppfattas orättvisa demgentemot somsom en
sig till arbetslöshetser-inte kvalificerar någongrundskolan och annansom

idag KAS blir arbetslösasättning grundbelopp, degrundbeloppetän om
karenstid.efter studierna och i fall medså
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Å andra sidan detär arbetsmarknadspolitiska skäl motiverat attav
underlätta vuxenutbildning. Det finns också skäl något utjämnaatt
skillnaderna i förutsättningar för själv bär delenstörreen person som av
sin försörjning under studierna och den får sin försörjning undersom vuxe-
nutbildning i form arbetsmarknadspolitiskt utbildnings-stöd t.ex.av som
bidrag.

Det kan också diskuteras vid vilken ålder regeln skall gälla idag 25 år och
hur mycket vederbörande skall ha arbetat före studierna ålderskravetom
inte uppfyllt idagär fem månader. Om det skall betonas verkligendetatt
skall fråga vuxenutbildning kan det finnas skäl ålders-sättaattvara om

till 25gränsen förår alla, föräven dem inte haft sammanhängandesom
arbete på heltid före studierna. Det kan också finnas förlängaskäl att
arbetskravet så det det allmänna arbetvillkoret i denatt motsvarar nya
försäkringen.

Mitt förslag är, behålla regeln sådan den idagärangetts attsom ovan, men
utöka arbetsvillkoret före studierna från fem till åtta månaders heltids-att

arbete.

Den föreslagna regeln begränsning till fyra år tid fårdenom av som
användas för beräkning arbetsvillkoret, motiveras svårigheten attav av
dokumentera lång tid tillbaka vad gäller arbete och olika ledighet.typer av
Denna svårighet sig särskilt starktgör gällande bland försäkrade med lös
anknytning till arbetslivet. Ytterligare skäl begränsa tiden varunderatt
arbetsvillkoret skall upparbetat försäkringenär bör ha någorlundaattvara

anknytning tillnära faktiskt arbete. Utan begränsningsregel skulleen en
ersättningsrätt kunna grundas på arbetsförhållanden ligger årmångasom
tillbaka i tiden. Regeln försäkradgör med mycket lång, sammanlagdatt en
överhoppningsbar tid inte kan kvalificera sig för ersättning hanänannat om
eller hon uppfyller villkor. Efter längre tids bortovaro frånett nytt en
arbetslivet blir således återinträdande betrakta nytillträdande.atten som

Undantaget för den tvingas frånavstå arbete enligtpå grund beslutsom av
smittskyddslagen eller livsmedelslagen motiveras dessa beslut innebärattav

Ävenfrihetsbegränsning för den enskilde. sjukdomvid beror påen som
arbetsskada jag undantag från fyraårsbegränsningen får ske.attanser

9.3.7 Beräkningsregler

För beräkna enskild försäkrads ersättningsrätt från arbetslöshets-att en
försäkringen finns behov bestämma antal begrepp. Mitt förslagatt ettav
ansluter till den gällande försäkringens konstruktion vad gäller dessa
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avsnitt främstbegrepp i vissa avseenden. I detta kommenterasutom
dagpenning, normalarbetstidgrundförsäkringens begrepp och arbetslössom

tid. Tilläggsförsäkringens ersättning i sin knuten till grundför-är tur
i 9.4.säkringen. försäkringen kommenteras avsnittDenna del av

Mitt förslag

mitt förslag behålls likaVad först gäller dagpenningbegreppet dettaär att
i nuvarande arbetslöshetsförsäkring i det avseendet ersättning utgårattsom

Ävenmed för belopp, fem dagar kalendervecka.dag bestämt högstett per
införasden karenstid fem dagar enligt riksdagens beslut skallom som

6 1993 i försäkringen.fr.o.m. den september föreslås finnas den nya
varje försäkringsperiod, således inteKarenstiden skall fullgöras igången

karensvillkor föreslås förefter varje i arbetslösheten. Särskildaavbrott
företagare, avsnitt 9.7.se

Dagpenningens föreslås i denstorlek däremot bestämmas på sättannat nya
försäkringen jämfört med idag. Försäkringen allmän grundnivån,pågörs
vilket innebär KAS stödform blir obehövlig och försvinner.att separatsom

likaGrundförsäkringens dagpenning blir lagstiftaren bestämt belopp,ett av
285för tillalla ersättningsberättigade. Helt dagpenningbelopp bestäms kr

för försäkrade 21 240 intehar fyllt år och till kr för försäkrade somsom
fyllt 21 dagpenningbeloppen fastställashar år. I tilläggsförsäkringen skall

med hänsyn till den försäkrades dagsförtjänst. Tekniken för denna
beräkning 9.4.beskrivs i avsnitt

föreNormalarbetstid den försäkrades normala arbetstid veckaär per
arbetslösheten. Normalarbetstiden tjänar underlag för beräkningsom av
arbetslöshetens omfattning. bildar också i underlag förDen dagens system
beräkning den försäkrades dagsförtjänst, i sin bestämmerturav som
dagpenningens storlek. föreslår normalarbetstiden beräknas tillJag skallatt
den genomsnittliga arbetstid den försäkrade hade de kalendermånadersom
under vilka arbetsvillkoret uppfylldes. Normalarbetstiden skall beräknas
både vid ersättningsperiod erhålls efter allmänt arbetsvillkor ochetten som
efter särskilt arbetsvillkor. Om normalarbetstiden vid uppfyllande detett av
särskilda arbetsvillkoret visa sig mindre förskulle förmånlig denvara
försäkrade vid uppfyllande det allmänna arbetsvillkoret, får normal-än av
arbetstiden vid det allmänna arbetsvillkoret användas för den eller deäven

ersättningsperioderna.senare

Särskilda beräkningsregler fastställs för företagare, vilka framgår kap.av
9.7. Tid för studier eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder skall, vid be-
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stämmande det särskilda .arbetsvillkoret, jämställas med arbetad tid närav
normalarbetstiden fastställs.

N ormalarbetstiden får fastställas till 40högst timmar vecka. Arbetslösper
tid fastställs till de antal timmar vecka skillnadenutgör mellan denper som
försäkrades arbetsutbud och den faktiskt arbetade tiden. Arbetsutbudet får
inte överstiga normalarbetstiden inteoch heller utvidgas arbets-under
lösheten.

Ersättning lämnas på i gällandesätt rätt med det antal dag-samma som
penningbelopp arbetslös tid under veckan. Beräkningen skermotsvararsom
med hjälp regeringen fastställd omräkningstabell.av en av

Gällande rätt

Ersättning lämnas med högst fem dagpenningbelopp dag-vecka. Högstaper
penning, liksom KAS-belopp/lägsta dagpenning, bestäms regeringenav
varje år utifrån lönestatistik arbetsmarknaden.på Dagpenning i det enskilda
fallet lämnas inom för högsta och lägsta dagpenning 90%medramen- -

den försäkrades normalinkomst före arbetslösheten. KAS-beloppet ärav
fast. Dagpenning eller KAS skall enligt principbeslut i riksdagenett
fr.0.m. 5den 1993september inte få lämnas förrän karenstid femen om
dagar har fullgjorts.

Lagen idag inte definitionnågon normalarbetstiden. tillämpnings-Iger av
föreskrifterna normalarbetstid skall gälla den arbetstidattanges som som
den försäkrade haft under de kalendermånader innehåller flesttre som
arbetade timmar under ramtiden. Om 30 kalenderdagar tidän imer av
värnplikt eller föräldrapenningmed måste medräknas för medlemmenatt
skall uppfylla arbetsvillkoret, skall normalarbetstiden beräknas på de två
kalendermånader inom ramtiden innehåller flest timmar med arbete.som
Om medlemmen deltidsarbetat före arbetslösheten samtidigtnärmast och
med detta uppburit sjukpenning eller studerat på minst halvtid skall
normalarbetstiden grundas på det föregåendenärmast arbetet dettaäven om
ligger utanför ramtiden, förutsatt det varitarbetet omfattningstörreatt av
och pågått minst kalendermånader med veckoarbetstid. Somtre samma
normalarbetstid gäller då veckoarbetstiden i Fullföljddetta arbete.
arbetsmarknadsutbildning liksom fullföljd yrkesinriktad rehabilitering under
vilka statligt utbildningsbidrag behandlasutgått arbete vid beräkningsom

normalarbetstid.av

Arbetslös tid idag skillnadenär i timmar räknad vecka för-mellan denper
säkrades arbetsutbud och faktisktden tiden.arbetade Om den försäkrades
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överskjutanderäknas inte dennormalarbetstiden,överstigerarbetsutbud
föreligger,särskilda skälkan,tid. försäkradearbetslös Dentiden omsom

dagpenningbeloppmed det antalErsättning utgårarbetsutbudet.få utvidga
intearbetslöshetenveckan. Omtiden underarbetslösadenmotsvararsom

med stödomräknas denvisst antal hela dagar,uppgår till ett avav en
helablir antalomräkningstabell. Resultatetfastställdregeringen ett

dagpenningbe-dagarfemochi intervallet mellanhalvaeventuellt även en
viddeltidsarbetslöshet,vidOmräkningfem.från noll till görslopp
viddeltid ocharbetsutbud påharförsäkradeheltidsarbetslöshet då den ett

föreligger.ersättning intetillarbetshinder, dåolika rättformer av

för förslagenMotiv

dagpenningbeloppgrundförsäkringensför bestämmandeUtgångspunkten av
tidigareför alla,grundskyddrimligtvad kan oavsettär ettanses varasom

månad6.300till krgrundskydd bestämsför dettainkomster. Nivån perca
delningstal22med detdelatförsäkrade. belopp5.30O Dessakr för yngre

240285 kr.dagpenningbelopp,ovanståendeidaganvänds resp.gersom
heltids-allablir lika förstorlekgrundbeloppetsMitt förslag innebär att

deltidsarbetslöshetvidreducerasBeloppetheltidsarbetslöshet.arbetande vid
storlek bestämsGrundbeloppetsheltid.mindrearbetsutbudet änoch då är

Grundbe-löneutvecklingen.automatisktinteföljer alltsålagstiftaren ochav
socialbidragminimera behovetsyftetmotiveras bla.nivåerloppets att avav

sidan intefår andraåarbetslösa. Beloppetmänniskorflesta ärför de som
samhällsekonomin medger.högre änvara

knytalämpligtmeningenligt mindetkarensvillkoretVad gäller attvore
Emellertid harsjukförsäkringen.inomtill gäller stats-detta vad som

1 aprilfr.o.m. densjukförsäkringeninomkarensdaginförtmakterna en
införa fem karens-i riksdagen1993 enligt pricipbeslutoch kommer attett

ocharbetslöshetsförsäkringeninomersättnings-/stödperioddagar för varje
arbetslöshetsstödet är1993. Vad gäller6den septemberKAS fr.o.m.

Även1989. detgällde före åråterinförande vadordningen ett omsomav
arbetslöshetsförsäkringenochsjukförsäkringeninomfinns skäl förkan att

arbetslöshetsförsäkringen oftastinombl.a. detkarensvillkor,ha olika att
karensvillkoretjaginträder,inkomstbortfalletinnanfinns rådrum attanser

avsedda övergångarickeminimeraförprincip detsammai borde attvara
sjukför-reformer påytterligareeventuellaavvaktan påmellan Isystemen.

ändringföreslåinte skälfinns detsäkringens område atttrots aven ny
karensvillkoret börändringenbeslutadearbetslöshetsförsäkringen. Den av

försäkringenföreslagnadå denkontinuitetsskäl gällafrämst även nuav
träder i kraft.
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Vad gäller normalarbetstiden innebär mitt förslag, jämfört med dagens
den tid liggersystem, tillatt grund för beräkning den försäkradessom av

normalarbetstid är genomsnittet den faktiskt arbetade tiden föreav
arbetslösheten under månader räknats vid fastställandesamma som av
arbetsvillkoret. Det skall alltså inte fråga räkna bara den tid dåattvara om
den försäkrade arbetat Det är den genomsnittligamest. arbetstiden jagsom

riktigt mått på den arbetstidett kan försäkrad.anser vara som anses vara

Syftet med vid beräkning detatt särskilda arbetsvillkoret tillåtaav ett
undantag från regeln normalarbetstiden skallatt mätas under samma
tidsperiod arbetsvillkoret är följande. Valet mellan arbetsmark-som
nadspolitiska insatser olika slag skall inte den försäkradesstyra ersätt-av

Åtgärdernaningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen. skall till för-denavpassas
säkrades behov i övrigt, inte till eventuellt framtida behovett kontantstöd
efter det åtgärden upphört. Denatt efter åtgärden fortfarande ärsom
arbetslös skall därför kunna tillgodoräknas den tidigare fastställda
normalarbetstiden, gång beräknades i anslutning till det allmännasom en
arbetsvillkoret.

Att normalarbetstiden fastställs till högst 40 timmar vecka syftar till attper
förhindra någon försäkras föratt arbetsutbud högreett är detänsom som

normalt för klara försörjningen. Omatt någon arbetar 25anses vara t.ex.
timmar i arbete 25och timmar iett skall ersättning inteett kunnaannat,
utgå beräknad för längre tid 15än timmar vid arbetslöshet i det ena av
arbetena. Beräkningen normalarbetstiden för företagarna belyses iav
avsnitt 9.7.

Mitt förslag innebär inte någon förändring beräkningen denav av
arbetslösa tiden i avseenden. Jagutom ett skäl saknas förattpar attmenar
tillåta a-kassan fastställa arbetsutbudet föratt försäkrad till tid änen mer
normalarbetstiden. Det är nämligen inom för den faktisktutrymmet
arbetade tiden inkomstbortfallet inträffar vid arbetslösheten. Det iärsom
sin den tid hänför sig tilltur inkomstbortfallet den försäkradesom som
rimligen upplever försäkrad tid. Enligt uppgift från a-kassornasom
tillämpas regeln också mycket sällan.

Sammanfattningsvis innebär mitt förslag alla är ersättningsbe-att som
rättigade på grundnivån i försäkringen tillerkänns dagpenning 285 krom
240 kr för yngre, utgår till det antal veckasom motsvararper som om-
fattningen den försäkrades arbetslöshet. Dagpenning lämnas först efterav

karenstid fem dagar fler för företagare. Denen för denom yttersta ramen
försäkrades arbetslösa tid utgörs normalarbetstiden före arbetslösheten,av
genomsnittligt beräknad under tid arbetsvillkoret uppfyllts.samma som
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arbetsutbudförsäkradesdenskillnaden i timmar mellanArbetslös tid är
tidtiden. Arbetslös översättsarbetadeoch den faktisktunder arbetslösheten

i veckan.dagpenningbelopptill antalomräkningstabellhjälpmed ettav en

antalersättningsperiodernasErsättningsperiodens längd,9.3.8
utförsäkringoch

Mitt förslag

55inte har fyllt år200 för dembli dagarföreslåsErsättningsperioden som
tillskall begränsaskan utgåperioder300 för äldre. Antaloch dagar som

försäkrade,äldreinte uppfylls. Förarbetsvillkorallmänttre, ett nyttom
perioder-skallpensionsålder,till ordinariemindre kvarellerhar två årsom

intearbetsmarknadsläge,rådandeunderregelantal, temporärnas som en
fråntid årbegränsadgälla underBestämmelsen börbegränsas. treaven

stödregeringen medutformasföreslåsikraftträdande. Regelnlagens avav
i lagen.bemyndigande

inte hararbeteförsäkrade,skall den130 ersättningEfter dagars om
syftei hävaarbetsmarknadspolitisk åtgärdtillerhållits, ha atträtt en

iskallkan orsaka. Denarbetslöshetenpassivitetarbetslösheten och den
rekryteringsstöd,anställning medberedskapsarbete,första hand utgöras av
arbetslivsutveck-infördaarbetsmarknadsutbildning eller den temporärtnu

särskildadetså längeåtgärden skall pågåskalllingen. Strävan attattvara
arbete. Dennainte fårförsäkradeuppfylls, i fall denarbetsvillkoret ett nytt

omfattarregeringsförordning130-dagarsregel införasbör somgenom en
vidnedanutförsäkringsgarantin ses.k.alla åtgärder. Dentänkbara

Sombort.arbetsmarknadsutbildning därmedbörberedskapsarbete och tas
arbetsvillkoretsärskilda utgöras9.3.4i avsnitt skall detangetts avovan

Vid tider högarbetsmarknadspolitiska åtgärder.240 ellertimmars arbete av
arbetsmark-andraförordnaregeringen kunnaarbetslöshet skall om

ersättningsperiodvillkor, såkortarenadspolitiska åtgärder eller attett en ny
erhållas.kan

försäkradeförskyldighet denförenad medskallRätten till åtgärd envara
Om försäkradelämplig. denåtgärd den kanerbjudenatt ta varaansesom

ersättningtillavstängning frånskall rättavvisar erbjuden lämplig åtgärd
lämplig åtgärd skall skekanBedömningen vadske. anses vara ensomav

bedömningvidgrunderprövningindividuell på avsomsammagenom en
lämpligSkyldighetenlämpligt arbete.vad kan att ta ensom anses vara

i130 kvarstår på sätterbjuds före de dagarnadenåtgärd samma somom
försäkring.dagens
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Gällande rätt

Ersättning utgår idag under högst 300 dagar för varje gång arbetsvillkorett
har fullgiorts. försäkradFör 55över år periodenär i stället 450 dagar. För
KAS gäller 150normalt dagar, 300 dagar för den fyllt 55 450år ochsom
dagar för den fyllt 60 år.som

För den riskerar utförsäkras från arbetslöshetsförsäkringenatt intesom
KAS föreligger rätt, inte särskilda skäl talar det, erhållaen mot attom
antingen beredskapsarbete eller arbetsmarknadsutbildning med utbildnings-
bidrag utförsäkringsgaranti. Utförsäkringsgarantin motsvaras av en
skyldighet för den enskilde erbjuden åtgärd,att ta den erbjuds,näroavsett

den lämplig.är En vägran kan medföra avstängning från tillom rätt
ersättning.

Motiv för förslagen

Försäkringen skall omställningsförsäkring inkomsttrygghet tillsom en ge
den arbetslöse på tillväg arbete. Det passiva kontantstödetett skallnytt
därför inte lämnas alltför länge innan den försäkrade kan påräkna någon
form insats, arbete inte erhålls. Därför har valts förkorta ersätt-av om att
ningsperioden från 300nuvarande 200till dagar från 450 till 300 dagar för
äldre. Dessutom har den försäkrade redan efter 130 ersättningsdagar rätt
till arbetsmarknadspolitisk insats något slag. Denna rättighet innebären av

kraftig förstärkning den arbetslöses tillrätt åtgärder jämfört meden av
dagens s.k. utförsäkringsgaranti, finns först då ersättningsperiodensom om
300 450eller dagar närmar sig sitt slut.

Erfarenheter från länder har haft hög arbetslöshet under längresom en en
tidsperiod visar de arbetslösa passiviseras relativtatt snabbt i sitt arbets-
sökande. En förklaring till detta kan de kompetens. Enatt tapparvara

kan de upplever arbetsgivarna inte intresseradeärattannan vara attav
anställa långtidsarbetslös.är En tredje är deen person som att tappar
självförtroende.

I många länder definierar långtidsarbetslösaman gruppen som personer
varit arbetslösa än tolv månader. Svensk statisiksom återspeglarmer en

striktare och gränsen sätts vid månader, eller 130 dagar. Försyn sex
ungdomar sätts iblandgränsen vid fyra månader. Enligt min uppfattning
går vidgräns fyra till sju månaders arbetslöshet. Därefter riskenären stor
för utslagning.
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En sänkning ersättningsperioden till 200 dagar kommer innebäraatt attav
många försäkrade riskerar utförsäkras. En förändringsådan ställeratt
därför ökade krav på arbetsförmedlingen kan erbjuda lämpliga åtgärder.att

1993Under den genomsnittliga anmälningstiden för demmars var som
placerades i åtgärd, från kategori 1 arbetslösa, i vägledningen personer
och sådana på åtgärd arbetsförmedlingen, 160väntar på dagar.som en ca

tidigareEtt år den 120 dagar.var ca

Kravet på arbetslös skall stå till arbetsmarknadens förfogande föratt atten
han eller hon skall kunna få arbetslöshetsersättning fundamentalt förär att
arbetsmarknadspolitiken skall fungera väl och lediga platser skall kunna till-
sättas snabbt. Ett inslag icentralt arbetsmarknadspolitiken deärannat att
aktiviteter inomsker arbetsmarknadspolitikens primärt syftar tillsom ram

främja anpassningen mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft. Detatt
sker insatser matchning sökandeutöver och platser, syftargenom som, av
till stärka eller upprätthålla de arbetssökandes kompetens stimuleraochatt
till framtida yrkesval. I första hand handlar det formnågonom av
utbildning, yrkesinriktad rehabilitering, praktik eller arbete,temporärt
beroende på den arbetslöses bakgrund och förutsättningar.

I perioder hög arbetslöhet bör regeringen kunna besluta kortaattav om
perioden för åtgärderna och också korta perioden krävs för uppfyllaattsom

Ävendet särskilda arbetsvillkoret. åtgärder allmänt aktiverarsom mer
arbetslösa bör kunna komma ifråga för längre eller kortare perioder.

Kravet den arbetslöse skall beredd delta i arbetsmark-att attvara en
nadspolitisk föråtgärd få behålla sin arbetslöshetsersättning ocksåatt ger
arbetsförmedlingen möjlighet arbetsviljan hos den arbetslöse iatt testaen
tider otillräcklig tillgång på arbeten.av

Under tid då arbetslivsutveckling genomförs lämnas ersättning från a-
kassan benämns utbildningsbidrag. Det fortsättningsvisbör ävenmen vara
så ersättningen får behållas under tid för arbetslivsutveckling, såledesatt
både grund- och tilläggsförsäkringens dagpenningbelopp. Vid arbets-
marknadsutbildning inklusive ungdomspraktik bör ordningmotsvarande
gälla, vilket innebär utbildningsbidraget skall dagpenningnivånatt motsvara
i arbetslöshetsförsäkringen utbildnings-under eller praktiktiden Detta
gäller dem berättigade till arbetslöshetsersättningär åtgärdennärsom
startar.

Den rättigheten efter 130 dagars arbetslöshet föreslås införas för attnya
minska risken många arbetslösa skall komma i långtidsarbetslöshet.att
Denna rättighet givetvisändrar inte offentligaden arbetsförmedlingens
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skyldighet redan vid början arbetslösheten vidta alla tillgängligaatt av
föråtgärder hjälpa den arbetslöse bryta sin arbetslöshet. Förmed-att att

lingen får emellertid med den föreslagna förrätten den enskilde en
ovillkorlig skyldighet inom för förutsättningarde regeringenatt, ramen ger
under varje tidsperiod, 130efter dagar finna adekvat åtgärd.senast en
Även denna åtgärd på kort sikt blir krävande för förmedlingen, vinnerom
samhället siktpå längre långtidsarbetslösheten minimeras. Dettaattgenom
sker kontakten förmedlingen imed upprätthålls någon form.attgenom

Också för betona försäkringens roll omställningsförsäkringatt som en
föreslår jag ersättningsperioderna inte skall kunna hur mångaatt upprepas
gånger helst, mellanliggande arbete utförs. Arbetslinjen skallutan attsom
hävdas. Periodernas antal skall därför begränsas till inte mellanlig-tre om
gande föreliggerarbete i sådan utsträckning, det berättigar denatt
försäkrade till ersättningsperiod grund allmänt arbetsvillkor.på etten av
En begränsning allför sprida ersättningsperiodenmycket övermot att ut
tiden finns redan den försäkrade inte får fortsättapå så sätt, att attnu
uppbära ersättning i ersättningsperiod, iavbrott ersättningen har ägten om

i minst år. Denna regel finnas faktum försäkrings-bör kvar. Detett attrum
ersättningen har slut, ordinärt inte utförs, försäkringenarbete görett attom
får betoning försäkring för arbete allmän inkomstgarantiänmer en av en
eller medborgarlön.

1:a perioden Arbete el. A-kassa Arbete el. A-kassa
A-kassa arbetsmarkn. 70+ 130 arbetsmarkn. 20070+
130 dagar át-politisk dagar åtgärdpolitisk dagar

6 mán. mån.gård 4 9 mån. 4 mán. 72 mån.ca ca ca
IIHIIIIIllllllllllllIIHHIIHIIIIl-lllllllIIIIIIIIIIlilllllllllllllllll

l ovanstående exempel blir den försäkrade utförsäkrad efter 3 år.ca

På grund möjligheterna till uppehåll i perioden och till olika arbetsmark-av
nadspolitiska åtgärder mellan perioderna, tidsrymdenkan ändå bli frånlång
första ersättningsdagen i första perioden till sista ersättningsdagen i sista
perioden. Vid förutsättningen de ersättningsperioderna med tvåatt tre
uppfyllda särskilda arbetsvillkor följdi avbrott kommertas ut utanen
denna tidsrymd 200år vid ersättningsperioder dagar ochatt trevara ca av

fyra vid ersättningsperioder 300är Vanligen inträffardagar. dock ettca av
antal avbrott i perioderna, dessa i tiden.gör sträcks Det kan röraatt utsom
sig dagar med sjukdom med mitt förslag sjukdom sju dagar,änom mer
föräldrapenning eller arbete. Det kan också sig arbetsmark-röra om

302



SOU 1993:52 Förslag till arbetslöshetsförsäkringen ny

nadspolitiska åtgärder olika beviljasslag, för längre tid vadänav som som
minimalt för tillkrävs period. De flesta åtgärdernarätt beviljas idagen ny
för månader.sex

För äldre försäkrade idag ersättningsperioden 450gäller iär dagaratt
300.stället för Förslaget skall till 200är ha dagar ochrättatt attyngre

ädre skall till 300ha dagar. med eller mindrerätt De två år kvar till
ordinarie pensionsålder skall, bestämmelse undertemporärsom en
nuvarande höga arbetslöshet, till fler ersättningsperioderha efterrätt upp-
fyllande det särskilda arbetsvillkoret jämfört med de Dennaav yngre.
bestämmelse bör gälla under begränsad tid frånår lagenstreen av
ikraftträdande. Skälen härtill dels denär nuvarande höga arbetslösheten,

försäkringendels i praktiken vad gäller antal perioderäratt nu en
försäkringobegränsad och dels pensionfrågan under utredning.äratt

Dessutom skall utredning tillsättas i syfte lyfta föratt ut ansvareten ny
sjukförsäkringen från vilket kan komma påverka den framtidastaten, att
förtidspensionen.

De eventuella "extra ersättningsperioderna", dvs. fjärde och följande
perioderna, för äldre bör lägre kompensationsnivå vid föregåendeänge en
perioder. Ersättningen bör i princip inte överstiga vadsammantaget som
kan förtidautgå ålderspension. Av förenklingsskäl fastställsuttagsom av

70%ersättningen till högst inkomst.tidigareav

Att i normala intefall ha för långa ersättningsperioder, syftar till att upp-
rätthålla krav arbetsförmedlingen de äldreävenett gentemot att ge
försäkrade meningsfulla aktiviteter under arbetslösheten. Målet föräven
äldre skall komma tillbaka till ordinärt Ordningenarbete. medatt ettvara
möjligheten till fler ersättningsperioder för äldre förtids-markerar att
pensionering inte skall alternativ till arbetsmarknadspolitiskaettses som
åtgärder för äldre arbetslösa. Utvecklingen under tid tyder enligtsenare
min mening på förtidspensionering arbetsmarknadsskäl kanatt av
förekomma under medicinsk etikett. Risken för detta bör minska genom
den mig här föreslagna åtgärden. Om ersättningsnivän inte ligger överav

förtidavad pensionsuttag skulle motverkas arbetslöshetsför-ett attge,
säkringen bli ekonomiskt alternativ till sådantett sett gynnsamt uttag.ett
Eftersom det oftast förär svårare äldre återkomma på arbetsmarknadenatt

för det skäligt inte likaän snabbt låta de äldre bli utför-är attyngre,
säkrade.

Den föreslagna regeln regeringen förordnakan det särskildaatt attom
arbetsvillkoret får kortare under tider hög arbetslöshet eller attvara av
särskilda arbetsmarknadspolitiska insatser får in, bottnar i behovetsättas av
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lagen har viss flexibilitet. Utan avkall arbetslinjen dettapå kanatt atten ge
behöva tillgodoses på detta vid tider exceptionelltsätt hög arbetslöshet.av

Den skyldighet försäkradeden har erbjuden arbetsmark-att tasom en
nadspolitisk åtgärd i form beredskapsarbete, arbetsmarknadsutbildningav
eller den tillfälligt införda arbetslivsutvecklingen innebär vägranattnu en
kan medföra avstängning från till ersättning. gällerrätt Vad arbetsmark-
nadsutbildning kan delta i jobbsökaraktiviteteräven vägran sådanaatt som
ingår i utbildningen, vid ungdomspraktik, medföra avstängningt.ex. att
från till ersättningrätt beslutas. idagDetta gäller för arbets-även utom
livsutveckling. Beslut avstängning fattas a-kassan efter frånaviseringom av
arbetsförmedlingen. Se vidare nedan avstängning.om

9.3.9 Avstängning från återbetalningtill ersättningrätt och

hindraFör de försäkrade själva giltig anledning sigförsätter iatt att utan
situation arbetslöshet och arbetslöshetsersättning,erhåller finns regleren av
avstängning från till iersättning antal situationer. hindrarätt Förett attom

obehörigt utnyttjande försäkringen bör dessa regler kvarstå och i visstav
fall mildras, i andra fall skärpas.

Mitt förslag

Jag föreslår försäkrad skall från till arbetslöshetsersätt-avstängas rättatt en
ning under viss tid han eller sitthon har lämnat arbete frivilligt utanom
giltig anledning, skiltshar från arbetet otillbörligt uppförande,på grund av
har avvisat erbjudet lämpligt arbete eller, uttryckligen avvisathautan att
sådant arbete, ändå sitt uppträdande uppenbarligen vållat, attgenom
anställning inte kommit till stånd. Avstängningstiden skall fem dagarvara

arbetet skulle ha femhögst dagar, tio dagar arbetet skulle havaratom om
fem 20högst tioän dagar, och dagar skulle haarbetetvarat mer men om
tioän dagar. I avstängningstiden inräknas vilkaendast dagar förvarat mer

dagpenning skulle ha utgått, avstängningen inte hade skett, eller dagarom
under vilka den försäkrade har utfört förvärvsarbete.

Dagar för vilka dagpenning skulle ha avstängningen inteutgått, hadeom
skett, skall inräknas i ersättningsperioden dagar.ersattasom

Inträffar under avstängningstiden förhållande skall leda tillnytt som
avstängning, beräknas avstängningstid. Vid fall avstängningupprepadny av
under ersättningsperiod, skall vid andra och därpå följande avstäng-en
ningstillfállena avstängningstiden 12, 22 30 dagar. Den totalavara resp.
avstängningstiden under period får inte överstiga 36, 66, 90 dagar.en resp.
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Om det uppenbart försäkrad inte vill lämpligtär arbete, såsom dåatt taen
den försäkrade vid minst tillfällen antingentvå har avvisat erbjudet sådant
arbete sitteller lämnat arbete frivilligt giltig anledning, skall denutan
försäkrade nämnda dagar avstängd till dess han ellerutöver attovan vara

30hon har utfört arbete dagar.under

Avstängningsreglerna får, det skäligt, tillämpas i frågaär arbets-om om
marknadsutbildning, yrkesinriktad rehabilitering, arbetslivsutveckling och
jobbsökaraktiviteter o.dyl. tid för kontantstöd. Vidunder arbetslivsutveck-
ling skall avstängningsdagama hälften så vid arbete,mångavara som
arbetsmarknadsutbildning yrkesinriktadeller rehabilitering. Vid jobbsökar-
aktiviteter tid förunder kontantstöd skall avstängningsdagama vara en
fjärdedel så många.

försäkrad,En medvetet eller vårdslöshet oriktiglämnat ellersom av grov
vilseledande uppgift angående förhållande betydelse för bedömandeav av
hans eller hennes till ersättning, kan frånkännas till ersättning frånrätt rätt
försäkringen under tid a-kassan bestämmer.som

Om oriktignågon uppgift eller underlåtenhet fullgöraattgenom genom
honom åvilande uppgifts- anmälningsskyldigheteller henne eller eller på

orsakat ersättning obehörigen eller för högt beloppsätt utgått medannat att
eller har någon eljest obehörigen eller med för högt belopp uppburit
ersättning skäligenoch har han eller hon bort inse detta, skall det som
betalats för mycket återbetalas, inte i särskilt fall anledningut om
föreligger helt eller delvis efterge återbetalningsskyldighet. Omatt
återbetalningsskyldighet föreligger, får vid utbetalning skäligt beloppsenare
innehållas i avräkning på vad betalats för mycket.utsom

Gällande rätt

Nuvarande bestämmelser desamma mitt förslag vad gäller skälen tillär som
avstängning. Om det sannolikt arbetet skulle ha högst fem dagarär att varat
eller fem högst tio dagar eller tio dagar,än än utgörmer men mer

20avstängningstiden fem, tio ersättningsdagar. Om försäkradedenresp.
lämnat eller skilts från sitt arbete dockpå sätt sägs utgörsom ovan

15 25avstängningstiden tio, ersättningsdagar.resp.

avstängningstidenI inräknas endast dagar för vilka dagpenning skulle ha
avstängningenutgått, inte hade skett, eller dagar under vilka denom

försäkrade har utfört förvärvsarbete. totala avstängningstiden får inteDen
14, 28 56överstiga kalenderdagar i första fallet och 28, 42 70resp. resp.

kalenderdagar fallet.i andra
.
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Om förhållande skall medföra avstängning inträffar undernytt som
avstängningstiden, beräknas avstängningstid enligt inte denny ovan, om

avstängningstiden inom den löpande avstängningstiden.nya ryms

Om det uppenbart den försäkradeär inte vill lämpligt arbete, såsomatt anta
försäkradedå den vid upprepade tillfällen antingen avvisat erbjudet sådant

arbete eller lämnat sitt frivilligtarbete giltig anledning, denskallutan
försäkrade avstängd till dess han eller hon utfört förvärvsarbete undervara
20 dagar.

Bestämmelserna får, det skäligt, tillämpas i fråga arbets-ärom om
marknadsutbildning och yrkesmässig rehabilitering. I kompletteringspropo-

1992/932150sitionen har föreslagits arbetslivs-även vägranatt att anta
utveckling skall kunna medföra avstängning från till ersättning.rätt

I den nuvarande försäkringen kan den försäkrade frånkännas tillsin rätt
ersättning uteslutning a-kassan. A-kassans fårstyrelse uteslutagenom ur en
medlem inte uppfyller och inte heller under de månadernasenastesom sex
uppfyllt bestämmelse i kassans stadgar inomarbete visst verksamhets-om
område, eller medvetet eller vårdslöshet oriktighar lämnatsom av grov
eller vilseledande uppgift förhållandeangående betydelse för hans rättav
till medlemskap eller ersättning.

finnsDessutom regel ia-kassan, stället för tillgripa uteslutningatt atten ur
kassan, frånkännakan medlem till ersättning för tidrätt högst etten en av
år, han medvetet eller vårdslöshet har lämnat oriktig ellerom av grov
vilseledande uppgift angående förhållande betydelse för bedömandeav av
hans till ersättning.rätt

I dagens försäkring finns den återbetalningsskyldig-ovannämnda regeln om
het då ersättning uppburits obehörigen.

Jämförelse med gällande rätt

Nu gällande avstängningsbestämmelser skillnad vad gällergör avstäng-
ningstidens längd försäkradmellan har lämnat eller skilts från sitten som
arbete och försäkrad har avvisat eller vållat anställning inteatten som
kommit till stånd. Den förre drabbas något längre avstängningstid änav
den Vid upprepade avstängningar emellertid avstängningstidenärsenare.
densamma varje förutsattgång, arbetet ifråga hade eller skulle hafthaatt

varaktighet.samma
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Mitt förslag till ändring innebär de olika förgrunderna avstängningatt
kommer idesamma gällande rätt avstängningstidenatt attvara som men
inte längre kommer beroende försäkradegöras den har lämnatatt av om
eller inte tagit arbete. kommer skillnadDäremot förstagöras mellanett att
gången avstängningssituation inträffar och därpå följande avstängnings-en
situationer under ersättningsperioden. Det måste nämligen anses vara
allvarligare vålla sin arbetslöshet andra och tredje gången änatt egen
första. Med denna regel också hänsyn till idet situation där dentas att en
anställde frivilligt sin anställning,säger kan ha funnits sådana negativaupp
inslag i arbetssituationen uppsägningen inte varitgör helt obefogad.attsom
Allmänt det emellertidmåste ogiltigt i försäkringens meningsett anses som

sluta lämpligt arbete eller inte erbjudet lämpligt arbete. Detatt ett ettatt ta
intekan försäkringens uppgift inkomstersättning exempelvisattses som ge

då någon frivilligt sig från arbete försäger sökaett att ett annat.upp

Mitt förslag skiljer sig från det nuvarande de dagarsystemet attgenom
under vilka den försäkrade inräknasavstängd skall i ersättningsperioden,är
dvs. det maximala antalet ersättningsdagar minskar, den försäkradeom
ådrar sig avstängningsperiod. Idag förskjuts ersättningsperioden framåten
vid avstängning och den försäkrade har alltså möjlighet erhålla detatt
maximala antalet ersättningsdagar arbetslösheten fortsätter efterom
avstängningstiden. Jag ordning intenuvarande lämplig, särskiltärattmenar
inte under hög arbetslöshet, då försäkradede i högre utsträckning riskerar

arbetslösheten inte bryts under ersättningsperiod. Om avstängningenatt en
perioden förskjutsgör framåt, riskeras föråtgärder den försäkradeatt att

från arbetsförmedlingens sida insätts än Dessutom detärsenare annars. en
nackdel vid arbetslöshetens början inte kunna överblicka näratt en
ersättningsperiod kommer sluta, arbete inte erhålls. Ytterligareatt ettom
skäl inräkna avstängningsdagama i ersättningsperioden betonaäratt att att
reglerna avstängning syftar till förebygga utnyttjande för-attom av
säkringen den inte seriös i sitt arbetsutbud.ärav som

Regeln i vissa situationerdet skall krävas, försäkradeden skallatt attom
arbeta viss förtid han honeller skall kunna återfå försäkringsför-att
månerna, syftar till hindra uppenbara fall obehörigt utnyttjandeatt av av
försäkringen och tillämpas tilläggkan till de vanliga avstängnings-som
reglerna. Regeln finns idagredan för fall då försäkradeden upprepade
gånger antingen avvisat erbjudet lämpligt arbete eller lämnat lämpligt
arbete. Jag det måste allvarligt, försäkradattanser ses som om en upp-
enbarligen inte vill lämpligt arbete, varför jag vill öka antalet dagarta ett

20vederbörande från 30,måste arbeta till då denna tillämpas.regelsom
Regeln skall således tillämpas i fall försäkradeendast då den uppenbarligen
inte vill arbeta. situation iDenna måste allmänhet kunna ha inträtt,sägas
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då den försäkrade antingen har slutat lämpligt arbete eller vägrat attett ta
erbjudet lämpligt och någon dessa situationer har inträffat vid tvåett av

tillfällen eller fler under ersättningsperioden.

Mitt förslag innebär avstängningsreglerna kan tillämpas, inte endastatt som
fallet idag vidär arbetsmarknadsutbildning och yrkesmässig rehabilitering,

också förgenerellt samtliga konjunkturberoende åtgärder. Dettautan
innebär avstängningsreglerna skall tillämpas vid arbetslivsutveck-ävenatt
ling och jobbsökaraktiveter o.dyl. den försäkrade anvisning frånenligtsom
arbetsförmedlingen skall genomgå under kontantstödstiden. Detsamma
gäller idagredan ungdomspraktik, räknas arbetsmark-som som en
nadsutbildning. Jag det viktigt försäkrade inteär denatt att utananser
inskränkning i ersättningsrätten skall kunna avvisa erbjudna åtgärder som

ägnade hindraär eller bryta passivitet under arbetslösheten, varför ävenatt
genomföravägran arbetslivsutveckling bör kunna medföraatten av-

stängning från till ersättning.rätt På grund arbetslivsutvecklingensav
speciella karaktär stödinsats, bör emellertid avsängningstidernaav
bestämmas till hälften vad gäller för arbete, arbetsmarknadsutbild-av som
ning och yrkesmässig rehabilitering. Genom arbetslivsutveckling har denatt
påverkan ersättningsperiodenpå denna förlängs med antalet dagaratt som
verksamheten pågår, blir också konsekvensen för den försäkrade som
avvisar sådan åtgärd, han eller hon miste förlängningen.går denatten om
Vägran delta i aktiviteter under kontantstödstiden skall medföraatt
avstängning under fjärdedel dagarna.en av

Ett skäl för utvidga villkoret till gälla samtliga detåtgärder äratt att att
skulle öka möjligheterna arbetsviljan hos deltidsarbetslösa.pröva Detatt
kan ske erbjuda kompletterande arbetslivsutvecklingatt t.ex.genom en som
fyller arbetstiden till heltid. Se vidare 9.6.avsnittut

Beslut avstängning från till ersättning efterrätt fattas a-kassanom av
avisering arbetsförmedlingen. Vid prövningen skall hänsyn tilltasav om
det erbjudna arbetet eller den erbjudna åtgärden lämplig. Därvid skallär
beaktas vad i avsnitt 9.3.3 skallvadangettssom om som anses vara
lämpligt arbete.

En allmän arbetslöshetsförsäkring kommer inte innehållakunna regleratt
jämförbara med vad idag gäller uteslutning a-kassan. Försom om ur
grundförsäkringen kommer emellertid regler frånkännande tillrättom av
ersättning kunna fylla funktion uteslutningregleratt samma som om ur
kassan. Mitt förslag innebär den nuvarande regeln frånkännandeatt om av
försäkringsersättning behålls, tidsbegränsningen i regeln slopas.attmen
Regeln skall idag finnas för fall då den försäkrade medvetet ellersom av
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påverkaoriktig vilseledande uppgift kanellervårdslöshet lämnar somgrov
försäkradefråga dentill ersättning. kanDeträtten attt.ex. vara om

sjukpenninguppbäraförsäkringen arbeta ellermissbrukar attgenom
bör ankomma a-kassansamtidigt somarbetslöshetsersättning utgår. Det på

mistervilken den försäkradeden tid skall underhur långavgöra:att vara,
idaglagstiftning denna tid, år,till ersättning. Att begränsarätten ettgenom

från fall till fall beroende påSanktionen bör bestämmasobehövligt.är
idag, polisanmälanbedrägeri skall, liksomallvar. Vid fallhändelsens av

kvaråterbetalningsskyldighet börNuvarande regeldessutom ske. varaom
oförändrad.

konstruktionTilläggstörsäkring9.3 -

Kollektivavtal enskilda avtal9.3.1 eller

grundnivåförsäkringen bara täckertill den allmännaMed hänsyn att en
möjligt omfattasocksåfinns anledning till så mångaatt att ensom avse

.försäkring Detfrivillig nuvarandetilläggsförsäkring, denäven .är somom
vid ofrivilligtha rimligt skyddintresse för de flesta individerär -ettattett

arbetslöshet förockså intresseDetinkomstbortfall på grund är avav
inkomstbortfall beror påsocialbidrag intekommunerna ersätteratt som

kostnadernai första hand bäraArbetsmarknadssektom skallarbetslöshet.
arbetslöshetsskyd-därför vikt det föreslagnavid arbetslöshet. Det är attav

enskilde delta ochattraktivt för dendet blirdet byggs så attattattupp
från bidrag.arbetsgivaren inte kan välja avstå attatt ge

Mitt förslag

tvingandefrivillig för den försäkradeTilläggsförsäkringen skall menvara
träffa avtalarbetsgivaren arbetsgivaren inte kanför på så vägrasätt attatt

till försäkringalltidtilläggsförsäkring. Den försäkrade har rätt en uppom
16.500 därutöver80% till kr i månaden ochtill inkomstbortfallet uppav

21.500 i månaden. I avtalet20% inkomstbortfallet till krtill av uppupp
bidrag till försäkrade medarbetsgivaren betala denskall ingå måste ettatt

tilläggsför-minst dennes premie förbelopp halvaett motsvararsom
betalarfritt arbetsgivarensäkringen. står avtalaDet attparterna att om

dispositiv till förmån för arbets-bidrag så. såledesmed Lagen äränmer
i detta avseende.tagaren

uppbärpremie eller hon arbetslös ochförsäkrade betalar inte då han ärDen
betalar bidrag till individavgiftenArbetsgivaren intearbetslöshetsersättning.

förarbetstagaren Vid premien för-fastställandesedan har slutat arbetet. av
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säkringen får hänsyn till detta. Ersättning frän tilläggsförsäkringen kantas
dock inte lämnas förrän premie har betalats för tolv månader.

I lagen för tilläggsförsäkringen i dess samspel med grundför-anges ramen
säkringen, bl.a. vad gäller samlad kompensationsgrad 80%.högst Ut-av
formningen i övrigt bestäms Avtal tecknas i första hand mellanparterna.av
arbetsmarknadens kollektivavtal. Kollektivavtalet fårparter genom en
speciell karaktär inom arbetslöshetsförsäkringen den enskildeattgenom
arbetstagaren kan välja stå utanför avtalet. Om kollektivavtal inte finns,att
har enskild anställd, liksom företagare, till tilläggsförsäkringrätten en en
enligt lagen. Lagregleringen vidare i avsnitt 9.4.2.anges

Motiv för förlaget

Utformningen tilläggsförsäkringen bestäms inom lagensav parterna,ram av
vilket gör särskilda behov kan beaktas. Individensatt frihetgruppers att
ansluta sig till försäkringen avtalsfrihet inom vissasamt parternas ramar

de försäkradesgör valfrihet ökar jämfört idag.att med Hänsyn tillkan tas
eller individers speciella behov försäkringsskydd. Därmed kangruppers av

för individerna öka.nyttan

förstaI hand skall arbetsmarknadens uppgiften utformaparter attges
tilläggsförsäkringen. Det arbetsmarknadensär skall finansieraparter som
tilläggsförsäkringen, varför det finns starka skäl också låta dessaatt parter
utforma denna. Parternas i tillkomsten denna försäkring görengagemang av

den blir ändamålsenlig och attraktiv. Ettatt för utbytet för-ansvar av
säkringen och för kostnaderna byggs in överenskommeratt parternagenom

dess utformning. Olika avtalsområdens önskemål och behov därmedom tas
tillvara bästapå Avtal börsätt. i första hand träffas denpå avtalsnivå, där
de allmänna anställningsvillkoren ekonomisk betydelse och lönenav
fastställs. Parterna får avgöra på vilken avtalsnivå avtalet skall träffas. Det
förutsätts avtalsområden kommer tillatt branscherna föratt attanpassas
tillgodose framtida behov försäkringar. Det är nämligenav gemensamma
lämpligt kollektivavtalen likartat täckeratt bransch och på så sätten
omfattar både tjänstemän och arbetare inom branschen. Organisationen av
försäkringsgivarna bör ske så detta underlättas, vilket kan betydaatt att
olika försäkringsgivare kan stå för branschavtal, omfattar bådasom

eller enda försäkringsgivareatt för bransch. Av-grupperna, en ansvarar en
tal kan också kombineras med andra avtal på arbetsmarknaden, exempelvis
trygghetsavtal eller arbetsmarknadsförsäkringar.

I princip skulle varje anställd kunna överenskomma tilläggsför-om en
säkring med sin arbetsgivare. Ett helt individuellt försäkringssystem är
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administrativtdock krångligt och dyrt. Kollektiva lösningar billigareär
administrativt och riskspridning. Sannolikt detstörre också såärsett ger

enskilda försäkrades önskemål innehållet i tilläggsförsäkringatt om en
försäkradesmånga andra önskemål. Dessutom blir inte detmotsvaras av

syftet tillgodosett anpassning tillsker branscher, individuellaatt en om
lösningar blir vanliga. Kollektivavtalets form därför lämplig för finnaär att
den för flertalet bästa tilläggsförsäkringen.

Intresset åstadkomma avtal tilläggsförsäkringen enligt min meningäratt om
för tillmed hänsyn därigenom uppnårgemensamt parterna att tryggman en

arbetssituation. Skulle det emellertid från arbetsgivarsidan finnas tveksam-
het till tilläggsförsäkring, har försäkradeden med dennyttan av en
föreslagna konstruktionen ändå få bidrag till försäkringrätt enligtatt en
lagens ram.

Dessa överväganden leder fram till tilläggsförsäkringen i förstasynsättet att
hand utformasskall kollektivavtal för få till kollektivaståndattgenom
lösningar. Kollektivavtal kan träffas sammanslutningarmellan arbets-av
givare eller enskilda arbetsgivare och sammanslutningar arbetstagare.av
Att i lag vilkenbestämma på avtalsnivå avtalen skall träffas, centralt eller
lokalt, mindre lämpligt. För uppnå syftet åstadkomma vissär att att
utjämning mellan med olika hög risk för arbetslöshet och för attgrupper
minimera de administrativa kostnaderna, försäkrade intebör beståen grupp

alltför få Det kan dock förutsättas avtals-att parterna,av personer. om
liten, ansluter sig till lämplig försäkringär samtidigtgruppen en som

erbjuds till vad gäller för branschen. sådan anslutning givetvisEn kansom
ske från sida.även större gruppers

Det förutsätts inte själva blir försäkringsgivare för tilläggsför-att parterna
säkringen, detta tänkbart, särskilt arbetsplatser.även på störreom vore
Tilläggsförsäkringen skall i varje fall handhas försäkringsgivare med rättav

bedriva försäkringsverksamhet detta slag. Verksamheten skallatt av
godkännas A-myndigheten efter hörande Finansinspektionen. För-av av
säkringsgivarna får offerter försäkringar till avtalsparterna.ge om
Utformningen erbjudandena får till olika behov. Detav anpassas gruppers

sedan överenskommer lämplig försäkringsgivare,är parterna som om som
kan eller flera. Träffas inte väljer individen självöverenskommelsevara en
försäkringsgivare.

Syftet med tilläggsförsäkringen höja kompensationsgradenbl.a.är att
jämfört grundförsäkringen.med den allmänna På vilket den höjningensätt
sker bestäms således Det skall möjligt avtala lägreparterna. attav vara om
kompensationsnivå 80% och karenstid, dock inte kortareän änom annan
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vad gäller i grundförsäkringen. skall möjligtDet till-attsom vara ge
läggsersåttning för andra ersättningstider, intedock för sådana dagar som
inte i grundförsäkringen.ersätts Blir inte gäller lagensöverensparterna
ramvillkor 80% ersättning, karens och ersättningstider fullt deut,om om
enskilda arbetstagarna gör anspråk på detta dispositiv lag. skallDet
emellertid i första hand kollektivavtalsparternas förhandlingsuppgiftvara

åstadkomma för ändamålsenlig försäkringså möjligt.att en gruppen som
blirDet också möjligt tilläggsförsäkringen till de trygghetsavtalatt anpassa

inomgäller avtalsområdet.som

Trygghetsavtalen kan också så de de ytterligare stödattanpassas ger som
kan önskvärda i kombination med arbetslöshetsförsäkringen, dockanses
inte högre 80%sammanlagd ersättning under de ersättningsperioder-än tre

Trygghetsavtalen kan, idag, de ytterligare stöd kanna. som ge som anses
införönskvärda befarad arbetslöshet eller vid arbetslöshet efter det attvara

arbetslöshetsperioderna eller utfyllnadsersättningtömts närut nyttsom
arbete erhålls. Förhandlingarna rörande både försäkringen och trygg-
hetsavtalen kan ske samtidigt och för avtalsperioder, vilketsamma
underlättar anpassningen. Motsvarande kan gälla för andra allmänna
anställningsvillkor eller exempelvis avtalsförsäkringar.

Avtalsparterna kan också, behov finns,när överenskomma olikaom
alternativ till tilläggsförsåkringar. Det får då bli enskildeden försäkrades
sak välja bland dessa erbjudanden. Om kollektivavtal enbligt denatt
angivna modellen inte kommer till stånd, finns möjlighet erbjudaäven att
de anställda gruppförsäkringar för tilläggsförsäkringen.

Den anställdär på arbetsplats inte omfattas kollektivavtalsom en som av
har till försäkringrätt arbetsgivaren skyldigär betala hälftenatten som av
och den enskilde tecknar till de lagengränser be-som upp som anger
träffande 80% kompensation och ersättningsperioder. anställdHartre en
valt frånavstå sådan avtalsförsäkring bör han eller intehon haatt rätten

ångra sig och utnyttja sin förränrätt inför kalenderår. Före-att ett nytt
kan också själv teckna försäkring till lagens ramvillkor.tagare en upp

Denna till individuellrätt lösning tillkommer inte den omfattas ettsom av
kollektivavtal på området. För sådan anställd valfrihetenär enda heltatten

frånavstå tilläggsförsäkring. Detta möjlighetär måste finnas, bl.a.en som
det skälet det med till tilläggsförsäkring följerrätten skyldighetattav en
betala individavgift. kanDet nämligen inte hävdas det möjligtatt äratt att

ålägga enskild sådan förpliktelse kollektivavtal. Det ocksåären en genom
rimligt låta den bedömer sig inte ha behov tilläggsförsäkringatt som av en

frånavstå denna. Individens frihet består alltså i kollektivavtalatt näratt -
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för tilläggsförsäkring gäller på den arbetsplats han eller hon f.n. anställdär
vid försäkringen eller avstå.ta att-

Konstruktionen med kollektivavtal innebär i visst avseendeett ett avsteg
från den definition kollektivavtalet 23i § 1976:580lagav som anges om
medbestämmande i arbetslivet MBL. Normalt kan nämligen arbets-en

omfattas kollektivavtal, inte begäratagare, få stå utanför avtalet.attsom av
Med mitt förslag krävs emellertid, sådantangetts att ett avstegsom ovan,
får Avtaletgöras. måste i detta avseende bygga frivillighetpå från den
enskildes sida. Att formen kollektivavtal ändå har valts, beror på att
fördelarna med denna form kan nyttjas i övrigt. Detta betyder kollekti-att
vavtalsrätten i vedertagen mening bli gällande i alla delar, vadutomavses
gäller den enskildes rätt från försäkringen.avstå Alltså får kollektivavta-att
let speciell innebörd i arbetslöshetsförsäkringens mening.en

Med den angivna konstruktionen syftetär de allra flesta försäkrade bliratt
täckta både grund- och tilläggsförsäkring med de variationer i tilläggs-av
försäkringen behoven.motsom svarar

9.4.2 Reglering tilläggsförsäkringenav

Lagen för tilläggsförsäkringens utformning och hur denanger ramarna
samspelar med grundförsäkringen. Lagregleringen tvingandeär på sätt som

i lagen. Detta uttrycks så tilläggsförsäkring avviker frånattanges en som
vissa angivna bestämmelser inte får finansieras på sätt lagensom anger
med bl.a. bidrag från Arbetsmarknadsfonden. Om avtalarparterna om en
tilläggsförsäkring utanför de tillåtna kommer bidrag inte kunnaattramarna,
lämnas till försäkringsgivaren för tilläggsförsäkringen. Vissa andra delar

lagregleringen dispositivautgörs regler, vilket innebärav attav parterna
i dessa avseenden kan avtala gå miste bidrag.annat utan attom om

De tvingande lagreglerna är arbetsgivaren alltid måste betala bidragatt ett
till den anställdes individavgift med minst hälften kostnaden. Arbets-av

skall individavgifttagaren alltid själv betala minst 0,3% avgifts-som av
underlaget nettoinkomsten tjänst. Att dessa regler tvingandeär betyderav

inte kan avtalaatt parterna arbetsgivaren betalar bidrag medatt ettom
lägre andel hälftenän individavgiften eller arbetstagaren betalar lägreattav
avgift 0,3%.än Det skall inte heller möjligt avtala bort lagensattvara
regel arbetstagaren fritt kanatt avstå från tilläggsförsäkringen.om
Avståendet skall dock ske endast under skälig betänketid från det avtaleten
har tillkännagetts.
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Vidare skall från följande inte delregler kunna för dengörasavsteg av
tilläggsförsäkringen för vilken bidrag tilläggsför-Ersättning frånutgår.
säkringen skall kunna lämnas först försäkrade har omfattatsdå den av
avtalet och betalat individavgifterna under tolv månader. Ersättningen skall
inte kunna för dagar för vilka grundförsäkring inte lämnas. Denutges
sammanlagda ersättningen från tilläggsförsäkring får integrund- och

80% 16.500överstiga inkomsten till inkomst krsumman av av upp en av
20% 21 .500månad och inkomst däröver till Omkr månad.per av upp per

tilläggsförsäkringen innebär kompensationsgrad 80%,högre skallän
grundförsäkringen minskas i Om imotsvarande grad. avtalen något

förmånligare föravseende den försäkrade, exempelvisär så störreatt
inkomstandelar intervallet 16.500 21.500 80%i kr kr till försäkrasupp-

inkomstandelar 21.500 fritteller kr försäkras, detäven över står parterna
så till bidrag för dessa delar föreligger.göra rättatt utan attmen

Det förutsätts arbetsmarknaden kollektivavtalpåatt parterna genom
angivits.bestämmer det innehållet i tilläggsförsäkringen,närmare som ovan

innebärDetta avtal gäller det inte strider de lagregleratt mot somom
tillhör tvingande vilka uttryckligen tvingande, ellerde reglerna, anges vara

paragrafensfrån uttryckligen kan enligtdå reglerna görasavsteg egen
avfattning.

för vilka inteUtanför regleringen faller sådana försäkringar bidrag söks
och ersättning grundförsäkringen i anspråk. Det ärtasutan attsom ger
således möjligt utanför reglering konstruera enskilda arbets-lagensatt
löshetsförsäkringar, för inkomstgrupper taket i försäkringen.övert.ex.

förmåner9.5 Samordning och inkomstermed andra

9.5.1 Sjukdomsfall under arbetslöshet

förslagMitt

Om den försäkrade blir sjuk arbetslöshetstiden, skall vid kortaunder
arbetslöshets-sjukdomsfall, högst 14 kalenderdagar, ersättning frånlämnas

försäkringen, inte från sjukförsäkringen. Ersättningen skall lämnas på
sjukdomsfallet inte hadeoch med belopp ägtsättsamma samma som om

första sju sjukdomsfallet skall styrkas denDe dagarnarum. av genom
styrkasförsäkrades försäkran, de därpå följande sjukdagarna skallegen

läkarintyg.genom

frånDe första sju skall alltid i ersättningsperiodendagarna räknas
fårarbetslöshetsförsäkringen. De därpå följande sju dagarna i sjukperioden
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vid ersättningsperiodens slut läggas till denna, den försäkradeom annars
skulle bli utförsäkrad.

Under sjukdomstiden lämnas dagpenning från arbetslöshetsförsäkringen,
den försäkrade inte arbetsförtrots är eller tillatt står arbetsmarknadens

förfogande.

Gällande rätt

I gällande finnsrätt inte någon samordningregel för sjukpenning och
arbetslöshetsersättning den gäller vid retroaktivautom ersättningarsom
enligt 17 kap. 1 § lagen allmän försäkring 6och kap. 7 § lagenom om
arbetsskadeförsäkring.

Den blir sjuk under arbetslöshetstid har tillrätt sjukpenning beräknadsom
efter den sjukpenninggrundande inkomst SGI har fastställts för-som av
säkringskassan. SGI:n är beräknad efter den förväntade årsinkomsten upp
till sju och halvt basbelopp det arbete den försäkradeett hade föreav
arbetslösheten. SGI:n kan höjas under arbetslösheten med hänsyn till
löneutvecklingen inom den försäkrades yrkesområde. Förutsättningen för

få behålla SGI:n under arbetslös tidatt den försäkradeär står till arbets-att
marknadens förfogande anmäld arbetssökande vid denattgenom vara som
offentliga arbetsförmedlingen. Om den försäkrade inte avstår från att vara
arbetssökande på detta kansätt, SGI:n behållas och justeras efter lö-
neutvecklingen under obegränsad tid.

Om den försäkrade sjukanmäler sig och får sjukpenning under arbets-
löshetstiden, blir han eller hon alltså för tänkt inkomstförlust ellerersatt en
teoretiskt för förlusten dagpenningen frånsett arbetslöshetsförsäkringen.av
Ersättningsnivån kan denän gäller för arbetslöshetsför-vara en annan som
säkringen. Sjukdagarna bryter arbetslösheten och betraktas a-kassanav som
"hinderdagar", vilka inte räknas in i ersättningsperioden. Detta gör att
ersättningsperioden från arbetslöshetsförsäkringen skjuts framåt på grund

sjukdagarna och ersättningsdagama kan under längreav tas ut en samman-
lagd kalendertid än annars.

Motiv för förslaget

Om a-kassan får fortsätta hantera den försäkradesatt ersättning under
kortare sjukdomsfall, uppnås med sjuklöneperiod likställd situation.en en
Kassan får på sätt arbetsgivare besluta och administrerasamma som en om
ersättningen. Den försäkrade behöver inte vända sig till ytterligare ett

utöver a-kassan för få ersättning. Några rehabiliteringsinsatserorgan att
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sjukdomstillståndetsjukfall. Om däremotinte under kortabehövs normalt
denförsäkringskassanlämpligt överdetblir långvarigt, är tarattmer
kanrehabiliteringsåtgärdervidtar deersättningsärende ochförsäkrades som

ställning blir alltså densamma närFörsäkringskassansbehövas. ettsom
enligtsjuklönarbetsgivare harfrånsjukdomsfall över utgetttas somen

1991:1047 sjuklön.lagen om

mistesjukdomeninte grundarbetslöshet går påblir sjuk underDen avsom
haft. grunden detskulle ha I äreller honarbetsinkomst han annarssomom

naturligtdärförinkomstförlusten. Detorsakat ärarbetslösheten har attsom
detfortsätter uppbäraarbetslös tid,tillfälligt blir sjuk underden, attsom

ersättningsperiodensochredan harhan eller honarbetslöshetstöd attsom
periodläng-sjukdomsfallet. På så kansättförändra grundlängd inte på av

överblickas.idaglättareden också än

för denersättningsnivånfördelenordningen harföreslagnaDen att
arbetslöshets-ersättningsperioden frånunder helablir densammaförsäkrade

vadinte sjukförsäkrade änförutsättning den ärförsäkringen, under att mer
försäkrademotiv för denfinns inganormalt. Detkan sägas attvarasom

grundersättning bara pålägreskall få högre ellerarbetslöshetenunder av
nivåernalämpligti ställettillfälligt sjuk. Detblirhan eller hon attatt vore

harmonierade med varandra.

tid underdensjukdom förlängerkortvarigmotiveratinte hellerDet är att
underarbetslöshetsförsäkringen kan lämnasfrånersättningvilken en

sådant inomarbetslöshetsbegreppetVisserligenersättningsperiod. är
stå tillarbetsför ochskallförsäkradearbetslöshetsförsäkringen, denatt vara

Denersättning lämnas.tid dåunderförfogandearbetsmarknadens
princip. Ifrån dennainnebäraföreslagna regeln kommer avstegettatt

inteförsäkradesituationer då denidagdock redanpraktiken förekommer
fallet då denSåerbjudet arbete. ärtillträdaomedelbart behöver ett

ordnasordnad, kanintebarntillsynen ärbarn ochförsäkrade har små men
försäkradehindrar denerbjudet arbeteOmvarseltid.efter kortare attetten

enligthonfår han ellerunderfyra veckorsfå längst semester sommaren,
såsemesterperiod det knappastärUnder dennapraxis arbetet.vägra att ta

likaarbetearbetsförmedlingen och sökabesökaden försäkrade måsteatt
aktivt som annars.

administrationen ersätt-ocksåordningen underlättarföreslagnaDen av
försäkringskassansig tillinte vändaförsäkrade behöverningama. utanDen

sjukdomstillståndVid fortsattsjuktiden på kassakortet.antecknakan
Skullein till a-kassan.läkarintygfr.o.m. krävsåttonde dagen att ges

dendagpenning till"vanlig"komma in, får kassan lämnaläkarintyg inte
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försäkrade. Detta medför ersättningsperioden inte kan förlängas medatt
dessa sjukdagar.

Om den försäkrade blir sjuk i samband med arbetslösheten inträder, fåratt
för enkelhetens skull försäkringskassan hantera sjukdomsfallet och besluta

sjukpenning. Detta gäller efter det ansökan arbetslöshetser-även attom om
sättning gjorts ersättning inte beslutats, under tidännu dåt.ex.men
karensvillkoret uppfylls. Det skulle riskeras a-kassan i onödanattannars
skulle få villkoren för tillavgöra arbetslöshetsersättningrättom var
uppfyllda, den försäkrade får arbete under karenstiden.när Dettat.ex. nytt
innebär arbetslöshetsersättning kan lämnas först sjukdomsfalletnär äratt
avslutat försäkringskassan.hos

Företagare inomhar sjukförsäkringen möjlighet 3enligt kap. ll § lagenen
allmän försäkring välja karenstid 3 30eller dagar. Dettaattom en om

karensvillkor tillämpas då företagaren sjukpenningäven uppbär under
arbetslös tid. Med hänsyn till företagare inte har möjlighet fåatt att
inkomster från företaget under den arbetslösa tiden, jag dettaattanser
karensvillkor inte skall tillämpas i den mig föreslagna ordningen medav
dagpenning sjukdomstid.under

9.5.2 Avgångsvederlag

förslagMitt

Ersättning vid arbetslöshet i principbör inte högre kompensation förge
inkomstbortfallet 80%. Därför föreslår jagän regel begränsar deten som
ersättningsbelopp sammanlagt kan till blirutgå den arbetslös. Omsom som
arbetsgivaren lämnar avgångsvederlag skall följande samordningsregel
gälla. Om den sammanlagda ersättningen från grundförsäkringen,
tilläggsförsäkringen 80%och vederlaget tilluppgår den för-änmer av
säkrades inkomstförlust 80%skall vad överstiger samordnas medsom
grundförsäkringen till 100%, dvs. grundförsäkringen reduceras med hela
det överskjutande beloppet.

Vid beräkningen skall med belopp den försäkrade kan lyfta inomtas som
18tidsrymd 36månader före och månader efter arbetslöshetensen av

inträde.

Från denna minskning skall dock del belopp undantas, nämligenen

belopp normal genomsnittlig lön inklusivemotsvarar semeste-som-
rersättning jämte uppsägningslön under tid i 11 § lagensom avses
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1982:80 anställningslön enligteller den längre tid gällerom som
kollektivavtal,

månadslön utöver vad ochen som anges ovan-

belopp lämnas allmänt skadestånd.som som-

Förslaget medför uppsägningstid och den "extra" månaden betraktasatt
tid.arbetadsom

Ersättningstagare skall enligt lag ha plikt anmäla till a-kassanatten om
ändring sker förhållandena, kan leda till arbetslöshetsersätt-attav som
ningen minskas eller dras in.

Gällande rätt

gällande finns inteI några samordningsregler arbetslöshetsför-rätt mellan
säkringen och avgångsvederlagen. Praxis på området har utvecklats så att

lagstadgadeden uppsägningstiden betraktas arbetad tid, denvarundersom
försäkrade inte kan uppbära arbetslöshetsersättning. Efter utgången av

tid,denna kan den försäkrade siganmäla arbetslös, heluppbärasom
arbetslöshetsersättning och dessutom erhålla avgångsvederlag från arbets-
givaren. Om sigden arbetslöse anmäler arbetslös först efter det att
avgångsvederlaget kan beräknas slut, betraktas tiden för avgångsve-vara
derlaget arbetad tid, den längre uppsägningstiden. Denäven är änsom om
försäkrade kan alltså kvalificera sig till arbetslöshetsersättning hjälpmed

hela avgångsperioden. fallPå så sätt kan avgångsvederlag utgå, i vissaav
flera därefterår, och kan oreducerad arbetslöshetsersättning utgå under en
hel ersåttningsperiod.

1991 utvidgadesFr.o.m. år skyldigheten socialavgiftererlägga tillatt att
avgångsvederlagen, vilkaäven således skattemässigt betraktasavse som

lön. Praxis vad gäller arbetslöshetsförsäkringen dock densammaär som
tidigare.

Motiv för förslaget

olikaFrån håll har påtalats olägenheterna med nuvarande ordning. Frågan
har debatterats i massmedia och AMS har överlämnat skrivelse meden
redogörelse för problemen till regeringen. Regeringen därefterhar lagt
fram förslag till lagändring i 22kompletteringspropositionen 1993den april

1992/93:l50,prop. bil. 62 Detta förslag kommenteras nedan.s.
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Min uppfattning kontant ersättning vid arbetslöshet, i vilkenär att oavsett
form ersättningen lämnas, inte bör överstiga tidigare lön. Tvärtom bör
kontantstöd understiga tidigare lön. Det ekonomiska utbytet aktivt arbeteav
bör bättre då kontantstödän lämnas under arbetslös tid. rimligEnvara
skillnad vad gäller det ekonomiska utbytet bör finnas mellan dessa
situationer. Detta upplevs naturligt och rättvist. Därför jag attsom menar

kompensationsnivå 80%överstiger tidigare inkomst inte skallen som av
kunna ersättning samtidigt frånlämnas den allmänna arbetslöshets-ges, om
försäkringen.

Även den samhällsekonomiska situationen för mittskäl förslag. Deger
årliga 30 40underskotten miljarder i arbetsmarknadsfonden innebärom -
påtagliga problem finansiera fortsatt arbetslöshetsstöd för detatt ett stora
flertalet arbetslösa. Därför det inte skäligt vissa individerär avtalatt genom
eller på kansätt säkra högre kompensationsnivå, då stödet tillannat en

delen finansierasstörsta med allmänna medel. finansieringsproblemDessa
har påverkat ersättningsnivån föreslås 80%högst tidigareatt vara av
inkomst. Jag också rimlig skillnad stärker arbetslinjen.attmenar en

Med nuvarande ordning möjligt fördet arbetsgivare vid uppsägningär att
överkompensera vissa arbetstagare för inkomstbortfallet. Det kan sigröra

överenskommelse mellan den enskilde arbetsgivaren ochom en gemensam
arbetstagaren uppsägningen. Parterna kan räkna med arbetslöshetser-att
sättning lämnas ytterligare kompensation, inte arbete erhållsnyttsom om

avgångsvederlaget slut. vissa fallnär I kan arbetstagaren bli mycket välär
tillgodosedd riskerar samtidigt i långtidsarbetslöshet.hamna Denattmen
första tiden med avgångsvederlag behöver han eller hon nämligen inte vara
aktivt arbetssökande. Först arbetslöshetsersättning söks, krävsnär att
vederbörande aktivt arbetssökande den offentliga arbetsförmed-är genom
lingen. kan emellertidDå lång tid ha gått, vilket normalt försvårarsett om-
ställningen till arbete.nytt

Syftet med mitt förslag förhindra Överkompensation vid arbetslöshet,är att
då arbetslöshetsersättning lämnas, samtidigt tillåta någotatt attmen mer
lämnas i ersättning till den förhandlat fram avgångsersättning frånsom en
arbetsgivaren, intesådant avtal hade funnits. Syftetän ocksåär attom
förmå den arbetslöse inom rimlig tid sig tillställa arbetsmarknadensatt en
förfogande, i inteså återgång arbete försvåras. Därför förordar jagatt en
samordning ersättningarna efter rimlig tid under vilken avgångs-av en

fårvederlaget lämnas tid skall jämställasDenna också medograverat.
arbetad tid i försäkringens mening. Rimlig tid jag den lagstad-anser vara
gade uppsägningstiden jämte ytterligareden tid följer kollektivavtalsom av

därutöver månad. Genom denna ordning lämnas till densamt utrymmeen
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försäkrade ytterligare fyra innan arbetslöshetsersätt-avvakta månader,att
ning eftersom arbetsvillkoret uppfylls undersöks, arbete åttagenom
månader tolv.av

samordningenFrån undantas helt och hållet vederlag s.k.som ges som
skadestånd. kompensation förallmänt Detta ekono-änannatges som en

förlust,misk ersättning för psykiskt lidande.t.ex. som

olikaAvgångsvederlag kan lämnas på engångsbelopp ellersätt, som
periodiserat. tidVid bedömning den vederlaget skall skallav som avse,
beaktas den genomsnittliga försäkrade före in-lön den hade arbetlösheten,
klusive semesterersättning skall därefteroch eventuell bonuslön. Vederlaget
periodiserats, tidigareså det månads- eller veckolön.att motsvarar

Förslaget i kompletteringspropositionen innebär avgångsvederlag utöveratt
uppsägningslönlagstadgad skall betraktas fullt lön för arbete. Denut som

tid för vilken tidvederlaget beräknas utgå, skall arbetad underanses som
vilken arbetslöshetsersättning inte Efter tidkan lämnas. utgången dennaav
kan arbetslöshetsersättning lämnas Förslaget innebärograverat. att en
försäkrad uppbär avgångsvederlag under lång tid, länge kommer attsom
kunna från aktivt Enligt meningavstå arbetssökande. min dennaäratt vara
ordning betänklig den synpunkten arbetslöshetsförsäkringen skallattur
främja arbets- aktivitetslinjen. Därför regeringens förslagoch behöver
kompletteras enligt mitt förslag ovan.

9.5.3 Andra ersättningar

Vid frånavgång arbete kan andra ersättningar avgångsvederlag iänett
mening sigarbetsgivaren. Det kan exempelvissnäv rörages av om

Ävenpension. ersättningar via trygghetsfonder olika slag fårav ses som
Ävenersättningar lämnas arbetsgivaren. dessa former ersätt-som av av

ningar bör samordnas med arbetslöshetsförsäkringen.

Mitt förslag

Ersättningar från arbetsgivaren slag avgångsvederlag skallänannatav
samordnas med arbetslöshetsförsäkringen på sätt avgångs-samma som
vederlagen.

förslagetMotiv för

Genom formersamordna alla ersättningar kan härledas tillatt av som
arbetsgivaren och kompensation utöver lön uppsägningslönär ochsom en
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för inkomstbortfall vid anställningens upphörande, kan det i viss mån
undvikas arbetsgivare och arbetstagare kommer överens försökaatt attom
kringgå samordningsbestämmelsen för avgångsvederlag göraattgenom en

konstruktion vederlaget. Det skall inte möjligt konstrueraannan attav var
vederlaget pension och därmed undgå samordning. Det bör isom en
sammanhanget förnämnas det ålderspension finns särskild samord-att en
ningsregel.

Med den föreslagna tidsregeln under vilka alla ersättningar ärsom
tillgängliga för lyftning skall samordnas, kommer visserligen inte kunnaatt
hindras träffasavtal vederlag i form pension elleratt om senare av annan
ersättning. Alla ersättningar i anslutning till anställningensutgessom
upphörande kommer dock omfattas, och det vilken beteckningatt oavsett
de får arbetsgivaren eller parterna.av

Eftersom den försäkrade kommer skyldig anmäla till a-kassanatt attvara
förhållandena ändras så, ersättningen kan komma minskas ellerattom att

dras in, blir det också möjligt i efterhand återkräva belopp lämnatsatt som
felaktigt. För alla former ersättningar vid sidan ersättning frånav av
arbetsöshetsförsäkringen gällerdock samordning inte sker för beloppatt

varit tillgängliga tidsrymdunder 18 månader före 36ochsom en av
månader efter arbetslöshetens inträde.

9.5.4 Löpande inkomster bisysslorav

Mitt förslag

Bisyssla den försäkrade varaktigt haft vid sidan heltidsarbete föresom av
arbetslösheten skall betraktas bisyssla underäven arbetslösheten, undersom
förutsättning bisysslan inte utvidgas. Om inkomsterna frånatt bisysslan
överstigit i genomsnitt 5.000 kr i månaden, skall belopp 5.000över kr
dock samordnas med ersättning arbetslöshetsförsäkringen.

Gällande rätt

Den föreslagna regeln gäller idag vad samordning in-utom avser av
komsterna från bisysslan med arbetslöshetsersättningen.

Diskussion och för förslagetmotiv

En bisyssla kan bestå anställning eller företag vid sidanett egetav "en av
huvudsysselsättning. Aven huvudsysselsättningen kan anställningen vara

eller företag. Från bisyssla skall skiljas hobbyverksamhet intesom ger
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skogsbruk,jord-inkomster. Bisysslorna kan ellernämnvärda utgöras av
fackliga uppdrag,musiker, politiska ellerverksamhet konstnär ellersom

inkomst förtid ellerför arbetadstyrelseuppdrag Någon gränsm.m.
visstillämpningen förutsättsinte enligt ibisysslan finns gällande rätt, men

huvudsysselsättningen. harförhållande till Denbegränsning i som en
erbjudetvid sidannämligen kunna utföra dennabisyssla måste ettav

heltidsarbete.

bisysslanbisyssla, måstesysselsättning skall kunna betraktasFör att somen
inträffad förväntad arbets-påbörjats orsaker redan ellerha andra än enav

arbetslöshet,mildra effekternaOm bisysslan påbörjats förlöshet. att av en
deltidsarbetebisysslan i betraktas hel- eller närkommer stället att som

försäkring.i dagensarbetslöshetsersättning råder redansöks. Detta synsätt

samordning med arbets-bisysslan inte medförinkomsterna frånAtt
förvissa innebära ersättninglöshetsersättningen kan i fall utgesatt en

uppbäraförsäkrade fortsätterheltid medan deninkomstförlust på att
Om arbetsförhållandenaför bisysslan.heltidslönersättning motsvarande en

ersättnings-pågå under helaförhållandei bisysslan, kan dettainte ändras
bisysslaellerutvidgas under arbetslöshetenperioden. Om bisyssla enomen

arbeteemellertid till fullodenarbetslösheten, betraktaspåbörjas under som
inkomsternaarbetslöshetsersättningen, storlekenoch inskränker oavsett av

bisysslanarbetade tiden inomsker denfrån bisysslan. Detta attgenom
ersättningsdagarantaletutbetalningsperioden och orsakarunderläggs attut

hjälp den regeringen fastställdaBeräkningen sker medblir färre. om-av av
räkningstabellen.

införa försäkrademöjligheterna regler den rättJag har övervägt att som ger
tillarbetslöshetsersättningenvid sidanarbetsinkomsterha ettatt uppav

ellerföre arbetslösheteninkomsterna har funnitsvisst belopp, oavsett om
för-rimligt dentillkommit därunder. Det skulle kunna uppfattas attsom

vid sidanviss mindre inkomstunder alla förhållanden får hasäkrade aven
initiativ-försäkradesarbetslöshetsersättning. skulle denPå såhel sätt

under arbetslösheten.hitta andra sysselsättningarförmåga uppmuntrasatt
tillbidraskulle verksamhet kunnade arbetslösa sådanFör många attav

kunde utvecklas.passivitet förhindras, arbeteinte endast även att nyttutan

meddefiniera arbetslöshetenEmellertid skulle svårigheterna bli ettstora att
skulle blibisyssla och arbeteGränsen mellan accepteradsådant system.

från tid tillinkomst kan varieraoklar. Både arbetsinsats och annan.
i arbetstid räknat. Detstorlek inte alltid insatsenInkomsternas motsvarar

frånförsäkrade bisysslanskulle för den bedöma övergårsvårt att omvara
arbetslöshetsersättning.tillbisyssla till inskränkerarbete rättenatt somvara

322



SOU 1993:52 Förslag till arbetslöshetsförsäkringen ny

Kraven bådepå de försäkrade och de rättstillämpande skulle enligtorganen
min mening bli alltför stora.

Jag har alltså vid behålla den reglering finnsstannat idagatt medsom
tillägget begränsa inkomsten från bisysslan.att Om denna gräns överskrids,
skall överskjutande belopp medföra minskning dagpenningen frånav
grundförsäkringen. På så hindrassätt de försäkrade har mycketatt som

inkomster från bisysslor undgårstora samorning helt och hållet medan de
skaffar inkomster under arbetlösheten får finna sig i hela inkomstensom att

samordnas. För förenkla bedömningen bisysslansatt storlek i detav
enskilda fallet, skall inkomsterna före arbetslösehten ligga till grund för
samordningen. Om inkomsterna minskar eller upphör under arbetslösheten,
får den försäkrade visa detta för undgå samordning. Anmälningspliktatt
skall föreligga för falldet inkomsterna ökar.att

9.6 Deltidsarbetslöshet

Ersättning från arbetslöshetsförsäkringen kan inteutgå bara då den
försäkrade är helt arbetslös också vid deltidsarbetslöshet. Situationenutan
kan den den försäkrade har arbetat heltid eller deltid,att blir arbetslösvara
och därefter erbjuds och arbete på deltid med kortaretar arbetstidett än
tidigare. Om den uppkomna mellanskillnaden i arbetstid tilluppgår vissen
volym vecka, får den försäkrade ersättning med antal ersättnings-per ett
dagar framräknade med hjälp regeringen fastställd omräknings-av en av
tabell. förutsättningEn för ersättning försäkradeär den fortsätteratt ståatt
till arbetsmarknadens förfogande och aktivt söker heltidsarbete.

Den normalt arbetat deltid och blir arbetslös, betraktas intesom som
deltidsarbetslös i försäkringens mening. Dagpenning i detta fall lämnas för
samtliga arbetslösa dagar med dagpenningbelopp grundatett på detmen
tidigare deltidsarbetet. Detta innebär i regel den försäkrade får lägreatt
ersättning än han eller hon har haft heltidsarbete före arbetslösheten.om
Denna kategori ingår således inte i kretsen här diskuteras. Kretsensom
består enbart de vill ha utökad arbetstid och tidigareav personer som som
också har arbetat än vad de undergör ersättningstiden.mer

Deltidsarbetslöshet är vanligt förekommande speciellt inom vissa yrkes-
eller branscher, exempelvis hotell- och restaurangverksamhet,grupper

handel, sjukvård, barnomsorg m.m.

Deltidsarbetslösheten har varit och är problem för de försäkrade. Dessaett
har riskerat arbetslöshetssituationen bliratt särskiltpermanent, som
arbetslöshetsersättning kan komma utgå under läng tid utfyllnadatt som
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mellan deltidslönen det fulla arbetsutbudet. Därför har försök gjortsoch att
påverkabegränsningar i ersåttningsrätten för deltidsarbetslösamed hjälp av

anställdastjänsterna inrättas dearbetsmarknaden, så på så sätt attatt
150-Fram 1993arbetstid uppfyllas. till maj har den.s.k.önskemål kanom

deltids-vilken innebar antalet ersättningsdagar fördagarsregeln gällt, att
150 ersättningsperiod. Regelnarbetslösa begränsade till dagar under envar

1993kritiserades riksdagen beslöt i aprili den allmänna debatten och att
ingen begränsningregeln skulle upphävas. Numera gäller alltså av

ersättningsrätten för de deltidsarbetslösa.

förslagMitt

uppbär ersättning från arbets-försäkrad deltidsarbetslös ochFör ärsom
följandelöshetsförsäkringen skall ersättningsrätten begränsas på sätt.

Ersättning ersättningsperiod får från tilläggsförsäkringen lämnasunder en
frånDärefter får ersättning lämnas enbartunder högst kalenderår.ett

Om försäkradeperioden. dengrundförsäkringen, dagar återstårom av
förarbetslöshetsersättningdeltidsarbetet och börjar uppbärafrivilligt lämnar

till skulle haersättning begränsas vadheltidsarbetslöshet, skall denna som
grunddagpenningen och lönen deltidsarbetet tillsammans.frånutgått av

Omersättningsperioden.begränsning skall gälla under återstodenDenna av
frånfinns möjlighet erhålla ersättningersättningsperiod erhålls, .åter attny

tilläggsförsäkringen.

ersättning vidskall idag under den tid lämnasLänsarbetsnämnden som
fackligaarbetsgivaredeltidsarbete, i samarbete med den enskilde, och

sammanlagdorganisationer, aktivt för ersättningstagaren fårverka att en
intearbetstid arbetsutbudet. Om detta kan åstadkommas,motsom svarar
arbetsmarknadspolitisklämpligskall ersättningstagaren i stället erbjudas en

åtgärd.

vilja heltidsarbete regelbundetDeltidsarbetslösas böratt ta ett testas genom
skyldiga i arbetsmarknadspolitisk åtgärd påde skall deltaatt attvara en

ideltid lämplig erbjudas, eller jobbsökaraktiviteter.sådan kanom en

Gällande rätt

1993 150-dagarsregeln, vilketSedan 1 maj inte den s.k.den gäller längre
innebär deltidsarbetslöshet förarbetslöshetsersättning vid lämnasatt samma
antal dagar vid heltidsarbetslöshet.som
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Tidigare rättsordning

ersättningsrätten förhistoria harRedan från början försäkringensav
jämfört ersättningsrätten för heltids-deltidsarbetslösa varit begränsad med

ersättningsbe-arhetslösa. Om deltidsarbetslöshet huvud..över taget var
ersättningenbegränsning i tidrättigande, funnits regelhar ändå aven om

SO-dagarsregeln sådanjämfört heltidsarbetslöshet. Den s.k.med var. en
1974, ändradedåtidsbegränsningsregel. Regeln fanns i lag sedan år man

försäkringsär till visstförsäkringen baseradfrån på att ettatt avsevara
300 heltids-då till förantal försäkringsdagar. Antalet dagar bestämdes

50 förlängas50 dagarna kundearbetslösa till för deltidsarbetslösa. Deoch
enskilt fall.efter särskild prövning i varje

50-dagarsregeln krångligBåde AMS och a-kassorna ansåg attatt var
funktion. därför borttillämpa inte riktigt fyllde sin Denoch den togsatt

utfärda1984. AMS möjlighet be-den 1 juli Regeringen och attgavs
intemöjlighet utnyttjadesi fortsättningen. Dennagränsningsregler även

infördeför deltidsarbetslöshetenunder ökade kostnaderår. På grundtre av
1987.150-dagarsregeln den l juliinitiativ den s.k.regeringen på eget

arbetslöshetsförsäkring KASinförd i förordningarnaRegeln fanns resp.om
och hade följande lydelse:

"Ersättning deltidsarbetevid

19 utför deltidsarbete under veckor§ Till försäkrad regelbundeten som
får ersättning under högstdå den försäkrade i övrigt arbetslös lämnasär

150 dagar.

i samarbete medLänsarbetsnämnden skall under den tid ersättning lämnas,
den fackliga organisationer, aktivt verka förenskilde, arbetsgivare och att
den får sammanlagd arbetstid dennesförsäkrade motsvararen som

försäkrade möjligt iönskemål. detta inte åstadkommas, skall denKan om
stället lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd.erbjudas en

20 § särskild prövning till ersättning skall sjätteEn görasrätten varav
finns erforderligt underlagmånad. Länsarbetsnämnden skall till detattse

för prövning. ersättning får medges endastarbetslöshetskassans Fortsatt om
den försäkrade

55har fyllt år, eller
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2. har fått inte tillträttännu arbete med arbetstidettmen motsva-en som
dennes önskemål, ellerrar

inte har kunnat erbjudas, hemortenpå eller någon sigort,annan vare
arbete med arbetstidett dennes önskemål eller lämpligmotsvararen som en

arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

21 § Till försäkrad under sammanhängande tid minst femen som en av
månader har haft arbete med arbetstidett dennesmotsvararen som
önskemål eller deltagit i arbetsmarknadsutbildning får ersättning vid
deltidsarbete medges för ersättningsperiod 150högst dagar.en ny om

22 § AMS får, det finns särskilda skäl, föreskriva begränsningar iom
ersättningsrätten utöver vad följer 19--21 §§. Förordningsom av
1991:l424."

Varken AMS eller kassorna ansåg det fanns skäl för införandetatt av
regeln. Inte heller idag har åsikten regeln fyller det tänkta syftetatt attman
förmå arbetsgivarna de arbetstagare så önskar heltidsanställning,att ge som
alternativt tillämpa permitteringslöneanordningen vid nedgång i verksam-
heten eller säga arbetstagarna helt.att upp

Regeringens motiv för 150-dagarsregelninföra deltidsarbets-att attvar
lösheten hade ökat i omfattning. Det fanns därmed anledning misstänkaatt

försäkringen medvetet utnyttjades för klaraatt minskat arbetskrafts-att ett
behov under konjunkturnedgång eller i fall då de deltidsarbetande självaen
egentligen inte hade intresse arbeta i större utsträckning prop.attav
1986/871100 bil. 12.

Motiv för förslaget

Antalet undersysselsatta, dvs. de mindrearbetade de skulle vilja,änsom
1992år enligt 300.000.AKU Deltidsarbetslösa enligt AMS definitionvar

år 77.727. Kostnaderna för deltidsarbetslösasde ersättningvar samma
kommer med borttagandet 150-dagarsregeln öka. Risk för utnyttjandeattav

deltidsersättning under mycket långa perioder kommer finnas.av attnu
Fortfarande finns alltså anledning söka finna för-sättatt ett att genom
säkringens regler påverka arbetsmarknaden i högre grad inrättaatt
heltidstjänster. Jag visserligenär medveten försäkringens regler baraattom
spelar mindre roll i sammanhanget. Med mitt förslag någoten om en
annorlunda och mildare begränsningsregel 150-dagarsregeln,än jaghar
försökt finna form för tillgodose detta syfte samtidigt olägen-atten som
heterna blir mindre för de försäkrade jämfört med 150-dagarsregel.en
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150-dagarsregelnskritiseradesarbetslöshetstaldagens med högaI läge
i riksdags-ochallmänna debattenframfördes i denfunktion. Kritiken

150deförsäkrade,främst den närKritiken inriktades påmotioner. att
sininför antingenställdes valet sägasig sitt slut,dagarna närmade att upp

fortsätta sittkassaersättning ellerhelleva pådeltidsanställning och
sig inte kunnaansågkassaersättning. Mångamista sindeltidsarbete och

utfyllnadsersättning.inteförsäkringen någonhalvtidslönleva på gavomen
heltids-i fall valdede försäkrade mångaDärför blev följden attatt vara

hade inte någondeltidsarbetslösa. Arbetstagarenframförarbetslösa att vara
beredskapsarbete ellererhållautförsäkringsgaranti, ingendvs. hade rätt att

sittersättningsperioden närmade sig slut. Denarbetsmarknadsutbildning då
jämfört med vadorättvisadeltidsarbetslöse upplevde ofta reglerna som

heltidsarbetslös.gällde för en

försäkrade inte drabbadsituation deni blevVid uppsägning denna aven
andrabetraktades medDeltidsarbetettill ersättning.avstängning från rätt

arbetsutbud pånormalarbetstid ochfanns0rd olämpligt det ettom ensom
heltid.

pådrivandeinte någon150-dagarsregeln förkritiserades också att vara
utsträckning. Iiheltidsarbetenfaktor arbetsgivarna ordna störrepå att

arbetstid,krävde utökadarbetstagarnastället arbetsgivarna,kunde om
anställaoch dåslutade begäranarbetstagaren påavvakta att annanenegen

den anställdearbetsgivarna låtaAlternativt kundedeltidsarbetet.påperson
ocharbetsvillkor uppfylldesheltid tid sågå på att ett nytt nyenupp en

efterföljande150 underkunde ershållasersättningsperiod dagar enav
relativtEnsåledes inte uppnåtts.deltidsarbetslöshet. Syftet med regeln hade

arbetsgivare sadelågkonjunkturenföreteelse den rådandeunder attvarny
deltid med tankepåheltidsanställda och återanställde peronersammaupp

utfyllnadsersättning.försäkringen skallatt ge

speciella problemdeltidsarbetslösasinriktades på deKritiken också att
deltidsarbetslösadekvinnor Merpartendrabbade än män. varavmer

kvinnor.

150-dagarsregeln upphävas.skulle1993 riksdagenbeslutadeI attmars
förordningarna, vilket innebardärefter regeln iupphävdeRegeringen att

ersättningsdagar fråntill antalhardeltidsarbetslösa rätt sammanumera
heltidsarbetslösa.från KASförsäkringen stöddagar somresp.

deltids- heltidsarbetslösa harorättvisan mellan ochupplevdaDen beskrivna
särskildaflera deFortfarande dockundanröjts. kvarstårsåledes av

kan denarbetstagarendeltidsarbetslösheten. Förproblemen med samman-
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lagda ersättningen lön och fyllnadsmarkering upplevas godav som en
kompensation. effektEn deltidsmarkera nämligenär denatt attav
sammanlagda inkomsten lön a-kassa är vid heltidsarbetslöshetstörre än+
endast a-kassa. I vissa fall blir kompensationen i praktiken nära nog
100% hänsyn till skatteeffekten. Detta beror på den förhållandevistasom,
höga kompensationsgraden i försäkringen, 90% tidigare lön. Fr.o.m.av

5den juli 1993 kommer kompensationsgraden till 80%, vilketsänkasatt
minskar denna effekt något.

Vid situation på arbetsmarknaden med hög arbetslöshet kan deten vara
svårt arbetsutbudetpröva hos den deltidsarbetslöse. Om arbetstagarenatt
då han sinunder arbetslösa tid deltidsarbeteaccepterar att ta ett men
hävdar han har fortsatt heltidsutbud, kan intearbetslöshetsersättningatt ett

Omvägras. konkret arbetserbjudande på heltid kan och arbets-ett ges
avvisar detta kan han under period bli avstängd från tilltagaren rätten

ersättning. I övrigt finns inte någon möjlighet arbetsviljan.prövaatt

I sammanhanget skall den tid vilkenunder deltidsarbetslösnoteras att en
får uppbära arbetslöshetsersättning under ersättningsperiod blikanen
mycket lång räknar kalendermånader. Tiden deltids-beror påom man
arbetets omfattning. 150-dagarsregelnDå gällande kunde halvtids-var en
arbetande få ersättning under 14 28,månader, under dvs. tvåöverca nu ca
år. En får ersättning dag ersättningvecka kan få underperson som en per

70 månader, dvs. år. Detta beror tid alltidnästan på arbetslösattca sex
räknas till antal dagpenningbelopp vecka och att uttagom per av en
ersättningsperiod inte begränsad till viss kalendertidär till antalutan etten
dagpenningbelopp.

Försäkringens bestämmelser bör sådana förhållandena förattvara
deltidsarbetslösa blir likvärdiga med förhållandena för heltidsarbetslösa.
Reglerna bör utformas så detta syfte uppnås inbjuderatt utan att systemet
till icke nyttjande försäkringen från arbetsgivare och arbets-ett avsett av

Förhållandena skall också upplevas rättvisa heltids-tagare gemensamt. som
och deltidsarbetslösa emellan.

Jag finner inte skäl i nuläget lägga förslag införa 150-återatt ett att
dagarsregeln, eftersom den nyligen på grund effekterna för de deltids-av
arbetslösa tagitshar bort efter beslut i riksdagen. villDäremot jag peka på

riskerde för olägenheter regeln avsedd undanröja, fort-att attsom var
farande kvarstår. En del dessa kommer mitt förslagmed till försäkringav
möjligen lindras något. I övrigt krävs insatser utanförslag,att annatav
försäkringens för komma tillrätta med utbudet deltidsarbetenatt attram, av

för jämförtär med efterfrågan.stort
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9.3.4,avsnittarbetsvillkor,skärptnågotmitt förslagMed ett seom
heltids-haidagförsäkradesådanadel attkommer accepterassomaven

Därmedgrunden.ideltidsarbetandebetraktasutbud i stället att som
deltidsersättning.fåinte kunnakommer dessa att

arbetstidtill denberäknasskallnormalarbetstidenenligt lagIdag gäller att
försäkradesOm denarbetslösheten.föreförsäkradeför dennormalsom var

haft förenormalteller honarbetstid hanöverstiger denarbetsutbud
dockfårtiden. A-kassanöverskjutandeinte denmedräknasarbetslösheten,

En-arbetsutbudet.utvidgaskälförsäkrade hardenmedge undantag attom
denarbetstiddennormalarbetstid gällaföreskrifter skallligt AMS somsom

arbetadeflestinnehållerkalendermånaderdehaft underförsäkrade tre som
föredeltidsarbetat närmastmedlemmenOmramtiden.timmar under

eller studeratsjukpenninguppburitdettasamtidigt medocharbetslösheten
föregåendedetgrundas på närmastnormalarbetstidenhalvtid skallpå minst

varitarbetetdetförutsattramtiden,utanförliggerdetta attarbetet även om
medkalendermånaderminstpågåttomfattning ochstörre tre sammaav

veckoarbetstiden i dettagäller dånormalarbetstidSomveckoarbetstid.
ställetföreslås iframtidai detNormalarbetstidenarbete. systemet

dearbetstiden undergenomsnittligatill denberäknasdenfastställas så att
idvs.arbetsvillkoret,uppfyllaförhar arbetatförsäkrademånader den att

månader.normalfallet åtta

tillarbetskraftsinställainte skulleverklighetenideDet kan antas att som
deltids-förehellerintedeerbjöds,arbete ärheltid,förfogande på somom
beräknadettaheltid. Med sättarbetadekontinuerligt attarbetslösheten mera

heltidsarbeteperiodermycket kortade mednormalarbetstiden kommer av
arbetskraft. Dennaheltid sinutbud påhabetraktasinte kunna ettatt av

deltidsersättning fråntillförifråga rättalltså inteförsäkrade kommerkrets
försäkringen.

deltids-uppbärafortsättakommerförsäkrade,övriga attFör attsom
begränsningjagföreslårdeltidsarbetslöshet,grundersättning på avenav

fullinnebärersättningsnivån. Regeln attersättningsrätten rörsom
under loppettilläggsförsäkringen, kan lämnasgrund- ochdagpenning från

kan,Därefterinträde.arbetslöshetensfrånräknatkalenderår omettav
Därmed kommerlämnas.grundbeloppendastperioden,idagar återstår

rimligbedömastid kaneftersjunkakompensationsgraden att somsomen
intesituationen ändåOmarbetssituation kan lösas.försäkradesför denatt

ersättning,lämnad heltinteförsäkradedenblir kommer utanlöst, att vara
nedfår150-dagarsregeln,tillämpningenvid trappafallet menavsom var

anledninggiltig sägaväljerförsäkrade dåOmersätningsnivån. den att utan
ochgrund-ersättningen frånsammanlagdaanställning, kan densinupp
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tilläggsförsäkring inte bli högre än vad han eller hon skulle ha fått om
anställningen hade fortsatt.

Regeln skall tillämpas gång för varje ersättningsperiod. Om denen
försäkrade har kvalificerat sig för period, får tilläggsförsäkring alltsåen ny
lämnas på nytt.

Regeln bör i samband med reglerna för avstängning. Omses den deltids-
arbetslöse giltig anledningutan slutar sitt arbete i den nämndaovan
situationen, skall avstängning ske. Avstängningsreglerna skall enligt mitt
förslag bli strängare i vissa avseenden, vilket framgår 9.3.9.avsnittav
Detta innebär bl.a. avstängningsdagarnaatt avräknas på antalet ersättnings-
dagar. I dagens förskjuts periodensystem framåt i tiden. Skärpningen av
avstängningsreglerna motiveras det måsteatt mycket allvarligtav ses som

avvisa eller lämnaatt lämpligt arbete i dagensett arbets-ogynnsamma
marknadssituation. Den enskilde utsätter sig för mycket risk intestor atten
komma tillbaka i förvärvsarbete igen. En sådan självförvållad risk skall
bäras den enskilde och inte arbetslöshetsförsäkringen.av av

Syftet med dessa begränsningar ersättningsrätten i kombination medav
avstängningsmöjligheterna är få till stånd aktivatt planering denen av
försäkrades återgång till full arbetstid från arbetsförmedlingens sida.
Instrumentet för detta denär handlingsplan jag föreslår. Densom
försäkrade själv kommer också begära aktivitet frånatt arbetsförmedlingens
sida. Arbetsförmedlingen skall i andra hand, fullt arbete inte erhålls,om
med jämna mellanrum erbjuda deltidsarbetslösa arbetslivsutvecklig, jobb-
sökaraktiviteter, utbildning, på deltid företc. pröva vederbörandesatt
arbetsutbud. Om åtgärden avvisas den kantrots lämplig,att anses vara
skall avstängning från tillrätt ersättning ske.

9.7. Företagare och uppdragstagare i försäkringen

9.7.1 Målgruppens storlek och sammansättning

Företagare omfattas dagens arbetslöshetsförsäkring och KAS, principielltav
på sätt löntagare. Dock finns vissasamma särregler för företagare,som

avseende medlemsvillkort.ex. och villkor för arbetslös.att anses som

I tillämpningen gällande behandlas företagarnasystem iav väsentliganu
avseenden annorlunda än löntagare. Detta motiveras främst störreav
svårigheter med säkerhet fastställaatt företagaren faktisktatt arbetslös.är
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dispensmeddelavissaförtillsynsmyndighet rättAMS äger att gruppersom
för företagare.gällernormaltvillkorfrån vissa som

företagarkassor,särskildasig tillanslutamöjlighetFöretagare har att men
verksamhetsområde.sittinomlöntagarkassortillanslutnakan också vara

blivitdesedankvarståttanställda ochanslutits såsomdeDetta beror på att
företagare.

företagarkassor.1992 s.k.fyra31 december42 dena-kassornaAv de var
SmåföretagarnasPetroleumhandlarnas,Köpmännens,fyra kassorDessa var

iuppgickmedlemsantaletsammanlagdaDetfiskares kassor.Sverigesoch
andratillanslutna124.000. företagareAntalet1992 tilldecember ca

medlemOm ärokänt.löntagarkassor är attnormalakassor, dvs. anseen
löntagarkassahosmening framkommerförsäkringensiföretagare ensom

arbetslös.blivitharmedlemmeninte förrännormalt

regionalaiför medlemmarsärskilda reglerföreskrifter gällerEnligt AMS
organisatio-liknandegrävmaskinföreningar ochregionalaåkeriföreningar,

till Småföretagarnasanslutitskollektivttransportfordonsägare, somner av
företagaredessaersättningar innebärförsärskilda reglerna atta-kassa. De

vissa andraersättning,tillarbetslöshet rätttillfällig ägervidäven om
tillhörigayrkesfiskareförgällersärvillkorLiknandeuppfyllda.villkor är

anslutning.kollektivkrav pådockFiskares a-kassa,Sveriges utan

genomsnittligautgjorde detAKUarbetskraftsundersökningarEnligt SCBs
380.0001991underarbetskraftenisysselsatta företagareantalet ca

familjemedlemmardvs.medhjälpare,s.k.Härtill kommer sompersoner.
familjen,ägdai företagutsträckning arbetar utanmindrei ellerstörre av

uppgickDessameningen delägare.iföretagareegentligensjälvaatt vara
företagare1991. Sysselsatta14.500genomsnitt tillSCBenligt i personerca

jordbruk/skogsbruk/-återfanns inomantalmedhjälpare i störreinklusive
byggnadsverksamhet40.000,tillverkningsindustri85.000,fiske cacaca

13.000, samfárdsel73.000, hotell46.000, handel restaurang cacaca
60.000.övriga43.000uppdragsverksamhet29.000, samt cagruppenca

konstnärligsåsomverksamheterpå diversefördeladeDessa ärsenare
AKUenligthadeföretagarnaAvpersonlig serviceverksamhet, s.k. m.m.

anställda.tredjedel ävenca en

i arbets-företagarearbetslöshetsskyddet talarsamband medvi iNär om
arbetskraften.totaladenniosåledesdettakraften rör procent avca
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Uppdragstagare är mellangrupp ibland företagare, iblanden som anses som
anställda i arbetslöshetsförsäkringens mening. Avensom dessa behandlas

nedan.

9.7.2. Kritiken nuvarande reglermot och tillämpning

I gällande lagstiftning regleras när företagarenu skallen anses som
arbetslös. Enligt 4 § lagen arbetslöshetsförsäkring skall företagareom en

arbetslös, när han dels uppfyller de krav ställs föranses arbetstagare,som
dels uppfyller kravet "hans personliga verksamhetatt i rörelsen har upphört

än tillfälligt, inte AMSannat särskilda skäl föreskriver annat".om av

Kritiken från företagarna och deras organisationer har bl.a. inriktats mot
följande förhållanden i tillämpningen lagen:av

beviskraven/kontrollsyftena har drivits så långt ersättning bara kanatt-
utgå när rörelsen i praktiken helt lagts ned

kretsen omfattas de särskilda reglerna för egenföretagare ärsom av-
så vid tillämpningen ickeatt rättvisa effekter för make/maka, barn,ger
förälder, adoptant och adoptivbarn

företagarbegreppet skapar problem, eftersom i vissa fria yrken- en
gången kan uppträda löntagare, medan han ellerperson hon andraena som

gången uppträder företagaresom

dagens stränga tillämpning medför nackdelar för berörda att- genom
rörelsen i praktiken måste avvecklas, förutsättningarnatrots att att
återkomma på arbetsmarknaden för många företagare just ligger i att ta upp
rörelsen på efterfrågannär ökar;nytt, därmed bidrar reglerna till högre
arbetslöshet, för individen längre arbetslöshetsperioder och till kapitalför-
störing

olika företagare behandlas icke på sätt; således kangrupper samma-
åkare intygt.ex. från åkeriförening beviljas ersättning, medan andragenom

tillgång till intygsutfárdandeutan missgynnas,grupper vilket enligtorgan
kritikerna innebär försäkringen fungeraratt branschstöd till åkeri-som
näringen; likaså kan ersättning enligt kritikerna utgå till yrkesfiskare, utan

dessa egentligen tillatt står arbetsmarknadens förfogande med rimligtett
arbetsutbud; föräven fiskarna kritikerna tillämpningen bransch-ser ettsom
stöd
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månader för anställda24 istället för tolvmånadermedlemsvillkor på-
företagarna.orättvist gentemotanses

förskrivitbemyndigandetangivnaenligt i lagenAMS har det transport-att
tillfälligtersättning vidberättigade tillyrkesfiskarefordonsägare ärresp.

arbetslöshet.vid långvariginte baraverksamheten,uppehåll i

utbildats, kravetpraxis hargrundval denvidare, påAMS attsomavanger
ellerinnebär hansin rörelse i allmänhetlämnatföretagare skall ha attatt en

harörelsetillgångarochfast egendomhon skall ha t.ex.samtavyttrat
tillfälligt ellerinte sigfårför hyrd lokal. Det röralämnat rörelsen ettom

inregistrerat företagocksåI regel krävstidsbegränsat avbrott. ettatt
kassanemellertid undantag,krav kan görasavregistreras. Från detta om

i företaget.verksamhetbedrivsdet inte någonkan konstatera att

medför grundrörelsen, påpraktiken avvecklati haAnspråken på att av
miss-företagarevissaskilda karaktär,olika verksamheters typeratt av

driver sinhuvudsak endastikonsultjämfört med andra. En somgynnas
kanoch kompetensen,arbetsinsatsendengrundad påverksamhet egna

realisationfirma,t.ex. förlustegentliga effekterenkelt och utan avav
erhålladärmed kunnaställs ochuppfylla de kravtillgångar och dylikt som

iocksåHan/hon kanbrist arbete.vid tillfällig påersättning även enen
verksamheten påarbetsmarknadssituation lättbättre storanytt utanstarta

sinförför företagare,situationenAnnorlundainvesteringar. är somen
kom-datorer,till maskiner, verktyg,tillgångverksamhet behöver

dessa fallbetydande värde. I ärmunikationsutrustning, lager enm.m. av
betydandeförenad medfall sannoliktifullständig avveckling många

förutsättningar påsäkert oftaavveckling saknasförluster. Efter att nytten
En hårdmaskinutrustninginvesteringar ifinansieraklara att m.m.

karaktär. I dennaolika verksamhetensberoende påtillämpning slår således
anser idagförsäkringenförståeligt vissadetmening är att somav

"orättvis".otillfredsställande och

medlemmarolikafamiljeföretag i bemärkelsensmåföretagMånga är att av
i företaget. Omdelägarekanskei företaget, eller ärfamiljen arbetar t.o.m.

familjemedlem, harkan sysselsättainte längreföretagets verksamhet en
arbetslöshets-möjlighet erhållaundantagsfalli vissadenne idag endast att

Dessafamiljemedlemmar.vidare andradrivsersättning företagetnär un-av
uppgifter,särskildaföretaget, ellersituationer deldantag när en avavser

familjemedlemblir arbetslöshet hosföljden häravförändras ochtydligt en
ochdärför lantbrukare,fall gällaanhörig. kaneller Detta t.ex. manen

väljer avvecklaanledningde någonhustru sysselsatts, där att t.ex.men av
övrig verksamhet.bibehållamjölkproduktionen, men
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Bevisfrågan kan givetvis känslig, inte principielltär annorlundavara men
vid företagaresän delpension eller förtidspension.t.ex. Vill någon erhålla

ersättning, ärhan eller hon säkert också villig kontrollatt acceptera attav
arbete inte utförs på för försäkringsersättningen otillåtetett sätt.

9.7.3 Vem företagareär i arbetslöshetsförsäkringens mening

Vid gränsdragningen mellan skall företagare ochvem som anses som vem
skall anställd i arbetslöshetsförsäkringens mening kansom anses som

vägledning arbetstagarbegreppet hämtas från arbetsrätten, frånom
associationsrätten eller från skatterätten.

Arbetstagarbegreppet inomär socialförsäkringen väsentligt för bl.a.att
klarlägga är arbetsgivare och därmedatt skallvem som anse som som
erlägga arbetsgivaravgifter. Därför har RFV och RSV med stöd denav-
praxis utbildats förvaltningsdomstolarnas avgöranden undersom genom -
årens lopp kommit bidra till begreppet arbetstagare innebördatt att ge en
utifrån arbetsrättsliga grunder och för tolkning begreppensvara av
arbetstagare/uppdragstagare, också begreppet företagare. Defmi-men av
tionema har i detta sammanhang för förutomanvänts bestämmaatt-
avgifter också skilja mellan inkomst anställning och inkomst annatav av-
förvärvsarbete.

Arbetstagarbegreppet inom socialförsäkringen bygger således på arbets-
rättslig grund och följer, vad gäller avgifter, associationsrättsliga principer.
Företagets juridiska form har betydelse för någon är attom anse som
arbetstagare/uppdragstagare eller företagare. Företagare driver sinsom
verksamhet i de associationsformer självständigaär skattesubjekt, dvs.som
aktiebolag, ekonomisk förening och stiftelse betraktas därför arbets-som

i avgiftshänseende.tagare Arbetsrättsligt omfattas de dock i andra
avseenden inte regler arbetstagare. Vidare deär brukarav samma som som
räknas till närståendekretsen dvs. maka, barn, föräldrar och svärföräldrar
och samtidigt inte delägare iär enskild firma och handelsbolag,som att
betrakta arbetstagare i avgiftshänseende. Arbetsrättsligt i övrigt kansom
dock andra förhållanden gälla. För arbetslöshetsförsäkringens del har
arbetstagarbegreppet inom socialförsäkringen den nackdelen detatt
definierar rörelseidkare, bedriver sin verksamhet i formen som en som
innebär företaget är självständigtatt skattesubjekt, såsom anställd.ett
Denna definition inte lämpligär för tillämpas inom arbetslöshetsför-att
säkringen.

Inom skatterätten gäller primärt likartat arbetstagarbegrepp. I principett
skiljer mellan de redovisar sina inkomster inkomst tjänstman som som av
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näringsverksam-sina inkomster såsomredovisararbetstagare och de som
till demed hänsynkompletteras begreppetföretagare. Men härhet

inom skatterättenfåmansbolag. Vidareför s.k. görssärskilda reglerna
frånA-inkomsterB-inkomster. Medskillnad mellan s.k. A- och en

i "ej blott ringaskattskyldig varit verksamförvärvskälla attavses en
normaltanvisningar skallEnligt RSVsinom förvärvskällan.omfattning"

har betydelseSkillnaderna500 timmar ellerförstås årmed detta mer.per
förvärvskällor,i olikaunderskottför utjämning ochbl.a. över- menav
Inom skatterätteni förvärvskällan.företagarens arbeteåterspeglar också tas

inflytande verksamhetenochtill bl.a. ägarförhållanden översåledes hänsyn
fall uppgiftsmässigt ochför i vissaskattesubjekten,i de självständiga att
enligtskattskyldiga arbetsrättensärbehandla vissaskattemässigt mensom -

arbetstagare.inom skatterätten äregentligen också -

arbetslöshetsför-inomföretagarbegreppetEtt antal ärenden rörande
arbetslöshetsersättning har prövatstillsäkringen och företagares rätt av

FÖD. i deAMS rättspraxis beaktatsEnligt harFörsäkringsöverdomstolen
arbetslöshetsförsäkringen.AMS regelbok förframgårregler avsom

FÖD vikt lagts vid delsi tyder påGenomgången antal domar att storettav
situationen vaddels den faktiskadet skatterättsliga företagarbegreppet,

delägare/ägare.den sökandearbete i företag där äravser

FÖD 1983:18 påutvecklas domstolensavgörandetI det refererade syn
domare medföretagare. Enochmellan arbetstagareavgränsningen

genomgångmotivering uttömmanderedovisar i sinavvikande mening en
knutits tillvikti målproblemställningen. Uppenbarligen har många storav

anställninggrundtillgodoförts ATP-poäng påenskilde arbetslöseden avom
integäller företagare,anställning, detnärarbete änannat somresp. av

liknandem.fl. associationsformeri aktiebolagsformbedriver verksamhet av
karaktär.

anvisningar förAMS utarbetatarbetslöshetsförsäkringens del har ocksåFör
i "försäkringensutgångspunktföretagare medbestämma äratt somvem

gjorts beträffande före-förarbetenuttalanden isyfte och de somm.m.
specifikt förföretagarbegreppenligt AMS ärtagare". Detta ett somger

arbetslöshetsförsäkringen.

utfört arbeteenligt AMS, denviktig klarläggaEn aspekt är,att somom
möjlighet tillhon själv,förhållanden han ellerverkat under sådana utanatt

ochperioder arbetesida,kontroll från kassans kan bestämma över av
arbetslöshet.
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AMS regelbok behandlar två typsituationer, vilka i sin skärskådas medtur
avseende på antal olika kriterier för fastställaett den arbetslöseatt ärom

betrakta företagare eller ej.att Den första typsituationen hänför sig tillsom
den arbetslöse utfört arbete för räkning, anställningsav-om utan attannans
finns.tal Här främst på sådana inslag oberoendeser man som, av

företagsform, kan bidra till klarlägga arbetsförhållandena.att

Den andra typsituationen ägare/delägare i företag utfört arbeteavser som
i företaget. Här knyts bedömningen särskilt till det inflytande densom
arbetslöse haft i företaget. Reglerna liknar de gäller inom skattelag-som
stiftningen för klarlägga individ skallatt ha bestämmandeom en anses
inflytande, dock hänvisning till dessautan regler.att ges

FÖD:sGenomgången domar och AMS tillämpningsföreskrifter vidav ger
handen problemen vid bedömningatt arbetslös ställningav en persons som
företagare eller arbetstagare bl.a. knyts till frågan han/hon själv kunnatom
påverka olika perioder arbete eller arbetslöshet möjligheternasamt attav

utöva kontroll dvs. företagarenatt verkligen arbetslösatt är i för--
säkringens mening tillmätts betydelse.stor-

fleraI fall där AMS vägrat ersättning på grund delägarskap i framförav
allt handelsbolag, vilka kunnat konstateras icke bedriva någon verksamhet,

FÖDhar medgivit ersättningsrätt såsom arbetstagare. Den reella situatio-
FÖDframför den formella, har ofta tillmätts avgörande betydelse.nen, av

Mot denna bakgrund några frågorär betydelse för hur eventuelltettav
arbetslöshetsskydd för företagare skall kunna förbättras för företagarna utan
risk för missbruk.

Bland sådana frågor märks:
möjligheten bestämma själv kanatt påverka perioderom en person av
arbete och arbetslöshet

kontrollmöjligheter arbete inte utförs den arbetslöseatt samt attav-
de facto står till arbetsmarknadens förfogande

konkurrensneutralitet-

i vilken utsträckning formellt ägande också skall konstituera att-
individen själv kan påverka arbetslöshet arbeteresp

behandlingen närstående, i någon utsträckning deltagit iav som-
företagets verksamhet.
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delvis kanföretagarebl.a. påtillämpningen berorhårdatill attDen synes
tillimildEnoch arbete.arbetslöshet motsatsperioderpåverka synav -

innebärakunnatillspetsatskulle någotidag attförekommerden som -
skulle kunnabeläggningsproblemmedföretagmindre skickligt skötta

endastinteskullearbetslöshetsförsäkringen. Dettaviasigkompensera
skullekostnadsmässigt. Detorimligtuppfattasskulleinnebära stödatt som

Tillämpningen idagspel.skulle sättaskonkurrenseninnebäraockså att ur
bakgrund.dennaskall motses

ersättningtillrättövervägandenPrincipiella9.7.4 om

princip skall haiarbetslös företagarejagmin delFör sammaatt enanser
harFöretagareanställd.arbetslösarbetslöshetvidtill ersättningrätt ensom

Därförarbetssituation.sininflytandebetydande översjälvaemellertid ett
tillför företagares rättofrånkomligtarbetslöshetsförsäkringdet i attär en

försäkringentillbidraskallvillkor,särskildauppställa attersättning som
konkurrensenmedförellerföretagarevissamissbrukas attinte kan somav

samhällsintresseSamtidigt detsnedvrids. är attföretagare ettolikamellan
skydd.samhälletsomfattasocksåföretagarearbetslösa av

tydligalltidintearbetstagare ärochföretagaremellanGränsen att vara
särskildaotydlig. Dereellt änkanformellt settsett, mervaramen

lämnaruppställsregler intebeaktadärförvillkoren ävenmåste att som
iför andragällerarbetslöshetskydd vidutanför detföretagare som

arbetskraften.

skallförsäkradevilkafrågeställningen dåärförstaDen somansessom
Skallarbetstagare.skallvilkaföretagare och sammaanses somsom

skallellersituationerindivider i allabestämdaförklassificering gälla
andra gångenarbetstagare,kunnagångenindivid varaenasamma

uppdragstagareuppträdaochföretagare även som

förskall gällavillkorsärskildavilkagällerfrågeställningenandraDen som
negativt påverkarintearbetslöshetsstödsäkerställaförföretagare, attatt

inslagfårellerföretagareolikakonkurrensneutraliteten mellan av
branschstöd.

företagarebevisaskunnaskallgäller hur detfrågeställningen atttredjeDen
mening.försäkringensiarbetslösaär

försäkringenideltagandeföretagaresgäller hurfrågeställningenDen fjärde
finansieras.skall
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9.7.5 Vilka är företagareatt och vilka är attanse som anse som
arbetstagare

Motivet för särbehandla företagareatt sammanhänger bl.a. med svårigheter
avgöra dessa faktisktatt arbetslösa,är bl.a. detom är svårareattgenom
kontrollera ingetatt arbete utförs i företagetatt eller de själva kanatt

påverka perioder arbete och arbetslöshet.av

Avgränsningen mellan företagare och arbetstagare bör fasta justpå dessata
förhållanden. Med företagare skall därmed i försäkringen i princip förstås
samtliga i sitt arbete själva kan välja/påverka periodersom arbeteav resp.
arbetslöshet. En följd detta är i utgångsläget är enligtatt min meningav
samtliga tillhör någon följande företagaresom iattav grupper anse som
försäkringen:

bedriver sin verksamhet enskildperson näringsidkaresom som-

delägare i handelsbolag/kommanditbolag, med sin arbetsinsats- som
deltar i handelsbolaget/kommanditbolaget; den endast deltar medsom
kapital bör således delägarskap inte betraktastrots företagare i försäk-som
ringens mening

enskild fastighetsägare, särskild firma, bedriverutan fastighets-som-
rörelse i vilken han eller hon deltar med sitt arbete i sådan omfattning att
verksamheten beskattas aktiv näringsverksamhetsom

aktieägare i aktiebolag, verksam i rörelsen, uppfyller kraven på- som
beskattningsmässigtatt ha bestämmande inflytandeett bolaget;överanses

den aldrig arbetat i bolaget endast deltagitsom medutan riskkapital, skall
dock inte betraktas företagaresom

medlemmar i ekonomisk föreningar, inkl kooperativa föreningar,-
vilka med sin arbetsinsats deltar i föreningenssom verksamhet på sätt som
kan jämställas med arbete utförs anställda i föreningensom av

den regelmässigt utför arbete försom räkning utan- attannans
anställningsavtal föreligger och själv har inflytande på periodersom av
arbete och arbetslöshet.

För avskilja de endastatt deltar med kapitalinsats från desom ocksåsom
arbetar i handelsbolaget m.fl. företagsformer, kan uppställas krav påt.ex.

de ingen gång underatt viss period bakåt skall ha för inkomsttaxerats av
aktiv näringsverksamhet från det aktuella företaget. Vidare kan särskilda
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belöning,arbete,sanningsförsäkrans.k.krav ställas oavsettattomgenom
utförs i bolaget.inte

näringsverksamhetpassivaktiv ochskillnaden mellanInom skatterätten är
näringsverksamhet.aktiv500 timmar/år förarbetsinsats på att anses somen

näringsverksamhetenskallarbetande i företagetFör betraktasatt som
närings-Passivnäringsverksamhet.inte passivaktivbetecknas som --

till grund förläggassåledes inte kunnaförvärvskälla skalliverksamhet en
med arbetslöshet.ersättning i samband

utför arbete andraregelmässigt åtdriva rörelse,formelltDe utan attsom
förreglerenligtföreligger, eller gängseanställningsavtalutan att av-

behandlasframdelesföreslåsanställda, ävengiftsplikt inte är att anse som
uppdragstagare.9.7.7 angåendeavsnitt nedanSeföretagare. ävensom

möjlighetproblem. En ärsärskildaverksamhet erbjudermed blandadDe
företagaredemi princip behandlaföretagare, ocksådelvisde ärnäratt som

bedömning idag,hårdare äninnebärafullt skulle dock änDetut. genomen
fler ochomfattas strängarefortsättningen föreslåsiföretagare ävenatt av

ersättningkan såsomarbetstagare. Idaganställdavillkor för ersättning än
anställd. Detfrån arbetetblivit arbetslösför arbetstagare utgå när somman

blanda rollernagällande reglermöjligt enligtsåledes fulltär att somnu
Begränsadeframdeles.bör detföretagare arbetstagare. Det ävenoch vara
förbises tillfall helt kunnai sådanadet andra börinslag det ellerenaav

dominerande.förmån för det ärsom

företagarbeg-tillämpai försäkringenmöjlighetenJag har övervägt ettatt
intedet ärjag tvingas konstateralagstiftning. Menfrån attrepp annan

sådant begrepp.tillämpa någotförsäkringens ändamålmöjligt föratt
för arbetslöshets-speciellt begreppblir såledesFöretagarbegreppet ett

tillämpadeanförde detinledningsvis måsteförsäkringen. Såsom jag
periodersjälv påverkaförutsättningarnafasta justbegreppet på attta av

arbetslöshet.arbete och

jagsärskiltför min del betonavill jagI sammanhanget attatt anser
vid formella.inte dereella förhållandena,tonvikten läggas vid deskall

utförs. Intearbete rättautomatiskt detsammaDelägande inteär att enssom
mening.i försäkringenstill företagarefirmateckna bör göraatt personen

arbetaförutom måsteytterligare indikationer,dettaFör krävs att personen
i rörelsen.

förhållanden skallunder vissaAnhöriga närstående, vilka ocksåoch anses
punkt.arbetslöshetsförsäkringen behandlas ii nästaföretagaresom
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9.7.6 Anhöriga närståendeoch

Motivet för idag vissa anhöriga ochatt närstående företagare ianse som
försäkringens mening, är dessaäven sin relation till företagetsatt genom

kanägare, ha visst inflytande över perioderantas arbeteeget och arbets-av
löshet, delägande inte.eller I sin beröroavsett detta givetvis dentur
särskilda relationen till företagets ägare.

Enligt lagen anställningsskyldighet LAS enligt nuvarande lydelse,om
omfattas anhöriga och vissa närstående inte anställningsskydd. Det ärav
således inte unikt såsom i nuvarande försäkring behandlaatt anhöriga och
närstående, arbetar rörelsen,i på sätt delägaresom samma som en som
arbetar i rörelsen.

För min del jag dagens tillämpning ocksåatt måste gälla ianser en ny
försäkring. Den formellt inte företagare,är har så närasom men som en
relation till företagaren, skall inte på formella grunder behandlas an-
norlunda denän i princip har reella inflytandesom samma genom
delägande. Varje ordning medför risk för företagaren i tiderattannan av
dålig beläggning skulle kunna tillse de formella förutsättningarnaatt
föreligger för ersättningsrätt, inflytandet reellt förändras.utan att

Anställda kan tvingas lämna sina arbeten bland på grundannat av
arbetsbrist. I sådana fall skall särskilda regler enligt LAS eller enligt
kollektivavtal tillämpas för uppsägningstid Anhöriga och närståendem m.
skulle även de ansågs anställda inte omfattas LAS, ellerom som av- av-
avtal kompletterar LAS. En ersättningsrätt från försäkringen såsomsom
anställda, skulle medföra just anhöriga och närstående tillatt fördel förstor
företaget skulle kunna helt rörlig kostnad. Detta i sin skulleses som en tur
omedelbart störa konkurrensen mellan företag med olika sammansättning

arbetskraften. Reglerna bör därför konkurrensskäl och rättviseskälav av
behållas, jämkas på jagsätt föreslår nedan.men

För min del jag det hade varit rimligt i sig tillåtaatt anhöriganser att en
eller närstående vid arbetslöshet i mycket begränsadatt utsträckning kunna
utföra uppgifter i företaget under karenstid eller tid då ersättning uppbärs,
så länge sådan medverkan inte medför möjligheten erbjudetatt att ta ett
arbete inte minskas. För emellertid få klara och tydligaatt regler utan
ständiga tolkningar vad rimligtär och orimligt, jag inteär bereddav som

föreslå sådant undantag.att ett
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arbetstagareellerföretagareUppdragstagare,9.7.7

uppdragsgivare.fleraellerfrånsig uppdragåtarUppdragstagare en
flerakan haocksåsig från arbetstagarenskiljerUppdragstagaren som-

föreliggeranställningsförhällandedels ingetarbetsgivare attgenom-
visskännetecknasnormaltdels uppdragetuppdragsgivaren, avgentemot

därmedharUppdragstagarenuppdragsgivaren.relation tillisjälvständighet
med arbetstagare.företagare änmedlikheti avseenden störreflera enen

angåendereglerdagenspåuppmärksammatsolika hållJag har från att
innebärvissa bedömareenligt atttill effekter,lederuppdragstagare som --

betraktasidagtillämpningenmotverkas. Isyftenförsäkringens en
från tvâuppdragtillsigbegränsaruppdragstagare, att tasom
sättarbetslöshet påersättning vidtilluppdragsgivare, ha rätt somsamma

uppdragsgivare, däremotflerafrånuppdragDenarbetstagare. tar sessom
bl.a.tillämpning ärdennaFöljdernaförsäkringen. attiföretagare avsom

skulle hadeuppdragsgivare, närävensig till tvåbegränsaruppdragstagare
tillfälligt heltminska ellerdärmedochuppdragfå flermöjlighet att

arbetslöshet.sineliminera

egentligingentillämpningennuvarandedenbedöma harkanSåvitt jag
heltidssysselsattasamtidigt ärför uppdragstagare,betydelse somsom

bisyssla.karaktärfall uppdragenI dessa äreller företagare.arbetstagare av
sig uppdragheltidsarbete åtartillvdenhänför sigProblemen annatutansom

såledeskan ävensjälvständighet. Detomfattning ochkaraktär,olikaav
försörjningsinkompletterarahalvtidsanställning,hardenröra menensom

uppdrag bisyssla ärärslag. Närnågotsig .uppdragåtaatt avgenom
bisysslor. Men närandraförannorlunda.inte änsåledesproblemen

förhållandetblirförsörjningskällanhuvudsakligadenuppdragen är mer
problematiskt.

tolkar,tillämpning ärnuvaradedrabbas t.ex.Grupper avuppgessom
styrelsele-professionellaförsäkringsombud,olika slagfritidsombud t.ex.av

musikbranschen.anknytning tillyrkeskategorier medolikaellerdamöter
tillämpningförsäkringens nuvarandeenligtdeför dessaGemensamt är att

arbetslöshet.arbete ochperioderinflytande överha eget avanses

förekommerdetjust fråganjag ocksåharI sammanhanget noterat att om
förhållandekanarbetsgivarintygutfärdavillig ettnågon är att varasom

liknandeövrigtuppdragsgivare, med imellan olikaskiljer upp-som
därför inteersättningblir fråganEffekten dettadragsförhållande. att omav

omständigheter.princip likavidlikartat sättalltid hanteras på
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Enligt min mening måste strävan reella förhållandenatt skallvara samma
behandlas lika. Vidare skall försäkringens syften främjas de reglergenom

uppställs. Ett sådant syfte är reglerna skall stimulerasom att den ärsom
arbetslös arbete. Det inteatt ta är rimligtett arbetslös skall kunnaatt en
avstå från erbjudet eller möjligt arbete och därigenom uppnå fördelar vid
prövning tillrätten ersättning från försäkringen. Samtidigtav detär också
försäkringens syfte endast skydda denatt förlorat sitt arbete, intesom att
generellt ersättning tillsett denutge i behov sådan.som anses vara av
Detta framgår med all tydlighet bl.a. det skärpta arbetsvillkoret i mittav
förslag.

Frågan dåär de uppdragstagare på heltid eller intillom näst utförsom
självständiga uppdrag anställningsförhållandeutan skall kunna betraktas- -

företagare.än Uppdragstagarenannat beslutarsom själv vilka uppdrag han
eller hon skall åta sig och utför dessa med större självständighet än som
formellt gäller för anställda. Många uppdragstagare måste marknadsföra
sina tjänster aktivt för få några uppdrag,att frilansjoumalister.t.ex.
Rimligen kan inte heller försäkringsombud bara vänta på kundernaatt tar

Ävenkontakt för teckna försäkringar.att tolkar behöver marknadsföra sina
tjänster kontakter med potentiella uppdragsgivare.genom Jag föreställer
mig också för den kategorinatt detär normalt inslag i densenare ett typen

verksamhet beläggningen kraftigtatt varierar.av Utan kunna bedömaatt
enskilda fall, torde det inte ovanligt uppdragsarvodenaatt ocksåvara
beaktar all tid inte kanatt debiteras.

Mot denna bakgrund har uppdragstagares förhållanden likheter medstora
många företagares. En del arbetet har indirekt karaktär, marknads-av t.ex.
föring, och därmed försvåras möjligheterna avgränsa arbete frånatt

Ävenarbetslöshet. det indirekta arbetet inte några intäkterom ger
omedelbart, är det likväl fråga arbete och inte arbetslöshet.om om

När den så regelbundet anlitar uppdragstagaresom förhållandetatten
närmar sig anställningsförhållande,ett kan själva sittparterna avgöra
förhållande med de för- och nackdelar detta innebär. Men sådanaom
överväganden inte leder till anställningsförhållande,ett skall enligt min
mening inte heller arbetslöshetsförsäkringen betrakta uppdragstagaren som
anställd. I sammanhanget skall för betraktasatt anställd i försäkringensom
också gälla alla de förpliktelser gäller för anställda, bl.a. LAS. Omsom
detta inte fallet,är skall enligt mitt förslag uppdragstagare betraktasen som
företagare. Med andra ord skall uppdragstagare med eller tvåen ett
uppdrag inte alls behandlas anställd i försäkringen, ingetsom om an-
ställningsförhållande de facto föreligger.
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i arbetslöshetsför-uppdragsverksamhetnaturligtmig alltsåFör detär att
före-skall jämställas medbisyssla,inte frågasäkringen, där det är om

ingettagande och annat.

for-följa olikaskulle kunnaorättvisorundvika deFör attatt avsom
för minjag såledesersättningsrättmaliteter uppdragstagamasavgör anser
anställ-formellti alla de fall dåföretagareskall betraktasdel dessaatt som

uppdragstagarenTillfälliga uppdrag, därföreligger.ningsförhållande inte
hanej, ocksåvill sig uppdraget ellerhan åtasjälv kan påverka men omom

med anställning.inte jämställasutföra rimligenvill det, kan

samhällesvårigheter iinnebäramin mening ocksåskulle enligtDet ettatt
från anställdaföretagaretjänsteutbudmångfacetterat avgränsamed ett om

Anställningsförhållandetanställda.betraktasskulleuppdragstagare som
föreligger, denOm sådant inte ärbetydelse.ha övergripandeskulle

företagare.meningenligt minarbetslöse att se som

ersättningsrätt.för FöretagaresSärskilda villkor9.7.8

andrakonkurrenssituation medslagsbefinner sig i någotflesta företagDe
tillsyftarförhållandensamhälletskildaföretag. På sätt värnar attsomom

härtillBakgrunden ärsnedvrids.ellerkonkurrensen inte begränsas att
sikt uppstårlevnadsförhållanden påekonomin och bättretillväxt i genom

ineffektiva läggs ned.överlever ocheffektiva företagatt

arbetslöshetsskyddetprincipliksom iarbetslöshetsskydd ävenFöretagares -
mellanför konkurrensenpotentiell riskför innebär i siganställda atten-

i de flestarisk påsnedvrids. grunden beror dennaolika företag I att
företagetsefterfrågan påengagerade, växlarföretagverksamheter, där är

inget onaturligt. Företagenstiden. i sigtjänster Detoch ärövervaror
variera. Vissaemellertidväxlingar kansådanaförmåga och mötasätt- att-

i anspråk ivilkai konjunkturer,bättreföretag bygger tasupp reserver
företaganställda. Andraför utbildningkonjunkturer,sämre t.ex. av

permittering-uppsägningar ochdirekt antalet anställdareglerar genommer
företagsledningarnasochekonomisk kapacitet. Företagarnasoavsettar,

upprätthållalyckasför hur välskicklighet betydelseär stor manav
givetvis företagetliksom hursysselsättning och resultat,produktion,

Även finnssvårigheter,branscheri tider olika möterutvecklas. när stora
och goda resultat,lyckas överleva nåalltid enskilda företag trots attsom

bransch går under.samtidigt företag imånga samma

arbetsrättslagstiftning,omfattasalla företagEftersom i grunden sammaav
behandling sinavalmöjligheter vad derashar alla företag avavsersamma
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Ävenanställda. olika behandling de anställda i verklighetenom av
förekommer och därmed på sitt sätt påverkar konkurrensförhållandena, kan
detta inte tillskrivas arbetslöshetsförsäkringen eller regleras genom
bestämmelser inom försäkringen.

När det emellertid gäller mindre företag enmansföretag eller andra där- -
regleringen minskad efterfrågan inte sker minska antaletattav genom
anställda arbetstagare får effekteräven på sysselsättningenutan av
företagsledare, delägare och anhöriga/närstående arbetar i rörelsen,som
uppkommer delvis andra problem anspråk pågörs ersättning frånom
arbetslöshetsförsäkringen. Hit hör hur snedvridande effekter på konkur-

skall kunna undvikas.rensen

Enligt idag tillämpad praxis lämnas inte ersättning från försäkringen annat
än arbetslöshetennär "annatär tillfällig"än och indikationer/bevis påsom
detta krävs verksamheten avvecklats.att Denna tillämpning skall bl.a. ses

just riskerna för snedvrida konkurrensenmot mellan företagareatt i samma
bransch eller mellan olika branscher. Ett missbruk försäkringenav som
leder till snedvriden konkurrens, kan ha betydande negativaantas sam-
hällsekonomiska effekter. Detta förklarar den tillämpning idag, som av
många mycket hård vad gäller förrätten företagare skall kunnases som att
erhålla ersättning.

Risken för snedvrida konkurrensen mellan olikaatt företagare förär också
mig viktigt skäl upprätthållaett specifika villkor i försäkringenatt för
företagares tillrätt ersättning. En framtida försäkring behöver hänsynav
till konkurrensneutraliteten fortsättningsvisäven upprätthålla kraven på att
arbetslösheten "annatär tillfällig".än heller det finnas utrymmesynes
för behandla företagare medatt säsongbunden verksamhet generöst änmer
idag.

Mitt förslag avseende företagares ersättningsrätt

I försäkring föreslås följande därför gällagrundprinciperen ny för
företagares tillrätt ersättning:

principi skall företagare och arbetstagare arbetslösa påanses- samma
grunder

skalldet för rätt ersättningtill i likhet idagmed fråga- vara om- -
tillfälligän arbetslöshetannat och detta skall gälla för alla företagare utan

undantag
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ersättning;till karens-karenstid föralltid tillämpas rättdet skall en-
arbetslöshetsförhållanden från arbete;tidens syfte tydliggöraär att en

få karenstidföreslås kortareavvecklat sin rörelse,företagare helt ensom
falleti det förstaicke nedlagd rörelse;arbetslös fråndenän är ensom

fallet månaderi detkarenstid på månad,föreslås generellt treen senareen

regler förprincip skall följaersättningsnivån, i samma somsom-
visad inkomstidag beroende påblir starkarelöntagare/arbetstagare, än --

omräkningar medtaxeringsårenunderföretaget de utansenaste treav
penningvärdesförsämring genomsnitttillhänsyn

arbete vidskall inte behandlas påsäsongarbete sätt annatsamma som-
perioden "icke-säsong";till ersättning förbedömning rättav

alltid gällaarbetsmarknadens förfogande skallskyldighet tillståatt-

avstängningsreglersärskilda arbetsvillkor,periodlängd, allmänna och-
för anställdablir desammaetc. som

sin verksamhet,försäkringens mening, helt avvecklatEn företagare i som
ersättning omfattasföreslås således för sin tillreellt och formellt, rätt av

20 arbetsdagar. Denna tid skall räknas från denkarenstid på senaste aven
eller hontidpunkterna verksamheten helt avvecklad och hanär närnär

arbetsförmedlingensig till offentliga arbetssökande ochanmält den ärsom
oförhindrad erbjudet arbete.att ta ett

omfattasEn företagare, inte helt avvecklat sin verksamhet, skallsom av en
principkarenstid 60 arbetsdagar, i räknat från den tidpunkt han ellerpå

hon sig oförhindrad erbjudet arbete. Omanmält arbetslös och är att ettta
säsongkaraktär,verksamheten har haft skall dock detta beaktas på särskilt

sätt.

Motiv

Regeln den syftar till situatio-längre karensen bl.a. begränsa antaletattom
där kan bli Genom karenstiden kommerden aktuell. endast kvarståattner,

situationer jag kan betecknas "annat tillfälliga". Normaltänmenarsom som
jag vidare ersättningsrätt skall bygga verksamheten kommerpåatt attanser

ligga minstsammanlagt tolv månader. Detta skall inteatt ettses somnere
krav, påminnelse säsongbunden verksamhet generelltutan attsom en om
inte skall till ersättningberättiga under icke-säsong.
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Företagare i branscher kännetecknas verksamheten regelbundetattsom av
endast bedrivs under viss tid varje år, skall omfattas särskilda reglerav
rörande "säsongmässig" verksamhet. Om verksamheten helt avvecklats,
skall regler gälla för andra företagare avseende karenstid. Församma som

säkerställa avveckling verkligenatt skett, skallatt sådan företagare
skriftligen godkänna återbetalning erhållna ersättningar skallatt ske,av om
verksamheten återupptas inom period tolv månader.t.ex.en av

Företagare imed försäkringen blandade förhållanden såväl med inslag av-
arbetstagare företagare skall kunna förekomma och den arbetslöseresp -
ska då behandlas antingen företagare eller arbetstagare, beroende påsom
vad han/hon blivit arbetslös ifrån. Ersättning föreslås dock inte kunna utgå
enligt fördelning arbetslös tid ängynnsammare motsvararav som
inkomstfördelningen mellan tjänst och näringsverksamhet under de senaste

taxeringsåren.tre

Stor betydelse skall vid bedömning ersättningsrätt sådan, tillmätasav som
frågan företagets verksamhet heltär avvecklad och företagarensom om
arbetskraftsutbud förär normalt den bransch i vilken arbete söks. Således
ska det enligt mitt förslag inte möjligt erhålla arbetslöshetsersät-attvara
tning, inte det samlade arbetsutbudet 30vecka minstär timmar. Enom per
företagare skall inte heller kunna minska sin sysselsättning i företaget och

deltidsarbetslös från företag verksamhet fortsätter. Dettaettvara vars
föreslås gälla han eller hon drivit eller flera företag och i detoavsett ettom

fallet blivit arbetslös från företag..ettsenare

Mitt förslag företagare skall kunna arbetslösatt änannaten anses som
tillfälligt företaget avvecklats, ställer fråganutan vad skallatt om som
känneteckna situation ingennär verksamhet bedrivs.en

Enligt mina bedömningar skall förhållandena i företaget kännetecknas av
följande:

ingen produktion eller tjänster skall förekommaav varor-
inga inköp skall förekomma, inte heller någon försäljning och detta-

lager finnsoavsett om
ingen marknadsföring skall förekomma.-

Däremot skall följande förhållanden inte hinder för ersättning,vara
förutsatt de inte påverkar möjligheterna erbjudet arbete:att ta ett

skyddsinsatser begränsad betydelse för hindra förstörelse, alltsåattav-
insatser begränsat innehåll löpandeän underhållav mer
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lagstadgad redovisning andra snarlikaoch åtgärder begränsadav om--
fattning, uppgiftslämnande, bankärenden, förändring placeringar,t.ex. av
m.m.

fullföljande tidigare beslut, omhändertagande tidigaret.ex.av av-
inköpta levererademen nu varor

allmän tillsyn-

Om företaget i sig erhåller inkomster tidigare faktureringpå grund ellerav
intäkter sådant slag kapitalavkastning, skall enligt min bedömningsomav
inte betydelse för tillavgörande ersättning. Däremoträtten måstevara av
den omfattningen "tillåtna"samlade insatser begränsadav vara av
omfattning, de inte påverkar möjligheterna erbjudetoavsett att att ta ett
arbete. För min del vill jag samlade tiden inte fården överstigaattmena
tio timmar vecka.per

föreslagna 60Den regeln ersättningsrätt efter dagars karens kanom
förväntasemellertid få kanske betydelse för anhöriga/närståendeän större

och delägare. Idag dessa normalt frånär uteslutna ersättningsrätt,grupper
det inte kan visasnär sådan förändring skett i företaget denatt atten

arbetslöse inte längre kan arbeta i företaget. Däremot erhålls ingen
ersättning vid allmän nedgång i efterfrågan.en

Enligt mitt förslag skall den anhörige eller närstående, lämnar ettsom
familjeföretag, liksom delägare iäven företag, kunna erhållaetten
ersättning efter 60karenstid dagarpå företaget drivs vidare.oavsett atten
Den delägare behåller sin ägarandel, inte arbetar i företaget, skallsom men
också berättigad till ersättnig. Genom denna föreslagna förändringvara
kommer de idag inte sällan orimliga effektern nuvarande regler attav
bortfalla. Berörda arbetslösa får däremot vidkännas viss karens, för atten

situationengöra tydlig.

9.7.9 Bevisfrágor i samband med företagares arbetslöshet

I tillämpningnuvarande lagen arbetslöshetsförsäkring har företagaresav om
ersättningsrätt i betydande utsträckning blivit beroende tydlighet istorav
bevisningen visst förhållande.ettav

Genom praktikeni ställa krav på avveckling rörelsen i sin helhet bliratt av
givetvis situationen tydlig. Frågan dåär denna tydlighet kan ersättasom av
"andra bevis" ingenpå verksamhet bedrivs, i sin kan leda tillatt tursom

krav inte nödvändigtvis behöver ställas på verksamhetenatt helt skallatt
avvecklad.vara
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Tillfredsställande bevisning ingen verksamhet bedrivs bör enligt minattav
intyg från revisormening kunna erhållas företagets sådan finnsnärgenom -

eller från trovärdig ojävig i övrigt, möjligen i kombinationoch person-
med sanningsförsäkran.egen

Vidare till ersättning i fall möjligen tillkan sådana knytasrätten rätt att
kvalificeradundantagsvis revisor få begränsat granskarätt attgenom

företagets bokföring på bekostnad den söker ersättning. Samma rättav som
ikan gälla särskilda fall, då det finns anledning misstänka företagare föratt

vinning intäkter inflyterkan påverka och hur eller kostnader bärsnäregen
i verksamheten.

Sådana tillsammans striktaåtgärder bör med karensregler, kunna detersätta
helt skall hakravet på verksamheten avvecklats.att

Bevisning bör också kunna tillsammans med andra underlagaccepteras, om
arbetsinsatsernas förändring, fråga sådana förändringarnär är attom
vidtagits friställts i jordbruk imedför två makaratt t.ex.som en av
samband nedläggning mjölkproduktion. Kvarboende påmed t.ex.av
"gården" i samband med överlåtelse driften till skall intet.ex. av annan,

diskriminera iheller lantbrukare bor kvar mangårdsbyggnaden frånen som
till ersättning, han eller hon för avvecklatdel verksam-rätten när egen

heten.

9.7.10 förhållandenVissa särskildagruppers

Åkare m.fl. kollektivt anslutits till Småföretagamas a-kassa kan idagsom
tillfällig.erhålla arbetslöshetsunderstöd arbetslösheten äroavsett att

För min kan jag inte motiv för fortsättningsvisdel några haattse
villkor jämfört Enligtför denna med andra företagare.gynnsammare grupp

min mening snedvrider sådana undantag konkurrensen och innebär
dessutom vissandra branscher subventionerar bransch ellerytterst att att en
delar bransch. föreslår således ingen undantagsreglering.Jagav en

Fiskare åtnjuter idag mycket speciellt stöd arbetslöshetsförsäkr-ett genom
ingen. fiskarnaTrots vid kortare arbetslöshet knappast äratt att anse som
stående till arbetsmarknadens förfogande och lämpligtberedda ta ettatt
erbjudet arbete, har de ersättningsrätt.

inte min uppgift till fiskerinäringen.Det generellt bedöma stödetär att
Däremot det min bedömning i arbetslöshetsförsäkringen skall ingenär att

fallsärbehandling fiskare. Det betyder fortsatt ersättningsrätt i deske av
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försäkringens villkor uppfylls. I praktiken kommer ingen ersättning utgåatt
vid kortare perioder såsom idag.

Generellt jag det finns särskilda förhållanden i visssett attanser om en
bransch eller mindre regelbunden karaktär, verksamhetent.ex. attav mer
är känslig för väderförhållanden, branschen har starka säsongsvängnin-att

eller branschen med viss regelbundenhet drabbas andra liknandegar, av
förhållanden, skall detta lösas inom branschen och i princip helt bekostas

branschen, inte bekostas arbetslöshetsförsäkringen. Finns starktav ettav
allmänintresse för stödja bransch med sådana särskilda förhållanden,att en
såsom funnits för jordbruket, kan givetvist.ex. särskilt branschstödett
utgå, intedå över arbetslöshetsförsäkringen.men

Jag har underhand tagit sådana kontakter med berörda intressenter jagatt
mig kunna förutse de särskilda problemen inom fiskerinäringenattanser

uppmärksammas och förhoppningsvis kan lösas utanför arbetslöshetsförsäk-
ringen.

9.7 .11 Finansiering företagares arbetslöshetsskyddav

Finansieringen företagares arbetslöshetsskydd redovisas i anslutning tillav
den generella frågan försäkringens finansiering.om

Eftersom företagarnas försäkringsskydd, oberoende risken för arbets-av
löshet sådan, är väsentligt begränsat och därmed mindre belastande påsom
försäkringen, föreslås detta i princip återspeglas i finansieringen av
försäkringens utgifter.

Detta medför jag föreslår företagares s.k. egenavgiftatt vid intäktatt av
näringsverksamhet, nedsätts lmed %-enhet jämfört med den avgift som

bland de lagstadgade arbetsgivaravgifterna.uttas Alla företagare i
försäkringens mening, företagets juridiska form, drabbas liksom allaoavsett
andra mitt förslag obligatorisk individavgift.av om en

Företagare, önskar teckna tilläggsförsäkring, har erlägga premierattsom
till denna försäkring avgifter förutöver grundskydd.

9.7.12 Företagarnas tilläggsförsäkring

Företagarna omfattas enligt mitt förslag allmänt grundskydd. Liksomettav
för anställda gäller företagare skall kunna teckna tilläggsförsäkringatt en

ökad dagpenning vid arbetslöshet.som ger en
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iaktivaochägare/delägaredvs.bemärkelsen,i den snävaFöretagare
denarbetsgivarandelensåvälbetalafådärvidkommer somrörelsen, att

anställd.belastarandel enannarssom

företagare,mening ärförsäkringensinärståendeochanhörigaDe som
påförsäkringenförkostnadenhelafå bäralikartat sammasättföreslås på

överenskom-träffaharsjälvadeDet attägare/delägare. ärsätt somsom
halvafåförlagstödNågotbidrag. atteventuelltmed företagetmelse om

förföreslåsvadmedi likhetarbetsgivaren,betaldpremien somav
företagare.betraktasför deinteföreslåsanställda, somsom

företagarnaKompletteringspropositionen och9.7.13

kompletteringspropositionenframlagdanyligenregeringendenI av
angåenderiksdagentillförslagvissaregeringen1992/93:150 lägger

förpropositioneniföreslåshuvudsak attarbetslöshetsskydd. Iföretagares
krävasskallmeningförsäkringens atti personenföretagareatt somanses

företagetdel atthela eller samthoneller ägerhanrörelsen,iarbetar att av
företaget.inflytandebestämmande överhar ettpersonen

iföretagareregler ärnuvarandeenligt attkretsDen somansesom
kraftigtdärigenom storminskas attmening gruppförsäkringens engenom

försäkringensianställdabetraktanärstående blirochanhöriga att som
mening.

tillställningstagandevidanledningfinnasmening kan det ettmin attEnligt
förslagochde synsättbeaktapropositionen ävenframförs i somvad som

betänkande.i dettaanges
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10. Finansiering

10.1 Inledning

Finansieringen försäkring skall tillgodose antal uppställda krav.av en ny ett
Dessa krav har i några fall framgått tidigare kapitel, redovisasav men
samlat här.

Finansieringen det ackumulerade underskottet i nuvarande försäkringav
finansiering,temporär i princip är oberoendeen hursom- av en ny

försäkrings löpande kostnader skall finansieras behandlas i kapitel 13.-

I detta kapitel behandlas vidare vilka kostnader skall finansieras,som
för arbetslösheten de närmaste årenprognoser och därav följande

kostnader. Förslaget till samlad finansiering redovisas och motiveras i flera
avsnitt. De bedömda konsekvenserna föreslagen finansiering avslutarav
kapitlet.

Såsom framgått kapitel 9 föreslår jag försäkring bestående tvåav en av
delar, del frivilligär liksom hela arbetslöshetsförsäkringenvarav en är-
idag. Den frivilliga delen skall emellertid delvis finansieras på sättsamma

den allmänna delen. När jag här behandlar försäkringens finansieringsom
kommer jag samlat redovisa mina förslag till finansiering,att oavsett att en
del försäkringen frivillig.är Tilläggsförsäkringens kostnader skallav ses

beräkningar, där i allt väsentligt principer tillämpatssom kansamma som
förväntas tillämpas försäkringsgivarna. Men i verkligheten detär kom-av
mande försäkringsgivare fastställer premierna på grundval desom av
bestämmelser fastlagts tillsynsmyndigheten i samband medsom av
godkännande försäkringsgivare. Det allmännas möjlighet påverkasom att
premiesättning och premiepolicy är även i övrigt god med hänsyn till att
det i de flesta försäkringskollektiv under många år framåt bedöms vara
intressant erhålla bidrag till förmånsbetalningarna.att
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10.2 påKrav finansieringen den försäkringenav nya

Mot bakgrund finansiellade problemen i den nuvarande försäkringenav
finansieringenskall försäkring utformas på sådant sätt attav en ny

försäkringens medel vid varje tillfälle förmår bestrida försäkringensegna
kostnader. Systemet skall finansiellt robust, flexibelt och byggaintevara
på tillskjuter medel krävs för infria utställda förpliktelser.att staten attsom

försäkringensför finansiering skall helhetAnsvaret ligga på arbets-i sin
marknadssektom.

Detta kan åstadkommas i princip olika inslag kanpå Ettsätt. vara
uppbyggnad buffertar eller snabbt flexibeltochett annat ettav reserver,

principför avgiftsjustering. Kombinationer möjliga, liksom det iärsystem
också möjligt för enskilda försäkringsgivare i tilläggsförsäkringenär att

osannolikaåterförsäkra sig risker följerde större,mot som av men
förändringar hela branschen eller motsvarande.av

kunna formaliabe-Systemets löpande finansiering skall vidare i princip
handlas beslut de politiska politiskaoch Deprövningutan ny av organen.

inflytande lagstiftningen, möjligenskall däremot givetvis ha sitt viaorganen
vissa inte i mycketockså formellt fastställa avgifter. Däremot änannat-

avgifter följerspeciella situationer reellt förändringar ipröva som av-
Enligt min mening finnsnormala variationer i belastningen försäkringen.på

anpassningar ii andra former tillfredsställande degöra t.ex.utrymme att
konjunkturskäl.företagens betingas framföralltkostnader kansom av

konjunktur-Försäkringens finansiering skall därför inte löpande ettsomses
politiskt instrument.

7 skallframgått de grundläggande värderingarna i kapitelSåsom redan av
mellan sidanenligt min mening ske åavvägning gemensamena enen

arbetslöshetsrisk sidanfinansiering diferentieringför och å andrautan en
denfaktiska kostnaderna för arbetslöshetenfinansiering grundad på de i

Ävenbranschen delarenskilda eller jag i grundent annan grupp. om
förmåner,uppfattningen finnas samband mellan avgifter ochdet skallatt ett

i värderingarnafinns det jag utvecklat de grundläggandenärmaresom --
möjligheterför arbetslöshetsförsäkringen ändå anledning beakta vilkaatt

viss viss den arbetslösheten.bransch eller har påverkaatten en grupp egna
rimlig avvägning finansiering och differentieradmellanEn en gemensam en

för samlade försäkringen.finansiering på marginalen behövs därför den
tillsamlade kostnaderbetyder enligt min mening försäkringensDetta att

efterfinansieras avgifter dtfferentieratsdelen skall med intestörsta som
riskskillnader.
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Vidare bör finansieringen uppfylla kravet den försäkringens löpandeatt nya
kostnader utjämnas konjunkturcykel, föröver därigenom kunna hållaatten
stabila avgifter. En sådan princip medför försäkringen såväl grund-att -

tilläggsförsäkringen skall överskott i tider låg arbetslöshet försom ge av-
kunna täcka underskott i tideratt hög arbetslöshet. Jämfört med attav

kortperiodiskt balansera utgifter och inkomster justeringgenom av
avgiftsnivån, har sådan lösning flera fördelar. Den första perioden, dären
utgifter och inkomster skall balansera varandra, föreslår jag skall bli
femårsperioden 1994 98.-

Försäkringen skall, enligt vad jag tidigare angivit i kapitel således
finansieras inom arbetsmarknadssektorn arbetstagare och arbetsgivare,av
inte budgeten.över Inte heller skall försäkringensstaten skyddseffektav
indirekt belastas kommunerna arbetslösa tvingas till sökaatt attgenom
socialbidrag.

Fördelningen mellan arbetsgivare och arbetstagare däremotär fråga fören
sig. Grundförsäkringen den del tilläggsförsäkringen, skallsamt av som
finansieras skall enligt mitt förslag finansieras medgemensamt, lagstad-
gade, till försäkringen specialdestinerade arbetsgivaravgifter, samt av
individavgifter. Individavgifterna skall obligatoriska och har därmedvara
viss karaktär skatt. Samtidigt de specialdestineradeär till försäkringensav
finansiering. Förutsatt de jag berör närmare nedan ocksåatt uttassom- -
på underlag till den maximala ersättningsgrundande inkomsten i grund-upp
försäkringen, får de än markerat karaktär avgifter. minFör delmer av

jag därför rubricera individavgifterna avgifter inteatt ochanser som som
skatt.

Individernas medlemsavgifter i dagens i genomsnittsystem motsvarar ca
0,3 0,4% lönerna i vanliga inkomstlägen. Medlemsavgiften i vissav en-
a-kassa idag likaär för alla medlemmar inkomst eller heltid/deltids-oavsett
arbete. Skillnader i avgifter mellan olika kassor främstär beroende av
skillnader i administrationskostnader.

Grundförsäkringen skall enligt mitt förslag delvis finansieras med
individavgifter. Men tilläggsförsäkringenäven delvis finansieras medavses
avgifter från de försäkrade, varför tilläggsförsäkring ytterligare höjer deen
tilläggsförsäkrade individernas kostnader för arbetslöshetsförsäkringen.
Såsom närmare kommer framgå nedan jag samladatt attanser en
belastning 1,4%på löneunderlaget i genomsnitt 5%vid öppenca av ca
arbetslöshet motsvarar drygt 6% ersättningsberättigade arbetskraften,av

vadär kan individavgifter. Individavgiften skall vidareuttassom genom
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enligt mitt förslag avdragsgill, varför avgift 1,4%på motsvararvara en ca
1% bruttolönen. Högre avgifter direkt från försäkrade kandenetto ca av

enligt min bedömning medföra risk för vissa behöver tilläggs-att ettsom
skydd ekonomiska skäl avstår från det frivilliga tilläggsskyddet.av

Avgifterna till grundförsäkringen arbetslöshetsrisk. Högreuttas oavsett
inkomsttagare betalar i kronor för ersättningsrätt oberoendeärmer en som

inkomst. detta återspeglas minI uppfattning avgifterna också måsteav av
hänsyn till olika individers skiftande förmåga bära kostnaderna förta att

försäkringsskyddet.

fördelningar.Jag har andra Bland lika fördelningäven övervägt annat en
mellan individer och arbetsgivare för samtliga kostnader för försäkringen

100%till viss arbetslöshetsnivå, för därefter låta bäraatt statenupp en av
tillkommande kostnader för högre arbetslöshet. sådanFörutom att en
lösning inte innebär kostnaderna bärs inom arbetsmarknadssektom,att
skulle de medföra mycket höga avgifter på individerna. Om kostnaderna

6%för lika, 20 mdkrarbetslöshet på skall bäras skulle det betyda atten ca
3%skulle behöva finansieras individavgifter.med Detta drygtmotsvarar

14.000inkomsten genomsnitt. inkomsttagare kr/ månFör medettav som en
Enligtavgiften bli 450 kr/månad förei inkomst skulle månad skatt.per ca

230mitt individen avgift i genomsnittförslag drabbas påav en ca
tilläggsför-150 efter förkr/månad före skatt, eller kr skatt grund- ochca -

Skillnaderna visserligen arbetsgivaravgifterna,säkring. drabbar men en
inte effekter hosfinansiering med sådana avgifter har på beteendetsamma

lågför vissa framförallt upplever sigde försäkrade. Risken de haatt som-
frivilliga försäkringrisk for arbetslöshet avstår från delar ärav en-

med höga individavgifter, vilket i sin bidrar till ytterligareuppenbar tur att
höja för försäkrar sig. därförkostnaderna de Jag det ärattsom anser
viktigt individavgifterna hålls rimlig nivå.påatt en

Arbetsgivaravgiftema delvis avgifter belastar dehar andra effekter än som
försäkrade. bidrar till höja företagens medför därförDe kostnader ochatt
prisökningar företagens situationpå och tjänster. I medvaror svagen
efterfrågan vissakan ökade kostnader medföra arbetslösheten ökar iatt

priser, i sinbranscher ökade kostnader driveratt turgenom somupp
minskar efterfrågan. En viss försiktighet höja arbetsgivaravgifternamed att

mittkan således enligt tillrådigt.synsätt vara

arbetsgivaravgifterNuvarande försäkring och KAS finansieras med på
2,12% 1993april individavgifter 0,3 04%. Relationenoch på ca -
individavgifter och arbetsgivaravgifter 1:7 till 1:5. Skullesåledes idagär ca
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nuvarande försäkrings kostnader finansieras fullt vid registreradut en
heltidsarbetslöshet 6%drygtpå vilket 8% ersättningsberät-motsvarar ca-
tigade skulle avgifienta, vid relation mellan medlemsavgifter ochsamma-
arbetsgivaravgifter idag, behöva tilluppgå storleksordningeni 5,5som -
6,0% arbetsgivaravgifter 1,2%och löneunderlagen medlemsav-ica av
gifter. Detta kan väsentligt hålla i minnet, för inte felaktigtatt attvara
jämföra mina förslag till avgiftsuttag med de avgifter idag föruttassom
nuvarande försäkring. Dessa avgifter heltär otillräckliga i arbets-en
löshetssituation den nuvarande. En försäkring beräknas inte hellersom ny
totalkostnadsmässigt väsentligt avvika från dagens Isystem.mer en ny
försäkring behöver avgifterna från såväl arbetsgivare försäkrade därförsom

fördubblasän jämfört med idag.mer

Robusthet förändrade kostnader innebär den finansiellamot lösningenatt
buffertar eller flexibla former för avgiftsjustering, vid varje tillfällegenom

ska kunna klara utfástelsema i försäkringen. Detta skall gälla vidäven
kraftiga svängningar i kostnaderna för försäkringen tiden.över För
tilläggsförsäkringen kan härutöver återförsäkring aktuell för mötaattvara
mindre sannolika, förändringar mellan olika delarstora arbets-men av
marknaden.

10.3 Försäkringens kostnader

10.3.1 Allmänt

Beräkning såväl grundförsäkringens kostnader tilläggsförsäkringsav som en
kostnader vid bestämd anslutning förenadär med flera osäkerheter.en- -
För bedöma framtida kostnader behöver vi först uppskattaatt arbetslös-
hetens omfattning för antal år framåt, 1994 98. Men även dettaett är-
otillräckligt. sammansättningen de arbetslösa påverkas ocksåav av
arbetslöshetens omfattning. I realiteten ökar inte kostnaderna helt propor-
tionellt med ökad arbetslöshet. Men också ambitionerna vad avser
arbetsmarknadspolitiska åtgärder har betydelse för försäkringens kostnader.
De kalkyler redovisas nedan skall bedömas med hänsyn till sådanasom
osäkerheter.

För tilläggsförsäkringen redovisas nedan kalkyler belyser kostnadernasom
för försäkrade vid olika arbetslöshet, inkomst Det är emellertidm.m.
viktigt understryka premiesättningen i tilläggsförsäkringenatt i verklig-att
heten ankommer försäkringsgivarepå de skall meddela tilläggsförsäk-som
ring. Dessa har tillsamman med den beviljar tillstånd ochatt utövarsom-
tillsyn vissagöra bedömningar behovet buffertatt vid varia-t.ex.av av-
tioner i belastningen, behovet âterförsäkring, kostnader för administra-av
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tion eventuell vinst. Kalkylema skall denna bakgrund. Desamt motses
således inte den alldeles exakta premien.anger

l0.3.2 Vilka utgifter finansierasska

Förmånsbetalningar från dagens arbetslöshetsförsäkring finansieras -
tillsammans med kostnader för KAS, för utbildningsbidrag vid arbetsmark-
nadsutbildning till a-kasseberättigade, för utbildningsbidrag vid s.k.
arbetslivsutveckling bidrag enligt permitteringslöneförordningen översamt -
den s.k. arbetsmarknadsfonden. Administrationen kassoma finansierasav
direkt via medlemsmedel, vilka också lämnar bidrag, finansie-den s.k.ett
ringsavgiften, till arbetsmarknadsfonden. fond tillförsDenna dendessutom
s.k. arbetsmarknadsavgiften, lagstadgad arbetsgivaravgift.ärsom en

har vilkaJag kostnader det fin-övervägt ankommer på mig föreslåattsom
ansiering i den försäkringen. Två olika huvudalternativ funnits.harav nya

förstaI det skall försäkringen bara för förmånsbetalningar ochsvara
administration för de arbetslösa belastar försäkringen attsom genom

dagpenning. Utbildningsbidraguppbära till i arbetsmarknadsut-personer
bildning eller i arbetslivs-utveckling bidrag enligteller reglerna om
permitteringslöneersättning, administrationen därav, iskall dettasamt
alternativ inte finansieras via försäkringen.

Det andra huvudaltemativet innebär enligtsamtliga kontantersättningaratt
bidraget enligt permitteringslöneförordningen, frånfinansierassamtovan

källa i princippå idag. I det alternativetsättsamma samma som senare -
liksom givetvis i förstadet ingår inte s.k. anordningskostnader i samband-
med arbetsmarknadspolitiska åtgärder, lärare, lokaler vidt.ex. m.m.
arbetsmarknadsutbildning.

Jag har för förslag finansieringlägga till enligt detstannat att ett senare
alternativet. De främsta skälen härför är:

mindet skyldighet föreslå hur utgifter skall idagär de betalasatt som-
finansieras arbetsmarknadsavgiften, jag skulle väljaäven attgenom om

hålla isär försäkringen från finansieringen åtgärdsrelateradenoga av
ersättningar

jag utgifter finansierasaktuellt slag skall arbets-attanser av av-
marknadens inteoch budgetöverparter statens

det finns starka samband mellan utgifterna; ambitiösamer-
statsmakterna i bedrivaär arbetsmarknadsutbildning eller främja insatseratt
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kostnad-finansieringvid skildskullearbetslivsutveckling,inom mer --
arbetslösa;i grunden ärberördademinska,försäkringenför atttrotserna

försäkringendrabbadirektambitiösamindreskulleomvänt genomprogram
kostnaderhögre

karaktärenfinansieringvidfåråtgärder enavmer avgemensamen-
försäkringsersättningmedarbetslösarättighet för

i överytterligare osäkerhetenminskarfinansieringarskilda prognoser-
politiskasåväldirekt påverkaseftersom dessakostnader,försäkringens av

ärenden.enskildaibeslut mångaochambitionerAMVsbeslut som av

visstsig medföri ochslag,åtgärderArbetsmarknadspolitiska annatav
gällerstatsbudgeten. Dettafinansieras överarbetslösheten,samband med

ungdomspraktik,beredskapsarbeten,bl.a. ut-anordningskostnader,förutom
a-kasseersättning,tillberättigadeinte ärtill debildningsbidrag som

berörsdelararbetshandikappade. Dessaåtgärder förochrekryteringsstöd
omfattaskommaförväntasidagflerförutom än attförslag,inte mina attav

täckasutbildningsbidragenandeldärmed störreochförsäkringen avenav
blirfinansierasskallvadmin på atteffektförsäkringen. Envia somsynav

dagensmedför dekostnadervissa systemavlastasstatsbudgeten som --
inteochstatsbudgetenbelastarutbildningsbidragerhållaskulle som

arbetsmarknadsfonden.

differentie-medfinansierasdelvismarginalenTilläggsförsäkringen skall på
Genomarbetsgivare.från deras attförsäkrade ochfrånrade avgifter

medbestridasskalldelvisemellertidtilläggsförsäkringeninomutgifterna
generella,arbetsgivaravgifterlagstadgadegenerella,frånmedel resp.

finansieringensamladedenfrånsejag inteindividavgifter, kanlagstadgade
differentie-ocksåförslag byggerminaMentilläggsförsäkringen. attav

vissainomreglerasförsäkradeolikamellanavgifterringen grupper avav
utgifter förförsäkringsgivaresolikabidrag tillFördelningen avramar.

förangelägenhetdärförblirdetta ochbeaktamåstetilläggsförsäkringen en
statsmakterna.

utgifter:följande slagfinansieringenskallSammanfattningsvis avavse

allmänGrundförsäkring,
förmåner-
administration-

frivilligTillägggörsâkring,
förmånertillbidrag-
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Kontantstöd vid arbetsmarknadsutbildning berättigadeför de till försäk-
ringsförmåner

Kontantstöd vid arbetslivsutveckling för de berättigade till försäkringsför-
måner behandlas på sätt arbetslösa, docksamma minskasom utan att
perioden

Bidrag enligt pennitteringslönqförordningen

Tillsynsorganets verksamhet

Det skall understrykas denna avgränsningatt innebär kostnaderna för deatt
berättigadeär till försäkringsförmåner,som deltar i utbildning,men som

måste bestridas i ordning. Administrativt kan dock vissaannan fördelar
finnas hantera dessaatt arbetssökanden på sätt desamma som om vore
berättigade till försäkringsförmåner. I sådant fall får reglering ske utanen

försäkringens kostnaderatt påverkas. Hur detta praktiskt skall lösas har jag
dock inte anledning ställning till.att ta

Administrationskostnadema för tilläggsförsäkringen föreslås helt finansieras
med premier från arbetsgivare och försäkrade och således inte heller vara
bidragsberättigade. De läggs därför tills vidare utanför beräkningarna.

l0.3.3 Försäkringens kostnader och variationer i kostnadsbelast-
ningen

Arbetslösheten varierar över tiden, inte bara generellt, även mellanutan
olika delar arbetsmarknaden. Detta betyder kostnaderna förav att försäk-
ringsförmåner och i viss mån administrationäven också varierar över tiden.

Administrationsorganens kostnader för försäkringenhanteraatt varierar
likaledes med belastningen i form ärendemängder, sammansättningav av
ärenden, svårighetsgrad och möjligheterna till stordrift eller skalfördelar.

Grundförsäkringen skall, på vissa villkor bl.a.avseende arbete, garantera
medborgarna rätt till ersättning oberoende de valt försäkra sigattav om

inte.eller Försäkringen skall finansieras med generella, lagstadgade arbets-
givaravgifter och obligatoriska individavgifter. Variationer i belastningen
skall normalt kunna bäras sistaI föreslåssystemet. handav staten garantera

tillräckliga medel finnsatt tillgängliga för utbetalning förmåner och förav
täcka administrationskostnader.att Men avsikten är inte skallatt staten

behöva infria denna garanti, utformasutan att och fungerarsystemet på
sådant sätt det skall kunna bäraatt variationer i kostnadsbelastningen.
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ibuffertar byggssuccessivt vissaskall åstadkommasDetta att uppgenom
höjas iskall kunnatill grundförsäkringenavgifterkombination med vartatt

Samtidigtnödvändigt. är strävanskullefall årsvis, så att genomvaraom
i avgiftsuttagen.viss stabilitetupprätthållakunnabuffertsystem

finansieras på sättförmåner skalltilläggsförsâkringenstillBidraget samma
i sista hand formelltoch ocksågrundförsäkringen staten.garanteras avsom

grundförsäkringsförmånema.förUtjämning skall ske på sättsamma som

tilläggsförsäkringen kantillavgifterderas arbetsgivaresförsäkrades ochDe
kostnad-motsvarandeotillräckliga för bära desituationeri vissa attvara

möjliga:situationerOlika ärerna.

kanperiod, närmastvariationer övernormala somansessomen-
försäkringsgivarenberörda"konjunkturcykel" för den

förändringarstrukturellakaraktärenförändringar,genomgripande avmer-
motsvarande.ellerbranschenav

reserver/buffert-vissahandi förstaförväntasnormala variationernaFör de
sannolika varia-mindreFörsäkringsgivare, medanhosbyggas resp.uppar

skallsituationernaåterförsäkring. För bäggetioner föreslås hanteras genom
förändra denvarselkortmöjligt medskalldetgälladessutom attatt vara

vadenligtförsäkrad,arbetsgivare ocherläggaspremie skall somavsom
Återförsäkringen princip heltiföreslås hanterasnedan.diskuterasnärmare

affärsmäs-ellerförsäkringsmarknadenprivataaffärsmässigt den genomav
skulleinteOm dettaförsäkringsgivarna.olikademellansig samverkan

försäk-sig rollenfårjag RFV åtaföreslårfungera på sätt attavsett som
vid arbetslöshet.riskeråterförsäkringförringsgivare av

för debetydelseantagandenantalnedanberäkningarna görsFör ett av
diskuteraspreciseras ochantagandenfinansieras. Dessaskallkostnader som

grundbe-kompletterarKänslighetsanalyserkalkylen.förunderlagsom
räkningarna.

för kalkylernaFörutsättningar10.3.4

kalkylerkalkyler. Dessaantalgrundas påkostnaderFörsäkringens ett
försäkringensförbetydelsevarierandeantagandenvissainnehåller av

arbetslösheten, ärför dennivån öppnaantaganden,Vissakostnader. t.ex.
antaganden,Andraförbetydelse resultaten.avgörande t.ex.direkt omav
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administrationskostnader, har totalt liten betydelse i dettasett sammanhang.
Däremot inte i andra.

Här skall i korthet vissa antaganden förhållandena 1994 98 iav om -kalkylerna diskuteras. Genom variera värdetatt på variabel, går detresp.
kompletteraatt grundkalkylema med vissa känslighetsanalyser.

a Antaganden vissa fasta relationer mellan heltidsarbetslöshetom öppen
och omfattningen deltidsarbetslöshet, antal arbetsmarknadsutbildningiav

antal i arbetslivsutvecklingsamt

Grundläggande för kalkylerna är de förutsätter vissa bestämda relationer
mellan den öppna arbetslösheten, uttryckt såsom heltidsarbetslösa i procent

arbetskraften, och antal deltidsarbetslösa,av antal i hel- och deltidsut-
bildning antal i arbetslivsutveckling.samt Vid fördubbladpersoner öppen
heltids-arbetslöshet, fördubblas också antalet deltidsarbetslösa och antalet
i utbildning på hel- deltid.resp.

I verkligheten kan dessa relationer variera över tiden, delvis direktutan
påverkan statsmakternas beslut, ocksåav följdmen t.ex.som en av
ambitionerna inom arbetsmarknadsutbildningen. Samtidigt innebär det vissa
pedagogiska fördelar i fall iatt utgångsläget kalkyleravart med bestämda
relationer, då det därmed också blir enklare beskriva kostnadsökningenatt
vid 1% högret.ex. öppen heltidsarbetslöshet. Det skälet,senare
tillsammans med svårigheter förutse omfattningenatt utbildningav resp.
deltidsarbetslöshet, har varit avgörande för antagandena i dessa avseenden.

Omfattningen antalet i arbetsmarknadsutbildningav antaletresp. av
heltidsarbetslösa, grundas på bl.a. historiska relationer för perioden 1980

92. Medelvärdet ligger under denna period på drygt 40% öppet- av
arbetslösa i utbildning, även årsvärde varierar något. Med hänsynom resp.
till de höga arbetslöshetstalen för de närmaste åren har jag skattat andelen

30%till i kalkylerna. Vid Öppen arbetslöshet på drygt 6% skulle deten
betyda motsvarande 1,8%att arbetskraften skulle i utbildningca av vara
eller totalt 81.000 I april 1993 uppgickca det faktiskapersoner. antalet
öppet heltidsarbetslösa till 7,7% och antal i arbetsmarknadsut-personer
bildning till 69.000 1 ,6%. Samtidigt uppgick antalet i arbetslivs-personer
utveckling till 31.000 0,7 %. Arbetslösa deltar i s.k. arbetslivsutveck-som
ling räknas i kalkylerna in bland de arbetslösa och påverkar därför inte
resultatet på sätt.annat
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4,5 miljkonstantstorlekArbetskraftensb är personer

4,25 miljonerfrån1980-taletunderökatSverige hariArbetskraften ca
till knapptsjunkadärefter1990, för4,6 miljoner atttill närmarepersoner

arbetskraftenantagitsharberäkningarna1993. För attaprili4,3 miljoner
integivetvisantagande4,5 miljonertill ettuppgårkonstant sompersoner,

Skulletillfälle.enskiltvarjevidförhållandenafaktiskadeåterspeglar
förgenomsnitti100.000medsjunkaarbetskrafteniantalet t.ex. personer

jämfört2%medsjunkerkostnadernadettainnebärkalkylperioden, att ca
beräkningarna.med

grundförsäkringarbetslösadeförsäkradeAndelenc av -

i formersättningerhållakunnakommerarbetslösa,de attAndelen somav
kalkyländantålförharförsäkringen,föreslagnai dengrundskyddav

skulleförsäkradeandeleninnebäraskulle90%. Detta atttilluppgåantagits
försäkringersättning frånerhållaidag kanandelenmedjämförtöka som

därbetänkandet,delibehandlas närmareKAS. Fråganoch avannan
Fördiskuteras.ersättningförvillkorföreslagnaeffekterberäknade av

täck-underskattaintefalliangelägetbedömts vartdet attkalkylen har
det85% innebärbli attemellertid t.ex.Skulle dennaningsgraden. snarare ,

5%.med drygtöverskattasgrundförsäkringenförkostnaderna

tilläggsförsäkringenomfattasgrundförsäkradedeAndelend avsomav
tilläggsförsäkringenarbetslöshet irelativsamt

färre änomfattakommerfrivillig attärTilläggsförsäkringen som --
tillsig för rättkvalificeratharbaravissadärförbl.a.grundförsäkringen, att

ersättnings-saknardegällerandraFör attgrundnivån.påersättning
till-frånavståttfrivilligtvissaförocksåMeninkomst. attgrundande

tilläggs-omfattasocksågrundförsäkradeAndelen de avläggsskydd. somav
beräknassiffra80%,tilluppgåkalkyli denna somskyddet enantas

Tilläggsför-underskattas.intetilläggsskyddetförkostnadernamedföra att
72% detotalt90% eller80%kalkylenidärmedomfattar avsäkringen av

arbetslösa.

såvälpåtillämpatsarbetslöshetenantagandenharkalkylernaI omsamma
berederantagandedetta storaRiktighetentilläggsförsäkring.grund- avsom

väljermänniskorhurerfarenhetfaktiski brist påbedömasvårigheter avatt
innebäri sigKonstruktionendagens.änisigförsäkra systemannatettatt
principiallaeftersomgrundförsäkrade,tilläggsförsäkrade änfärre äratt

tilläggsför-osannoliktinte attförefaller antaattDetgrundförsäkrade.är
arbetsmarknaden.påetableradevälde ärintresserarsäkringen sommer
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Denna har samtidigt lägre relativgrupp arbetslöshet, vilket skulle tala för
den relativaatt arbetslösheten bland tilläggsförsäkrade är lägre förän

grundförsåkringen. Andra omständigheter talar i riktning. Eftersommotsatt
tilläggsförsäkringen bygger på individens fria val, kommer möjligen
individer med mycket låga arbetslöshetsrisker inte tilläggsförsäkraatt sig
i mån de med högresamma risk. Dettasom skulle tala för relativt sett
högre arbetslöshet bland tilläggsförsäkrade. I brist på säkrare underlag har
därför kalkylerna genomförts med antagande relativa arbets-om samma
löshet i grund- och tilläggsförsäkring.

e Sammansättningen arbetslösa densammaärav vid hög lågresp.
arbetslöshet

sammansättningen arbetslösa vad ersättningsgrundandeav inkomsteravser
varierar med arbetslöshetens storlek. sammansättningen har för dessa
beräkningar inte närmare analyserats, tendensenmen närattsynes vara
arbetslösheten stiger över 3 4%á ökar i nuvarande såväl andelensystem
försäkrade de arbetslösa denav genomsnittliga dagpenningenssom storlek.
I kostnadsberäkningarna har sådana effekter inte beaktats, då inverkan på
kalkylerna bedöms begränsade.som

j Dagpenningens storlek

Grundförsäkringen föreslås få grundnivå på 6.300 kr/månaden 5.300ca
kr för de under 21 år, vilket vid 22 dagar månad dagpenningper ger en
på 285 kr 240 kr. I kalkylernaca har värdet 285 kr/dag genomgående
använts för dagpenning Överskattningeni grundförsäkring. kostnaderav
bedöms mycket begränsad.som

Den maximala dagpenningen i grund- och tilläggsförsäkring utgår vid en
ersättningsgrundande inkomst 21på .500 kr/ månad. Då utgör dagpenningen

22-del 80% inkomsten av summan 16.500av kr/månadav t.o.m. plusupp
20% inkomst mellan 16.500 kr/månadav och 21.500 kr/månad, eller
maximalt 14.200 kr/månad. Dagpenningen skulle då bli 645totalt kr, varavi grundförsåkringen 285 kr och i tilläggsförsäkringen 360 kr.

Den genomsnittliga dagpenningen till faktiskt arbetslösa har antagits komma
485att kr, tilläggsförsäkringenvara ca varav för 200 kr. Dagpenn-svarar

ingen 485 kr ersättningsgrundandemotsvarar inkomsten på 13.300ca
kr/månad.
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drygttill1994 skattatsharförindustriarbetarlönengenomsnittligaDen
tillindustritjänstemannalönengenomsnittligaoch denkr/månad14.000

olikavidarbetslösadesammansättningen1994.kr/månad18.000drygt av
varierar.genomsnittetemellertidinnebärarbetslöshetsnivå att

kostnaderAdministrativag

fastdelsslag,tvåkalkylerna ärkostnaderna iadministrativa enDe av
antaletmedvarierarkostnaddelsoch år,försäkradkostnad somenper

och år,kr/försäkrad60tilluppskattatsharkostnadenförstaDenarbetslösa.
månad. Iocharbetslös70 krtillskattatsharkostnadenden persenare

månadochkr/försäkrad10kostnadenförenklingsskälhardetaljkalkyler av
Detaljkalkylen ärtilläggsförsäkringen.enbartförkostnadanvänts som

framgårDettamarginaler.vissafinnasbedömsdetdvs.försiktig,således
totalinnebärkostnadernaadministrativadeantagandena enatt omav
1993förkostnadernuvarandeöverstigervilket600 mkr,kostnad på ca

trygghetsförsäkringÄven ochgrund-150 mkr.med mer enenomca
innebäraantagandetbedömsadministrationskostnader,ökadevissamedför

säkerhetsmarginal.avsevärden

förenklatockså någotkalkylernaiharkostnadernaadministrativaDe
tilläggsför-50% påochgrundförsäkringen50% påmedfördelasantagits

säkringen.

nivå på den öppnaolikavidkostnaderFörsäkringens10.3.5
heltidsarbetslösheten

uppgårarbetslöshetendennivå på öppnaolikavidkostnaderFörsäkringens
mkr,ibeloppdetill10.3.4iframgåttförutsättningardemed ovansom

förkostnaderingårintehär10:1. Noteratabell attframgår avsom
arbetsmark-ideltardeåtgärder äniandrakontantstöd till sompersoner
beredskap-ungdomspraktik,arbetslivsutveckling,nadsutbildning och t.ex.

2,3%tillhär,beaktasinteantal,detta1993 uppgickapril caIsarbete. som
arbetskraften.av

kontantstödetolika delarnadeberäkningarinnehåller10:1Tabell avav
värdenskattadeingårskullfullständighetensFöradministration.samt av

fördelas10:2tabellIpermitteringslöneersättningen.tillbidragpå
ändamålen. Dennaolikadeberäkningsmodellen på senareikostnaderna

därförbl.a.totalkostnaderna, attsätt änkänslig påfördelning är annat
åtgärdernasiochåtgärdersammansättningeniständigt skerförändringar av

volym.
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Med smärre förenkling kostaren varje ökad öppenprocent heltids-
arbetslöshet försäkringen 6,7 mdkr inkl. administration.ca Antalet ersätt-
ningsberättigade uppgår till drygt 1,3 gånger så många. T.ex. betyder en
Öppen arbetslöshet 6%på 7,9%att arbetskraften uppbärca ersättning.av
Framförallt beror detta på deltidsarbetslösaatt som antagits utgöra i snitt
25% heltidsarbetslösa och iav genomsnitt arbetslösa till 50%vara samt
de i arbetsmarknadsutbildning motsvarar i modellen 30% öppet heltids-av
arbetslösa. De deltar i arbetslivsutvecklingsom ingår i öppet arbetslösa.
Härtill kommer vissa mindre arbetslösa, ingårgrupper i densom avAMS redovisade arbetslösheten. Minskar täckningsgraden från antagna
90% de arbetslösa i grundförsäkringenav sjunker kostnaderna i motsva-
rande mån. I beräkningarna ingår bidrag till permitteringslöneersättning
med i genomsnitt 200 mkr år, eftersom detta bidragper finansierasavses
tillsammans med försäkringen.

Tabell 10:1

Kostnader för grund- och tilläggsförsäkring
vid olika arbetslöshetstal

Kalkyl inkl AMU, ALU och bidrag
till permitteringslönesystem

Andel Kostnaderav
arbetskraft

arbetslösa grundförsäkrlng tilläggsförsäkring bidrag till
heltid ersätt- förmåner adm förmåner adm permitter-

ning ingslön
% % mkr mkr mkr mkr mkr

3,0 3,9 12.700 220 7.100 220 90
5,0 6,6 21.100 270 11.800 270 150
6,2 8,2 26.200 310 14.700 310 170
7,5 9,9 31 .700 340 17.800 340 200

10,0 13,2 42.300 410 23.700 410 250

Not: Bidrag till permitteringslöneersättning är skattad
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Vid 6% heltidsarbetslöshetöppen kan kostnadent.ex. i försäkringen
beräknas 6till 6,7 mdkr inkl. administrationskostnader, eller 40totaltx ca
mdkr. Denna beräkning bygger då på anslutningen till tilläggsför-att
säkringen 80%tilluppgår de med till grundförsäkringsförmäner.rättav

Uppgifterna i 10:1tabellerna 10:2och beror de antaganden liggerav som
bakom beräkningarna. Detta tillsammans med kalkylerna i sig äratt
förenklingar siffrornagör måste användas med viss försiktighet.att Men

vidäven förändringar antagandena angående bl.a. täckningsgrad,av
genomsnittlig dagpenning i den riktning medför minskadem.m., som
kostnader, måste förändringar igöras antagandena för kostnadernastora att

arbetslöshet arbetskraften förändrasskall 10%medprocent ellerper av upp
ner.

Tabell 10:2

Fördelning kostnader vid 6,2% öppenav

heltidsarbetslöshet

Kalkyl

Ändamål Mkr

Arbetslöshetsersättning, heltid 24900

deltid 3500
,

Arbetsmarknadsutbildning 9400

Arbetslivsutveckling 3100

Bidrag till permitteringslöneersättning 170

Administration 620

Summa 41690

Regeringen har i kompletteringsprop. 1992/932150 föreslagit förändringar
i nuvarande försäkring innebär bl.a. fem karensdagar införs. Dennaattsom
förändring överensstämmer med vad beräknats för mitt förslagsom som-

medför kostnadseffekt 100på mkrseparat heltid-öppenen procentca per-
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femEffektersarbetslöshet, till viss del beroende på exakt utformning. av
beaktade ikarensdagar således redan kalkylernaär ovan.

höjsersättningenFörslaget till försäkring innebär bl.a. den lägstaattny
6.3004.300 1993 5.300från kr/månad juli till kr/månad. Denresp.
idag dvs.effekten denna höjning beräknas för de berättigade,samlade av

20 400 500 Härtillbetyda ökad kostnad mkr år.de år, påöver peren ca -
18 19kommer de reglerna inrymmer två årsklasser är. Dessaatt nyanya -

5.300 kr/månad. Belastningen påföreslås få ersättning motsvarandekunna
200 3006%försäkringen vid drygt arbetslöshet skattas till mkr år.per-

i fall det frågaI sammanhanget skall dock många ärnoteras att snarare en
samhälleliga skallförsäkringen eller andra åtgärder belastas dessaavom

arbetsmarknadspolitiken ersättningar vidkostnader, ungdoms-t.ex. genom
praktik. Kostnadsmässigt effekterna ringa i sammanhang.störreär sett ett

16.500inkomst tillHöjningen taket för ersättningsgrundande caav
80% 21.500i ersättning till kr/månad medkr/månad med maximalt samt

16.500 .50020% intervallet 21 kr/ månad, innebär kostnads-ersättning för -
vid arbetslöshet motsvarandeökningar. förändringar beräknasDessa en

6,2% 700 900innebära kostnadsökningar på mkr Desaaår.perca -
beräkningarna.kostnader redan beaktade iär

för därför rimligt osäkerhetenDet vårt ändamålär säga attatt trots
försäkringen 6 7 mdkr heltids-kan beräknas kosta öppenprocentper-

heltidsarbetslöshetarbetslöshet arbetskrajien, redovisassåsom öppen avav
6AMS. praktiken betyder detta för 7 ersättning tillI mdkr lämnasatt ca-

1,3% 60.000arbetskraften eller knapptav personer.

10.4 tilläggsförsäkringFinansiering grundförsäkring ochav

10.4.1 Arbetslösheten konjunkturcykel föröver grundenen
avgiftsuttag

Arbetslösheten varierar tiden. varierar också belastningenDärmed påöver
arbetslöshetsförsäkringen.

Det finns olika sådana variationer i försäkringens kostnader.sätt mötaatt
förändra avgifterna varje arbetslös-Ett halvår eller år,sätt är näratt t.ex.

förändras.heten Ett söka bedöma belastningen kon-överannat att en
därefter avgifterna i princip genomsnittjunkturcykel och bestämma efter ett

konjunkturcykel. eftersom konjunkturcykler olika längdMen haröver en
utjämning i eftersträvas vissoch utseende, kan stället översamma en
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tidsperiod framåt. Fördelen bl.a. hushållär och företag kan bedöma deatt
kommande utgifterna bättre vidän snabb anpassning till kostnaderna
individuella ellerår halvår.

Jag vill för min del förorda modell, där avgifternas förändringar skeren
"mjukt" och enligt fasta regler. En sådan modell underlättas vissattav en
buffert kan byggas för snabba,möta tillfälliga kostnadsföränd-attupp men
ringar. Principiellt det, enligt min mening, fördel attvore en anpassa
arbetsgivaravgiften till konjunkturen högre avgifter iatt uttogsgenom
högkonjunktur och lägre i lågkonjunktur. Avgiftsuttaget skulle med andra
ord inte bidra till förstärka företagens problem. I sig jag dettaatt attmenar
inte principiellt strider tanken upprätthålla viss fasthet imot att av-
giftspolitiken.

Enligt mina förslag skall arbetslöshetsförsäkring genomföras 2denen ny
maj 1994. Under förutsättning inga omvälvningar sker i svenskatt
ekonomi, kan lågkonjunkturen hålla i sig inledningenunderantas av
femårsperioden 1994 98. Samtidigt kommer uppsamlade medel saknasatt-
för försäkringensmöta högre kostnader under de förstaatt åren.

Mitt förslag blir därför under 1994-98perioden tillämpaatt en av-
giftspolitik, innebär såväl arbetsgivarnas avgifter försäk-deattsom som
rades avgifter på nivåsätts beräknas den genomsnittligamotsvaraen som
belastningen under perioden, inkl. viss hänsyn till räntor på grund attav
försäkringens kostnader under inledningen perioden kan bedömasav
komma överstiga intäkterna. Se för övrigt kapitel 14 angående ñnansi-att
ering i övergångsskedet.

Genom detta förslag för den kommande femårsperioden har jag emellertid
inte givit förhoppningarna finansieringen siktpå får utformningattupp en

för företagens del blir motkonjunkturell. En växling behöver dock skesom
i arbetsmarknadsläge kan förväntasänett råda under 1994 95.annat som -

l0.4.2 Prognos för arbetslösheten 1994 98-

Det finns olika bedömningar arbetslösheten i Sverige för perioden framav
till 1999. Det ligger i sakens ingen idag med säkerhet kan säganatur att
vad utfallet kommer bli. Osäkerheten vid långsiktiga bedömningaratt mer
är vad vistörre än varit vid. Enligt finansdepartementets bedömningarvana
i kompletteringspropositionen 1992/93:15O april 1993 beräknas den
genomsnittliga arbetslöshetenöppna till i 6,3%genomsnitt för 1994 98,-
med högre arbetslöshet i början perioden och lägre i slutet. Andra kon-av
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junkturbedömningar visar i viss siffror,mån andra är attgemensamtmen
nivån förväntas förbli hög flera framåt.under år

I detta läge har jag efter ha tagit olikadel bedömningaratt stannatav- -
för innebär genomsnittlig arbetslöshet påöppen caen prognos, som en
6,2% 1994 98.perioden medföraunder Denna arbetslöshet beräknas en-

8%belastning försäkringen, arbetskraftenpå attmotsvararsom ca av
uppbär heltidsersättning. För bedöma andelen arbetskraften i arbets-att av

6% 5% ilöshet och åtgärder skall till dessa adderas ytterligare 4ca -
skilda slag. försäkringen,åtgärder En del dessa belastar arbets-typav av

ochmarknadsutbildning. Andra belastar statsbudgeten, ungdomspraktiktyp
Ytterligare social-beredskapsarbete. andra arbetslösa belastar kommunenas

tjänst och vissa uppbär ingen ersättning huvudöver taget.

Mina förslag till avgiftsuttag Skullegrundas således på denna prognos.
avvikaverkligheten visa tecken på kraftigt från och dessaatt prognosen -

tillfälliga förändringar i avgiftsuttaget beslutas såavvikelser inte börär -
avvikelserna inkl. med tydlighet visar bedöm-snart attnya prognoser

felaktigt i perspektiv.ningarna avgiftsuttaget längreär sett ettav

l0.4.3 Grundförsäkringen

grundförsäkringen vid defrån och administration kanFörmåner av -
60% deantaganden gällt för kalkylerna beräknas mot casom svara av-

för grund- tilläggsförsäkring.samlade kostnaderna och

allaGrundförsäkringens enligt min bedömning bäraskostnader skall av
bliefter förmåga och inte efter den risk olika har för arbetslösa.attgrupper

tillbedömning orsakerSåsom tidigare angivits finns enligt min många
individens beteendeinte kan hänföras till den enskildaarbetslöshet, som

individer arbetsmarknaden. Dåeller till hur viss på ärgrupp av ageraren
finansierasrimligt betydande del försäkringsskyddetdet också att en av

gemensamt.

Grundförsäkringen för de allra flesta medborgare absolut nödvän-är en
Grundförsäkringendighet för klara försörjningen vid arbetslöshet.att

inte fåttlämna ersättning till vissakommer ännuäven att somgrupper,
idag inte fårfotfäste arbetsmarknaden, liksom tillpå somgrupper

fårvillkor till vissa idagersättning. Samtidigt kan förändrade bidra att som
förändra-ersättning, i framtiden inte blir ersättningsberättigade grundpå av

de arbetsvillkor.
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Vidare har grundförsäkringen betydande inslag sociala hänsyn, medanav
tilläggsförsäkringen har karaktär betonar försäkringmomentetmer en som
vid inkomstbortfall på grund arbetslöshet.av

Mitt förslag till finansiering innebär grundförsäkringen skall finansierasatt
med kombination lagstadgade, generella arbetsgivaravgifter och meden av
obligatoriska individavgifter relaterade till inkomst. Fördelningen och av-
giftsunderlaget behandlas närmare nedan.

10.4.4 Tilläggsförsäkringen

Tilläggsförsäkringen frivillig.är För de allra flesta förlorarsom en
arbetsinkomst kommer tilläggsförsäkringen ändå näraatt vara nog en
nödvändighet för inte hamna i ohållbar ekonomisk situationatt vid
arbetslöshet.

Det därför enligt minär mening angeläget tilläggsskyddet kommeratt att
omfatta de allra flesta inkomsttagare. Men samtidigt finns betydande värden
i försäkringens kostnader på marginalen tillatt viss del också fördelasen
efter olika har olika arbetslöshet.att Detta har jag tidigaregrupper
diskuterat och skall därför här inte mina motiv för detta synsätt.upprepa

Mitt förslag innebär vid arbetslöshetsnivå ovanför 4%att arbets-en av-
kraften detär rimligt begränsa differentieringen tilläggsför-att av-
säkringens kostnader för utgivna förmåner. Motivet för detta bl.a.är att
olika inte bedöms kunna påverka sin arbetslöshets-grupper ensamma egen
nivå, också underlätta för försäkringsgivare hanteraatt riskermen att
förenade med arbetslöshet generellt eller inom enskild arbetsmarknads-en
sektor.

När arbetslösheten sjunker från nuvarande höga nivå, bör den differentie-
rade delen finansieringen också kunna ökas, eftersom differentieringenav
i absoluta tal då betyder mindre för de försäkrade. Vid 4% arbetslöshet
eller därunder, föreslås hela utgiften för tilläggsförmäner finansieras med
differentierade avgifter.

Arbetsgivare och försäkrade inom bransch eller på sättannatresp.
försäkringsgruppavgränsad skall bära den del tilläggsförsäkringensav

kostnader vid viss öppen arbetslöshet inte täckssom en gemensamtgenom
finansierade bidrag finansieras på sätt grundförsäkringen.utan samma som
I princip jag både försäkrade och arbetsgivareatt skall delta imenar
finansieringen denna del, normalt med hälftenav var.
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förgenerellt bidrag till försäkringsgivares utgifterEtt skall kunna utgå
denförsäkringsförmåner, administration. Bidragets ökar medexkl. storlek

försäkringsgivaren.relativa arbetslösheten försäkrade hoshos de ärsom
ingetVid relativ arbetslöshet 4% eller därunder utgår bidrag.påen

viktigt inte bidrag förFör mig det i sammanhanget användaär attatt
i kollektiv arbetslöshet lågabegränsa premierna med låg och därmed

i kollektiv med högpremier. En bedömning jag gör är ävenattannan
viss måstearbetslöshet, kollektivet alltid skall bära andel. Vidareen egen

marginaleffekten vid ökadutformas på sådant sättsystemet att en
100%arbetslöshet blir lägre än

.

Bidragsandelen vid olika betydelse för premierarbetslöshet har de som
minbehöver försäkrade. Såsom nedan detde utvecklasnärmare äruttas av
förbedömning premiernabidragskonstruktionen behöver beaktaatt att

individerna inte blir orimliga i kollektiv arbetslöshet. Jagmed högextremt
300för min kommit fram till kr/månad förehar del denna gräns äratt ca

1,8%eller motsvarande maximaltskatt bruttolönen. Jag begränsarca av
mig till till 16.500 önskardå försäkrade kr månad. Deper somupp

16.500tilläggsförsäkra sig för 20% inkomsten kr/månytterligare mellanav
21.500 kr/mån får obetydligt högre premie.och således räkna med en

tillvill jag föreslå fast modell för bidragMed dessa utgångspunkter en
ökadtilläggsförsäkringen. Modellen från marginalbidraget vidutgår

genomsnittligaarbetslöshet. På grundval dessa bidrag framräknas detav
bidraget vid arbetslöshetstal.varje

marginalbidrag genomsnittsbidragMitt förslag till och därav följande
10:3.framgår tabellav

Mitt förslag till innebär genomsnittsbidraget vid 7% arbetslöshetmodell att
21,43 10%alltså faktisk andel ersättningsberättigade till % vid tilluppgår

,
31,00% 15% 42,00%.och vid till

faktiskaFör olika jämförelser det viktigt den arbetslös-härär att notera att
försäkringsgivareheten hos grunden för bidrag. Om viär antart.ex.resp.

6% viden heltidsarbetslösheten den AMSöppna på sätt är harmätsatt av ,
tidigare innebär vissa förutsättningardetta under knapptnoterat attatt - -
8% försäkrade bidragde ersättningsberättigade. För bestämmandeär avav

8% 6%. Mellanskall sådan arbetslöshet i tabellerna läsas inteen somsom ,
hela procenttal förutsätts i tillämpningen interpolering grundad påske
utjämning till decimal.en
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Tabell 10:3

Grundtabell för generellt bidrag till

tilläggsförsäkringen

Rel arbets- Bidrag på Genomsnitts-ii löshet marginalen bidrag
totaltg

% % %

0 0
0

1 0
0

2 0
0

3 Oi O
4 0

50
5 10,00

50
6 16,67

50
7 21,43

50
8 25,00

50
9 27,78

60
10 31,00

60
11 33,64

60
21 35,83

60
13 37,69

70
14 40.00

70
15 42,00

70
16 43,75

70
17 45,29

80
18 47,22

80
91 48,95

80
20 50,50

80
21 51,90

80
22 53,18

80
23 54,35

80
24 55,42

80
25 56,40
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Avstämningsperioder skall korta, förslagsvis fyra eller fem veckor.vara
för 10:3.Grundtabell generellt bidrag framgår tabellav

bidrag tillFörutom generellt försäkringsgivare meddelar tilläggsförsäk-som
ring, föreslås i mycket speciella fall tillsynsmyndigheten efter ansökan
kunna bevilja selektivt bidrag till försäkringsgivare. Sådant skallbidragen

försäkringsgivarenlämnas endast i enlighet med bl.a. förutsättningarnaom
för sitt tillstånd förkonsoliderat sin försäkring, inteändå klarar attmen

försäkrade erbjuda förstörre premie tilläggsförsäkringengrupper av en
understiger 1,8% lönen.som ca av

bidragetDet generella skall kunna till försäkringsgivare grundvalutgå på
relativaden arbetslösheten hos de omfattas bidragsbe-av egna som av en

rättigad tilläggsförsäkring. utjämningIngen sker således mellan kassorna,
varför utgivna bidrag också direkt varierakommer med arbetslösheten.att

Den del hela försäkringen, grund- och tilläggsförsäkring, blirav som
föremål för differentierade avgifter, vid 6%beräknas drygt arbets-öppen

30%löshet eller tilluppgå genomsnitt. Andelen kommerettmer, ca som
varieraemellertid mellan olika försäkringsgivare beroende påvframföratt

allt den arbetslöshet lönestruktur. tilläggsförsäk-och För attegna gruppens
ringen alltjämt skall attraktivt skydd för högäven medettvara grupper
arbetslöshet, enligt min meningskall den högsta differentierade avgiften för

försäkrad 1,8%betala själv inte överstiga vidlönenatten ca av- -
16.500 300inkomsten kr/mån eller kr för månad. önskarDenca en som

20%skydd inkomsten 16.500 21.500på mellan kr/mån kr/mån fårochav
räkna med i kronor räknat något högre premie, andelen men som av
inkomsten 1,8.lägre änprocenten

maximala avgiftenDen till tilläggsförsäkringen därför efter skattmotsvarar
Åför 210de allra flesta kr/månad. andra sidan räknar jag med attca

med låg arbetslöshet alltid 0,3%skall erlägga minstextremtgrupper avca
16.500tilllönen kr/månad avgifti till tilläggsförsäkringen. Därmedupp

spridningenskulle kunna 6begränsas till vilket lägre gälldeär änggr, som
1989före i nuvarande a-kassor. Individens avgift till individensrelateras

avgiftenlön. Idag med belopp alla medlemmar i kassanuttas samma av
oberoende lön eller avgiftenarbete hel- eller deltid. genomsnittligaDenav

6%vid drygt arbetslöshet, till 0,8 0,9%öppen beräknas brutto äca av
lönen inkl. administration. Differentierade avgifter skall enligt min mening
också täcka administrationskostnaderna för tilläggsförsäkringen. Förutsatt
administrationskostnadema rimliga finns för alltidär dessautrymme att
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1,8% för praktiskt allalöneninomskall kunna gränsen tagetavrymmas
arbetslöshetstal.försäkrade vid högaäven

liksom frågorbehandlas nedan, rörVissa tekniska frågor närmare som
försäkradesavgifter och dedifferentierademellan arbetsgivamassamspelet

tänktatilläggsförsäkringenskaraktär. Frågoravgifter omsammaav
framgår kapitelfunktion i övrigt av

grundförsäkringenl0.4.5 Avgifter till

finansierade delen tilläggs-liksom denGrundförsäkringen, gemensamt av
6%Vid drygt arbets-finansieras öppenförsäkringen, skall på sätt.samma

inklusive administrations-70% 40 mdkr,löshet, skall kostnader på avca
såledesgrundförsäkringen. Totaltfinansieras med avgifter tillkostnader,

inkl.28 grundförsäkringens kostnader29 Summan bestårmdkr. av-
4,8tilläggsförsäkringen ca24 mdkr, bidraget tilladministration ca av
0,2permitteringslöneersättning catill förmdkr bidragoch systemetav

mdkr.

arbetsgivar-mitt lagstadgadeFinansieringen skall enligt förslag ske genom
skall individav-individavgifter. Dockobligatoriskaavgifter och genom

erhållas, dvs.inkomst där förmåner kangifterna aldrig på högre änuttas
fråga200.000 kr/år. begränsning markerar detfall Denna äri detta attca

avgift inte egentlig skatt.obligatorisk och enom en

grundförsäkringen inkl. bidrag tillavgifter tillMin tanke individernasär att
100 kr/månad ochtilltilläggsförsäkringen, skall begränsas mestsomca

arbetsgivar-generella, lagstadgadefinansieringsbehovet täckasresten avav
100 för in-maximalt kr/månadavgifter. avgiftEn på motsvarar, enca

0,6%200.000 kr/år, lönen. I siginkomstkomsttagare med på ca aven ca
medlemsavgift till a-kassan. Fördagensför alla högre beloppdet änär ett

medlemsavgift.avgift fördubbling dagensflesta sådande betyder en aven
avdragsgill,till avgiften avseddOm emellertidhänsyn är atttas att vara

60omkring kr/mån.för i vanliga inkomstlägenblir nettobeloppet de

3,5 varfördrygt mdkr,Individavgifter enligt kan beräknas geovan
arbetsgivaravgifter. Detta25 finansieras medmdkr behöverresterande ca

arbetsgivaravgifter.4,2% till Under4,1 underlagetmotsvarar ca av-
arbetsgivarav-sikt, kan ocksåsjunkande arbetslöshet påförutsättning av en

gifterna sänkas.

6% viss förändringinnebärheltidsarbetslöshet drygtEn högre änöppen en
skall finansierastilläggsförsäkringens kostnader,i den andel somav
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obligatoriskagemensamt avgifter. Jag emellertidgenom deldenattanser
skall finansieras individuella avgiftersom från försäkrade pågenom

skattsedeln skall ligga kvar på motsvarande 0,6% löneunderlaget ochca av
förändringen heltatt skall bäras arbetsgivaravgiften. I princip skallav

sak gälla när arbetslösheten sjunker, dvs.samma det är arbetsgivaravgiften
över period justeras, inte individavgiften.en som- -

I sig kan jag nackdelar med inte tydliggöra förändringarattse för
försäkrade avgiftsbetalare för grundskydd och solidarisktsom finansierad
del tilläggsskyddet. Konkreta signaler till de försäkrade,av inte primärt till
de arbetslösa, tillståndet på arbetsmarknaden kan viktiga,om ävenvara om
sådana signaler kan erhållas även på sätt än höjaannat avgifterattgenom
vid ökad arbetslöshet eller sänka avgifterna vid minskad arbetslöshet.

Såsom emellertid framgår nedan föreslår jag tilläggsskyddet, till den delatt
det inte finansieras med solidariska avgifter, inom vissa gränser fullt ut
skall delas mellan arbetsgivare och försäkrade på sätt innebär attsom
individemas avgifter ändå kommer vid åtminstoneatt markerademer-,
förändringar följa utvecklingen arbetslösheten inom denav- egna gruppen.
Därmed jag de valt haatt tilläggsskyddmenar att ändåett kommersom att
få signaler det slag angivitsav som ovan.

Avgifterna till grundförsäkringen den del tilläggsförsäkringensamt av-
skall finansieras på sätt skallsom via skattsedeln för fysiskauttassamma -

med i princip visspersoner nettointäkt tjänstprocent exkl.en av av
pension och livränta nettointäkt näringsverksamhet. in-Dettaresp. av
komstbegrepp överensstämmer med vad i lagen allmän försäkringsom om
inräknas i pensionsgrundande inkomst anställning 11 kap. 2 §av resp.- -inkomst förvärvsarbete 11annat kap. 3av -

Avgiften till grundförsäkringen föreslås 0,6%meduttas ovanståendeav
underlag, dock med maximalt 1.200 kr år. Det detsammaärper attsom
avgiften på maximaltuttas underlagett 200.000 kr/år. Avgiften ärav
avdragsgill såsom utgift för intäkternas förvärvande i tjänst närings-resp.
verksamhet.

Genom ovanstående reglering i princip densammaär gäller försom som-
den s.k. allmänna sjukförsäkringsavgiften avgifter såväluttas anställdaav-

företagare i deras egenskaper fysiska skattesubjekt.som För företagareav
har erlägga s.k.att egenavgift vilkensom den lagstadgademotsvarar-

arbetsgivaravgiften föreslår jag egenavgiften höjs förseparat ett täckaatt-
arbetsmarknadsavgift.en
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lndividavgiftlmånad tilloch efter skattföre10:1Figur
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finansierasidagförsäkring innebär bl.a. kostnaderMitt förslag till att som
arbetslöshetsförsäk-kommer belastasjukförsäkringen framledesöver att

harmonitidigare dels uppnå bättreringen. framgåttTanken är attsom
bortfallandebetona denolika försäkringars förmåner, delsmellan attatt

korttidssjukdom just arbetslöshetsersät-vidinkomsten för arbetslösa är
14första dagarnasför försäkringen bära detningen. Kostnaderna attav

600 700 vilkettill mkr år,för arbetslösa uppskattassjukersättning per-
0,1%arbetsgivaravgift löneunderlaget.på änmotsvarar mer ca aven

10.4.6 Avgifter till tilläggsförsäkringen

förslag tillgrundvalVid 6% arbetslöshet eller högre beräknas pådrygt av
finansieras70% för tilläggsförsäkringenbidragstabell utgifternaca avm.m.

tekniskt i sin helhetavgifter. avgifterdifferentierade Dessa settuttasgenom
träffatskollektivavtalförutsatt inteförsäkrade, dessa skallde menav -

anställdasorganisation, och med deeller dennesmellan arbetsgivaren,
arbetsgiv-bidrag frånenligt lag erhållafackliga organisationer ha rätt att-
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motsvarande minst hälften avgiften föraren på visst sätt specificeradav en
försäkring.

Försäkringsgivare för tilläggsförsäkring denär tillsynsmyndighetensom av
givits tillstånd meddela tilläggsförsäkringatt enligt lagen arbetslöshets-om
försäkring. Normalt kommer försäkringsgivarna a-kassoratt vara av
liknande slag idag med anknytning till facklig organisationsom eller till
viss bransch. Vidare föreslås framgår kapitel 11 två allmännasom attav- -
kassor inrättas, vilka kassor är öppna för alla arbetstagare företagare.resp.
Försäkringsgivare kan även försäkringsbolag medgivits rättvara som
meddela tilläggsförsäkring med tillrätt vissa bidrag till försäkringsut-
gifterna.

Såsom framgått kapitel 9 är tanken de allra flesta arbetstagareav att skall
få sitt tilläggsskydd ordnat kollektivavtal träffasatt mellangenom
kollektivavtalsparter. Parterna tillsammans kan överenskomma om
försäkringens ambition inom de i lagstiftningenramar som anges som
villkor för tillrätt bidrag till förmånsutbetalningarna. Tillsammans eller-efter vad kommer överens begär in förslagman frånparterna tänkbaraom -
försäkringsgivare. Eftersom tilläggsskyddet skall beroende denattvara av
enskilde också i princip erlägger andel kostnaden, lägst motsvarandeen av
0,3% lönen, skall avtalet erbjudande tillav denett enskildeses som att
ansluta sig till tilläggsförsäkringen. Om kollektivavtal träffats skall enskild
arbetstagare enligt gängse grunder omfattas kollektivavtaletsom inte ägaav
rätt kräva arbetsgivarenatt hälftenpå premien för försäkring inteav som
omfattas kollektivavtalet. Valet kommer i sådant fallav ståatt mellan att
helt avstå eller betala den del överenskommits i kollektivavtal.som

Differentierade avgifter på i genomsnitt 35 40%á tilläggsförsäk-ca av
ringens kostnader skall vid 6% öppen arbetslöshet eller högre, således
slutligt de försäkradeuttas inget kollektivavtalav träffatsom om annan-
reglering. Vid lägre arbetslöshet ökar arbetstagarens arbetsgivarensresp.
andel till maximalt vardera 50% vid 4% arbetslöshet eller lägre.

Den enskilde löntagarens avgift till tilläggsförsäkringen varierar med den
arbetslöshet och med dagpenningenegna i försäkringen.gruppens I någon

utsträckning kan även skillnader i administrationskostnader påverka
avgiftens storlek.

Den maximala avgiften på 1,8% lönen beräknas komma vidca av att uttas
olika arbetslöshetstal i olika inkomstlägen. Individer med inkomst 16.500
kr/mån erlägger maximal avgift vid arbetslöshet på 15%,änen mer
individer med 14.700 kr/månad vid arbetslöshet påca än 18%en mer ca
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13.300 arbetslöshetkr/mån vid påindivider med inkomst påoch en meren
arbetslöshetstal. I någon20%. samtliga fall således vid mycket högaIän

1,8% effektertidigare, beroende påavgiften nå till lönenmån kan avupp
buffertupp-byggnad.premiebefrielse vid arbetslöshet och behovav avav
"låg" belastning ochvidBuffertar skall andra sidan normalt byggaså upp

för sänka detbufferten användasinte vid skall i ställethög. Då att
skulle behövas.premieuttag annarssom

till a-kassorarbetslöshetstal nuvaranderelatera dessa högaFör kunnaatt
1993 bearbetats.relativa arbetslösheten ihar uppgifter den marsom

1993 perspektivi historiskt kän-visarResultatet trots att ettatt mars
relativkassor medhög allmän arbetslöshet,netecknas extremt svararav en

4,5% i20% för antalet medlemmarendastarbetslöshet på än avmer
dockarbetslösa för kassorsamtliga Andelen närmarekassor. är samma

f.n.i statistiken byggkris14%. Generellt återspeglas den extrema som
Även 16 20%relativ arbetslöshetSverige. kassor med påråder i en -

2,6% ocheller samtliga försäkrade knapptfå medlemmarmot avsvarar
6% arbetslösa kassamedlemmarna. Gruppen a-kassor medde enav

68% och8% för fler medlemmarna totaltarbetslöshet under svarade än av
43% de arbetslösa.av

förväntas bliselektiva bidrag kanAv dra slutsatsendetta kan attman
försäkringsgivarna i tilläggsförsäk-synnerligen ovanliga, i synnerhet om

sig.förutsättningar buffertar och återförsäkraringen får bygga attatt upp

16.500 kr/månersättningsgrundande inkomstInkomsttagare med högre än
inkomstbortfall nivå, får ioch valt tilläggsförsäkra dennaöverattsom

300premie för sitt sammanlagda skyddfall något högre änsämsta en
avgiften vid ökadkr/månad inkomsten blir dock lägrebrutto. I procent av

bas inom rimliga arbetslöshetstal.

16.500bli 0,3% Vid inkomstenMinimiavgiften föreslås lönen.av
3550 kr/mån kr/månad, i lägrekr/månad betyder detta brutto och netto ca

13.300 40 28Vid kr/månad kr brutto och krlöneläge mindre. netto.ca ca
14.700 31 kr/månadVid kr/mån 44 kr/månad brutto och netto.ca caca

tilläggsförsäkringen, vilket jag kalkylmässigtFullständig anslutning till
för80% medför kostnadde grundförsäkrade,ansett motsvara av en

6%16 arbetslöshet.tilläggsförsäkringen totalt mdkr vid drygtpå öppenca
30% 5genomsnitt eller mdkr,Med bidrag motsvarande iett ca enca

5,5 individernas andel tillmotsvarande mdkrarbetsgivarandel uppgår ca
0,9% löneunderlaget. Härtill5,5 i genomsnittmdkr. Detta motsvarar ca av
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kommer emellertid administrationskostnader emellertid isom samman-
hanget närmast försumbara.är Föreligger tillfälligt behov buffertup-av
pbyggnad påverkar detta avgiften. På motsvarande kansätt uppsamlade
buffertar i lägen med hög arbetslöshet bidra till hålla premiernaatt nere.
Avgiften i vanliga inkomstlägen kan beräknas komma ligga 0,8mellanatt

1,0% löneunderlaget. Arbetsgivarnas blirandel i kronor minst likaav-
stor.

l0.4.7 Beräkning premier för tilläggsförsäkringenav

Såsom tidigare framhållits det försäkringsgivarnaär i tilläggsförsäkringen,
skall fastställa premierna. För bl.a. kunna bedöma konsekvensernaattsom

förslagen tilläggsförsäkring vad bidrag, premienivå harav om avser m.m. ,olika kalkyler bearbetats.

Liksom andra kalkyler bygger även dessa vissapå förutsättningar om
bl.a. administrationskostnad, avsättning till buffertfond Vidareom m.m.
bygger beräkningarna denpå generella bidragskurvan, vilkenav
bidragsandelen förmânema kan avläsas vid olika relativ arbetslöshet.av
Se vidare tabell angående förutsättningar.resp.

De framräknade premierna försäkradesär avgifter före skatteavdragseffekt.
Premierna har relateratsäven till lön månad, för lättare överblickaattper
kostnaderna vid olika förutsättningar.

Notera i kalkylerna ingår kostnaderäven i förekommandeatt fall för skydd
20%motsvarande inkomstförlust mellan 16.500 21.500 kr/månad.av -

Dessutom har generellt premiebefrielse, buffertuppbyggnad och kostnader
för återförsäkring, beaktats såsom påslag på den grundläggandeett
riskpremien. Administration har belastat kalkylen 10med kr månad ochper
försäkrad.

Tabellerna visar vid låga inkomster avgifter understiger 0,3%som av
lönen. Avsikten förär bidragsrätt till försäkringen iatt princip ställa som
villkor individavgift inteatt med mindre 0,3%än lönenuttas iävenav
lönelägen med begränsad tilläggsförsäkringen.nytta av

Kalkylema för olika arbetslöshet faktisk andel samtligaersatta av
försäkrade redovisas i tabellerna 10:4-10:7.
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Tabell 10:4
Beräkning avgift till tillåggsförsäkringenav

Förutsättningar

1 Relativarbetslösheti tilläggsförsñkringen 10%.2. Administrativkostnadi tillêaasförsâkrirlgon 10 kr/mån
Bidrag3. till tilliggsförsäkringenligt Tab 10:3

4. Avsättningtill buffert, kostnadför premiebefrialse åtsrförsåkring 96isamt av
kostnad försäkradexkladm 13%por

Arbetsøiveraüâe premie 50%..av . .. . Hill VV ...
Inkomst Kostnad Adm Avsättning Summa Bidrag i Premis Premie

för- kostn till buffert, brutto- obsbelopp för för- andelpar som
premiebe- lönsäkrad kostnad säkrad av

exkladm frielsemm
kr/mån kr/mån kr/mân kr/mân ler/mån krlmân krlmån 96

10 10 1 21 4
50 O 7 671 18
90 10 12 112 32
130 10 17 157 46

202170 10 22 60
0 27 247 74210 1

250 1O 33 293 88
290 38 338 10210

1330 0 43 383 116
370 3010 48 428 1
410 0 531 473 144

519 58450 10 59 1
10 64 564 172490

530 10 69 609 861
570 65410 74 200
61 79 699 40 10 21
650 1 850 745 228
690 10 90 790 242
700 10 91 801 245
710 10 92 812 249
720 10 94 252824

1 95730 0 835 256
259740 10 96 846

750 10 98 858 263
760 10 99 869 266

270770 1 10 00 880
0780 1 101 891 273

790 0 1 2771 03 903
790 10 103 903 277
790 10 103 903 277

277790 1O 103 903
790 10 903 277103
790 l 0 103 903 277
790 1 103 903 2770
790 10 103 903 277
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Tabell 10:5
Beräkning avgift till tilläggsförsäkringenav

Förutsättningar

1 Relativarbetslösheti tilläggsförsäkringen 5%. Administrativ2. kostnadi tilläggsförsâkvingen 10 kr/mån
3. Bidragtill tilläggsförsäkringenligt Tab 10:3
4. Avsättningtill buffert, premiebefrielsekostnadför återförsäkringi %samt av
kostnad försäkradexkladm 10%per
5. Arbetsgivarandal premie 50%av

Inkomst Kostnad Adm Avsättning Summa Bidrag i Premie Premie
perför- kostn till buffert, brutto- absbelopp för för- andelsom
säkrad premiebe- kostnad säkrad lönev
exkl adm frielsemm

kr/mån kr/mån kr/mån kr/m kr/månän kr/mån kr/mân %

5 10 16
25 10 38
45 10 60
65 10 82
85 10 104
105 10 126
125 10 148
145 10 170
165 10 192
185 10 214
205 10 236
225 10 258
245 10 280
265 10 302
285 10 324
305 10 346
325 10 368
345 10 390
350 10 395
355 10 401
360 10 406
365 10 412
370 10 417
375 10 423
380 10 428
385 10 434
390 10 439
395 10 445
395 10 445
395 10 445
395 10 445
395 10 445
395 10 445
395 10 445
395 10 445
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Tabell 10:6
Beräkning avgift till tiiläggsförsäkringenav

Förutsättningar

1. Relativarbetslösheti tiliâggsförsäkringen 8%
2. Administrativkostnadi tillåggsförsäkringen 10 Krim
3. Bidragtill tiiläggsförsåkröngenligt Tab 10:3
4. Avsättningtill buffert, kostnadför pramiebafrielse återförsäkringi %samt avkostnad försäkradexkladmpor 11%
5. Arbetsgivarandel premieav 50%

Inkomst Kostnad Adm Avsättning Summa Bidrag i Premie Premie
för- kostn till buffert, brutto-par absbelopp för för- andelsomsäkrad premiebm kostnad säkrad lönavaxkl adm frielsemm

kr/mån kr/mån krlmån kr/mån kr/mån krlmån kr/mån %

8 10 1 19 2
40 10 4 54 11
72 10 8 90 20
104 10 11 125 29
136 10 15 161 38
168 10 18 196 47
200 10 22 232 56
232 10 26 268 64
264 10 29 303 73
296 10 33 339 82
328 10 36 374 91
360 10 40 410 100
392 10 43 445 109
424 10 47 481 181
456 10 50 516 127
488 10 54 552 135
520 10 57 587 144
552 10 61 623 153
560 10 62 632 155
568 10 62 640 158
576 10 63 649 160
584 10 64 658 162
592 10 65 667 164
600 10 66 676 167
608 10 67 685 169
616 10 68 694 171
624 10 69 703 173
632 10 70 712 175
632 10 70 712 175
632 10 70 712 175
632 10 70 712 175
632 10 70 712 175
632 10 70 712 175
632 10 70 712 175
632 10 70 712 175
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10:7Tabell
till tilläggsförsäkringenBeräkning avgiftav

Förutsättningar

2%1tiiiäggsförsäkringenRelativarbetslösheti1.
kr/mån10tilläggsförsäkringenkostnadi2. Administrativ

Tab 10:3tilläggsförsäkringenligtBidragtill3.
%âterförsäkringipremiebefrielsetili buffert, kostnadförAvsättning4. samt av

15%försäkradexkledmkostnadper
50%Arbetegivarandei premie5. av

.ilnkornat PremieviSumrnaKostnad Adm PremieBidragAvsättning
endelför för-ebsbeloppbrutto-till buffert,för- kostn somper

säkrad lönkostnadpremiebe-säkrad av
frielseexkladm mm

%krlmånkr/månkr/månkr/mån kr/månkr/månkrlmån

5241012
257960 10
4513410108

189 64156 10
8424510204
104300252
124355300

410 143348
465 163396

183521444
203576492

631 223540
242686588
262741636

797 282684
302852732
321907780

962 341828
976 346840

351990852
3561004864

1017 361876
1031 366133888

371135 1045900
376137 1059912

1073 381139924
3861086140936
3911100142948
391142 1100948
3911100142948
3911100142948
391142 1100948
3911100142948
3911100142948
3911100142948
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104.8 Tilläggsförsäkringen uppbörd avgifterav-

Såsom framgått kapitel 9 skall arbetsgivaren enligt lag skyldigav attvara
erlägga hälften avgiften för tilläggsförsäkringen, förutsatt denna inteav är
förmånligare än vad förutsättning för till bidragrättsom tillanges som
tilläggsförsäkringsförmåner. Arbetsgivarens skyldighet är emellertid be-
roende den försäkrade erläggeratt sin andel.av

En väl fungerande arbetslöshetsförsäkring kommer såsom jag tidigare-
betonat förutsätta högatt anslutning till tilläggsförsäkringen blanden-
arbetstagare och företagare. Därför är det viktigt underlätta kollektivaatt
lösningar. Jag har därför förutsatt kollektivavtal träffasatt och utformas på
sådant sätt bidrag till försäkringenatt skall kunna erhållas och därmed att
regler individens principiella betalningsskyldighet förom avgifter minstpå
0,3% lönen upprätthålls. Avtalet får då karaktärav möjliggör fören som

arbetstagare välja han elleratt hon skall tillhöraen försäkringen ochom
betala avgiften, eller avstå från sitt skydd. I det fallet jagsenare attmenar
arbetstagaren inte skall kunna avkräva arbetsgivaren bidrag till tilläggsför-
säkring. De önskar utformaparter försäkring anspråksom påutanen
bidrag från arbetsmarknadsfonden, skall enligt min mening kunna göra det
under förutsättning förmånema inteatt överstiger 80% ersättningsgrun-av
dande inkomst.

Tre tekniker då iär första hand möjliga för reglera förhållandetatt mellan
den anställde och arbetsgivaren. I det första fallet handhar arbetsgivaren
betalning premien till den berörda försäkringsgivaren.av Arbetsgivaren
redovisar hela premien till försäkringsgivaren för den anställdes räkning
och gör avdrag på nettolönen för den försäkrades andel.

I det andra fallet handhar den anställde själv sin inbetalning premien,av
varefter han eller hon uppvisande betalningsbevismot erhåller sittav
bidrag från arbetsgivaren.

I det tredje fallet träffas överenskommelse mellan arbetsgivaren och de
anställdas organisation ordnaatt summarisk försäkringgemensamt fören
alla de anställda önskar sådan försäkring. I detta fallsom reglerasen
premien andel lönen under period ellersom fastav belopp.ettresp. som
Arbetsgivaren gör avdrag på den anställdes nettolön för dennes andel.
Anställda någon anledning inte önskar tilläggsskyddsom i dettaav fall eller
väljer själva helt sköta detta,att går då miste arbetsgivarens bidrag.om

Såsom framgått tidigare, skall avtalsfrihet med vissa begränsningar råda
angående tilläggsförsäkringen. Begränsningarna kompensationsnivånavser
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iförsäkrade intedenocksågrundförsäkringen,tillsammans med attmen
0,3 % lönavgift motsvarandeavtala bort lägstaprincip skall kunna avcaen

tilläggs-inte helt ställer sigförutsatt han eller honoch förmåner, utan
0,3%understiger motsvarandepremien inteskydd. Så länge den avsenare

andelarbetsgivaren bär störreavtal träffasförmåner, kanlön och att enom
tilläggsför-överenskommakan också50% premien. Parternaän attomav

anställdenskildnormalfallet, dockimindresäkringen ängörs attgynnsam
sin50% premien frånfåkollektivavtal, skall kunna begäraoakttat att av

80% tillmotsvarandeförsäkring med förmånerarbetsgivare för uppen
21.500 kr/månad.16.50020% i inkomstskiktet16.500 kr/månad resp. -

förningartill avgiftshöjmitt förslagSammanfattning10.5 av
försäkringenutgifterna ilöpandefinansieringen deav

arbetslöshetsförsäkringensfinansieringförslag till denMitt nyaav
konjunkturcykelavgifterinnebär överlöpande kostnader att uttas ensom

inkl. Iförsäkringenför räntor.de totala kostnadernabedöms motsvara
föreslår jagkonjunkturcykelmöjlighet exakt bestämmabrist på attatt en

98.1994fem och omfattainitialt skall årenutjämningsperioden årvara -

arbetslöshetengenomsnittligajag denperiod bedömerFör denna att
modell.AMS6,2% heltidsarbetslösa enligttillkommer uppgå öppetatt

19936,2% 7,7% apriliomfattning idag högre änArbetslöshetens är
vidproportionelltihöjer kostnadernaarbetslöshetoch högre stort setten

utveckling-faktiskaligger denförändringar. mitt förslagmåttliga I att om
skulle1998,periodenförmedtillsammans t.o.m.restenprognoser aven,

minenligtavgifternaskall förändringfrån min bedömning,avvika aven
bestämmas.modell kunnaföreslagna senare

arbetsmarknadsav-lagstadgadeinnebär den generella,Mitt förslag att
vissinkl.grundförsäkring,4,2% för finansierahöjs tillgiften att

jagtilläggsförsäkring. Vidare föreslårtillfondering, bidrag ettsamt en
tjänstmed inkomstsamtliga inkomsttagareobligatorisk avgift uttas avav

näringsverksamhet.med inkomstsamtliga fysiskaoch avpersoner
arbetslöshetsförsäkringen,individavgift påAvgiften, tillbenämnd uttas

innebärnäringsverksamhet. Mitt förslagtjänstnettointäkt attav resp.
principi0,6% inkomstunderlagtillavgiftssatsen för 1994 98 sätts av-

1.200tillmaximerasbeskattningen ochbrytpunkten vidtill den s.k.upp
fysisk skattebetalare.ochkr årper

finansierasarbetsmarknadsavgiften föreslås delvisHöjningen genomav
1%-enhet således denochsjukförsäkringen medavgiften till sänks attatt
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samlade höjningen arbetsgivaravgiftema begränsas. Motiven förav
förslaget till sänkning avgiften till sjukförsäkringen behovenären av att

nuvarande minskat olika skäl. Påuttag grundval uppgifterav iav av
budgetprop. 1993/94: 100, bilaga inkomster och utgifterom samt nya

för 1993/94, beräknas överfmansiering sjukförsäkringenprognoser en av
komma till 8,8uppgå mdkr. De minskadeatt behoven inom sjukför-
säkringen bör därför enligt min bedömning kunna bidra till kompens-att

för behoven i arbetslöshetsförsäkringen. För detta talarera även denatt
mig föreslagna försäkringen kommer överta kostnaderav från denatt

nuvarande sjukförsäkringen för korta sjukperioder.

Sammantaget innebär därför mitt förslag den s.k. arbetsmarknadsav-att
giften from den 1 januari 1994 4,2%med Samtidigt föreslåruttas jag att.arbetsgivaravgiften till sjukförsäkringen sänks 1%-enhet.med

Arbetsgivamas samlade kostnader för grund- och tilläggsförsäkring blir
därmed totalt 5%-enheter, medan avgiften till sjukförsäkringenca
finansierar 1%-enhet och finansieringnuvarande 2%-motsvarar ca
enheter. Arbetsgivamas nettokostnader kommer således öka medatt
knappt 2% underlaget till arbetsgivaravgifter.av

Tilläggsförsäkringen beräknas medföra genomsnittlig belastning påen
arbetstagare och företagare fysiska motsvarande 0,8som personer ca -1,0% lönen vardera.av

Fysiska med inkomst näringsverksamhet erläggerpersoner s.k.av
egenavgifter. I dagens erlägger sådana skattskyldigasystem ingen
arbetsmarknadsavgift eller motsvarighet til denna avgift. Jag föreslå
därför i egenavgiftema skallatt reducerad arbetsmarknadsavgiftuttas en

3,2 %på nettointäkt näringsverksamhet. Reduktionen betingasav av av
företagares sämre villkor vad karenstid och därmed lägre belastningavser

försäkringen.av

Egenföretagare bedriver sin verksamhet i former innebärsom attsom
rörelsen är skattesubjekt, erläggereget redan idag arbetsgivaravgifter på

sätt gäller för anställda. För dessasamma egenföretagare innebärsom
mitt förslag ingen principiell skillnad. Dessa företagare drabbas i och för
sig de begränsningar i ersättningsrätt gällerav generellt försom
företagare. Det saknas emellertid förutsättningar för dessa reduceraatt
avgifterna till arbetsmarknadsfonden.
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ochgrund-individavgifter tillföretagarnas,liksomArbetstagamas,
genomsnittligaDärmed kommer denavdragsgilla.tilläggsförsäkring görs

skattefterinkomsttagaregrundförsäkringen för vanligaavgiften till att
medvanlige inkomsttagaren60 kr/månad. Denmindre änmotsvara ca

tillavgiftberäknas fådärutövergenomsnittlig arbetslöshet kan en
6%efter skatt90 kr/månadtilläggsförsäkringen öppenpå vid caca

arbetslöshet.

ÖvergångsbestämmelserFinansiering i samband med10.6

Grundforsäkringen10.6.1

2 1994. Underkraft maji denförsäkringen föreslås trädaDen ennya
gälla.Övergångsbestämmelsersärskilda18 föreslåsmånaderperiod på

Övergångsbestämmelserna Detaljerfinansieringen.påverkar även om
finansiella14. skall dekapitel Härframgårövergångsbestämmelserna av

konsekvenserna summeras.

1fr.o.m. denO,6% föreslåsgrundförsäkringenIndividavgiften till uttas
arbetsmarknadsavgiftens.k.1994. höjningen denLikaså föreslåsjanuari av

egenavgiften påtidpunkt, liksom den s.k.4,2% vidgenomförastill samma
3,2%.

den1994 tillgodoförs1 majperioden 1 januariunderinflytande medelAv
arbetsmarknadsavgiftenarbetsmarknadsfonden den andelnuvarande somav

2,04%motsvarandetillfälle elleruttagits vid dettaskulle ha avannars
tillförs2,04%-enheter4,2%-enheter ochmellanunderlaget. Skillnaden en

individavgifterna. Dessade s.k.tillsammans medarbetsmarknadsfond,ny
frånförsäkringen,iminska underskottet denskall bidra tillmedel att nya

månaderfyraBuffertuppbyggnad underi kraft.tidpunkt träderden den
kan bäragrundförsäkringen5,5 och innebärtill mdkrberäknas att enca

medfinansieringen,förlegat till grundöverstiger denarbetslöshet somsom
i1%-enhet under år.ettca

Tilläggsforsäkringen10.6.2

1994. Ersättning2 maji kraft denTilläggsförsäkringen föreslås träda
kapitel 14framgårenlighet med vadkommer i närmare attavsom --

blir2 maj ellerdentill arbetslösavissa villkor utgå de ärunder somsom
varit försäkradeintedessaövergångsperiod, oakttatunderarbetslösa en

enligt de reglerna.ersättningsrätttillräckligt lång tid förunder nya
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Under januari till april 1994 erläggs medlemsavgifter till nuvarande a-
kassor på vanligt Ingasätt. avgifter till tilläggsförsäkringen erläggs av vare
sig försäkrade eller arbetsgivare för perioden innan ikraftträdandet. Men
fr.0.m. den 2 maj gäller den tilläggsförsäkringen, varför premie skallnya
erläggas. För utbetalningar gäller fr.0.m. 2den maj även reglerna om
generellt och selektivt bidrag.

10.6.3 Gemensam finansiering andelar tilläggsförsäkringensav av
förmånsbetalningar under övergångsperioden

Tilläggsförmåner till arbetslösa frånutges tilläggsförsäkringen,som skall
under övergångsperiod finansieras på särskilten sätt med bl.a. ett
övergångsbidrag till tilläggsförsäkringsgivare. Syftet härmed iär principatt
neutralisera försäkringsgivare från effekterna vissa arbetslösa redanattav
vid ikraftträdandet uppbär ersättning. Utgivna tilläggsförmåner skall därför
övergångsvis med viss nedtrappning finasieras med icke-differentierade
avgifter.

För det första skall de generella bidraget alltid kunna utgå på normalt sätt.
För det andra skall alla tilläggsförsäkrade under års tid erläggaett avgiften
till tilläggsförsäkringen, består två delar. En del denär ordinariesom av
delen till den aktuella försäkringsgivaren, då baserad på den arbets-attmen
löshet skall bäras försäkringsgivarens undersom de första tolvav månader-

Den andra delen skall likana. för alla försäkringsgivare ochvara
preliminärt med såsomuttas grundpremie lika för alla 200påen - -kr/månad, delas lika mellanatt arbetsgivare och försäkrad. Samma premie
sänks efter tolv månader till 50 kr/månad, medan i stället den andelca som
beror differentieringen höjs.av

För detaljer hänvisas till kapitel 14.
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tilläggsförsäkringgrund- ochAdministration11. av

Inledning11.1

42 a-kassor,administrerasförsäkringenfrivilliganuvarandeDen varavav
formA-kassorna ärförsäkringen för företagare.fyra handhar aven egen

arbetslöshetsförsäkring ochiregleras lagenföreningekonomisk omsom
myndigheter. Deninteoch såledesmedlemmarförsäkrademed de som

innebärarbetslöshetsförsäkring,nuvarandegäller förbesvärsordning som
subjekt,privaträttsligavanligainteindikation a-kassornapå att ses somen

Dettaoffentligrättslig karaktär.närmast atttrotsutan a-organ avsom
fackligatill dereell knytningmycketavseenden har näraolikakassoma i

intresseorganisationer.företagarnasochorganisationerna

länsarbets-till fyraKAS-regioner knutnafyra s.k.KAS administreras av
förenhetåterspeglarregionnämnder. Begreppet att ansvararresp.

län-område dengeografiskt änföradministration störreett som resp.
berör.sarbetsnämnds verksamhet

a-kassorna.förAMS tillsynsorganär

medvissa likhetertilläggsförsäkringama hargrund- ochföreslagnaDe
grundförsäkring för alla kravKASnuvarande utansystem, om ses som en

punkter ändradeviktigaföreslagen påLikväl innebärmedlemskap.på
administrationen.förförutsättningar

förstkapitel på så sättadministration behandlas i dettaMitt förslag till att
administrationen,ställasskall kunna påjagjag de krav ansersomanger

uppfylla dessabidra tillolika lösningar kanjag hurdärefter diskuterar att
i detalj.preciseras därefterförslagMitt slutligakrav. mer
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11.2 påKrav skall administrera grundförsäkringenorgan som

Medborgarnas tillrätt ersättning från grundförsäkringen enligtgaranteras
mitt förslag Grundförsäkringen vilarstaten. offentligrättsligpåav grund.
Administrationen grundförsäkringen är därför till sin karaktär ocksåav
myndighetsutövning. Detta ställer krav depå skall handläggaorgan som
ärenden inom försäkringen, liksom på besvärsordningen tillatt anpassas
vad gäller för myndighetsbeslut.som

Nuvarande arbetslöshetsförsäkring lagreglerad,är kassorna berättigadeär
till bidrag enligt särskilda grunder, inte formellt förstatenmen attsvarar
varje kassas inkomster tillräckligaär för bestrida utgifterna. Däremotatt

för kassorna erhållerstaten detatt s.k. statsbidragetansvarar motsvarande
förmånsutgifterna, i sin får inoavsett medel tillräckligastaten förturom

bestrida bidraget. Formelltatt därför intesett för försäk-statensvarar
ringen. I praktiken kan emellertid inte statsbidraget användas för att t.ex.
bestrida underskott i administrationen, varför ersättningen till arbetslösa
reellt statligtär garanterad.sett

Principiellt skulle a-kassa kunna tvingas i likvidation eller konkurs,en på
sätt vilken ekonomisk förening helst.samma Dettasom skullesom

emellertid förutsätta ersättningen för administration,att ränteintäkter o.d.,
skulle otillräckliga för bestrida kassans administrationskostnaderattvara
inkl återkrav statsbidrag. I denna mening är kassorna således privaträtt-av
sliga.

Mot denna bakgrund kan antal olika krav ställasett på de skallorgan som
administrera den föreslagna grundförsäkringen, förutom allmänna krav på
lika behandling, god service, kostnadseffektiv verksamhet o.d. De krav jag

skall kunna ställas är:anser

handhar grundförsäkringen skall myndighetorgan eller bedrivasom- vara
verksamheten i sådan form besvärsordning kan tillämpasatt samma som
gäller för myndighetsbeslut; på andra områden finns försäk-typorgan av
ringskassor med obestämd form; försäkringskassorna har i olika samman-
hang "0ffentligrättsligaangetts nämast kommunal karaktär"som organ av

skall godkännas A-myndigheten och villkororganen för god-av- som
kännande skall de dels uppfylla de detaljerade krav A-myndig-mer som
heten dels förutom följa deacceptera lagarattanger, gälleratt ävensom- -
följa de föreskrifter lämnas A-myndigheten underställa sig A-som samtav
myndighetens tillsyn;
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skall ha eller flera eller huvudmän, förbinder sigägareorganen en som-
för har tillräckliga ekonomiska givnapåatt att organet attansvara resurser

villkor fullgöra uppgifterna för bestämd period i framtidenen

administrationsorgan skall kunna huvudsakliga verksam-sittavgränsa-
hetsområde

administrerarvarje grundförsäkringen skall kunna erbjuda deorgan som-
så önskar och verksamma det "huvudsakliga verksamhetsom-inomärsom

rådet" tilläggsförsäkring uppfyller villkoren för bidrags-atten som vara
berättigad.

Godkännande administratör grundförsäkringen i principskallsom av
lämnas till uppfyller A-myndigheten enligtde dessa krav. skallorgan som
mitt förslag dock undantagsvis kunna neka godkännande, det intenär
bedöms främja försäkringens administration godkänna ytterligareatt
administrationsorgan. Därmed skall det således in i bedömningamavägas

det finns godkänts för del arbetsmarknaden,redanom organ som samma av
också viss "konkurrens" bedöms önskvärd. Kravet påmen om som

godkännande för administratörinte uttryckär strävan att garantera en av
försäkringen monopol, skall andra sidan inte heller bidra tillåett men en
alltför uppsplittrad verksamhet.

statlig myndighetskall enligt mitt förslag ankomma A-myn-Det på en -
digheten nedan utforma för godkännande.se kravennärmareatt-

ekonomiskt inteOrgan handhar grundförsäkringen kommer sett attsom
min avsiktbära för förmänsbetalningarna. Däremot detnågot äreget ansvar

prestationsrelaterade ersättningarA-myndigheten i princip skall fastställaatt
principför kostnader för administrationen. I skall dessaresp. organs

ersättningar för i förhåll-desamma alla med stort settvara organ samma
därvid driva verksamheten vinst,anden. Vissa kommer kunna medatt

andra med förlust. för ekonomin ankommerkan komma gå Ansvaret påatt
vissaägare/huvudman, för godkännande också skall utställaresp. som

garantier A-myndigheten så kräver.när

Ägare/huvudman for administrera grundförsäkringen skallskallorgan som
flera statliga myndigheter, arbetstagarorganisationer,kunna ellervara en

intresseorganisationer för företagare m.fl.arbetsgivarorganisationer,
organisationer företag A-myndigheteneller andra ellergrupper, som av

försäkringen.bedöms kunna administratöraccepteras som av

391



Administration grund- och tilläggsförsäkring 1993:52SOUav

Det kan möjligen överdrivet kräva garantier skall uppställasatt attsynas
för godkännas administrationsorgan. Jag villatt för min del attsom mena
administrationen kräver berördaett staten garanterat system attav av organ
uppfyller mycket högt ställda krav på bl.a. ekonomisk och organisatorisk
stabilitet. Om andra statligaän myndigheter skall administrera grund-en
försäkring, skall krävas detta sker med självständigt ekonomisktatt ansvar.

Ersättning för lämnad service till de försäkrade kommer enligt mina
tankegångar inte lämnas på grundval faktiska kostnader,att utanav som
ersättningar relaterade till prestationer. Verksamheten kan således i det
korta perspektivet komma gå med vinst eller förlust.med Inte minst iatt
det fallet är det viktigt det finns garantier för verksamhetenattsenare att
inte behöver läggas på kort sikt. Detta kräver garantier ekonom-ner av en
iskt stabil inte arbetslöshetslassan har betydandepart, kapital.ettom eget

Enligt min mening främjar det hela arbetslöshetsförsäkringen, denom som
vill administrera grundförsäkringen också alltid skall kunna erbjuda en
tilläggsförsäkring uppfyller kraven på bidragsberättigad. Dettaattsom vara
innebär däremot inte den meddelar tilläggsförsäkringatt också måstesom
administrera grundförsäkringen.

Enligt regeringens 1992/93:50 åtgärder för stabilisera denattprop. om
svenska ekonomin, inskränkningar i valet mellan olika alternativ.anges
Enligt propositionen skall arbetslöshetsförsäkringen inte förstatligas. Den

innebördennärmare vad skall förstatligande framgår inteav som anses som
propositionen. I sammanhanget kan KAS delärnoterasav att en av

arbetslöshetsskyddet inteän arbetslöshetsförsäkring och heltom en- -
statligt administrerad. Likaså har AMV, tillsyn ochstaten, avgörgenom
överklagningar kassornas beslut tillämpningsregler.samt utav ger

11.3 påKrav försäkringsgivare till tilläggsförsäkringen

Tilläggsförsäkringen föreslås bli frivillig. På skilda innebär minasätt
förslag emellertid individer skall stimuleras till teckna tilläggs-att att ett
skydd.

De skall handha tilläggsförsäkringen blir försäkringsgivare iorgan som
formell och reell mening på innebärsätt för sinaett egetsom ansvar
utfástelser, i princip inte de försäkradeatt staten någragaranterargenom
utfästa förmåner. En försäkringsgivare utfäster sig ersättningatt utge
under vissa villkor för den händelse den försäkrade drabbas ersättnings-av
bar arbetslöshet. Ersättningen för den risk försäkringsgivaren bär utgår i
form premie.av
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för-endasttilläggsförsäkringeninnebär garanterasförslagMina att av
enligtvid konkursgällerundantagspeciellamed detsäkringsgivaren, som

11.10 nedan.punkt

utfástelsermedförsäkringmeddelavidare rättFörsäkringsgivare äger att
försäkringensskallbidragtillför rättdockbestämmer,denne attsom

tilltill bidragförvillkor rättinom vadutfástelser somangessomrymmas
försäkringsgivaresådanasåledesnedantilläggsförsäkring. Kraven avser

försäkringsförmåner.utbetaldatillbidragberättigade tillföreslås varasom

godkännandeskall krävasförsäkringsgivarebidragsberättigadbliFör att en
förutsättningundermeddelasskallgodkännandeSådantA-myndigheten.av

framgårenligt vad närmareuppfyller vissa kravförsäkringsgivarenattav
nedan.

tillsyftar bl.a.försäkringsgivare attgaranteraattgodkännande såsomEtt
utfäst-med sinaenlighetiåtagandensinafullgörakanförsäkringsgivaren

därförresultatoch ärställningekonomiskaFörsäkringsgivarenselser. en
godkännande.förbetydelsefrågor ärde ettavsomav

försäk-tillknytasgodkännande börförutsättning för attförstaEn
riskkapital. Enrimligtförhållandenaeftermedförsettsringsgivaren ett

löpandesigförbinderförsäkringsgivarenförutsättning attandra att
resultatverksamhetensutvecklingenA-myndighetentillrapportera avom

deförsäkringsgivarenförutsättningtredjeställning. Enoch att anger
försäkringskonceptvilkaliksomske,premiesättningvilkagrunder på avses
försäkringsgivarenförutsättning ärfjärdemarknadsföras. En attskallsom

bestämmer,myndighetenutsträckningdensig iförbinder att som
återförsäk-godkändmyndighetenåtaganden hossinaåterförsäkra av

grundpåpremier ellerandelvissaavsätterringsgivare annansamt av -
förutsättningfemteriskbuffert. Entillpremierinflytandedelavsätter av -

ersättningbeslutsig överlåtaförbinderförsäkringsgivaren att mmär omatt
ersättning enligtbeslutahartilläggsförsäkring till denfrån att omsom

tilläggsförsäkringenfrånersättninggodtargrundförsäkringen attsamt
grundförsäkringen.förgällerordningiprövas somsamma

skall enligttilläggsförsäkringförförsäkringsgivarevillDen envarasom
statligaDennaFinansinspektionen.godkännasförsäkringsrörelselagen av

infriakunnaförutsättningarförsäkringsgivarens attbl.a.myndighet prövar
inriktasdåkanA-myndighetenenligtbidragförVillkorenutfástelser.sina

prövningFinansinspektionensiingårinteförhållandenpå de avsom
bliansökanFörsäkringsgivarens attförsäkringsgivare.ansökan omsom

medsamrådeftersedan,A-myndigheten,tillställasbörgodkänd som
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Finansinspektionen, meddelar eventuellt godkännande. Härvid skall
myndigheterna överens för tillstånd skall kunnaattvara Försäkrings-ges.
givaren skall dock normalt bara behöva kommunicera med myndigheten
A-myndigheten.

Försäkringsgivaren skall A-myndighetengentemot vidare förbinda sig att
hantera antal administrativaett frågor på visst sätt, t.ex. presentera
underlag för bidrag i viss tid och pá visst sätt, delta i samarbete med andra
försäkringsgivare och administrerar grundförsäkringen.organ Anled-som
ningen till dessa regleringar iär huvudsak följande. Försäkringsavtal
utanför socialförsäkringama iär princip privaträttsliga avtal. Tvister avgörs

allmän domstol, skiljedomförfarandegenom eller pågenom sättannat som
avtalats och tillhör privaträtten.

Den föreslagna arbetslöshetsförsäkringen har två delar. Grundförsäkringen
har karaktären allmän trygghetsförsäkring och tillhör därmedav området
för offentlig rätt. Tilläggsförsäkringen frivillig,är kan tecknas genom
försäkringsgivare och är privaträttslig även godkännandenaturav om ges

A-myndigheten. Om ingen regleringav sker skulle detta komma att
innebära i principatt arbetslöshetssituation skullesamma avgöras olikaav
beslutsfattare och följa olika besvärsordningar. Jag detta felär villtror och
därför krav för godkännande försäkringsgivaresom med bidragsrättsom
kräva försäkringsgivare i tilläggsförsäkringenatt generellt överlåter sin rätt

tolka och beslutaatt ersättning till den handhar administrationenom som
grundförsäkringen. Ofta torde detta bliav det ärsamma organ, men

nödvändigt. Exempelvis kan flera olika för grundförsäkring väljaorgan en
försäkringsgivare för tilläggsförsäkringengemensam motsvarande dagens

för trygghetsfondersystem eller arbetsmarknadsförsäkringar. Försäkrings-
bolag kan också uppträda försäkringsgivare enbart för tilläggsför-som
säkringen. Oavsett det blir olika för grund- och tilläggsförsäkringom organ
innebär detta förslag besvärsordningen bliratt för båda delarnagemensam
i försäkringen och försäkringen i sin helhetatt får offentligrättslig karaktär.

Tilläggsförsäkringsgivare förväntas således delvis sin rätt attuppge egen
tolka sitt avtal och besluta ersättning och i stället överlåta detta tillom

administrerar grundförsäkringen.organ Härigenomsom minskar den admi-
nistrativa hanteringen hos den enbart försäkringsgivareär försom
tilläggsförsäkringen och denne kan koncentrera sig på försäkringsupplägget,
dvs. sambandet riskbedömning och premiesättning förvaltningsamt av
fonderade medel för klara kommandeatt utbetalningar. Skulle den som
handhar grundförsäkringen tillämpa avtalet restriktivare eller generösare än

"försäkringsgivaren och/eller avtalsslutande haft anledningparter räknaatt
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alternativtomförhandlasuppsägningstillfällekommandevidavtaletmed, får
förändras.premien

försäk-bidragsberättigadgodkännande såsomförföreskrifternaDe närmare
medddelasskalljagföreslårtilläggsförsäkringen, avförringsgivare

A-myndigheten.ellerregeringen

administrationenförhuvudalternativDiskussion11.4 om

alternativenVilka är11.4.1

grundförsäk-alltframföradministreraförutformatskrav attMed de som
lösningartänkbaraflerafinnstilläggsförsäkringen, avocksåringen, men

skallövervägtslösningarDeförsäkring.administrationen somnyenav
jaglösningdenväljaförfinnsskäl attdeliksomhär,redovisas som

nedan.föreslår

utsträckningmindreelleriuppfyller störreadministrationsalternativOlika
möjligalösningarföljandeskullePrincipielltuppställts. varade krav som

överväga:att

RFVochförsäkringskassorna-
kommunerna-

försäkringsadministratörerprivata-
arbetstagarorganisationerocharbetsgivaresammanslutningar av-

reformeringvissmednuvarande kassor- AMS.ochlänsarbetsnämnderarbetsförmedlingar,AMV genom-

harförsäkringsområdet. Däremotuppgift inomingenidagharKommunerna
bostadsstödärendenbl.a.erfarenhetertidigaresedan omkommunerna av

lokalaharKommunernasocialbidrag.ärenden resurser avalltjämtoch om
visshararbetslöshetsersättninglandet,helamyndighetskaraktär över

kommunernaochsocialbidragutbetalningsocialvårdenstillanknytning av
uppgiftermedarbetamöjligtdetdatateknik gör att omtilltillgånghar som

karaktärsådan attocksåärKommunernabefolkningen.hela enorgan av
behövas.inte kanfortbeståndverksamhetensförgarantier

arbetslöshetsförsäkringgaranteradegentligenliggerSamtidigt statenaven
för migDetta är ettkommunala kompetensen.utanför denallalika för -- ändåi kommunerna,gällerförhållandendeförskälviktigt att trots som

andramedjämförelseiintressantmindrelösningsådan somenanse
lösningar.
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Mitt förslag till försäkring utestänger inte privata försäkringsgivareny i
tilläggsförsäkringen. Principiellt skulle det också möjligt köpaattvara
administrationen försäkringen från privata organisationer, försäk-av t.ex.
ringsbolag. Om formelltän möjligt detär samtidigt tveksamt det ärom
rimligt överlåta egentlig myndighetsutövning,att i grundförsäkringen,som
på privata händer. Skulle mitt förslag ha varit fullständig privatiseringen

arbetslöshetsförsäkringen hade privatav administrationsalternativett som
sådant varit fullt möjligt. Men med nuvarande förslag till försäkring, med
betydande offentligrättsliga regleringar, bedömer jag privat alternativett

orealistiskt och säkert svårt för mångasom att acceptera.

Internationellt förekommer detsett arbetslöshetsförsäkringenatt ad-
ministrativt, också riskmässigt, handhasmen ärav organ som gemensamma

för arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer. En sådan lösning betonar
det arbetsmarknadens har för försäkringen.ansvar parter I flera avseenden
hade sådan lösning varit intressant även fören försäkring i Sverige,en ny

har för mig klargjortparterna inget intressemen föreliggeratt för sådanen
konstruktion med Därmed måste den igemensamma nulägetorgan.
uteslutas lösning i fall för hela arbetsmarknaden.vartsom en

Arbetsförmedlingarna har nära anknytning till arbetslöshetsförsäkringen,en
såväl administrativt på sätt. Det är arbetsförmedlingarnaannatsom som
bl.a. skall stå för arbetserbjudanden, stöd till arbetslösa, beslut om
arbetsmarknadspolitiska åtgärder, vissa bedömningar vad skallav som

lämpligt arbete Registreringanses som arbetssökandeosv. ärav en
förutsättning för tillrätt ersättning från nuvarande försäkring eller från
KAS. Arbetsförmedlingama, de fyra s.k. KAS-regionerna och försäk-
ringskassoma handhar administrationen KAS. Dessutom tillsynenutövasav
över arbetslöshetsförsäkringen AMS.av

Ur flera aspekter framstår lösning med arbetsförmedlingarna ad-en som
ministrationsorgan för den föreslagna försäkringen tilltalande.som
Samspelet mellan försäkringen och de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna
skulle på naturligt förstärkassättett jämfört med andra lösningar. De
arbetslösa och arbetsförmedlarna har naturliga kontakter i alla frågorandra
rörande arbetslösheten just kontantersättningarna.utom Frågor lämpligtom
arbete och avstängningar skulle på bättre sätt än kunnaett handläg-annars

de har insikt i individensgas arbetsmarknadsförhållanden.av som I den
mån själva utbetalningen skulle bereda problem, skulle samarbete medett
försäkringskassoma på idagsätt sker angående utbildningsbidrag kunna- -etableras.
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Det talar lösning med AMV administratör inte iemot är ochsom en som
för sig det inte skulle bra lösning för försäkringen,att utan attvara en en
sådan lösning skulle innebära andra uppgifter hos arbetsförmedlingenatt
skulle kunna påverkas negativt. Frågor ersättning skulle riskera attom
dominera framför frågor åtgärder för lösa den arbetslöses grund-attom
problem, dvs. han eller hon saknar arbete. Det kan inte helleratt helt
frånses AMV normalt inte handhar försäkringsärendenatt ochsett system
med omfattande utbetalningar till enskilda. Enligt min mening dettaär
alternativ därför inte förstahandsalternativ vad gäller administrationenett

grundförsäkring.av en

Två alternativ kvarstår då, dels reformerade a-kassor, dels försäkringskas-
sorna.

Försäkringskassorna handhar administrationen socialförsäkringarna påav
regional och lokal nivå, medan den centrala hanteringen åligger RFV som
central myndighet inom socialförsäkringen. Försäkringskassorna formelltär

inte statliga myndigheter,sett även de i många fall kan framståom som
sådana, har brukat rubriceras "offentligrättsligautan närmastsom organ av
kommunal karaktär".

Försäkringskassorna handlägger i princip alla ärenden inom socialförsäk-
ringen bl.a. inom sjukförsäkringen, den allmänna pensioneringen och
arbetsskadeområdet. Dessutom handlägger de frågor bl.a. utbildnings-om
bidrag utbetalar KAS. Försäkringskassorna harsamt väl spritt kontors-ett

helanät över landet.

Enligt min bedömning skulle försäkringskassorna administrationsorgansom
ha många fördelar jämfört med andra alternativ. Bland dessa märks:

hantera ersättningsärendenstor såvälatt okompliceradvana av- som
komplicerad rutinkaraktär såvälnatur, sådan karaktärav som av som
kräver omfattande utredningarmer

har tillgång till andra uppgifter, behövs vid bedömningen olikasom- av
ärenden inom arbetslöshetsförsäkringen

har tillgång till den datateknik, tillgång till olika register krävs försom-
sammanhållet allmän karaktärett ochsystem ärendeprövning godav en av

kvalitet
har samordningsfördelar mellan försäkringen och andra system-
har fungerande organisationen-
har förutsättningar för kontroll försäkrade inte erhåller samtidigattav-

ersättning från flera system
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förändringaromläggningar ochhar hantera systemstorastor att avvana-
varselmed kort

likformighet i beslut ochhar goda förutsättningar upprätt-att motsvara-
ihög och jämn kvalitet beslutsfattandet.hålla en

mindreförsäkringskassorna självklartjämförelse med a-kassonta harI
administration.arbetslöshetsförsäkringens Vidare harerfarenhet a-av

indelade idag också bättre kunskapkassoma det depå sätt är om--
i verksamhetsområde.arbetsförhållandena kassasresp.

utredning objektivtmöjligt inom för denna på sättDet inteär att ettramen
inom försäkringskassorna medadministrationskostnaderjämföra förväntade

minkostnader enligtkostnader. De nuvarande a-kassornasa-kassornas är
fleraför kostnadseffektivitet i administrationen, vilket ibedömning uttryck

vissa fasta kostnader medde flesta a-kassor kan delafall underlättats av
intresseorganisation till vilka deden fackliga organisation eller den är
samordningsfördelar, iknutna. a-kassorna kan ofta tillvarata samman-som

skulleinte oväsentliga. Påhanget enligt min bedömning sättär samma- -
förutsättningaradministration förlagd till försäkringskassorna ha godaen

socialförsäkringen. Samtidigt måsteutnyttja samordningsfördelar medatt
i sitt vidare sammanhang väladministrationskostnadema enses av

försäkring.fungerande

försäkringskas-oväsentlig skillnad a-kassorna ochEn formellt icke mellan
iinte till intresseorganisation,de bundnaär är utanattsorna senare en

myndigheterssammanhanget omfattas i princip alla krav ställs påsomav
för misstänka a-kassornabeslutsfattande. det helt saknas grundAven attom

försäkringskassornaför främja medlemmarnas intressen, ståratt numera
till del dessa skulle kunnahelt obundna de försäkrades intressen denav

intressen. skillnad skalli konflikt med samhällets Dennatänkas stå
kanemellertid inte överdrivas, i synnerhet det också i sammanhangetsom

ifinnas anledning in kvaliteten beslut rätts-väga ettatt t.ex. som
säkerhetsfråga.

grundförsäkringentill administrera11.5 Förslag attorgan

Överväganden11.5.l

min bedömningframgått håll i betänkandet detSåsom på är attannat a-
handhaft admini-helakassoma och länsarbetsnämndema på det stora

försäkringen KAS brastrationen den nuvarande och på sätt.ettavav
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Den kritik från skilda håll framförts angående den nuvarandesom
försäkringen, bl.a. avseende täckning och facklig anknytning, har inte med
administrationen sådan göra, med andra förhållanden. Genomatt utansom

förslagde jag lägger undanröjs del orsakerna till denna kritik.en av

Jag har övervägt olika eller mindre realistiska lösningar ad-mer av- -
ministrationen den föreslagna grundförsäkringen enligt vad jag redovisatav

11.3.i De krav jag tidigare angivit innebär valet slutligt i huvudsak ståttatt
mellan helt statlig administration eller reformera nuvarandeatten system
med a-kassor. Mitt förslag innebär kombination.en

Jag föreslår dels två statligt ägda allmänna a-kassoratt med särskilden-
myndighet tills vidare kallad A-myndigheten huvudman inrättas försom -

administrera grundförsäkringen,att dels dagens a-kassor erbjuds, efteratt
anpassning till de mig föreslagna reglerna, administreraattav nya

Ävengrundförsäkringen för vissa försäkrade. andra får möjlighetgrupper
bli huvudmän föratt administrera denna försäkring,attorgan ex.

kommuner, arbetsgivare och fackliga organisationer tillsammans, kyrkliga
m.fl., kan uppfylla reglerna och godkännas A-myndigheten.organ som av

Dessa liksom de reformerade nuvarande a-kassorna skall isenare organ,
princip inriktade på hantera försäkringenatt vissavara gentemot av-
gränsade på arbetsmarknaden.grupper

De viktigaste skälen till mitt förslag följande:är

de nuvarande a-kassorna, främst sin personal, besitter gedigetettgenom-
kunnande arbetslöshet, arbetslöshetsförsäkring och inte minst arbetsför-om
hållandena för de de idag arbetar med; därför detär ocksågrupper som
rimligt iäven försäkring tillvarataatt dessa kunskaperen ny

bygga helt administrationatt för handha försäkringen ochattupp en ny-
genomföra förändring 1994,under bedömer jag mycket betungan-en som
de; redan genomförande förslaget i övrigt innebär påfrestningar påstoraav
administrationen

de s.k. krisuppgörelserna mellan Bildt-regeringen och dengenom en av-
socialdemokratiska oppositionen, överenskoms arbetslöshetsförsäkringenatt
inte skulle "förstatligas"; alternativet med arbetsförmedlingar, länsarbets-
nämnder och AMS utesluts därmed; försäkringskassorna i formellär
mening inte statliga och skulle därmed egentligen inte omfattasorgan av
uppgörelsen; samtidigt har jag emellertid tolkat uppgörelsen på så sätt att
den tillkom för möjligt bibehålla lösningatt påminner denom en som om
nuvarande.
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till administration försäkringFörslag detta slag bör inte änannatav en av
marginellt påverkas kortsiktiga frågor, vad underlättar ettt.ex.av som
införandet. Men i den mån lösning medför kortsiktiga fördelar, attutanen

andraden för den skull innebär försämringar sikt jämfört medpå längre
alternativ, lösning.det bättreär en

grundför-Såsom tidigare framgått jag skall handhadeattanser organ som
tilläggsförsäkringsäkringens administration också skall kunna erbjuda en

sådan utformning den blir bidragsberättigad. Jag vill därför ställaattav
villkor för godkännande administratör grundförsäkringen attsom som av

regi tilläggsförsäkring elleri försäkringsgivare förärsamma organ egen en
avtal försäkringsbolag erbjudapå med kansättannat t.ex. ett engenom- -

gälla,tilläggsförsäkring. Detta betyder emellertid inte det omvända skallatt
ad-det skall fullt möjligt meddela tilläggsförsäkring attutan att utanvara

ministrera grundförsäkringen.

innebär i praktiken, tillsammans med andraDetta krav för godkännande
administrera grundförsäkringen, lösning medkrav på skall attorgan som en

ocksåreformerade a-kassor och allmänna kassor administratörer,två som
ochbetydande krav hos de fackliga organisationernaställer på engagemang
Omför hantera grundförsäkringen.hos andra huvudmän skallorgan som
densådant erhålls tid för kunna klara omläggninginte iett attgensvar en

2 1994, med försákringskassomadet uppfattning alternativetmaj minär att
skall väljas.

11.5.2 Förslag

grundförsäkringen administreras särskildaföreslår skallJag att organav
dessaarbetslöshetskassor. godkännande krävasbenämnda För skall bl.a. att

bidragsberättigad tilläggsförsäkringmeddela såsomockså kan egen
Detförsäkringsgivare eller i form i innebär detsamma.sakannan som

försäkringsgivarekan uppnås avtal med särskild attt.ex. omgenomsenare
tillägssförsäkring.förmedla

A-myndig-fungera den s.k.a-kassa krävs godkännandeFör att som av
tilläggsför-i formheten, nedan. För bedriva försäkringsrörelseatt avse

Finansin-säkring krävs enligt försäkringsrörelselagen godkännande av
tilläggsförsäkring vid arbetslöshet,spektionen. dessutom meddelaFör att

särskiltföreslåsberättigar till bidrag till förmånsutbetalningar, attsom
falli dessagodkännande skall krävas från A-myndigheten. För att

samarbeta ochsmidig hantering både myndigheternamöjliggöra skall deen
A-myndig-myndigheten,försäkringsgivare har vända sig till denatt enaen

400



SOU 1993:52 Administration grund- och tilläggsförsäkringav

heten, meddelar godkännande efter Finansinspektionen.samråd medsom
Myndigheterna skall därvid för tillståndöverens skall lämnas.attvara

föreslårJag a-kassa skall självständigt rättssubjekt. Dettaatt etten vara
betyder formen skall aktiebolag, stiftelse eller ekonomisk förening.att vara

föreslårJag vidare a-kassans verksamhet enbart skall admini-att attvara
grundförsäkringen och meddela tilläggsförsäkring. Detta skallstrera således

framgå det grundläggande dokumentet, sig detta bolagsord-ärav vare en
ning eller Omstadgar. kassoma lagstiftaren åläggs uppgifter igenom
anslutning till arbetslöshetsförsäkringen, administrationen ALU,t.ex. av
skall kassan inte kunna undandra sig också för dessa uppgifter.ansvaret

A-kassans roll administratör garanterad grundför-statensom av en av
säkring ställer krav på bl.a. ekonomisk stabilitet. Som krav för god-
kännande föreslår jag därför a-kassa i lämplig form visar den haratt atten
den ekonomiska styrka krävs eller kan uppvisa garantier från ägaresom
eller huvudman till belopp och former kan den s.k. A-accepterassom av
myndigheten.

Såsom ytterligare villkor för godkännande skall gälla a-kassanett att
förbinder sig individvägra någon tilläggsförsäkring, förutsatt hanatt
eller hon tillhör kassans verksamhetsområde och uppfyller lagens krav för

till ersättning.rätt

Mina förslag frånutgår a-kassor skall ha eller huvudmänägareatt som
utgörs sammanslutning arbetstagare eller arbetsgivare, staten,av en av av

sammanslutningar kommunala, landstingskommunala eller kyrkligaav av
arbetsgivare, liksom arbetsgivare A-myndigheten kan godkänna.annan som

föreslårJag minst två allmänna a-kassor med huvudmanatt staten som
inrättas. Den kassan skall erbjuda administration grundförsäkringena av
för anställda, tillsammans med tilläggsförsäkring. Den andra kassanen
skall erbjuda motsvarande service och försäkring till företagare. Därmed
finns alltid alternativ för de någon anledning inte skall eller inteett som av
vill tillhöra kassa med huvudmän slag Dessaän tvåannat staten.en av
kassor tillknyts A-myndigheten. Rollfördelningen bör principiellt likna den

gäller mellan RFV och de allmänna försäkringskassorna.som nu

A-kassans huvuduppgift primärt beslutaär i ärenden gälleratt som
grundförsäkringen ioch förekommande fall tilläggsförsäkringen.även Den

vill anspråk ersättning frångöra grund- och i förekommande fallsom
tilläggsförsäkringen har således ansöka ersättning hos a-kassa.att om en
Den endast omfattas grundförsäkring enligtskall mitt förslag kunnasom av
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vända sig till vilken kassa helst, medan den tilläggsförsäkradärsom som
skall vända sig till den kassa administrerar denna tilläggsförsäkring.som

11.6 Administration tilläggsförsäkringenav

Överväganden11.6.l

Tilläggsförsäkringen frivillig.är För berättiga till bidrag bör krav kunnaatt
ställas försäkringenpå försäkringsgivaren utformas visstpåatt sätt.av
Även i övrigt bör försäkringsgivaren för till bidragrätt enligt min-
mening få finna sig i vissa villkor, syftar till försäkringen totaltattsom-

skall kunna fungera smidigt de försäkrade.sett gentemot

Jag försäkringsgivare till tilläggsförsäkringen, villkor förattmenar som
bidragsrätt, skall överlåta beslut i ersättningsärenden till a-kassa som
handhar grundförsäkringen. Därigenom uppnås administrativa fördelar,

framför allt medför sådan lösning det blir möjligt hanteraatt attmen en
överklaganden i ordning för såväl grund- tilläggsförsäkring,samma som
dvs. offentligrättslig prövning förvaltningsdomstol.en av

Administrationen tilläggsförsäkringen vad inslag akvisation,av avser som
utformning koncept, premiesättning, debitering och uppbörd premier,av av
registerhållning liknandeoch skall åvila försäkringsgivare. Det såledesär
endast enskilda beslut i ersättningsärenden jag skall överlåtas tillsom anser
a-kassa.

11.62 Förslag

föreslårJag tilläggsförsäkring vid arbetslöshet skall kunna meddelasatt av
försäkringsgivare uppfyller de krav ställs Finansinspektionen.som som av

fåFör till bidrag till tilläggsförsäkringenrätt försäkringsgivarenskallatt
och den erbjudna försäkringslösningen emellertid också godkännas A-av
myndigheten. I sådana fall samverkar myndigheterna jag angivit ävensom

11.5 .2.i Mina förslag innebär a-kassa också kan erbjudakommaatt att en
tilläggsförsäkring.

Bland de villkor A-myndigheten kan ha anledning ställa påattsom en
försäkringsgivare för tilläggsförsäkringen vill jag särskilt föreslå följande:

försäkringsgivaren skall visa avtal finns med eller flera admini-att en-
grundförsäkringenstratörer arbetslöshetskassor handlägga ersätt-attav

ningsärenden, försäkringsgivaren inte samtidigt a-kassaärom
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försäkringsgivaren skall, förutom godkänd Finansinspek-att vara av-
tionen, medge A-myndigheten skall särskild tillsynäga utövaatt av
försäkringsverksamheten bl.a. krav på rapportering och tillrättgenom
insyn i verksamheten o.d., enligt vad myndigheten närmare anger

försäkringsgivaren skall på myndighetensätt förbinda signärmare anger,-
följa myndigheten direktiv i vissa frågor tilläggsförsäkringen.rörandeatt

Försäkringsgivaren för fullföljamåste sin uppgift inrätta eller ha tillgångatt
till fond för klara sina åtaganden. Därtill kan, beroende kapital,på egeten
det bli nödvändigt för försäkringsgivaren uppvisa återförsäkrings-att
garantier.

Genom försäkringsverksamheten Finansinspektionensunderställs god-att
kännande tillsyn,och minskar behoven A-myndigheten reglerarattav
förhållanden förbetydelse försäkringsgivarens möjligheter fullgöraattav
sina utfästelser. åliggerDet emellertid myndigheterna samverkaatt

försäkringsgivare.gentemot en

11.7 Statlig tillsynsmyndighet inrättas

Arbetslöshetsförsäkringen samhällsekonomiskhar betydelse och dess-stor
för försäkrade.betydelse de En huvuddel den totala för-utom stor av

säkringen finansieras medel enligt lag skall erläggasgenom som av
försäkrade arbetsgivare. Staten försäkradeoch deras alltid fårgaranterar att
sina förmåner från grundförsäkringen. statliga intresset såledesDet är

försäkringen ibetydande för olika avseenden fungerar på sätt.att avsett

försäkring tillsynenI nuvarande AMS dess försäk-utövas av genom
ringsenhet. utredningI min har inte ingått utreda hur väl tillsynen idagatt
fungerar. information jagDen erhållit, tyder dock tillsynenpå attsom
fungerar väl.

Även för försäkring krävs statlig tillsyn. vill därförJag föreslå atten ny en
sådant inrättas med uppgifter framgår avsnitten 11.4 ochorgan som av
11.5 ovan.

Jag har föreslå antingen tillsynen fortsättningsvisövervägt ävenatt att
handhas AMS eller särskild myndighet inrättas för tillsynattav en a-av
kassor försäkringsgivare till tilläggsförsäkringen. föroch Jag har stannat

föreslå tillsynen handhas särskild myndighet. Mina främstaatt att av en
skäl härtill tillsynsorganetär också bör anförtros uppgifter beröratt som
fondbildning, fondförvaltning, data- och utbetalningssystem,gemensamma
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eventuella återförsäkringar risker, m.fl. uppgifter sådant slagav av som
inte faller inom AMS kompetensområde. Dessutom kommer, såvitt kannu
bedömas, mycket belopp hanteras A-myndigheten.stora att av

A-myndigheten föreslås bli förvaltningsmyndighetcentral för arbetslöshets-
försäkringen. Myndigheten föreslås ledas regeringen utsedd styrel-av en av

i vilken skall ingå för arbetsmarknadensrepresentanterse, parter.
Ordföranden skall tillika chef för myndigheten. Med denvara nya
myndigheten och dess särskilda styrelse jag behov längreanser
föreligger försäkringsdelegationen hos AMS.av

Jämfört med dagens uppgifter på AMS försäkringsenhet kommer den nya
myndigheten få såväl angivna uppgifter vidgadnågotatt ovan som en
kontrollfunktion. Besvärsärendena försvinner samtidigt allmänsom en
ombudsfunktion tillkommer. Med de uppgifter myndigheten således
anförtros beräknar jag den kräver bemanning i 30storleksordningenatt en
årsarbetare.

Utifrån detta betänkande beskrivna uppgifter och föreslår jag attansvar en
särskild organisationskommitté får utformanärmare myndighetens
organisation och slutliga bemanning. Eftersom jag förordar myndighetenatt
inrättas fr.o.m. 1den januari 1994 bör medel föravsättas dess verksamhet
för första 1994halvåret redan i samband med propositionatt om ny
försäkring framläggs i höst, dvs. före organisationskommittén kan klarvara
med sina detaljerade beräkningar. För täcka detta halvårs kostnaderattmer
inklusive vissa utredningskostnader föreslår jag 8 mkr Jag haravsätts.att
härmed uppskattat årskostnaden vid full verksamhet med dagens arbets-

12löshet till 17 mkr.-

Vid uppbyggnad A-myndigheten förutsätts erfarenheter tillatt tasav vara
såväl från AMS Arbetslöshetskassornas samorganisation.som

11.8 Samarbete försäkringensmellan och andraorgan

A-kassomas funktion kommer bl.a. beroende hur dessa kanatt vara av
samarbeta med andra bl.a. arbetsförmedlingar, fackliga organisatio-organ,

arbetsgivarorganisationer, försäkringskassor m.fl. förutom demedner,
försäkrade och deras arbetsgivare. A-myndigheten kommer på sättsamma

beroende samarbete med AMS, Finansinspektion,att RFV,vara av
försäkringskassor, RSV, försäkringsbolag m.fl. Av särskild vikt härvidär
samverkan mellan a-kassorna offentligade arbetsförmedlingarna och de-
försäkrade. Jag har utgått från principiella rollfördelning idag,samma som
vilket framgår 9närmare kap. och lagförslaget. Fr 1 juli iden årav .o.m.
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arbetsförmedlingar. börDessamed privatamöjlighetentillkommer även
skallarbete. Dockfinnaförarbetslösautnyttjas degärna ett nyttattav

beroendeframgentförsäkringenersättning från ävenför fårätten att vara
arbetsförmedlingen. Detoffentligaanmäld hos denförsäkradeden ärattav

arbetslösemed dentillsammansskyldighetenharockså dennaär attsom
snabbast och bästarbetetillför hur återgångenhandlingsplanupprätta en

kan ske.

medel försyften ochutvecklaför härleda långt närmareDet skulle att
organisa-anförtrosfördel kunnauppgift medbördennasamarbetet, utan

berördamed andrasamverkaniA-myndighetenochtionskommittén
myndigheter.

Organisationskommitté11.9

innebärförslagmed minaenlighetarbetslöshetsskyddet iFörändring av
lämpligamindreärkonsekvenser,organisatoriskaochadministrativa som

fördelvidareutredningsform. Det äri dennabehandla om enenatt
remissbehandling be-förslag och påminagrundad påproposition av

organisationskommittédärförföreslårutarbetats. Jagförsttänkandet att en
verksamhetmyndighetenstillfram deti första hand startarförtillsätts att-

föreslagnamigdeninförande1994 förberedajanuari1den ett avav-
kunnaproblemtidsmässigaundvikaförbörKommitténförsäkringen. att --

såkommittéväsendet,statligaför det snartinomarbetepåbörja sitt ramen
fram.proposition läggseventuellen

grundförsäkringadministration samtförErsättning11.10 av
grundförsäkringenförmåner iutgivnaersättning för

grundför-administrationenförersättningtillskall ha rättEn a-kassa av
iförmånerutgivnaersättning förtillskall ha rättliksom densäkringen,

bärasskall däremotkostnaderTilläggsförsäkringensgrundförsäkringen. av
fall.förekommandearbetsgivare iförsäkrade och derasde

A-myndighetenmedadministrationsersättningenMitt förslag är utgesatt av
täckasskallUtgivna förmånerersättningar.prestationsrelateradefastställda

till faktiska belopp.
/

A-myndighetenorganisationskommittén ochpå attankommaDet bör
utbetalning skall ske.och hurersättningarförutforma reglernanärmare
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11.11 Bidrag till tilläggsförsäkringen i händelse bidragsberät-av
tigad försäkringsgivares konkurs

Tilläggsförsäkringen är avsedd frivillig ochatt statlig garanti förutanvara
förmåner utfásts. Den tecknar försäkringsom hos försäk-som en en
ringsgivare hos andra än de två allmänna a-kassorna kommer således att- -
teoretiskt löpa risken försäkringsgivarensett inteatt kan infria utställda
utfästelser.

Frågeställningen då uppkommer är vad skall händasom med detsom
bidrag försäkringsgivaren skulle ha erhållit, dennesom inte drabbatsom

betalningsinställelse i samband med likvidationav eller konkurs.

Jag konstaterar sådan betalningsinställelseatt inte inträffatom och
försäkringsgivaren skulle ha varit berättigad till bidrag, hade detta utgått
i relation till utgivna förmåner. Vid betalningsinställelse är det därfören
rimligt den del skulleatt ha utgått också kommer de försäkradesom annars
till del. Jag vill därför föreslå A-myndigheten får iatt uppdrag i lämpligatt
form utveckla regelsystem innebärett de försäkrade i händelseattsom av
betalningsinställelse alltid skall den del skulle ha bidraget.motsvaratsom
Förslagsvis begränsas denna irätt tiden till två år efter betalningsin-
ställelsen. Formellt är alternativett överväga A-myndighetenatt att se som
försäkringsgivare för belopp motsvarandegaranterat bidragsandelen.en

11.12 Ordning för överklagande

Beslut ersättning från nuvarande försäkring och KASom i första instans
överklagas till AMS och därefter FÖD.till Försäkringsöverdomstolen
Dessförinnan skall ärendet ha omprövats a-kassan eller länsarbets-av av
nämnden vad KAS-beslut.avser

Jag vill för min del framhålla vikten beslut inom såväl grund-attav som
tilläggsförsäkringen överklagas på intesätt, minst därför rättensamma att
till ersättning från tilläggsförsäkringen följa beslut i grundförsäk-avses
ringen. Därför har jag på tidigaresätt framgått föreslagit försäk-att
ringsgivare till tilläggsförsäkringen skall förbinda sig överlåta beslutatt om
ersättning till a-kassa. Två olika ordningar för överklagande intesynes
ändamålsenligt.

Jag föreslår alltså i den försäkringenatt skall gälla enhetlig ordningnya en
för överklagande i ersättningsärenden. Förslaget innebär beslut i förstaatt
instans skall FÖD,överklagas till länsrätt, FÖDkammarrätt och längeså

FÖDfinns kvar. När enligt förslag avvecklas 1995annat övertas dess roll

406



tilläggsförsäkringochgrund-1993:52 AdministrationSOU av

till regeringensansluterordningenföreslagnaRegeringsrätten. Denav
försäkringsöverdomstolen.1992/931215 omprop.

framde-föreslår jag behållsomprövningsinstitutet ävenDet nuvarande s.k.
les.

avvecklasöverklagandeinstans förAMS rollFörslaget innebär att som
ärenden överläm-avgjordaikraftträdande.försäkringenssamtidigt med

handläggning.förvederbörande länsrättAMS tilldärvidnas av

försäkringen,tillämpninglikformigrättvis ochI syfte uppnåatt menaven
jagföreslårenskildasallmännas och rätt,detockså för tillvarata attatt en

Lagförslagetarbetsöshetsförsäkringen.förinrättasallmän ombudsfimktion
socialför-inomgällerenlighet med vadutfomats ii denna del har som

säkringen.

regionalpolitikvalfrihet, ochförKonsekvenser11.13 resurser

administrationtillmitt förslaginnebärförhållandennuvarandeJämfört med
den enskildeocharbetsmarknadensinförs förvalfrihet attparteratt en

pluralism,Vi fårförsäkringsgivare.väljavissainom gynnarsomenramar
Samtidigt hittillsvaran-försäkrades behov.till deeffektivitet och närhet tas

tilladministrativafrån dagenserfarenheterde system vara.

förstatligande.ökatheller någotinnebär förslagetmed idagJämfört
försäkringsdelegation deförsäkringsenhet ochsin samtAMV:s roll, genom

myndighet A-mindrecentralförsvinner. EnKAS-kontorenfyra ny
for detta börBemanningenbildas.kassoroch allmännamyndigheten två

30omfattaradministrationstatligadagensden volyminitialt inomrymmas
uppskattningsvisövergångsperiod,befattningshavare. Under50plus enca

KAS-admini-förhalvt år ochförsäkringsenhetennuvarandeför den ett
finnasadministrationnuvarande ochmånader, börstrationen några ny

gäller iordningtillanslutna denRättsprövningen föreslåsparallellt. som
effektivitet ochvilket börtrygghetssystem,regleradeandra offentligt gynna

rättvisa.

Stockholmsområdetjagförordarmyndighetenlokalisering denVid nyaav
Finansin-AMS ocharbetsmarknadensnärhet tillför dess behov parter,av

i därlokaliseras landet,kan däremotallmänna kassornaspektionen. De två
KAS-nuvarandenågot/några deexempelvis därlämpligt,så bedöms av

kontoren finns.
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Förslaget i övrigt innebär inga särskilda regionalpoltiska effekter i sig.
Däremot kan mycket väl andra a-kassor deän allmänna, liksom för-
säkringsgivare för tilläggsförsäkring, finnas med sin administration ur-
försäkringens synpunkt helst i landet. De nuvarande tele- ochvar som-
datasystemen lokaliseringengör mindre viktig. Detta bör dock tillvara upp
varje huvudman avgöra.att

Den administrationen innebär befintliga a-kassor måsteatt tillnya anpassas
delvis regler i den mån uppdragsgivare önskar fortsätta mednya resp.
verksamhet a-kassa. Den nuvarande lagregleringen upphör för dagenssom
a-kassor den 1 maj 1994. I denna finns uttryckliga förreglerper
avveckling a-kassor. Enligt min mening gäller i det läget vad lagenav om
ekonomiska föreningar föreskriver. Om behov ändå skulle uppkomma, eller
så önskas speciella skäl, kan särskild specialreglering fastställasav en av
statsmakterna för nuvarande kassors upphörande och/eller omvandling till
det ställningstagande till dettasystemet. kan lämpligen ske inya senare
höst, exempelvis via den föreslagna organisationskommittén. Detta med
hänsyn till de a-kassorna börjar först den 2att maj 1994 ochnya att en
avveckling de nuvarande kassorna kangärna anstå till lämplig tidpunktav

huvudman bedömer därefter. I regel krävs behandling isom resp.
föreningsstämma. Det finns emellertid försäkringens vidsynpunkt dennaur
tidpunkt inget behov detta.av
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detochnuvarande systemjämförelseEn12 av

föreslagna

tidsinpräglasFörsäkringen12.1 av

grundläggandeoch deutredningminställt pådirektivenUtifrån de krav
jagkapitel hariutvecklatjagförsäkring,förvärderingar somnyen

försäkringframtidaför motlösningaralternativaolikaövervägt en
förmodelltilllettharkapitel Detiarbetslöshetvidinkomstförlust enen
1994.2 majdengällakapiteliföreslåsförsäkring, att mosomny

deframgåradministrationochfinansieringförsäkringensDen avnya
kapitlen.efterföljande

jagsynpunkterdepåverkatsförsäkringen harUtformningen den avnyaav
somkommunernaföretagarna,arbetsmarknadensfrånerhållit parter,

haftallaKommunförbundet,Svenskasocialtjänsten viaförhuvudmän som
tvingatsdockharJagutredningen.isakkunniga representantersom
finnamöjligtvaritinteöverväganden attunder årsdetkonstatera, enettatt

skallförsäkringi hurintressenterbland dessauppfattning nyengemensam
uppslutning vadbredadministreras. Dettaochfinansieras trotsutformas, en

försäkring.nuvarandedelarhela ellerreformeragäller behovet att avav

såvälkringdebattenallmännaintryck dentagitocksåharJag av
socialförsäkringarnasochproblemarbetslöshetensförsäkringen som

inte minstutredningsperioden,undervarit livligdebattutformning, somen
Även linje harallomfattandeutkristalliserats någonintedetriksdagen.i om

utformningenslutligadeni hög gradintryckochsynpunkter styrtdessa av
inombreda lageriförståelsevinnaskallsyfte denförsäkring i atten ny

utredningsarbetemittunderriksdagenharavseendensamhället. I några
ochregeringenharförsäkringen. Dessutombefintligaiändrat den

utred-pågåendeunderöverenskommelseträffatsocialdemokraterna en
valmöjligheter.minadet begränsatfall harbåda dessaningsarbete. I
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3 5I kapitel och har jag beskrivit det nuvarande för vidersättningsystemet
arbetslöshet. detI här avsnittet vill jag jämföra huvuddragen i mitt förslag
till med det hittillsvarandenytt och de effektersystem jag bedömerange
följer mitt förslag. För fullständiguppnå jämförelse omfattarattav en
nuvarande både den frivilliga arbetslöshetsförsäkringensystem och det kon-

arbetsmarknadsstödet. I mitt förslagtanta till framtida detså harett system
kontanta arbetsmarknadsstödet KAS upphört i och med jag föreslåratt en
allmän försäkring.

En sådan här jämförelse kan bli orättvis i åtminstone bemärkelsenett par
Det nuvarande har konstruerats tidsepok, fleraisystemet en annan
årtionden tillbaka med smärre kompletteringar, då Sverige hadesenare
mycket låga arbetslöshetstal och få jämfört med nuläget ipersoner - -
arbetsmarknadspolitiska åtgärder, mindre internationellt beroende och
delvis andra spelregler på arbetsmarknaden Finansieringen underm.m. var
denna tid knappast problem. Idag finansieringenär det problemetett stora
och det präglar i utsträckning mitt förslag till försäkring. De högastor ny
arbetslöshetstalen 3-6 gånger högre också sammansättningmen en annan

de arbetslösa växande andel ungdomar och kvinnor företagareav samt som
grupp ställer krav på försäkringslösningar. Den fria rörlighetenen ny nya

arbetskraften inom Europa, konsekvens det väntade EES-av som en av
avtalet för Sveriges del, kommer innebära faktor. Jag be-att en annan ny
dömer också idag har åsiktsflorastörre kring huratt arbetslös-en en ny
hetsförsäkring bör delvis kan bero på den problembild jag härut,se som
tagit också på grund värderingsförskjutningar i samhället.upp men av

En viktig målsättning har också varit minska behovet kom-att attav
skall behöva betala socialbidrag i stället för eller fyllaförutmunerna att-

kontant stöd vid arbetslöshet.ut -

Vid utformningen förslaget har jag försökt beakta detta och förena olikaav
intressen avkall på ändamålsenlig försäkring,utan att präglasge en som av
inkomsttrygghet vid omställning till arbete, ökad valfrihet till lösningarnytt

olika branscher och individer och ansvarsfull finansieringsom passar en
utanför statsbudgeten.

Konstruktionen med skall kunna hålla 2000,in på årett nytt system men
samtidigt ha flexibilitet till variationer i arbetslöshetstal singenom
uppbyggnad med själifinansiering konjunkturcykel.inom en

En jämförelse mellan det nuvarande och mitt förslag tillsystemet ett nytt
blir också orättvist i den bemärkelsen det nuvarande så underfi-äratt gravt
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ocharbetsgivar-nuvarandekostnader behöverbäranansierad. För sinaatt
% 6-72,4 till2,5-3 frånmedlemsavgifter höjas gånger sammantagetnu

% löneunderlaget.av

arbetslöshet ividbeskrivit kontantstöd6 tidigarekapitel har jag ettI
svenskadetframgår bl.a.jämförelsenperspektiv. Av deninternationellt att

tydlig koppling till denhaftarbetslinjen ochhar värnatsystemet enom
vikunnat konstaterasSamtidigt hararbetsmarknadspolitiken.aktiva att
påförsäkring och kravfrivilligvi harskiljer från andra att engenomoss

allmänna för-utomlandshuvudlinjen ärmedani a-kassa,medlemsvillkor
svenskaemellertid denvillkoren så haruppfylltsäkringar. deFör som

kraftigt avvikalåga. Attavgifternavarit ochkompensationsgraden generös
mening, omöjligtmin närenligtblir,kommande årenunder deäven

högaeuropeiska ländersandratill medochSverige nått och passerat ar-nu
ochi statsbudgetenunderskottunikt högtsamtidigt medbetslöshetstal, ett

6 innebäri kapitel såjämförelsernastatsskuld. Som framgårväxande aven
internationelltförsäkringmedförslagemellertid settmitt ävenatt nyen

andra länderi ärtydligare änförsäkringkommer ha generösatt somen
omställning tillvidinkomsttrygghettill arbetslinjen och betonarkopplad ett

arbete.nytt

översiktlig jämförelse12.2 En

ersättning vidsamladföreslår förförutsättningar jagMed de nyen
viduppkommereffekterföljandejagbedömerarbetslöshet att en

arbetslöshetsförsäkring ochfrivilliganuvarandejämförelse medschematisk
KAS.

försäkringenNyafrivil- NuvarandeNuvarande
friv.grundKASförsäkringliga o.

tillägg

JaNej, förutsätter JaAllmän
allm.18 år20-64 årimedlemskap pen-a- -

sionsålder2412kassa resp
mån

Z

JaDito70% upplå-NejFinansierad
frivil-årliga som nuv.nu avnas

lförsäkringligakostnader
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Nuvarande frivil- Nuvarande Nya försäkringen
liga försäkring KAS grund friv.o.

tillägg

principoch de- i prak- Dito Jämställs iFöretagare Ja, men
anhöriga tiken villkor med anställda,ras spec.

konkurs dock längreeller medav-
yttring karens

Omställningsför- förstärktJa,Ja Ja
Del ar-av

betsmarkn.po1itik

och infly-Ansvar
fråntande arbets-

marknadens parter
utformning,arbetsgivarna princip inget iI Inget Ja-

valoch avgiftsnivå ochdess org.
försäkrings-av

givare för till-
läggsförsälcring

finansieringsamt
hela försäkr.av

fackl. vad gäller "Ja, Ingetorg. -- -
adm.

tim8 mån 60012 månför få Arbete mån 5Villkor 4att av
12 mån.375 tim. Alt. under75 dgr 225ersättning

heltids- Alt. avslutad hel-tim 12 mån avslutadunder
tidsutbildingminst 1utb., omom

årminst 1år ++
3 mån karens3 mån karens

3006 300 5 för300ersättning 300 44Lägsta
20 årkr/ mån yngre,
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Nuvarande frivil- Nuvarande försäkringenNya
liga försäkring KAS grund friv.o.

tillägg

Enhetlig 80% 80% tid.Kompensations- Högst av-
nivå -93 inkomstInk0mstför- fr 5/70 m
lust

ersättning 12 400 300 14 300Högsta 4
kr/mån -93fr 5/70 m

5 dgr 5 dgr Anställda 5 dgrKarens
fr 20 ihösten Företagare0 m -

vissa fall 6093 dgr

Periodlängd i 300 150 200ar-
betsdagar för 450 för äldre 300, för äldre 300äldre

450

till Villkorad efter efterarbets- Ja,Rätt senast
marknadspolitisk 300 450 130 dgr.dgr Dess--

handlings-åtgärd utom
plan, vidsnarast
arbetslöshet

Dito Dito,Skyldighet Ja,att ta men merannars av-
skärptarbete åtgärd stängningeller

åt-åtgärd åtgärd Arbete ellerVillkor för Arbete eller Arbete ellerny pe-
gård i måni i 5 mån 375 4riod 4 mån 75 dgr

Även240 tim225 tim tim
arrang.egen

årig utb. med
studiesocialt stöd

3 63Dito äldreAntal perioder Obegränsat
begränsat
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försäkringenNyaNuvarandefrivil-Nuvarande
friv.grundKASförsäkringliga o.

tillägg

Finansieringssätt
O 8%4,2%i 2,12% +Ingår2,12%arbetsgivaravg ca- sjuk-./. 1%1/7 -93fr omo m
sänksförsäkravg.2,08%

8%vid ut-som
försäkr.nyttjar

vid lägreSjunker
arbetslöshet.

ProportionellavgiftMedlemsavgift Ingenindividavg. be-- obligatorisk0,6%fast i kronor,på brutto-räknad oav-
avgift på skattse-inkomst -lön sett

0,8%och ødeln0,3-m0tsvarar
för tilläggs-rörligflesta0,4% för de

8%vidförsäkr.heltids-arbetare
för-utnyttjarsom

O,6%säkring +
3%0,3% vidca
för-utnyttjarsom

Efter skattsäkr..
l,1%-0,8%.ca

0,6% för3,2% +medföretagare- øgrundförs. +enskild firma-
tilläggs-1,6 för/handels-bolag

1%./.förs. om
sjukför-säknavg.

mittenl.sänks
förslag
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Nuvarande frivil- Nuvarande Nya försäkringen
liga försäkring KAS grund friv.o.

tillägg

Utfyllnad från Framförallt för de då nivånJa minskaBör dåun-
kommunen A-kassa derstiger socialbi-utan "golv" och "tak"

30% de dragsnivå med bo- höjtsav ar-
betslösa stad

Avgiftsuttag Solidariskt sa- Inget Ca 75% solida-
i % för tiskt. Restenmma avg.

arbetsgiv. Indivi- differ-entierad,
davg. varierar såväl för arbets-
något med kassa, givare som an-

efter in- ställda efter kost-men
komst nader i resp

branschlavtalsom-
råde.

Samordning
trygghetsavtal, Nej Nej Ja-

avgångsvederlag

sjukförsäkr. förHanteras Hanteras för Javar var-
s1g s1g

bisyssla före då denJa,- ger
Nej Nej änmer

5 000 kr/mån
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försäkringenNyaNuvarandefrivil-Nuvarande
friv.grundKASförsäkringliga o.

tillägg

försäkrings-OlikaKAS-statligaeller före- 4Fackl.Administration
A-givare nuv.kontorningsanknutna A-

fort-kankassorEndastkassor. ett
2 allmän-sätta +kassaalternativ för

kassor +yrke nasomresp.
förmöjlighetmed-förutsätter ex.

inrättaatti denna parternalemskap
kas-gemensamma

Försäkrings-sor.
erbjudafårbolag

Val-tilläggsförs.
förfrihet parterna

individeller att
välja kassa.

liten A-Ja,DitoAMSJa, nyTillsyn
god-myndighet

ocksåkänner
försäkringsgivare

2 Förvaltningsdom-2Överklagning DitoAMS1:a
stolinstans

försåvälJa,NejNejFondförvaltning
grundförsäkring

A-myndig-via
förheten som

tilläggsförsäkring
försäk-hos resp

ringsgivare

miljarder23 miljarder4035 miljarderförKostnader
kontantstöd inkl

iutb.bidrag för de
åtgärder
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l förväntas 5/7 -93 till följdFörhållanden gällasom av
i vårriksdagen.beslut

2 Förslag ändring föreliggerom
3 Reservation effekt förändringarför deltidsarbetslösaav ang

och företagare till följd riksdagsbeslut i maj juniav ev resp -
93

12.3 Starkare aktiva åtgärderkoppling mellan och passiva

Den försäkringen skall ekonomiskt skydd under den tid denettnya ge
arbetslöse behöver sådant skydd för hitta arbete. Garantiett att ett nytt om
aktiva åtgärder skall den arbetslöse skydd bli långtidsarbetslös.mot attge
Tiden arbetslös skall i möjliga utsträckning tillanvändasstörstasom
kompetenshöjande insatser, jobbträning insatseroch andra underlättarsom

komma igång igen på arbete. Det kräver intimt samspelatt ett nytt ett
mellan aktiva åtgärder och försäkringens utformning.

I detta syfte jag efter jämförthar med det nuvarande samladesträvat att -
kontantstödet förstärka arbetslinjen och tydliggöra försäkringen äratt en-

idel aktiv arbetsmarknadspolitik. Det underlättas denatten av nya
försäkringen allmän och likvärdigt alla etableratär på sigsättett ger som
på arbetsmarknaden eller aktivt för komma påsig inanstränger att
arbetsmarknaden inkomsttrygghet under omställningen till ellerett nytten

första arbete. Jämfört med nuläget kräver försäkringen intenya
medlemskap i a-kassa och skiljer inte deltidsarbetslösa,på heltidsarbetslösa
eller företagare bortsett från karens.

Precis hittills skall den arbetslöse han tackar tillnejavstängas ettsom om
erbjudet lämpligt arbete eller arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Jagnytt en
vill dock skärpa dessa avstängningsregler för tydliggöra arbetslinjen. Så-att
lunda blir inte bara avstängd för viss tidsperiod från försäkringen,man en

dessa dagar räknas också från ersättningsperioden till skillnadutan motav
nuvarande Avstängningen mjukare vid första tillfället förärsystem. att
sedan vid fortsatt nej till lämpligt arbete/åtgärd bli omfattande.mer

Ett växande problem vid dagens arbetslöshetstal och nuvarande ärsystem
Imajlångtidsarbetslösheten. 1993 100.000 långtidsarbetslösanärmar oss

6 månaders arbetslöshet, för Sverige mycket hög siffra. Olikaen
studier, liksom mina erfarenheter från Samhall, visar när gåttatt man
arbetslös i 4-8 månader fjärmas inte frånså många bara arbetsmarknaden

riskerar också utanförhamna hel del det sociala livet. "Enutan att en av
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ochlångtidsarbetslöshettilllederDetutanförsituation" uppkommer.
Såarbetsmarknaden.frånutslagningför definitivriskbetydande

oftaochsjukbidragitill övergångi sin lättdetsmåningom leder tur en -
be-härvid ökatVanligtvis följerförtidspension. ettdärefter nästa stegett -

utgifter änhögredåSammantaget detsocialvård.sjukvård ochhov gerav
intemening,enligt minmedför,arbetsmarknadspolitiska Detåtgärder.alla

kostnader, änsamhällsekonomiskalidande också högremänskligtbara utan
aktivamedtidigtarbetslöshetsersättning varvatutgeatt

åtgärder.arbetsmarknadspolitiska

införandetarbetslinjenför stärkaviktigaste reformenblirDärför den att av
130arbetslösheten iåtgärdarbetsmarknadspolitisktill varaträtt omen
denhosföregåsskall också6 månader. Dendagar rätt attenav
Jaghandlingsplan.framfå diskuteratarbetsförmedlingenojfentliga en
ochförordningsärskildireglerasrättigheterföreslår dessa statenatt enav
Det200samtidigt till dagar.Periodlängden kortasförsäkringslagen.i

upphör130vid dagar såutnyttjat sininte rättenskildehar denbetyder att
ikrav änställer70 Det här störreytterligare dagar.efterersättningen

påFördelarnaindividen.påoffentligasåväl på denuläget, somorganen,
Även detförkostnadernaändå uppenbara.individensikt för är om

långtidsar-alternativet medeffekternainitialt, såblir högre ärallmänna av
iekonomisktutslagningsmåningom risk för större, vartbetslöshet och så

kommunsocialförsäkring ochstat,allmännafall länge det garanterarså
och godeller andraförsörjning det sättetpåalla omsorg.enenaen

inte arbetsmarknadsorganenstill åtgärderhärGivetvis begränsar den rätten
arbetslöseerbjuda denfinns,tillfälleskyldighet så permanentettattsnart

Individensarbetsmarknadspolitiska åtgärder. rättarbete ellereller temporärt
finnasnabbtarbetsmarknadsorganentryck påemellertid större attger

lagentillspecialmotivering9kapitel ochhar på platsåtgärder. Jag annan
blandflexibilitetifråga ocholika åtgärder kan kommabeskrivit attatt en

arbetslöshet.särskilt i tider medfinnas, högsådana måste

denallmännas krav påblir deti försäkringengrundsyn denEn att en-nya
allmänna. Detdetmed hanskorresponderaskilde skall rätt gentemot

kanellerarbetearbetslöse självfinner denbetyder ettatt
vissföråtgärdererbjuda den arbetslösearbetsmarknadsorganen en
200periodenarbetsvillkoret innansärskildatidsperiod motsvarande det om

villkor.mildra nämndaregeringenskalldagar till ända, så prövagått att
brist påersättningsperiod på9förslag kap. fårEnligt mitt stupaen ny

kanarbetslöshetssituation idag,äniåtgärd. Ytterst, än extremen meren
specificerad tid.vissarbetsvillkor förkortaretill generelltdet leda en
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försäkringenarbetskraften tillhör12.4 Alla i

itilläggsförsäkring, reglerasförsäkringen grund- ochDen ge-som ennya
18arbetskraftenalla i mellanomfattar därmedlag, allmän ochärmensam

anställdahärvid företagare,ålderspension. skiljer påtill Jagår och upp
KAS,påminner till sin karaktär dagensdeltidsanställda.hel- eller Den om

54.300 juli itill kr/mån fr. deni KAS begränsatfast beloppet är o. m.
20 år.KAS högreiår och den nedre åldersgränsen är satt

arbetslöshetsförsäkringen såfrivilligaden nuvarandeFör omfattasatt av
har/haft anställning ellerarbetskraften ochtillhöramåste utöver attman -

24 i12 eller månadervarit medlem undervarit företagare också ha en-
föreningfacklig organisation ellertilla-kassa, oftast knuten samtannanen

tillmånadsavgift. praktiken har det här lettviss mindre Ilöpande betalat en
70 frivilliga försäkringen.% denarbetslösa omfattasdagensatt ca avav

Generellti olika a-kassor.3 5 tidigare visats medlemskapI kapitlen och har
ii landsorten storstäderna,medlemmar högre änkan andelen ärnoteras, att

Historiskt finnsförorter.låg andelen i Stockholm och desssärskilt är en
"trygga" jobb oftaarbetskraften medbild "starka personer" iatt merav

avgift. Likasåinte betalar någonfrån medlemskap och därmed helleravstår
fåtill arbetsmarknaden söka ellerlös anknytningtycks medpersoner

utsträckning andra.medlemskap i somsamma

mitt förslagförsäkrad varken i nuläget eller medharEn ärperson som
Grundförsäkringenersättning vid arbetslöshet.automatiskt tillnågon rätt

inbetalda avgifter varken frånförutsätter individuelltförslagi mitt
förutsätteranställde.arbetsgivare eller från den Däremot

frivilliga försäkring,tilläggvörsäkringen, dagensprecis ettsom
försäkring ochvill tillhöra dennaställningstagande från individen att man

från arbetsgivare den anställde.avgifter inbetalas, i mitt fall både ochatt
deltagitenskilde han skall haJag har ställt tydliga krav på denmedvetet att

8 jfr nedantid år ocksåi arbetslivet åtminstone månader under etten av
gällermånader vadför få till ersättning, vilket några änärrätatt mer som

ÅKAS. andra sidannuvarande frivilliga försäkringen isåväl i den som
fåförsäkringen utbildningsväg för den kanfinns det i den en somnya

bör verkligen bereddbetyder såarbete. Det i princip ingen ärett att som
sådana finnslediga arbeten eller åtminstone påsatsaratt ta om en--

från den1 utbildning behöva bli utestängd från-årig ersättning nya
försäkringen skiljer formen för arbetetsförsäkringen. påDen nya

i principanställda uppdragstagareutövande, dvs. företagare, och är
försäkringen hittills i praktiken hårdarelikställda. har ställtnuvarandeDen
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föravvecklatsellerskall haföretaget avyttratsföretagarekrav på attgenom
anhöriga.företagaresgällthar ävenersättning. Detsammatillrätt

försäkringendendiskuteratsutredningsarbetet harUnder nyaom
ersättning äntillarbetslösafärre rättfler ellerkommer attsammantaget ge

blir konsekvensenmin meningEnligtförsäkring..frivilliganuvarande av
från itill ersättningpraktiken fårfler i rättovanstående attresonemang

karaktärallmännadessförsäkringendengrunddelenfall i ap gvart nya
nuvarandemed18 ålderårsredan frånarbetskraften änför ipersoner

mitt påkravVisserligen kan ettkontant ersättning.församlade rea-system
antaletbegränsaarbeteförintresseseriöstarbetsutbud och ettlistiskt att ta

tillanknytninglösmycketmedvissaiersättningsberättigande grupper
bördessaifrågasättaanledningfinns dockarbetsmarknaden. Det att om
Detarbetslöshetsförsäkring.frånersättningfårtillhöra kretsen ensom

olyckligtvilketmedborgarlön,allmäntill slagsledaskulle kunna voreen
arbetsmark-frånförsäkringenfjärmabl.a.avseendeni flera attgenom

i denmed flerfått räknajag ändåförSkälennadspolitiken. att nya
deKAS,medjämförtsänkta åldersgränsendengrundförsäkringen är

och deutbildningellerförsäkringen arbeteiinalternativa vägarna nya
denanhörigaderasochtill företagare samtersättningreglerna för

deltidsarbetslösa.periodlängden förförändrade

bedömasökasvårareförsäkringen blir dettilläggsdelen i attgällerNär det
försäkringnuvarande friablir ideltagandet preciseffekten, enär som --

betalaoch förmågaviljaenskildesdenberoende enligt attegenovan av
mitt någotvisastatistik, kunnatobjektivavgijierna. Någon omsom

iårsbasis än375 timmar påeller4 månaderarbetsvillkortydligare mer
till tidigaredennafåarbete förutförtkrav påförsäkring, dvs. attdagens

få frammöjligtvaritidag harutesluter flerdel, än attrelateradeinkomst
uppskattningarolikaharSCB. DäremotAMS ellerA-kassorna,från

blirtidenvillkordessa överjagdel bedömermingjorts. För attegen
ersättning.uppbärakandel för numerärenavgörandenågon som

med-ellermedvetetuppskattadet svårtliknandePå sätt är att om --
försäkringennuvarandei den24 månader12 ellerpålemsvillkoret

arbetsvillkoret.uppfylltsigi och förvissauteslutit som

12 månader,8 åretsarbetarallaframhålla,vill dockJag att avsom
35-40 hel%till deltid60 tim/mån, dvsunderåtminstone enavomenner

skillnadTillersättning.fåvid behovförsäkrade och motblitjänst, kan nu
skall räknas.3 för varje dagtimminstskall ha skettarbetekrävs att som
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vill inomarbetstidenförläggafrihetblirDet större att ensom manen
utförts.haskall arbetemånad, dock

förtroendeuppdragutbildning,föräldraledighet,exempelvis sjukdom,Vid
blirtiden12 månaderramtiden påutsträcks den s.k. attetc genom

8arbetsvillkoretbetyderDetprincipöverhoppningsbar i att omnu.som
jfr kapi tidentillbakatill 4 åruppfyllts ändafall hai dessamånader kan

10 lagen.till § ispecialmotivering9 och

reglerinnebär dagenssäsongsarbetares.k.gäller attNär det en som
frivilligafrån denersättningtillinte harsäsongsarbetar rättregelbundet

8 månader. Denex.vis 4 ellerärsäsongenförsäkringen, oavsett nyaom
säsongsarbete,i påförändringprincipiellingenförsäkringen innebär synen

branscher,vissasubventioneraindirektinte till förförsäkringendvs är att
fårbransch,inomdettaarbetsplats på sättorganiserasutan enen

inomfinansierasarbete del åreticke hakonsekvenserna att avav
till branschenstödallmäntfår övervägaeller såbranschen, annatstaten

betalningen tillmotiverabli svårtdet kunnasikt skulleifråga. På attannars
blimåsteavgifterna för allaspecielltarbetslöshetsförsäkringen, när nu

högre.

tillfår ersätt-arbetslösa rättnettoeffekten i antaletDen sammantagna som
ovanståendetillblir med hänsynförsäkringen,ning med den nya
ovanståendetillmed hänsynhar,exakt bedöma. Jagsvårt attresonemang,

kostnaderförsäkringensberäkningvidhuvudaltemativ avsomresonemang,
ersättningha tillkomma rätt90 arbetslösa kan% deräknat med attatt av

tillocksågrundförsäkrade rätt80 % degrundförsäkringen ochfrån av
förhållandeILO ii ställetfötmåner. Mätertilläggsförsäkringens somman

anslutningsgradenprocentuellaskulle denanställning såhartill de som
flerfalli så någotmätmetod detOavsett ärbli högre.automatiskt

frivilligaKAS ochför dagensersättningsberättigade än
utvisa. viktigaframtiden Detblir fårOm utfallet såarbetslöshetsförsäkring.

omfattasoch kanför börregler vilkafinns tydligadetär avatt som
denenskilde ochbåde denochoch får ersättningförsäkringen attsom

detta.sidan medvetnaoffentliga är om

Å försäkringen,med dentydligt valharandra sidan gjortjag ett nya
3-4 arbeteår,till för flertaletbegränsad tidenden iäratt omgenom --

försäkringen ärför markeraerhålls. Detta attatt en
till arbeteinkomsttrygghet på vägomställningsförsäkring för nyttettatt ge

Ambitionen generösåtgärd. ärarbetsmarknadspolitisktilleller att varaen
omställningför klaratill inkomsttryggheti rätten att ge enmenen
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förförsörjninginkomsttrygghet. sådan allmän"livs"lång Jag attanser en
finansierasmänniskor inkomst skall på detta sättutan avegen

socialför-vid behov allmän skatt ellerarbetsmarknadens parter utan av- -
säkringsavgifter.

Ökad12.5 valfrihet och jämställdhet

ochförsäkringen valfriheten för individenJämfört med den nuvarande ökar
organisation välja försäkringsgivare och på-eventuella fackligadennes att

bundenutformningen i försäkringen. Individen inte längreverka delar ärav
enhetlig utformning. Dentill A-kassa och andra partenen en -

enbartinflytande blir intearbetsgivaren får också och längreettnu-
Individen/och alltidfackliga organisationfinansiär. dennes eventuella har

inteförsäkring enligttill erfkomplett heltäckande lagensrätt ramar om
mellan de avtalsslutandeöverenskommes parterna.annat

Även försäkringjämförelserna haltande beroende på nuvarandeär attom
underflnansierad individens avgift vid fullt utnyttjandekraftigt så ökarär

0,3-0,4 % för vanligaförsäkringen från dagens motsvarande lönenavav
1inkomsttagare till i genomsnitt drygt % efter skatt vid dagens höga

avgiften blirarbetslöshet. gengäld föreslås med ochI tas ut procentsatsen
i stigande inkomstproportionell och därmed kronor högre vidsåledes upp

fastför till inkomstkompensation. avgiftentill taket Den nuvaranderätt är
i inkomst, varierar mellan olika kassor.kronor någotoavsett men

inkomster förankrademed mycket låga eller på arbets-De är svagtsom
marknaden får samtidigt högre grundersättning jämfört med KAS. Påen

får medelinkomsttagare ersättningmotsvarande sätt en gynnsammare
höjstaket förändras och den inkomst till ersättningrättatt som gergenom

2 000 kr/mån. övriga kompensationsnivån oförändradmed Förnärmare är
1993 80jämfört vårriksdagens beslut %.med

principförsäkringen innebär företagare och deras anhöriga iDen attnya
jämställs anställda vad gäller till ersättning. Tiden för övergångmed rätten

företag "malpåse", jämförtfrån driva till lägga det i med attatt ett att ev.
flytande. visstmed anställning, Dessutom krävs i regelupphöra ären mer

avvecklingsarbete. motiverar -tillsammansDetta med konkurrensaspekten -
karenstid förlängre företagare.en

arbetsmarknaden blir effekt denSåsom utnu ser en annan av nya
försäkringen fler kvinnor i praktiken fåratt gynnsammareen

000fjärdedelar 90ersättningssituation. Tre dagens drygtav
deltidsarbetslösa kvinnor. Den delen de anhöriga arbetarär större av som
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för dessaBegränsningarnakvinnor.företagfamiljemedlems äri grupperen
iriksdagsbeslutföljdtillbortheltidsanställdamed f.d.jämfört tas avnu

det ocksåOftaförslag. ärminai linje medliggerbeslutvår, ett som
anknytninghar lösi ellermedlem a-kassaintekvinnor, valt att envarasom

betyderKAS. För dessatillgång tilloch endasttill arbetsmarknaden statens
förbättring.50-procentiggrundtrygghet nästanförsäkringensden ennya

tydligarenågotdetframgåttsidanå andraAv debatten har att ar-
bedömningen,inte denkvinnor.vissa Jag görskulle utestängabetsvillkoret
i försäkringenutbildningsvägen ins.k.i beaktande densärskilt tarom man

flerförsäkringen kunnasåledes denbörjfr 12.4 ovan. Netto genya
idag.stödkvinnor bättre änett

försäkringenin iflödet och12.6 Närmare utom

leda tilljag kommerkonstruktion bedömerförsäkringens attDen attnya
framgåttförsäkring,frivilligadagensdensammafler omfattas än somav

bliocksåkontantstöd kan detsamlade12.4. Jämfört med dagensovan
flödetdet gällersänkts. Närbl.a. åldersgränsenfler grundnågot på attav

vill jagfå ersättningtillochtvå delar rättenin i försäkringens att
jagbedömningar gör.utveckla någraytterligare

inkomstrelaterad ersättningarbetsvillkoret för fåstarkareDet något att
vidkriterium förutbildningsvillkorrelativt attgeneröstuppvägs ett somav

kanbelopp. Effektenenhetligagrundförsäkringenserhållaarbetslöshet
igrundbeloppetförskjutningandelsmässigmarginellmöjligen bli moten

66-67% %uppbär knapptarbetslösaarbetslöshet. Av dagenstider högav
Ge-enhetliga KAS-beloppet.11-12%och detersättninginkomstrelaterad ca

50 25 % för% högregrundbeloppetföreslagna är närmaredetattnom
möjligt för deKAS bör det21 år dagensunder än somvarayngre

arbete,inkomststandardmässigt tillsighunnit attaven egenanpassa
utsträckningi änperiod i på arbete, störreunder väntankortare etten

utfyllnad medgrundbeloppetlivsuppehälle påtidigare sittklara utan
försocialbidragför kommunalt ärsocialbidrag. Normenkommunalt en

Härtill kommerföre skatt.hälften grundbeloppetensamstående knappt av
grundbeloppetsamtidigtfaktiskbidrag till hyraemellertid somm.m.,

heller dettahögskolestudier överstigerStudiemedlen förbeskattas.
belopp.

Å KAS videndast uppbäridagvi desidanandra attvet somav
ideologiska skäl eller deingår dearbetslöshet, även trott attsomsom av

utanför medlemskap iståmig", faktiskt valtdrabbar"arbetslöshet att en
okunnighet. Hur mångautanförstår ocksåA-kassa. En del systemet av ren
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tilläggsförsäk-tilllagliga denutnyttja den rättenväljerdessa att nyasomav
utvisa. Jagframtidenfåri A-kassa,medlemskap någonobundnaringen, av

ochtilläggsskyddmöjligheten tillutnyttjaattraktivtdethar velat göra ettatt
migjag garderatfler anknutna, vilketsikt blirnettoeffekten påbedömer att

förskäl detta närmareberäkningarna. Någraekonomiskaför i de anges
nedan.

försäk-dagensdelen försäkringen precis iinkomstrelaterade iDen är som
enkelochbilligjämförelsevisemellertidkommerhivillig. Denring att vara

underlättarutnyttjande, vilkethögtbörerhålla. faktorerDessa ettatt gynna
denförmånlig blirRelativtarbetsmarknaden.rörlighetomställning och på

enhetligadenanställdearbetsgivaren och denbåde för attgenom
deförinkomstförlustenandelhöggrundförsäkringen täcker aven
in-till denbidragutgårDessutominkomstgrupperna.vanligaste

angivits,tidigaretilläggsförsäkringen. Det betyder,komstrelaterade attsom
harSamtidigttilläggsförsäkringen.del"betalat"redanparterna en av
tillförsäkringenangivnamöjlighet, inom lagenparterna anpassaramar,av

härige-anställde fåreller denenskilde företagarenförhållanden. Densina
inkomstförlusttrygghet vidkostnad godtill låg g.a.p.ennom en

särskilt lågtilläggsförsäkradeblir för denarbetslöshet. Kostnaden genom
denEnkelavgiften.minst hälften äralltid skall betalaarbetsgivarenatt av

ellerindividenvissi kassamedlemskapden förutsätterför utanatt en
därlämplig försäkringsgivare,självorganisation väljerfackligadennes

Arbetsgivarentrygghetsstöd.med andrasamordning önskas kan skesåom
ochadministrationenminskarpremieinbetalning, vilketombesörjer

avgiften."glömska" betalaför eventuellriskeneliminerar att

tilläggsförsäkringoch inflytandebådaSamtidigt stärks attparters enansvar
försäkring, vilket varitfrivilligajämfört med dagenstill ståndkommer ett

för individen.trygghetansvarsfull finansiering ochmål för att en

geografiskochyrkesmässigförsäkringen skallmålEtt är attannat gynna
sinGrundförsäkringen"inlåsningar äroch motverka krörlighet genoms

inkomstrelateradeDeni avseende.neutral dettaenhetlighet
utformning ochivissa bådefår variera inomtilläggsförsäkringen ramar

anpassning tillflexibelavtalsområden för nåmellankostnader att meren
"inlåsning"samtidigt skall motverkadettabehov. Förolika attgruppers
till fortsattarbetslöse, förskyldighet för den rättalltidfinnsså en

ocharbetserbjudande i yrkekontantersättning, även annatacceptera ettatt
ledigtblitiden bedömsinom dendet närmastepå ettort,annan om

bostaden.pendlingsavstånd fråninombransch ochinom dennesarbete egen
avgiftendifferentieringen"inlåsning"Vidare motverkas att avgenom
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O,8-1,8 blirNivånlöneunderlaget.0,3-1,8 %intervallettillbegränsas av
inomarbetslöshetstalhöganårarbetslöshetenförränaktuellexempelvis

förkriteriumsamtidigt attDet ärmed andra. ettjämförtbranschen
bättresikt behöveröverdimensionering och påhabranschen kan anpassaen

arbetskraftefterfråganutbud och

attraktivtblibörtilläggsförsäkringen etttillleder dettaSammantaget att
frivilligadagensmångaväl såomfattatillmöjlighetskydd och att somge

80 de%frånutgåttharberäkningarna attekonomiskaförsäkring. De av
tillkvalificeradeockså ärgrundförsäkringen,ersättning fråntillmed rätt

tilläggsförsäkringen.frånförmåner

förstärktadenbörförsäkringen sådenflödetgällerdetNär ut nyaur
arbetslöshetstalnormalavifdåtminstonearbetslinjentillkopplingen mer --

arbetslöshetstal ärVid dagenstill arbete.övergångsnabbaretillstimulera
passivtfrånövergångbörDockbedöma.svåraredet däremot att

arbetsträningochåtgärderkompetenshöjandetillstöduppbärande av
detidag ärstarkare änförsäkringen attSamtidigt betonartidigare.komma

idagmedjämförtjagDärför haromställningsförsäkring. en-en -
arbetsvillkorallmäntinteperioder,antal nyttbegränsning i ettom

3-4,5efterförstuppkommakaneffekti fallsåDetupparbetas. är somen
skallarbetsvillkoretsärskildagaranti, detmed förslageti och attår om en

utnyttja detsamma.villdenföruppfyllaskunna som

arbetskraftenalla ikonstruerad såförsäkringenden attärSammantaget nya
videkonomiskt stödtillmöjlighetmedtrygghetkännaskall kunna en

efterdagslägetmedjämförtskall dåstödetocharbetslöshetplötslig -
kommunalbehovetminskasystemnuvarandeiändringvårriksdagens av-

Å försäkringengränslinje, näruttaladfinns detsidanandrautfyllnad. en
1-årigarbetsvillkor eller8-månadersintei tidenupphör nyttett enom

harförsäkringennuvarandefullföljts. Denutbildningkompetenshöjande
uttalad gräns.ingen sådanbekantsom

inflytandefår ökatArbetsmarknadens parter12.7

gi-betalai lagarbetsgivarna ålagtsförsäkringen har attnuvarandedenI en
utformningförsäkringensnivå,varkenpåverkamöjlighetavgift attutanven

inte heller kunnatharorganisationernafackligaadministration. Deeller
deadministrationen ochdäremotutformning,försäkringenspåverka men

fackligaregel har deia-kassornakostnadernaadministrativa attgenom
väljahaftindividen harenskildeDenhuvudmän. attorganisationerna som

beroende pådärvid,ej. Han harellerförsäkringenmed ipå att vara
a-kassa.givenimedlemskaptillvarit bundenarbetsområde, en
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Den försäkringen vill öka inflytande och förparternasnya ansvar en an-
svarsfullt finansierad försäkring, inkomsttrygghet.skäligsom ger
Arbetslösheten och dess konsekvenser står och de förutsättsnäraparterna
vidare sina medlemmar betala försäkringens kostnader fullt ut.genom
Därför skall i första hand tilläggsförsäkringen inom lagen angivnaav-

utformas också Överenskommer närmareparterna,ramar av som om-
avgifternas fördelning. Detta förutsätts ske kollektivavtal. Lagen ärgenom
utformad för sådana avtal skall underlättas komma till stånd. Skulleatt att
så emellertid ske, bekant lagen individen tillrättger som en- -
heltäckande tilläggsförsäkring till vilken arbetsgivaren skall bidraga med
minst halva kostnaden dispositiv lag. Tilläggsförsäkringen såledesär
beroende kollektivavtal kommer till stånd, ehuru jag förordar det.attav
Jag vill också erinra inget hindrar överenskommelse mellanatt attom

kan sig karaktären arbetsgivaren erbjuder tilläggsför-parterna ta attav
säkring i form gruppförsäkring till de anställda lagens krav uppfylls.av om

Genom ömsesidigt får inflytande försäkringen bliratt över såparterna ett
för dessa också arbetslöshetens effekter påtagliga siktoch på ävenmer

för finansieringdess tydligare.ansvaret

För fackligade organisationerna innebär den lagen till dessa knutnaattnya
a-kassor automatiskt blir försäkringsgivare för avtalsområde.resp
Motsvarande blir gällande för dagens företagarkassor. Det blir istället upp
till överenskomma lämpligaste och kostnadseffektivaparterna att mestom

försäkringsgivare. Gör det harså den enskilde anställde självrätt attman
välja försäkringsgivare. Jämfört med idag finns då två allmänna kassor att
tillgå och försäkringsgivare i form exempelvisev. parternanya av av

inrättad kassa -organisatoriskt påminnandegemensamt dagensom
arbetsmarknadsförsäkringsorgan och trygghetsfonder eller kanske en-
branschkassa. Samtidigt den lagen nuvarande a-kassor möjlighet attger nya
bli försäkringsgivare förutsatt de liksom för övriga alternativatt - -
uppfyller de villkor myndigheten reglerar beträffande exempelvissom
garantier för kunna klara försäkringsplikterna. För del jagatt detegen ser
naturligt och värdefullt, i synnerhet för snabbt genomförande,ett att
nuvarande a-kassor fortsätter med sin kopplingnära till arbetsmarknaden
och respektive avtalsområde. Samtidigt det viktigtär ochatt parternage -

varje individ så önskar frihetytterst välja försäkringsgivare.attsom en-
Det skapar sådana förutsättningar.systemetnya

För arbetsgivarna kräver den växande arbetslösheten och kravet på att
försäkringen skall självñnansierad, ökade arbetsgivaravgifter. Settvara
utifrån föregående års allmänna arbetsgivaravgiftssänkning 4,3
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nivån påtotaladenochdeprecieringkraftigaprocentenheter, kronans
mittjag40 % bedömeravtal närmareochlagenligtarbetsgivaravgiften

ändådenFörmåttfullt.arbetsmarknadsavgift attdubbladtillförslag som
föreslagitjagharnödvändig tillväxt attskall begränsasiktkortinte på en

Å andrasjukförsäkringsavgift.sänkthöjning växlas1 % denna mot enav
arbetsgivaravgift1-procentig tem-bäraarbetsgivarnafårsidan extraen

iförslagenligtunderskottetackumuleradedetklaraförporärt att av
kapitel.kommande

sjukförsäkringochkommunförSkillnader12.8 stat,

arbetsgivarefrånAvgifterkris.finansielliförsäkringen ärnuvarandeDen
frånutbetalningarnafjärdedelmindre äntäckermedlemmaroch aven

täcksochräkninglöpandepågårUnderskottetarbetsmarknadsfonden.
i sinökarstaten. Det turriksgäldenupplåningtillfälligt avgenom

årligen.miljarder35-40medarbetslöshetstalaktuellamedstatsskulden nu
förslagmittinteOmunderskottet växer.ocksåmedförRäntebelastning att

kommerbeslutasellerföljsunderskottet annattäckaför att --
iunderskottfå1995vid utgången ettarbetsmarknadsfonden attav

antagandenmed deinklusive ränta,miljarder,130-140storleksordningen
utveckling.arbetslöshetenstvingatsjag göra om

självfinansierad överblirdensåkonstruerasförsäkringen att enDen nya
finansie-utgifter. NärmedharmonieraskallAvgiftsuttagkonjunkturcykel.

frånbidragnågotlängreinteutgårfrånfrikopplatsringen staten
tidenskall överFörsäkringenupplåning.statligstatsbudgeten eller genom

ocharbetsgivarearbetsmarknadssektominomfinansierasfullt ar-avut
både förkostnadernaskall bäraproduktionenPrincipen ärbetstagare. att

ellerutbildningsbidragförliksomförsäkringeni denkontantstödet nya
ellerinsatserkompetenshöjandeförarbetslöshetvidutgårmotsvarande som

arbetsträning.

arbetslöshetstal måstenuvarandemedavgifteri sinbetyderDet atttur
olikatillhänsynfördelning sådels taseftersträvats attHärvidhöjas. har en

kommande årsdelskostnaderna,ökadebära de attförmåga av-attgruppers
be-påverkaskonsumtionsutrymmetdelsunderlättas,talsrörelser attsamt
tilleftersträvatsSamtidigt harkostnadsläge. att-företagensliksomgränsat
fårmarginalenpååtminstonebranschvarjenuvarande lägeiskillnad mot -

medbranschersubventionerarnulägetIarbetslösheten.sin andelbära av
detarbetslöshetmed högbranscher oavsettandrafulltarbetslöshetlåg ut

skötakonjunkturväxlingar, sättet attskicklighet mötapåberor att
arbetskraft ellerutbildadgällervadframförhållningpersonalpolitik,

lönenivå.
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Detta 10har lett till i kapitel föreslagen finansieringsform 70-75med %ca
försäkringens totala kostnader solidariskt finansierade 25-30 %ochav

differentierade inom givet intervall beroende påett
arbetslöshetsersättningens kostnader branschvis/avtalsområde. genomsnittI
betyder detta, jämfört med nuläget, fördubblingän såvälmer en av
arbetsgivar- individavgifter förut medlemsavgift. En höjningsom en som
givetvis måste genomföras vid bibehållandeäven nuvarande jfrsystemav
13.1 ovan. För genomsnittlig industriarbetare betyder mitt förslag i sinen

relationen individ-mellan och arbetsgivaravgift blir l till 4.tur att

En viktig förändring med den försäkringen är behovetattannan nya av
kommunalt socialbidrag bör kunna minska. Bl.a. har kommunerna fått fylla

med socialbidrag till många de utanförut står den nuvarandeav som
frivilliga försäkringen och enbart uppbär KAS. För närvarande utnyttjar
45.000-50.000 arbetslösa KAS. Mina förslag högre grundbelopp änom
dagens KAS, sänkt åldersgräns, höjt tak för inkomstkompensation samt
underlättande företagare och deras anhöriga får ersättning, bör direktattav
kunna minska behovet kommunalt socialbidrag. Effekten häravav
uppskattar jag försiktigt i dagens situation ikan liggasammantaget
storleksordningen lbortåt miljard kronor år.per

Huruvida den försäkringens betoning på omställningsförsäkring kannya
leda till fortfarande 3-4,5efter år inte erhållit arbete dåatt utanpersoner
faller försäkringen och kan bli aktuella för kommunalt socialbidrag ellerur
socialförsäkringarna är svårt bedöma med den osäkerhet råderatt som nu

framtidens arbetsmarknad. Försäkringens uppbyggnad och starkaom
koppling till aktiva åtgärder jaggör bedömer troligtdet det bliratt att
fler får lämna detta skydd i dagensän för utförsäkring.systemsom

Det bör i sammanhanget också med mitt förslag lyfts social-noteras att
försäkringen vissa kostnader för ersättning till arbetslösa försäkrade,av

blir sjukskrivna. F.n. bärs dessa kostnader socialförsäkringen fulltsom av
Med dagens arbetslöshetstal och tendens tillut. arbetslösa fårlättatt

psykiska och medicinska problem, tillleder sjukskrivning, medförsom
denna ordning påtagligt avlyft från socialförsäkringen.ett

Sammantaget avlastas den försäkringen såväl statsskulden, .genom nya som ,
kommunernas budgetar från kontantersättningen vid arbetslöshet. Det bör
på sikt öka möjligheter bistå med aktivastatens åtgärder för hävaatt att
arbetslöshet och kompetenshöjande insatser. Kommunerna bör påarrangera
motsvarande kunnasätt få ökat medverka till arbetslöshetutrymme att att
inte leder till passivitet, aktivitetsskapande åtgärder kan erbjudasutan att
inom kommunens sociala verksamhet. Sådana statliga och kommunala in-
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unika arbets-dagensutsträckning för mötai ökadkrävs attsatser
växandefåviframhållits kommerredan attlöshetssituation. Som enannars

socialförsäk-belastarförtidspensioneringutslagning ocharbetslöshet, som
ofördelaktigt sätt.på änoch kommunernaringssystemet, ettstaten mer

aktivitetsska-regleringföreslå någonanledningfunnitinteJag har att avny
försäkrings-minförutsätterhåll. Däremotkommunaltfrånåtgärderpande

tydligarearbetsmarknadspolitikenstatligaför denskyldighet attlösning en
300 dagar"utförsäkringsgaranti" efterkmed dagenstidigareoch än s

tillhandlingsplan och rätttillMitt förslag rätterbjuda åtgärder. ger en
nåsdettadel kan130 Tilldagar.efterredanåtgärd genomen

dedelsförskjutningartidsmässigaförändringar ochorganisatoriska av
skallförordninglag ochnuvarandeenligtarbetslösedenbesök/kontakter

åtgärdsinsatser.dagensarbetsförmedlingen, delsoffentligadenpågöra
i det kortaåtgärderförkostnadertill ökadeändå ledatordeFörslaget pers-

minska behovetemellertidskall detperspektivetI det längrepektivet. av
sjuk-försocialförsäkringenbelastning påarbetslöshetsunderstöd ochpassivt
dettamänskligt ärsamhällsekonomiskt ochförtidspension.skrivning och

möjligtblivitinteutredningensinomvikt. harDetbetydligt större ramav
ekonomiskakonkreta"vinster" tillochkostnader termer.dessaöversättaatt

beroendegivetvisblirbudgetårsvis ochföljas ut-i ställetEffekterna bör av
arbetslöshetstalensochinsatserarbetsmarknadspolitiskaförrymme

viktigtövrigtföråtgärdsinsatserstatliga ärdessa ettutveckling. Behovet av
kontantstödet.tillfråndelfinansieringavvisarjagmotiv till statenatt en

svårligen kunnaårendeskulle närmasteåtgärdsutrymmeTillräckligt annars
skapas.

sjulgiörsäkringenfrånavlastningslutligeninnebärförsäkringenDen ennya
belastasjukförsäkringen skallifjorton dagarnade förstadels ar-attgenom

mins-mellanövergångrisken förbetslöshetsförsäkringen, dels systemenatt
harmonierai ersättningen kommernivåernasistnämnda beror på attkar. att

höjs och kommerarbetslöshetsförsäkringenitaket attän samt attmer nu,
beräkna,gåttharEffekten häravsjukförsäkringens tak. attligga närmare

kdenarbetslöshetsförsäkringen överdäremotmedan taratt s
sjukförsäkringen medavlyftabedömas14 dagar kanarbetsgivarperioden

arbetsgivaravgift på0,1 i%drygt600-700 mkr/år. Det motsvarar nu
löneunderlag.aktuellt

profilFördelningsmässig12.9

tidigare,Jämfört medalladrabbarArbetslösheten grupper.numera
ocksåföretagare,tjänstemän,allt flerrelativttillkommer sett mennu
såvälBeredskapen,arbetsmarknaden.påaldrig debuteratungdomar, som
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arbetslöshet, har ofta varitekonomiskt, införmentalt somsvag,ensom
varitfrånsparkvoten i Sverige habl. framgår kap Den s.k. atta. av - -

positiv. tolkasnegativ för sedan blir i år Detta kannågra år attsom-
oförutsedda händel-Sverige vill sig för bistra tider ochmånga i garderanu

inteför olika bland inkomsttagarna ochFörutsättningarna detta dockärser.
arbetsmarknaden.minst bland aldrig fått chansen debutera påde attsom

utformningen försäkring, såJag försökt beakta detta vidhar av en ny
förmåner avgifter får fördelningsmässigt godtagbar profiloch attutanen

harmoniera.avkall avgifter och förmåner i grunden skallpågöra att
sistnämnda jag avgifter på inkomsterhar beaktat tas utatt somgenom

förpremienförsäkras, liksom olika risker för arbetslöshet får påverkaatt
såväl arbetsgivare anställd.som

effekterna fördelningsmässig synvinkel denSummeras nyaur av
13 framlängreförsäkringen och hur det ackumulerade underskottet kap

sju nedan. Jämförelsenföreslås bli finansierat, vill jag framhålla punkter
efter vårriksdagenssker då med den nuvarande försäkringen, gällersom

underñnansierad1993ändringar för andra halvåret denna ärsamt att gravt
70 % löpande, min försäkringslösning skalllånas medan varaupp

för Sverige unikt högasjälvfmansierad och kunna bära de nu
för-fördelningspolitiska effekterna i denarbetslöshetstalen. De nya

säkringskonstruktionen då bl.är :

50 medhöjningen grundbeloppet med % jämförtnärmareav
25 21 år till allmänKAS % för och dettaän rätten äryngre

till sjuk-ochpå andra trygghetssystemsätt somsamma
höjningen inkomsttaketföräldraförsäkring etc., liksom av

i trängdför vanliga inkomsttagare; detta har prioriterats en
inkomsttaket förekonomisk situation före höjningen av

inkomsttagare; för finns i för sig skälhögre sistnämnda och
till tilläggsförsäkring i nivå med vad gällerrättatt en som

funnit ekonomiskti sjukförsäkringen, jag har j intemen nu
för detta.utrymme

individavgiften försäkringen tillägg höjsi grund ochnya
15040-60 kr genomsnitt kr/månadmåttligt från dagens till i

detför industriarbetare; vid dagens arbetslöshetstal ären
alltjämt de individavgiftema internationelltallra lägstaen av

6; proportionelltjfr kap arbetsgivarna får således bärasett
i Sverige i vissa konkurrerande länder; å andra sidanänmer

belastas produktionsutrymmetdet oavsettgemensamma om
arbetsgivare eller anställd betalar.

430



system föreslagnaoch detnuvarandeJämförelse1993:52SOU av

%-sats/omrâdeenhetligproportionelltindividavgiften tas ut
inkomstoberoende avfast i kronoroch persom nu

avgifthögremitt förslag,medbetyder,a-kassa. Detområde
viceochförmånstakettillinkomsti med högrekronor upp

versa.

kostnadenmarginalendifferentieringen påönskvärdaden av
samband mellanvisstfåförtilläggsförsäkringenför ettatt

fåtillavgifter, begränsaskostnader ocharbetslöshetens att
förbådelöneunderlaget0,3-1,8 %mellanvariera av
tillbetyder bl.adetoch företagare;.anställda att.

utgårviss branschtak ikostnad dettaöverarbetslöshetens en
grundförsäkringen;finansieradefrån denbidrag gemensamt
tilläggsförsäkring,utnyttjarallasidanandraå somavses

sitt löneunderlag.0,3 %minstbetala av

deninnebär,tilläggsförsäkringkonstruktionen med att
med lägreförtecknabilligaremedvetet är att personer

högreför de med något attinkomst, än genom
5 300 förkr6 300 kr/ månadalltid täckergrundförsäkringen

arbetslöshetstal.vid högresärskiltmärksyngre; detta
16 500inkomst påmedExempelvis får person enen

föravgiftmaximalprincip erläggaikr/månad
arbetslöshet i bran-1,8 % vidtilläggsförsäkringen en

med15 %, medanschen/området på över enpersonen
avgiftmotsvarande300 erlägger13 kr/månadinkomst på

20 %.vid arbetslöshetförst över

tilläggsförsäkringenförförsäkradjämfört med behöver ennu
arbetslös,individavgift han ärbetala när attgenom

vidpremiebefrielses.k.inkluderaförsäkringen avses
inbakad iriskpremiesåledesdet finnsarbetslöshet; en

systemet.

detavbetalning3under år klaraförslutligen har, att av
fördelningunderñnansieradenuvarande starkt systemet, en

ochinkomsttagarearbetsgivare, allaskett på tre grupper
innebärande13, bl.ase kapstaten efter bärighet att

.
ochinkomsttagareallasker påandraför denuttaget gruppen

för övrigtvilkablandtillhör a-kassa,enbart på de nusom
proportionellt medskerarbetslösa;många är uttaget en

efterbidraroch1,3 %, dvs.enhetlig %-sats envar
till de med lågemellertidsärskild hänsyninkomst; tas
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inkomst ex.vis arbetslösa, pensionärer de förstaattgenom
50 000 förkr/år i inkomst undantas;. avgiftendet betyder att

10.000 63 underinkomsttagare med kr/mån blir kr/månen
193de den blir kr/mán föråren, medan den hartre ensom

20.000inkomst kr/mån.på
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iunderskott arbets-uppsamlatFinansiering13. av
marknadsfonden

från regeringenTilläggsdirektiv13.1

28 1993 tilläggs-januarisammanträde denbeslöt vidRegeringen att ge
Dir.arbetslöshetsförsäkringobligatoriskutredningendirektiv till om en

bilaga 1 innebärextensio framgår1993:5. inDirektiven enavsom --
Utvidgningensärskilde utredare.till denutvidgning tidigare uppdragav

i den k arbets-successivt ökande underskottetfinansiering det savser av
enligt direktivenregeringenvilket underskottmarknadsfonden, upp-av

1993/94.40.000 budgetåretvid utgångentill mkrskattas uppgå över av

tilläggsdirektiven framhålls blI a:

följdstigit snabbtför de kontanta understödenkostnadernaatt som en av-
kraftigt ökad arbetslösheten

kostnads-nuvarandefinansieringssystem inte klarar dennuvarandeatt-
finansieramedel förmedför tvingas lånautvecklingen, attatt statenutan

kontantstödet
tid fortsätta täckalängredet rimligt under någoninte är attattatt-

upplåningunderskottet genom
medgerföreslå utformningskallutredaren ett systematt som enav-

upplåning.finansieringansvarsfull utan

skall läggai direktiven särskilt hanförslagBeträffande utredarens attanges
nivåförslag till "en på detill finansiering, läggaalternativa förslagfram

finansie-för klaraavgifter, behövsförmåner och attsammantagetsom
slutligensikt". direktivenoch lång Iringsbehovet på både kort attanges

iförvärvsarbetandearbetsgivarna och de ävenskall beaktautredaren att
stöden.finansieringen de kontantaförframtiden skall ha huvudansvaret av
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13.2 Samband med betänkandet i övrigt

Regeringens tilläggsdirektiv innebär, förutom viss utvidgning uppdraget,av
även markeringar i frågor åvilar mig behandla enligt utredningensattsom
ursprungliga direktiv.

Finansieringen den 31 december 1993 uppkommet underskott iav per nu
gällande för kontantstöd vid arbetslöshet kan intesystem sambandutanses
med finansieringen löpande kostnader för Finansie-ett nytt system.av
ringskålloma principielltär desamma, förutom de löpande kostnadernaatt
i givetvis kan påverkas förmånsnivåerett nytt system och annatav som

Ävenbestämmer utgifterna. finansieringen underskott innebärettom av
belastningar,temporära förmåste de kommande åren viss hänsyn tilltas

de samlade effekterna finansiera såväl de löpande kostnadernaattav som
uppkommet underskott. Bilden kompliceras ytterligare finansieringenattav

den försäkringen förhoppningsvis skall verka under längreav nya som en-
period inte långsiktigt skall försämras därför det finns behovatt nu av-

finansieringensamordna med underskott frånatt tidgare.ett
Jag utgår här ifrån för kontantstöd, inkl.att ett förnytt system ett system
fullständig finansiering löpande utgifter för kontantstöd, kommerav att
kunna träda i kraft 2den maj 1994. Om inteså skulle bli fallet, behöver
förslagen i betänkandet korrigeras för bättre återspegla förhållandena vidatt
den tidpunkt finansiering genomföras.en ny avses

Arbetsmarknadsfonden funktion och ekonomiska utveckling behandlas även
på andra ställen i detta betänkande, varför hänvisningar förekommer.

Mina skäl för kortsiktigt prioritera finansieringenatt den löpande försäk-av
ringen, framför det hittills uppsamlade underskottet berörs på håll iannat
betänkandet. Men jag vill detta även här kort dessa skäl.trots ange

Det samhällsekonomiska läget för landet våren 1993 innebär i sig vissa
begränsningar vad möjligheterna på kort sikt belastaattavser staten,
arbetsgivarna, de försäkrade och de arbetslösa med ökade kostnader eller
minskade förmåner. I detta läge väljer jag prioritera finansieringenatt av
de löpande underskotten framför finansieringen hittills uppsamlatav
underskott. Det förefaller mig inte särskilt meningsfullt först läggaatt upp

finansiering det hittillsvarande underskottet, för därefter tvingasen av att
konstatera det inte finns kvaratt fullt finansiera deutrymme löpandeatt ut
kostnaderna. En sådan ordning skulle bara innebära fortsatt upplåning för

finansiera löpande underskott.att ett nytt
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emellertiddet angelägetsamhällsekonomiska läget medger ärdetSå snart
fullföljs fullthittillsvarande underskottetfinansieringen detjust utatt av

återhållsamhetskapasmöjligt ocksåekonomisktoch utrymmeatt genomom
förvärvsarbetande.arbetsgivare ochutgifter belastari andra som

finansieringenunderskott iföljd löpandei fondenUnderskottet är avaven
arbetslöshetsförsäkringen, det kontanta arbets-nuvarandefor denutgifter

för-arbetsmarknadsutbildning förutbildningsbidrag vidmarknadsstödet,
utgifterarbetslivsutvecklingutbildningsbidrag vidi a-kassor,säkrade samt
medförpermitteringslöneersättning. Underskottetbidrag tilli form av

underskottet.förstärker Förytterligareräntebelastningar,också som
34,5underskott till mdkr1993 löpandeberäknas dettakalenderåret ca

Tillsammans med12 avräknats.avgifter mdkr krinflytande påsedan enca
1993, ackumuleradel januari kan detingående balans dennegativ

521994 till1 maj beräknas uppgådeninklunderskottet ränta caper.
detaljer, nedan.Förmdkr. se

13.3 arbetsmarknadsfondenFinansieringen och

1989Finansieringen före13.3.1

arbetslöshetsförsäkringen infördesfinansieringssystemet förgällandeDet nu
1987/88:114, överenstämmelse med1989 i huvudsak ipropl januariden

1987:4Ds Aa-kassekommittén i delbetänkandetförslag den s.k.av
finansiering" idagpenning och"Arbetslöshetsförsäkring högsta samt-

1987:56 till arbetslösa"Ekonomiskt stödSOU översynslutbetänkadet -
villkor".vissaav

försäkringen följande1989 finansierades på Ett1 januari sätt.Före den
utgick till kassa. Delstvå delar,statsbidrag, bestående utgavs ettrespav

dagpenningen, dels80% utbetaladegrundbidra med den utgavs ett s.av.
utbetalade dagpen-procentuell andel denprogressi bidrag medk. aven

Procentandelen bestämdes detför grundbidraget.efter avdragningen av
medlem och dvs. arbetslös-genomsnittliga antalet ersättningsdagar år,per

progressivbidrag.arbetslöshet, högreomfattning. Ju högrehetens
65% arbetsgivaravgifterfinansierades till med ochStatsbidraget i sin tur

anslagsmedel. fast, vilket föranledde hel35% Relationenmed med envar
statsbidrags-belastningar. Likaledes innebarvid skiftandedel problem

kompliceradeá-contoutbetalningar statsbidrag ochkonstruktionen av
övrigt ankom det påmellan och kassa. Islutregleringar staten resp.resp.

sinverksafñhet.finansiera Genommedlemsavgiftera-kassa attatt genom
ivarje praktikenvarierade tiden kassautgifterna över atttvungenvar

skillnader i belastning tiden. Förför utjämna övermed fonderarbeta att
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perioden 1980-88 uppgick genomsnittligt antal ersättningsdagar till drygt
6 dagar medlem. Den genomsnittliga dagpenningen i 1990prisnivåper var

352 kr, vilket betyder genomsnitt-ligt utbetalades 2.100attca ca
kr/medlem och år i prisnivå 1990. Den genomsnittliga medlemsavgiften
utgjorde för period knappt 200 kr år. Härtill kom avkastningsamma attper

fonderpå bidrog med uppskattningsvis 70 kr medlem och årm.m. ca per
i prisnivå. Medlemmarnas andel kostnaderna för periodensamma av
1980-88 uppgick således till knappt 13%.

Systemet för finansiering ansågs redan långt före 1988 komplicerat ochsom
onödigt krångligt. Dessutom utbetalades statsbidraget i efterhand, vilket
medförde likviditetsproblem för många kassor.

l3.3.2 Det from 1989systemetnya

Ett för finansiering arbetslöshetsförsäkringennytt system infördes denav
1 januari 1989. Mot bakgrund de problem, behäftade medav som var
slutregleringar, likviditet, i det gamla skulle detsystemet,m.m. nya

bl.a. bygga på ordning, där ingetsystemet behov längre skulle finnasen
fonder i kassorna för klara variationer i förmânsutbetalningarna.attav

Vidare skulle statsbidraget vid varje tillfälle definitivt utanvara senare
slutreglering. Slutligen skulle det inte medföra änsystemet annnatnya
"marginella kostnadsökningar för staten".

Det i allt väsentligt fortfarandesystemet, gäller, innebär inya som
huvudsak följande.

Ersättningar till arbetslösa finansieras helt med medel från konto iett
Riksgäldskontoret, den s.k. arbetsmarknadsfonden, i sin tillförstursom
medel den s.k. arbetsmarknadsavgiften en lagstadgad arbetsgivarav-genom
gift den s.k. finansieringsavgiften. Densamt avgiften inbetalas tillsenare
fonden från kassornas medlemsavgifter och utgör 70%medlem f.n.per
ursprungligen 35% den under år genomsnittligt utbetalade dag-av resp.
penningen i a-kassa. Fonden tillförs även utjämningsavgifts.k.resp en per
medlem 3%motsvarande den gällande högsta dagpenningen. Efterav
utjämning kassornas administrationskostnader enligt vissa regler,av
återförs eventuella förbrukade utjämningsavgifter. Systemet innebär att
lika mycket lämnar fonden för utjämning tillförs fondenpengar som som
utjämningsavgifter. Avgiften har således betydelse för kassornas inbördes
förhållanden, inte för kassasystemets samlade relation tillmen staten.
Finansieringsavgiften, utjämningsavgiften och kostnaderna för ad-

436



uppsamlat underskottSOU 1993:52 Finansiering av

medlemsavgiften. Deni princip den s.k.ministrationen motsvarar genom-
0,3-0,4%.lön% försäkrades utgörmedlemsavgiften i densnittliga caav

medlemsavgifter,bestrids i sin helhet medadministrationKostnader för
medel, främstkassas andrautjämningsavgift ellernämnd respgenom ovan

kapital ärGenom kassornasvissa ränteinkomster. egetatt numera
visst transak-avkastning påfrämstobetydligt, ränteinkomsternaavser

tionskapital.

kostnadersamtliga försäkringensfinansierar såledesArbetsmarknadsfonden
utgifter.finansierar också andrafondenMenersättningar till arbetslösa.för

19891 januari i sin helhetdenarbetsmarknadsavgiften, sedanDen s.k. som
bidrag tillfinansiera KAS,skallarbetsmarknadsfonden, äventillförs

försäkrade vid arbets-utbildningsbidrag tillpermitteringslöneersättning,
arbetslivsutveckling.utbildningsbidrag vid s.k.marknadsutbildning och

1988 finansierade arbets-1 juliföre denkansammanhangetI attnoteras
vidutbildningsbidragKAS-utbetalningarmarknadsavgiften även samt

dettarehabilitering,yrkesinriktadarbetsmarknadsutbildningar och togsmen
19911988 30 juni1 juli1988. periodenUnder1 julifrom denbort -
19921from juliförstatsbudgetenkostnaderfinansierades dessa över att

med dendockarbetsmarknadsavgiften. Numeraåterigen finansieras genom
förfonden endast deavgiften ochutbildningsbidrag belastarskillnaden att

arbetslöshetsförsäkringen.ersättningsberättigade frånvaritskullesom

likhet med1989, ikraft komträdde ilagstiftning,Den attsomnya -
betecknakassorna" förtill"statsbidraganvända begreppettidigare att-

försäkringsersättningar.arbetsmarknadsfonden förbestridsmedel avsom
"bidraget" till ingen deldärförsällan problem,inteBeteckningen skapar att

Beteckningenanslagsmedel. äreller innehållerstatsbudgetenregleras över
finansiering intekorrekt,statsbidrag inte närdefinitionerenligt gängse av

onödigabeteckningen vållarsamtidigtanslagsmedel,sker med som
finansieringen.missförstånd om

till 2,12%arbetsmarknadsavgiften19921 juli uppgårSedan den av
enligt tidigareavgiften kommerarbetsgivaravgifter,tillunderlaget men

1994.2,04% 1 juli1993 till den2,08% 1 juli ochdentillsänkasbeslut att
nedsättning, densuccessivbesluttill dessaBakgrunden gynnsammavarom

förhållandevis lågtidigare år medkapital underfondensutvecklingen av
arbetslöshet.

godkännande, anordnarlänsarbetsnämndensefterArbetsgivare ut-som
ersättare/vikarie, får avräknadärvid anställerochsina anställdabildning för
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kostnaderna för utbildningsvikariat och vissa kostnader för utbildning- -vid uppbörd socialavgifter lag 1992:320. Lagen gäller idagav t.0.m.
utgången juni 1993, då den enligt förslag förlängas.av I praktikenavses
innebär denna lag, eftersom den inte innehåller några volymbegränsningar,

länsarbetsnämndema iatt princip kan bestämma volymerna för ut-
bildningsvikariat. Därför kan belastningen på socialavgifterna inte mer
exakt förutses. Kostnaderna för åtgärden är således teoretiskt inte maxi-sett
merade. Hittills har avräkningen vid uppbörden skett proportionellt

alla avgifter ingårgentemot bland de lagstadgade arbetsgivarav-som
gifterna. Enligt uppgift planeras dels lagen förlängas, dels avräkning ske
enbart arbetsmarknadsavgiftengentemot from 1den juli 1993 idag minskas
samtliga avgifter proportionellt. Lagen utbildningsvikariat innebärom
således indirekt kostnaderna formelltatt obestämdaär i volymsom- -belastar arbetsmarknadsavgiften och därmed arbetsmarknadsfonden.
Intäkterna till fonden minskar och underskottet i fonden ökar i motsvarande
mån. I sammanhanget skall volymen 1991/92noteras beräknadesatt uppgå
till 20.000 vikarier månad i genomsnitt tillmax total kostnad påper en ca
1 mdkr/år. I april 1993 omfattade utbildningsvikariaten 11.000ca personer.

För mitt uppdrag har den nuvarande regleringen kostnaderna förav
utbildningsvikariat den indirekta effekten mitt uppdrag även omfattaratt att
finansiera dessa. Detta emellertid inte ha varit avsikten. Vidaresynes
innebär den nuvarande finansiella konstruktionen obestämd påverkan på
fondens intäkter. Länsarbetsnämnderna, behöva iakttautan någraatt
begränsningar, bestämmer med andra ord till väsentlig del arbetsmarknads-
fondens intäkter. I läge när länsarbetsnämndernaett förbrukat sina genom
anslag tillförda medel för arbetsmarknadspolitiska insatser, ligger givetvis

betydande risk i ökade kostnader för bidrag till utbildningsvikariat.en Med
andra ord kan länsarbetsnämnderna med den nuvarande ordningen
"rekvirera" medel egentlig begränsning frånutan riksdag eller regering, ett
förhållande inger betydande betänligheter. Mina bedömningarsom av
fondens intäkter skall denna bakgrund.motses

13.3.3 Arbetsmarknadsfondens funktion

Före 1989 reglerades skillnader mellan inkomster och utgifter för
försäkringen över statsbudgeten, till den del utjämningen inte skedde

förändring olika avgifter. Eftersom det förelåggenom fast relationav en
mellan arbetsgivaravgifterna och den del finansierades över statsbud-som

tvingade framgeten, anpassningarsystem arbetsgivaravgiften förhål-av
landevis ofta. Systemet ansågs krångligt, varför den s.k. arbetsmarknads-
fonden fr.o.m. 1989 avsågs fungera utjämnande tiden.över Försom att

438



underskottuppsamlat1993:52 FinansieringSOU av

regeringen i samband medtillfälliga underskott, beslötbättre kunna möta
1.000kredit mkr. Dettarörlig påförändringarna till kontot knytaatt en

i flera omgångar.belopp har höjtssenare

tillfälligSyftet skulle fungerafonden således denmed att som uppsam-var
i debuffert vid löpande underskottlare löpande överskott somresp.av

Utjämning utanförskall finansiera.arbetsmarknadsfondenstödsystem
vilketadministrativa krånglet, detvidare minska detstatsbudgeten skulle

tillfälliga ochTill dessutom över-också gjort. detta komsäkert att
föranledaskulle behövabetalningarna sällanunderskott i de löpande mer

schematisktfunktion kanavgiftssatser. Fondens nuvarandeförändringar i
13:1.figurillustreras enligt

13:1Figur
funktionArbetsmarknadsfondens

inkomsterFondensutgifterFondens

2,12%ArbetsmarknadsavgifterA.arbets-Förmânsbetalningar,1.
för1993, efter avdrag ersätt-majlöshetsförsäkringen

utbildningsvikariatningar m.m.p.g.a.
kontant2. Förmånsbetalningar,

motsvarandeFinansieringsavgifter,B.arbetsmarknadsstömKAS
dagpenning70% genomsnittligav

årochmedlemarbets-3. Utbildningsbidrag vid per
a-kasse-marknadsutbildning för

motsvarandeUtjämningsavgifter,C.berättigade
dagpenning medlem;3% högsta perav
100% utjämningsbidragtillarbets-Utbildningsbidrag vid4. motsvarar

Iivsutveckling
lD. Överskottsräntor

permitteringslöne-till5. Bidrag
ersättning

för utjäm-6. Utjämningsbidrag
administrativa kostnaderning av

olika a-kassormellan

II7. Underskottsräntor

Avslutningsvis med de ändamål arbetsmarknads-kan här nämnas att som-
1988 fonden föravgiften from 1 juli dimensioneradesskulle täcka att-

3%vid motsvarandekunna klara ersättningar arbetslöshet öppenca
Genom förändringar anspråken på arbetsmarknads-arbetslöshet. senare av

indirekt fonden vid gällandeavgiften för ändamål detsamma som nunya -
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reglering finansieringsavgiften till arbetslöshetsförsäkringen klararav -
fonden betalningar förenade 2%är med drygt öppennumera som
arbetslöshet. Hänsyn har då tagits tilläven kostnader för andra åtgärder

skall finansieras arbetsmarknadsavgiften inkl utbildningsvikariat.som av

13.4 Arbetsmarknadsfondens ställning löpande inkomstersamt
och utgifter, utfall for perioden 1989 1992 samt-

för 1993-1994prognos

Arbetsmarknadsfonden till sin karaktärär ikonto riksgäldskontoret,ett
liknanärmast med bankkonto. In- och utbetalningar bokförs påatt ett

kontot och detta gottskrivs för intäktsräntor vid överskott och belastas med
kostnadsräntor vid underskott. Underskott vilket förutsätter Riksgälds-att-
kontoret erhåller garanti för krediten fungerar ungefärstatenav som en-
checkräkningskredit.

inrättadesFonden from den 1 juli 1988 och då behållningen 0 kr.var
Utvecklingen halvår framgår 13:1tabell nedan.per av

Tabell 3:11
Arbetsmarknadsfondens 988utveckling 1 juli 1 -
31 992december 1 församt prognos
perioden 1 januari 9931 1 maj 9941-
inkl upplupen ränta

Tidpunkt Förändring Saldo
halvår

mkr mkr

1988-07-01 0 0
988-12-31 22281 2228

1989-06-30 1461 3689
1989-1 2-31 3838 7527

990-06-30 36111 11138
1990-12-31 4149 15287
1991-06-30 2511 17798
1991-12-31 -7358 10440

992-06-301 -3594 6846
1992-12-31 -11316 -4470

993-06-301 P -18030 -22500
1993-12-31 P -19000 -41500
1994-05-01 P -10500 -52000
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3 1989halvår underi storleksordningen drygt mdkrFrån överskottett per
1991.betalningarna fr.o.m.1990, i de löpandeoch minskade överskottet

finansiera KAS1991 och1 juli bidrog de reglernaFrån den attnya om
iöverskott vändesutbildningsbidrag fonden, till löpandevissa över att

successivt minskat.behållning därefter Fr.o.m.Fondens harunderskott.
utbildningsvikariat, fr.o.m. den1992 finansieras delvis s.k.den 1 juli samt

arbetslivsutveckling, arbetsmarknadsfonden.1 1993januari s.k. överäven

negativ1993 fondens behållning och under-vid ingångenRedan av var
19934,5 Under första halvåretuppgick inkl. till knappt mdkr.skottet ränta

22 inkl. beräknadbehållningen till mdkrberäknas negativaden växa ca
1993 halvårsunderskottet inkl.beräknasAndra halvåretupplupen ränta.

behållningen vid19 negativatill mdkr. Denkomma uppgåränta att ca
41till1993 inkl. beräknas därmed komma uppgåutgången ränta att caav

1993januari iarbetslösheten idels påmdkr. Prognosen bygger att
1994,1993 dels påför hela och delgenomsnitt kommer gälla attatt av

övrigt andelen arbetslösaförändringar iinga snabba sker t.ex. somav
utbildningsvikariatarbetsmarknadsutbildning, volymendeltar i mm.av

förändringarArbetsmarknadsfondensFigur S:02
halvår 1988-1994, mdkroch ställning per

20000

20000

-40000

l ll i l i i 1 il i l l60000
P 1/941/90 1/91 1/92 1/93 P1/88 1/89

2/91 2/93 P2/88 2/89 2/90 2/92

halvår SaldoFörändring resp -
Förstahalvåret1994 härjan-apr.avser
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En försäkring föreslås framgårsåsom 9kap. träda i kraft 2denny av- -
maj 1994. Denna försäkrings utgifter, tillsammans med utbildningsbidrag
till samtliga, såsom för närvarande endast till a-kasseberättigade och
bidrag till permitteringslöneersättning, föreslås finansieras i princip fullt ut

upplåning utöver vad kan motiveratutan för utjämning undersom vara-
femårsperioden 1994-1998 fr.0.m ikraftträdandet. Vid beräkningarna har-
jag ifrånutgått de s.k. utbildningsvikariaten finansierasatt på sätt änannat

efter den l januari 1994.n.

Det ackumulerade underskott skall finansieras därförär enligt minsom
bedömning i storleksordningen 52 mdkr den 1 1994.maj Skulle löpande
underskott, exkl. ränta på uppsamlat underskott, inte finansieras fullt ut
from 1 1994,maj kommer underskottet Tillväxtenväxa. enligt minaatt

visar på underskottet inkl ökar 40ränta medatt mdkr för helaprognoser ca
1994året till 81totalt mdkr 31den december 1994. Om däremotca per

försäkringens löpande underskott, exkl. ränta på redan uppsamlat
underskott, finansieras fullt fr.0.m. 1den maj 1994, ökar skulden förut
hela 1994 med totalt 13 mdkr 1994, 2drygt mdkr påräntaca varav avser
ackumulerat underskott perioden l 31maj 1994.december givetvisDetta-
under förutsättning ingen hänsyn till särskilda avgifteratt eller skattertas

1994under för finansiera underskottet.att

I sammanhanget skall dock regeringen i 1992/932150noteras att prop
föreslagit gällande arbetslöshetsförsäkring from 5 1993att den juli skallnu
ändras i några väsentliga avseenden. Högsta dagpenning i försäkringen och
i KAS skall sänkas till det belopp gällde före 1 1993.den januarisom
Detta betyder sänkning från 598 kr dag till 564 kr dag ien per per
försäkringen från 210och kr 198dag till kr dag i KAS. Samtidigtper per
skall kompensationsgraden i försäkringen sänkas från 90% till 80% samt
fem karensdagar införas i försäkringen max. fem år. föreslagnaDeper
förändringarna beräknas för andra 1993halvåret betyda minskade utgifter

2med 3á mdkr. Regeringen har emellertid redan beslutat förändr-ca om
ingar i förordningarna för såväl försäkring KAS, vilka förändringarsom
berör villkoren för ersättning till deltidsarbetslösa. Dessa förändringar
bedöms öka kostnaderna för försäkringensåväl för KAS. Storleken påsom
kostnadsförändringen är osäker, varför ingen hänsyn här till dentas
förväntade besparingen.
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13.5 Finansiering underskottet principiella bedömningarav -
utgångspunktervissaoch

enlighetI med regeringens tilläggsdirektiv förväntas jag förslaglägga till
hur uppkommet underskott skall finansieras. Som jag tidigare framhållit
kräver den mig i dettaredan betänkande föreslagna försäkringenav en
finansiering fr.o.m. 1 1994den januari medför avgiftshöjningarsom av
inte obetydlig omfattning. Detta kan inte frånses, ställning skall tillnär tas

1994hur underskottet i arbetsmarknadsfonden 1 maj finansie-den skallper
ras.

2 1994I förslaget till försäkring från den maj ligger betydandeen ny
minskningar kostnaderna jämfört med idag i de delar finansierasav som- -

avgifterlagstadgade och individavgifter hänsyn till olika riskutangenom
för Grundförsäkringen bidraget till tilläggsförsäkringenarbetslöshet. samt
understiger förkostnaderna nuvarande kontantstöd med betydande belopp.
För de försäkrade och deras arbetsgivare tillkommer emellertid kostnader
för del tilläggsförsäkringen.av

Kostnaderna för försäkringen flyttas till del tillbetydande således arbetsgi-
och försäkrade, statliga garantier skall gälla för finansie-utan attvare

ringen. Några ytterligare förändringar för åstadkomma föratt utrymmemer
finansiera enligtdet ackumulerade underskottet, finns min bedömningatt

inte idag. Begränsningar försäkringens bidrar tilli utgifter förbättratsom-
finansiera uppkommet underskott har således redan beaktatsutrymme att -

för finansiering uppsamlat underskott.utrymmesom av

1993,ekonomiska lägeti landet i början med hög arbetslöshet, högaDet av
statliga budgetunderskott, sjunkande innebär framhållitsBNP såsommm, -
från bl den regeringen tillsatta kommissionen profunder Assara av
Lindbecks ledning åtgärder minskar hjushållens köpkraft måsteatt som-
hanteras med försiktighet under rådande omständigheter. Istor annatnu
fall kommer åtgärderna åstadkomma skada istörre änatt nytta ett sam-
hällsekonomiskt perspektiv. svårigheter förenadeDe medär attsom
bedöma den ekonomiska utvecklingen för de underlättaråren,närmaste

intevidare de bedömningar jag har göra.att

Åtgärder innebär ökade kostnader för företag och organisationer måstesom
ödmjukhet i rådande konjunktur-pâ motsvarande behandlas medsätt stor

sänkningen arbetsgivaravgifternaläge. Detta den allmännaäven om av
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from 1den januari 1993 och den faktiska nedskrivningen den svenskaav
kronan för Sverige viktiga konkurrentländers i fallvalutor, många harmot
förbättrat konkurrensläget för svenska exportföretag i vissa falloch - -
minskat kostnaderna för företag inriktade hemmamarknaden. sänkningenpå

arbetsgivaravgifterna 4,3%-enhetermed 1 1993den januari somav per
gällde för och kommun har minskat företagsalla kostnader. Exportin-stat
riktade företag har, beroende ipå vilken valuta de arbetar, förbättrakunnat
sitt relativa konkurrensläge med i 20%.många fall Trots detta äruppemot

för under rådande förhållanden höja företagens kostnaderutrymmet att utan
negativa samhällsekonomiska effekter begränsade.

Även tecken förbättringarpå i efterfrågan kan skönjas i företagom
inriktade på finns samtidigt negativa tecken vad efterfråganexport, avser
på hemmamarknadsbetonade företags produkter och tjänster. Men vissäven
förbättring det allmänna ekonomiska läget kommer tillmed hänsynav
krisens djup inte innebära förutsättningarna finansieringför detatt att av
aktuella underskottet drastiskt förändras kort tid.på

Möjligheterna och alternativen skulle således kunna vara gynnsammare- -
de i början 1993än för lägga förslagär ökade bördor för företagattav om

och hushåll. Utsiktema sikt ochpå kommer kommamåste förbättrasatt- -
och därmed förutsättningaravsevärt för ansvarsfull lösning påge en

arbetsmarknadsfondens underskott. I mina överväganden har jag frånutgått
konjunkturen 1994vänder och företagensunder förhållandenatt att

förbättras 1995.avsevärt from Det betyder emellertid inte denatt
nuvarande höga arbetslösheten i betydandenågon utsträckning snabbtmer
kan förväntas minska 1994-95redan Försäkringens kostnader förutseskan

.
ligga kvar hög nivå tid. Dettapå under lång ligger till försynsätt grunden
bedömningarna nedan konkreta alternativ.om

Trots de invändningar således anföraskan i rådande lägeattmotsom
besluta avgifter och skatter för finansiera underskottet, det minärattom
bestämda övertygelse "slutlig" finansiering inteunderskottet skallatt en av
skjutas på obestämd framtid. Kommande generationer skall inteupp en
belastas med nuvarande generations konsumtion. Jag föreslår därför att
underskottet i princip finansieras fullt 1994-96.under treårsperiodenut

I princip finns fyra källor för finansiera uppsamlat underskott. Dessa äratt
höjda lagstadgade arbetsgivaravgifter, individuella avgifter de för-på
värvsarbetande vilka avgifter i praktiken skatter, finansieringär över
stadsbudgeten med eller koppling till särskilda direktaskatterutan samt- -
besparingar på statsbudgeten. Besparingar i försäkringen den löpanderör
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finansieringen försäkringen och inte finansieringen det uppsamladeav av
underskottet. Jag dessutomgör bedömningen det inte ankommer migatt på

lägga förslag till besparingar,att vilka inte direktär kopplade till kon-
tantstödet vid arbetslöshet.

Underlaget för arbetsgivaravgifter uppskattas för 1994 uppgå till 625ca
mdkr. Detta underlag är löntagarnas avgiftspliktiga löner ochsumman av
förmåner. Underlag för vissa företagares egenavgifter beräknas till 22ca
mdkr.

Medborgarna har emellertid också inkomster från bl socialförsäkringen,a
för vilka inkomster inga avgifter erläggs. För här aktuella beräkningar har
följande underlag använts:

beskattningsbara inkomster tjänst och fysiskaav-
inkomst näringsverksamhet exkl pensioner 670 mdkrpersoners av

dito inkl pensioner 830 mdkr-

Skillnaden mellan företagens lönesummor och de beskattningsbara
inkomsterna flera olika komponenter, bl avdrag för intäktemasavser a
förvärvande, ersättningar ingår i löneunderlag för arbetsgivarav-som
gifter Det har inte bedömts meningsfullt i detta sammanhangm.m. attsom
fördjupa framställningen underlaget.om

Om endast inkomster exkl pensioner under 260.000 kr beaktas,ca
uppskattas motsvarande underlag till 625 mdkr. Gränsen 260.000 krca

1993 7,5 basbelopp, vilketmotsvarar belopp högstaär ersättningsgrun-ca
dande inkomst i sjukförsäkringen. Vid 200.000gränsen kr uppskattasca
motsvarande underlag till 595 mdkr. Denna gräns är ungefär den därca
statlig skatt börjar den k brytpunkten.uttas, s

En höjning arbetsgivaravgiften 1%med 6,25således mdkr i ökadav ger
inkomst. Ingen hänsyn här och skall enligt min meningtas inte heller tas-

till också arbetsgivareär och därmedatt staten på fårsättannat- en
belastning på lönekostnaderna. En skatt i princip på nettointäktuttassom

tjänst exkl pensioner och tak, 6,7 mdkr för varje %-enhet.utanav ger ca
Avgifter aktiva med tak för underlaget vid 200.000uttas krsom av ca resp
260.000 kr 5,95 6,25mdkr Ommdkr. pensionsinkomster ocksåger ca resp
inräknas i underlaget höjer detta de talen med 1,6 mdkr %-senare ca per
enhet. Ingen hänsyn i det fallet till ökad beskattningtas kanattsenare en
innebära ökningar i andra utgifter, bostadsstöd, eller andra effekterex.

förändrade avdrag.av ex.
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Det uppsamlade underskottet räntebelastas. Ju längre dröjerdet innan
underskottet täckts, belopp behöver finansieras.större Detta kan också
belysas beräkna hur belopp årligen krävs föratt stora attgenom som -
under olika antaganden återbetalningstid både skulden ochamorteraom -
erlägga ränta.

13:2Tabell

Årlig betalning nödvändig för underatt

årvisst antal nuvärdetett amortera av
52 mkr vid alternativa räntesatser

ÃrligÄr betalning
räntesats

10% 8%antal

30,2 29,12

20,8 20,33

16,6 15,64

5 13,5 13,0

8,310 7,8

Skulle återbetalning inte inledas l 1994den maj till vilkensenasten -
tidpunkt skulden 52 mdkr relaterad stigerär skulden ränte-genom-
kostnader. Den årliga betalningen, förnödvändig både skuldenatt amortera
och bära stiger iräntan, då motsvarande mån.

Skulle återbetalningen inledas tidigare, l 1994,den januari påverkart.ex.
beräkningarnadetta med minskad räntekostnad i sammanhangeten av

försumbar storlek.
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13.6 Effekter täcka det uppsamlade underskottetattav genom
ñnansieringskällorolika

l3.6.l Allmänt

En finansiering arbetsgivaravgifter,med individavgifter eller allmänna eller
speciella skatter har delvis skilda effekter, deäven också har mycketom
gemensamt.

Det i huvudsak i två avseenden effekternaär skiljer sig mellan olika val av
finansiering, fördelningsmässigt,dels dels samhällsekonomiskt.

l3.6.2 Fördelningsmässiga effekter

En finansiering arbetsgivaravgifter ökar företagens kostnader,genom
minskar löneutrymmet och därmed på sikt hushållens inkomster. En
finansiering med obligatoriska avgifter eller skatter direkt på hushållen,
medför direkt minskat för hushållets konsumtion och sparande.utrymme
Vissa skillnader finns detta i samhällsekonomiska effekter.trots

Men olika finansiella lösningar har också skilda fördelningsmässiga
effekter. En finansiering arbetsgivaravgifter har negativa fördel-genom
ningseffekter de förvärvsarbetande,på jämfört med de levert ex som av
pension. Vidare kommer sådan finansiering medföra avgiften äratt atten
proportionell inkomst tak. Men arbetsgivaravgifter innebär ocksåmot utan

branscher med hög andel lönekostnader, arbetsintensiva företag,att får bära
större andel kapitalintensivaän företag. Genom avgifteratten uttas utan

begränsning, skulle kunna hävda indirekt bidrar företag med högattman
andel höginkomsttagare med relativt företagän med många låg-sett mer
inkomsttagare.

En obligatorisk avgift eller skatt samtligapå skattskyldiga med inkomst av
tjänst, eller fysiska med inkomst näringsverksamhet, eventuelltpersoner av
endast de med inkomst aktiv näringsverksamhet, har olika effekterav
beroende på avgiften beloppsmässigtär begränsad, underlaget påom om
individnivå begränsas upptill, nedtill, både upptill och nedtill eller inte
alls.

En extraskatt alla ellerpå endast vissapå inkomsttagare skiljer sig inte för-
delningsmässigt från andra skatter med fördelningsproñl, isamma annan
mån än den redan från början avseddär ha tidsbegränsad karaktär.att att
I själva begreppet kan ligga tankar alla skall bära skattebördan ochattom

skatten skall ha bestämt ändamål specialdestinerad. En extraskattatt ett
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skiljer sig frånsåledes finansiering direkt statsbudgeten,överen vars
inkomster kan härröra från olika källor, konsumtionsbeskattning,t ex
kapitalbeskattning, inkomstbeskattning, omsättningsskatter, avgifter och
annat.

Typ finansiering och hur den sker, hur basen för avgifter ellertav ex
skatter utformas, har således direkta fördelningsmässiga effekter mellan
framförallt olika arbetsgivare, olika hushåll med olika inkomster m.m.

13.6.3 samhällsekonomiska effekter och s.k. skattekilar

Olika finansierasätt offentlig utgift har inte sällan skildaatt en sam-
hällsekonomiska effekter. Beskattning inkomster delvis andraav ger
effekter beskattningän konsumtion, kapitalinkomsterav av osv.

Effekterna sådana åtgärder vidare inteär oberoende hur denav av
internationella omvärlden eller vilka andra förhållanden råderutser som

ioch princip opåverkbara.är En höjd kapitalbeskattning får andrasom
samhällsekonomiska effekter i läge kapital kannär flyttas över gränser-ett

kapitaletän när regleringar eller andra hinder inte flyttaskanna, p. g.a.
landet.ut ur

Beskattning arbetsinkomster har andra effekter på arbetskraftsutbudet änav
beskattning konsumtion. Beskattning viss konsumtion hartypav av av
relativt negativa effekter efterfråganpå avseende dessa ochsett varor
tjänster.

Generellt medför höjd inkomstbeskattning arbetskraftsutbudetsett att
minskar. Alternativkostnaden för fritid sänks mindre utbytegenom av
arbete, detta lägre marginellt skulle kunna tvinga vissatrots att ett netto,
arbetstagare arbeta hårdare förän bibehålla eller förbättra sinatt att
standard.

Men beskattning har också effekter individernaspå preferenser för att spara
jämfört med konsumera Höga skatter inkomstpå kapitalatt tnu. ex av
minskar intresset för Höga konsumtionsskatter kan bidra tillatt spara. en
ökad benägenhet eller möjligt relativt påatt satsa settspara om mer- -
konsumtion sådant inte beskattas lika hårt.av som

Skillnader finns sannolikt också psykologisk En tillfällig skattart.av mer
kan förväntas ha andra effekter skattän förväntas bli permanent.en som
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En avgift i realiteten skatt, liksomär specialdestinerad skatt, kansom en en
i vissa fall föredras medborgarna framgör generellt skatt.av en

I princip förändrar all beskattning beteendet hos konsumenter och produc-
jämfört med skatten inte skulle ha Skatterutgått.enter påverkarom

således resursallokeringen i samhället. De olägenheter skattensom mer
direkt medför för medborgarna, måste då i princip vägas upp av sam-
hällsekonomiska fördelar. Men det finns också skillnader i effekter på
resursallokeringen mellan olika sätt skatten. I vissa fall kan sättetatt utta

skatten dessutom bidra till den totala skatteintäkten minskaratt utta medatt
statsñnansiella effekter följd. När det primära syftet ärogynnsamma som

finansiera offentliga utgifter, måste såledesatt strävan deatten vara
negativa effekterna skatteuttaget, de positivauppvägs effekternaav av av
hur skatten används. Men skatter kan också användas medel för attsom
begränsa konsumtionen miljöfarliga eller acciser fört attav ex varor,
dämpa investeringar i bilar.t ex

Skattekilar uttryck förär skatt medverkar till individerna inteett att atten
privatekonomiskt beter sig på samhällsekonomisktsätt är önskvärt.ett som
Eller skatten snedvrider resursallokeringen på intesättatt ärett som
samhällsekonomiskt positivt. Köparen betalar högre pris förett en vara
eller tjänst, det pris "leverantören"än får. Därmed konsumerar köparenen
mindre. Detta gäller inom arbetslivet, där arbetsgivarens kostnadert ärex
högre den direktaän lön den anställde erhåller. Något indirekt medförsom

producerad volym och tjänster liksom sysselsättningenatt blirav varor - -
lägre än Men också inom områden för konsumtionsbeskattningannars.
finns exempel på hur relativt används annorlundasettresurserna p.g.a.
beskattningens snedvridande effekter.

De samhällsekonomiska olägenheter uppstår samtidigt med attsom -
medborgarnas konsumtion snedvrides dåmåste de fördelarvägas mot som-
uppnås skatten kan bidra till finansiera angelägna insatseratt attgenom
inom sjukvård, kommunikationer Försök har gjorts på olikat attex m.m.

kvantifierasätt hur "vinster" skall uppnås för motiverakunnastora attsom
viss skatteökning. Dessa beräkningar tyder på det finns anledningatt atten

behandla behov skatte- avgiftsökningaroch med ödmjukhet, dettastorav
gäller inte minst i samhällsekonomiskt läge det vi har i börjanett som av
1993. Däremot det inte min avsiktär här söka kvantifiera sådanaatt
effekter för bedöma hur underskottet skall kunna finansieras liksomatt -
hur de löpande kostnaderna för arbetslöshetsskyddet skall finansieras.

I detta betänkande begränsar jag mig till så långt möjligt söka belysaatt
förväntade effekter mina förslag i konventionella termer.av mer
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13.7 Alternativa finansieringar uppsamlat underskottav

13.7.1 Diskussion motiv för alternativa förslagav

Det uppsamlade underskottet 2 1994den maj följdär attper en av
finansieringssystemnuvarande inte flexibelt kostnadsbelastningen.medär

Nuvarande avgiftsuttag bär i princip heltidsarbetslöshet drygtöppen påen
2% arbetskraften eller 100.000ersättning till heltidsarbetslösa.öppetav ca
Då har beaktats arbetsmarknadsavgiften också används för finansieraatt att
andra utgifter.

Vid sådan belastning, 2% arbetslöshet, finansieras försäkringenöppenen
9-16%i princip med i form avgifter 84-från de försäkrade ochca av ca

9l% medel från generella arbetsgivaravgifter. Intervallen beror vilkapå
anläggssynsätt på andra utgifter, skall bestridas med den s.k.som som

arbetsmarknadsavgiften, också på hur administrationskostnaderna skallmen
beaktas. Intäkterna iär nuvarande oberoende arbetslöshetenssystem av
volym. Arbetsgivaravgiften, den k arbetsmarknadsavgiften, föruppgårs

1993helt år och för samtliga till 12ändamål mdkr finansieringsav-ochca
1.2giftema till 1.3å Genommdkr. arbetsgivare har avräknarättatt attca

vissa utgifter för utbildningsbidrag minskar emellertid i realiteten intäkterna
till fonden.

Härtill kommer vidare medlemsavgifter för finansiering ad-m.m. av
ministrationen 0.5med mdkr. Om hänför hela arbetsmarknadsavgiftenca
till försäkringen inteoch beaktar avräkningen för utbildningsvikariat, blir
andelen totala intäkter bestrids med medlemsavgifter 13.71.7/ ellerav som
12,4%. Om administrationen beaktas, 13.2blir 1.2/motsvarande andel
eller 9.1%. Om däremot rimliga andelar inflytande arbetsgivaravgifterav
hänförs till KAS, till utbildningsbidrag vid arbetsmarknadsutbildning m
ändamål, ökar andelen försäkringens utgifter täcks med medlemsav-av som
gifter till 15 20%.áca

Om det nuvarande finansieringssystemet varit flexibelt belastningen,med
skulle försäkradede egentligen ha tagit 7.9-10.3för mdkr ochansvar ca
arbetsgivarna för resterande 41 .7-44.1 mdkr det samlade underskott-ca av

1den maj 1994 52på mdkr. Skulle principer tillämpas,et per ca samma
gällde nuvarande finansieringssystemnär infördes 1989, vidareskullesom

del dessa avgifter egentligen belasta statsbudgeten. gällerDet deen av
delar underskottet kostnader för vissa utbildningsbidrag vidav som avser
arbetsmarknadsutbildning och arbetslivsutveckling, ävensamt numera
bidrag till arbetsgivare vid k utbildningsvikariat. De samlade kostnadernas
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för dessa åtgärder, till den del arbetsmarknadsfondende belastatsenare -
kan perioden 1 1989för januari till 1 1994 16maj skattas till mdr kr.ca

1993För 8uppskattas dessa utgifter till 10uppskattas Seä mdr kr.ca
vidare kapitel 5 fördelningen.om

Finansieringsavgiftema bestrids med medlemsavgifter i kassorna på
grundval frivilliga medlemsskap. Det således inte realistiskt iär attav
efterhand justbelasta dessa medlemmar retroaktivamed kostnader, utan att
många dessa medlemmar lämnar riksdagkassorna. Av och regeringenav
fattade beslut arbetsmarknadavgiftens användning, kan inte iheller sigom

till intäkt för i efterhand hävda ungefär tredjedel underskot-tas att att en av
skall belastas statsbudgeten.tet

Min utgångspunkt därförär finansieringen principi måste oberoendeatt ses
hur underskottet uppkommit. Istället följandejag aspekter börattav anser

vägledande för val finansiering.vara av

a Underskottet skall fördelas på olika tänkbara betalare ioch sådana
former finansieringens negativa inverkan tillväxtenpå blir så begränsadatt

möjlig hänsyn till olika förmåga bära avgiftsamt tas attsom gruppers en
eller skatt

b Om inte särskilda skäl talar ska i övrigtunder lika förväntningaremot,
effekter, underskottet inte finansieras allmänna budgetöver statens utanom

direkt via avgifter/skatter från försäkrade arbetsgivareoch med "försä-
krade" här i princip alla i arbetskraftenavses

c Om sådan finansiering via avgifter skattekaraktärnärmasten av- -
förslår till inom rimlig tid täcka underskottet, skall allmän,övervägasatt en
tillfällig skatt, inkomsttagarealla oberoende inkomstenuttassom av av om

frånhärrör arbete eller pension

d Underskottet skall finansieras fullt inom 3period år fr.ut en av max o.
1994, dvs underskottet skall täckt vid 1996,utgångensenastm. vara av

och därmed inte belastas kommande generationer

e Effekterna viss finansiering underskottet skall beaktas tillsam-av en av
med effekterna framtida försäkrings finansiering, varvid vissmans av en

hänsyn dock skall till den löpande finansieringen ärtas att att se som
och underskottets finansiering tillfällig.permanent som

Det faller enligt min tolkning inte inom mitt uppdrag lägga direktaatt
förslag till besparingar inom områden inte har direkt anknytn-som en mer
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fråndärför avståttarbetslöshetsskyddet. Jag haring till presenteraatt
förslag.sådana

arbetsgivaravgifterökningar13.7 Begränsade av

kraftigtinternationelltexportindustri harKonkurrenskraften i svensk sett
ellerarbetsgivaravgifter, lågasänktaflytande kronkurs,förstärkts genom

blivit berorinflation. fördelenlönekostnadsökningar och låg Huringa stor
jämförelsen sker, företagetsvilket landförhållanden, medolika t exav

inormalt användsvalutaimport/exportandel, denverksamhet och som
betydande,faktiska fördelen mycketsärskilda fall denkontrakt I ärm.m.

skatterför förmågan bära ökadebetydelsei andra inte avgörande attav
avgifter.eller

svenskexportindustrin erhållit påverkar omvänt ävenfördelarDe som
företagimport. Svenskamed utländskhemmaindustri, konkurrerarsom

högreSverige, drabbas däremotimed betydande import, avsätts avsom
medmarknadhöjda priser påimportpriser. Genom ökade kostnader och en

kostnadsökningarminskar förutsättningarna bäraefterfrågan, attsvag
arbetsgivaravgifter.bl.a. höjdagenom

arbetsgivaravgiftenökningkapitalintensiva företag innebärFör en av
arbetsintensiva företag.ökning förmindre för resultatet än samma

förhål-utsträckningi vilkenblir frågan då ochMot denna bakgrund om
1994-96 arbetsgivaravgifter, finansieringentål ökadelandena utöver av

för bidra till finansieringenutgifter för arbetslöshetsskyddet,löpande att av
underskottuppkommet

permitteringsersätt-grundförsäkringen bidrag tillfinansieringen ochFör av
1994 2,04%1 januari från denarbetsgivaravgiften redan denning höjs

vid 100%4,2%. genomsnittsföretag1994, idag 2,12% till1 januari Ett -
mitt förslag vidkännastilläggsförsäkring får enligtanslutning till även-

motsvarandetilläggsförsäkringen ytterligareökade kostnader för på ca
och0,8% dock förekomma både uppåtlöneunderlaget. Avvikelser kanav

höjsTillsammans företagetsbranschens arbetslöshet.nedåt, beroende på
och2,9-3,0% utgående lönerkostnader således med i genomsnitt ca av

personalför ärförmåner. arbetsintensiv verksamhet, där kostnadernaI en
2stiger % totalt. I70%, kostnader medbetyder detta företagetsatt caca

40%,med lönekostnadsandel pånormal verksamhet, t.ex.enen mer
1,2 %.förslaget stiger medbetyder de totala kostnadernaatt ca
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ökadei dagsläget bäraförmågabedömning företagensVarje attav
exportin-såväl vadosäkerhet,förenad med betydandekostnader, är avser

näringsliv. Påindustri och övrigthemmamarknadsinriktadriktad som
kommissionen redovisat bedömerLindbeckde slutsatsergrundval bl aav -

1994 höja företagenstillrådig för redanförsiktighetjag viss är attatt
ytterligare.kostnader

rationella beteenden, dettagrundade pålöneförhandlingar,Samtidigt kan i
påverkaarbetsgivare, kommaför företagenökade kostnaderslag attmav

organisationer. Löne-anställdasförhandlingar med devidlöneutrymmet
ökadestigerlönekostnadernaförväntas minska,ökningarna kan när g.a.p.

beroende påarbetsgivaravgifter ökade kostnaderför ellerkostnader annat
förväntas lyftaarbetsgivarnas indirektkanökade direkta löner. Därmedän

avgiftsbelastningen de anställda.ökad pådelöver enen av

finansierasunderskottetdärför rimligt deldetJag att genomen avanser
kostnadsökningarförhoppning sådanaminavgifter företagen. Detpå är att

prisökningarintelönebildningen ochbeaktas vidskallparterna genomav
följd. I sådantinflationtill hushållen, med ökadflyttas över ettsom

försiktigt höjamöjligtjag bedömningen det ärperspektiv gör attatt
bidra tilltreårsperiod, förtillfälligt underarbetsgivaravgiftema attatten

underskott.finansiera uppkommet

arbetsgivarav-lagstadgadevilja föreslå deskulle jag därförFör min del att
särskild arbets-1996 tillfälligt höjs med1994, 1995gifterna för och en

arbetsgivaravgifter.för1,0% normala underlagetmarknadsavgift detpå av
inkomstunderlaget för fysiskaavgift skall påSamma uttas avpersoners

egenavgiften.underlaget för den s.k.näringsverksamhet, d.v.s.

tredjedel underskottetinnebära drygskulleEtt sådant attuttag aven
6.3 6.5 Intäktenmdkr år.arbetsgivarna, eller ärfinansieras ä percaav

löne-vilket i sin berorunderlaget utvecklas,beroende hur tur avav
aktiviteten i ekonominutveckling, mm.

från arbetskraftenavgifter alla i13.7.4 Särskilda

jagföretagen skall bäraungefär lika del underskottetEn stor ansersomav
inkomst tjänst ellerfysiska medsamtligaskall läggas påut avpersoner

arbetslöshetsförsäkringenavgift tillsärskildnäringsverksamhet såsom en-
blir avgiftsut-1996. de1994, 1995 Vid lika under åren,ochunder uttag tre

Avgiftennäringsverksamhet.nettointäkt tjänst och1%taget avsumman av
föravdragsgill gäller deninte på sätttill sin karaktär skattär ärensom --
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individavgift föreslås för finansiering arbetslöshetsförsäkringenssom av
löpande kostnader.

En avgift på hushållen medför minskad köpkraft allt lika. Begräns-annat-
ningar i köpkraften påverkar i sin negativt efterfrågan förpå hushållentur
eftertraktade och tjänster. samhällsekonomiskt detta mindre braärvaror
i lågkonjunktur.en

En icke avdragsgill avgift på 1 % bruttoinkomstema,på kan kvan-t.ex.
titativt beräknas minska hushållens disponibla inkomster med i storleks-
ordningen ungefär lika mycket. Detta beror bl på hushållen också äratta

medel olika transfereringssystem, förutommottagare nettolöner.av genom

Enligt min bedömning medför köpkraftsindragning i lågkonjunkturen en
samhällsekonomiska nackdelar sådan förslagsådant underart att ettav -
andra omständigheter de vi idagän upplever möjligen skjutitsskulle ha-

framtiden.på Men jag vill samtidigt understryka även uppskjutetatt ett
avgifter från hushållen för finansiera underskottet,uttag harattav sam-

hällsekonomiska effekter inte kan negligeras.som

Underskottet i fonden och den därav nödvändiga upplåningen, bidrar till att
i läge med från statsbudgeten härstammande budgetunderskottett ett på-

för utvecklade länder unik nivå lånestock ytterligare ökar. Medstatensen -
ökade lånebehov finns också betydande risker för högre räntenivåer allt-Ökadi princip lika. räntenivå betyder för flestaannat de hushåll direkt-
eller indirekt ökade kostnader och därmed minskat förutrymme annan-
konsumtion. Enligt mitt "nettoeffekterna"synsätt skall köpkrafts-av en
indragning måttligt slag därför inte överdrivas. Därför jag f.n. ingetav ser
skäl till föreslå avgiften på hushållen börjar 1994.att att änuttas senare

En procentuell avgift innebär och bidrar efter inkomst. Högreatt var en
inkomsttagare betalar lägre inkomsttagare mindre. Jag har ävenmer,
övervägt ytterligare flytta del bördan från de lägstaatt inkomsttagarna,av

avgiften tidigarepå angivet underlag,att utta med avdrag förgenom men
50.000de första kr. Detta innebär underlaget för avgiftenatt uttag av

minskar 300med mdr kr år. Avgiften behöver då egentligen höjasca per
med 50% förän inkomst. Samtidigt underlättaratt sådanmer ge samma en
modell för lägre inkomsttagare bl pensionärer, bära andelatta en av
underskottet. En modell med lägre avgift i inkomstskiktet 0-100.000 kr och

högre för inkomster därutöver har också övervägts.en
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13:3Tabell
fysiskaindividavgift förObligatorisk

finanasieraför attpersoner
arbetsmarknadsfondenunderskott i

Premie/Inkomst
avgüt
kr/mânkrlmân

358000
8500 41

489000
9500 54

6110000
6710500

11000 74
8011500
8712000
9312500

10013000
10613500
11314000
11914500
12615000
13215500

16000 139
14516500

17000 152
15817500
16518000

18500 171
19000 178
19500 184
20000 191

19720500
21000 204
21500 210

21722000
22322500

23000 230
23623500
24324000
24924500
25625000
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Jag har emellertid för föreslå avgift 1,3%på fysiskastannat att en av
sammanlagda beskattningsbara inkomst tjänst och näringsverk-personers av

samhet, sedan de första 50.000 kr undantagits från avgift. Detta ettger
faktiskt underlag 500på mdr kr och därmed inkomst 6,5på mdrca en ca
kr år.per

Totalt beräknar jag inkomsten kommersett 6uppgå till 7 mdratt á kratt
1994-96,år för delvis beroende på hur basen för avgiftsuttag utvecklas.per

13.7.5 Finansiering belastning statsbudgetengenom av

Inkomsterna ökade arbetsgivaravgifter och avgifter från samtligaav
inkomsttagare, tillsammansär otillräckliga för täcka underskottet inklatt

tillsränta underskottet helt avvecklats.

Staten har under de "goda åren" ändraatt grunderna för vadgenom som-
skall finansieras med arbetsmarknadsavgiften, förändrautan attmen
avgiftens storlek bidragit till minska fondens kapacitet tålaatt att-
belastningen Ökad arbetslöshet. I huvudsak syftet med dessaav en synes
beslut ha varit avlasta statsbudgeten i tider fondenatt när haft betydandeett
överskott. Det givetvisär beslut varit förståeligt, inte minst iett ettsom
läge då ingen förväntade sig fonden skulle komma belastasatt på sättatt

sker varje månad. När situationen förändrats, skulle i och förnumera nu
sig kunna anföras detta bör korrigeras statsbudgetenatt belastas,attgenom
just därför överflyttningen kostnaderatt sannolikt inte skulle ha skettav om
utvecklingen hade varit känd.

Detta är emellertid inte mitt huvudskäl för föreslå den delatt att av
underskottet inte täcks föreslagna avgifter på arbetsgivare ochsom av
inkomsttagare, skall täckas över statsbudgeten. Istället detär andra skäl.

För förstadet jaggör bedömningen det inte är samhällsekonomisktatt
realistiskt i den konjunktur kan förutsesatt de närmaste åren höjasom
föreslagna avgifter ytterligare. För det andra finansiering överger en
statsbudgeten indirekt andra fleroch möjliga finansieringar. För det tredje
kan sådan del uppskjutas under ytterligare något år det ekonomiskaen om-
läget inte medger belastning statsbudgeten tillfälligten attav genom-
finansiera denna del lån. För det fjärde kan det finnas anledninggenom
överväga finansiering kan ske besparingar på andra områden.om genom
Till den del det möjligtär utgifter dock till delatt ärspara som en-
inkomster för hushållen underlättas finansieringen och mindreuppstår-
allvarliga samhällsekonomiska effekter vidän ökat avgiftsuttag eller ökad
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beskattning.

1994-96periodenundervarjeprincip åristatsbudgetenberäknarJag att
uppkommettäckaförbidrag7.5 mdkr attmedbelastasskall somca

bidragetkanutvecklas,avgiftsbasemahurBeroende påunderskott.
åren.deunderminskakommamöjligen att senare

finansieringtillförslagSammanfattning13.8 av

arbetsmarknadsfondeniunderskottetfinansieringtillFörslaget av av
tillförs fondenVarje årår.täcks påprincipiunderskottet treinnebär att

1%arbetsgivaravgift påtemporär20-21 mdkr gersomtotalt engenomca ,
1,3%individavgift påtemporärgenomsnitt,6,5 mdkr/år i avgenom enca

fysiskasamtliga50.000 förkröverinkomstenbeskattningsbaraden
år6,5 mdr krmed samtbidraberäknasavgiftvilken percapersoner,

7,5 år.mdr krpåstatsbudgetenbidrag överslutligen percagenom

avvägningarolikaantalresultatetfinansieringen är ettföreslagnaDen av
tagitsharHänsyn ävenredovisatsenligt vadbedömningaroch ovan.som

löpandedeklaraföravgiftsökningareffekterna attsamladetill de m.m.av
i dagensunderskottetlöpandearbetslöshetsskyddet. Detförkostnaderna

framfondenbelastahärmedändamål, kommerm.fl.KAS, attförsäkring,
1994.2 majdenförsäkringenföreslagnadenikraftträdandettill nyaav

avgifter förhöjningarnanödvändiga attdeföreslårjagDetta att avtrots att
börja10 skallkapitelframgår uttaspåkostnaderna sättlöpandetäcka av --

försäkringendentill detta är1994. Skäletjanuari1 attredan den nya
beräknatänbelastningen är störredåtillfälle,vidkraftträda ibedöms ett

underskottfinansielltuppstårfemårsperiod. Därmedgenomsnitt för etten
deanvändskredit,medfinansiera dettaförtillfälligt. Istället att nyen

1994 till1994 1 majjanuari1periodenunderinkomsternahögre en-
5tilluppgåberäknas kommagrundförsäkringen. Denna attbuffert för ca

10.kapitel1994. övrigtI1 majdenmdkr seper

alternativ övervägtssådantalternativ. EttandragivetvisfinnsDet som
redantäckasskulleunderskottetandelinneburit störrehaskulle att aven

hushållen,mellanfördelningimeddockförsta året, stort sett samma
bedömtintejagalternativ harDettaocharbetsgivarna somstaten.

skulle hajag gärna attkonjunkturer, även settrådanderealistiskt under om
kortaretäckts påunderskottethelatidigare ellertäcktsandelstörre uppen

föreslås.tid än som nu
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Övergångsbestämmelser ikraftträdandeoch14.

synsättPrincipiella14.1

förändringaravseendenviktigaiinnebärförsäkringenföreslagnaDen
arbetslöshetsskydd. När systemnyttettförmed dagensjämfört system

ekonomi-derasochmänniskormångaberöradetkraft kommeri attträder
tillarbetslöshetsskyddÖvergången nyttettnuvarandefrånförhållanden.ska

berörda.mångaförfrågaväsentligmycketdärförärsystem en

reglera:falli dettaövergångsbestämmelsernaPrincipiellt måste

försäkradeför deförmånerna-
administrationförändradtillövergången en-

övergången.medsambandifrågorfinansiella-

med detarbetslöshetsförsäkringlagen nyaIkraftträdande: Den omnya
finans-1994 medanmaj2kraft deniträdaersättningssystemet avses

mig1994. Dejanuari1redan denkraftiträda avieringssystemet avses
riksdagenförutsätterövergångsbestämmelsena att nuföreslagna av

80%90frånförsäkringenikompensationsgradensänkningbeslutade -av
ochförsäkringenikarensdagarfeminförandeliksomgenomförd,är av

gällervaddiskuteras,ersättningsbestämmelserlagensförstskallKAS. Här
övergångsvis.lösasmåsteproblemde som

förhållandenolikahaavseendenviktigai fleraförsäkrade kommer attDe
betydelseförhållandenaviktigasteDeersättningsrätten.förbetydelse avav

försäkrade:dentillknytsövergångsbestämmelsernaför om

uppfylldinteelleruppfylldmednuvarande a-kassesystem,tillanslutena är
ikraftträdandetefterarbetslöshetvidersättningtillrätt
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b har upparbetat arbetsvillkor enligt bestämmelser KAS vidom
ikraftträdandet

c har varit arbetslös någon gång under de tolv månaderna före ikraft-
trädandet

d blir arbetslös under någon de första tolv månaderna efter ikraft-av
trädandet

e arbetslös vidär ikraftträdandet

f omfattas tilläggsförsäkring from ikraftträdandet.av

Tidpunkten tolv månader från ikraftträdandet hänför sig till kvalifika-den
tionstid föreslås för tillrätt tilläggsförmåner. Utan Övergångsbestäm-som
melser skulle därmed tilläggsförmåner inte kunna utgå de första tolv
månaderna efter ikraftträdandet.

Parametrarna möjligaantal kombinationer. Nedan skallett stortovan ger
de viktigaste situationerna behandlas tillsammans med förslag till över-
gångsbestämmelser.

14.2 Villkor för tillrätt grundersättning

Vid ikraftträdandet den lagen skall ersättning lämnas till deav nya
försäkrade enligt den lagen. De inte uppfyller villkoren enligt dennya som

lagen, kan få ersättning enligt de särskilda övergångsbestämmelserna.nya
Dessa utformadeär så den lagen i första hand skall tillämpas, iatt nya
andra hand övergångsreglerna, ersättning inte kan lämnas enligt denom

Övergångsbestämmelsernalagen. täcka i princip alla undernya avses som
det första efteråret ikraftträdandet skulle ha haft till ersättning,rätt denom
gamla rättsordningen hade gällt. På visså rimlig anpassningstid tillges en
de bestämmelserna.nya

Här behandlas först rätten till ersättning från grundförsäkringen. Tilläggs-
försäkringen kan lämnas för dagar ersätts med grundförsäkringen. Försom
samtliga ersättningsberättigade i grundförsäkringen lämnas ersättning vid
heltidsarbetslöshet fr.o.m. ikraftträdandet med dagpenningen 285 240
kr/dag. Den sammanlagda ersättningen från grund- och tilläggsförsäkringen
behandlas i avsnittet 15.3 tilläggsförsäkringen.om

De vid ikraftträdandet arbetslösa och berättigadeär är till försäkrings-som
ersättning eller till KAS, föreslås vid fortsatt arbetslöshet få tillrätt
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enligtperiod dei denåterstående antalet dagargrundersättning för det som
300200 dagar. När demaximaltlagstiftning inne docktidigare är

ersättningvillkor för tillskall rättförbrukade,återstående dagarna är som
eller ocksåarbetsvillkor upparbetat,antingen allmänt ettett nytt vara

lagstift-bestämmelserna i denfallen gällersärskilt villkor. I bägge nya
övergångsbestämmelserna.ningen, vid behov även

efter ikraftträdandet allatillkommerGrundersättning vid arbetslöshet som
enligt lagen.arbetsvillkoren denuppfyllerblir arbetslösa och nyasom

tillämpasenligt lagen skalltid och ramtidarbetadBestämmelserna nyaom
ikraftträdan-fullgjorts förefall villkoren harefter ikraftträdandet, i deäven

det.

arbetsvillkorenförändrat jämfört medarbetsvillkoretDet allmänna ärnya
därförEnligt min mening börför KAS.i försäkringsåväl nuvarande som

villkordettagälla, innebärövergångsvis alternativ regel att ge-somen
ikraftträdandet. Dennanio frånsuccessivt under månadernomföras

uppfyllt detinte fullt harförsäkradereglering skall tillämpas, den utom
enligtarbetsvillkoret lagen.allmänna

tid kravet påtotalt arbetadsåledes timkravet påJag föreslår samtatt
arbetsvillkoretmånader i det allmänna över-spridning visst antalöver

gångsvis får följande innebörd:

SpridningIkraftträdandetid- Timkrav i
antalTotaltpunktI plus antal
månaderantalmånader timmar
53003I +
6I+3--I+6 400

I+6 I+9 500 7--
86009I +

fullt vidarbetsvillkoret gällerinnebär det allmännaFörslaget utatt nya
ikraftträdandet, medaninträffar nio månader efterfr.o.m.arbetslöshet som

niovillkor. Under dessadessförinnan lindrigareför arbetslöshet gäller ett
60 i övrigttimmar månad,inga krav minstmånader ställs på somper

alltid ochRamtiden tolv månaderföreslås i det arbetsvillkoret. ärallmänna
övergångsbestämmelserna.p 4i övrigt gäller förslaget till lagny

bliroch inte be-arbetslösa under övergångsåretFörsäkrade blir somsom
enligt ovanståendefullt ellertill ersättning enligt den lagenrättigade utnya

5ersättning med stöd övergångs-mildare möjlighetregler, har att av p
iarbetsvillkoret dendet särskildabestämmelserna. Denna regel motsvarar
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inomersättning har förelegatarbetslöshet medförutsätterlagen och attnya
falletOm såarbetslöshetens inträde. äri tiden, räknat frånår tillbakaett

8ibestämmelsernauppfyllas enligtarbetsvillkoretfår det somnya
ersättningsperiodenföregåendearbetsvillkoret. Densärskildareglerar det

6enligtarbetsvillkoretallmännauppfylld detskall räknas genomsom
tvåperiodefterarbetslöshetinnebär det vid fortsattDet att nummersenare

särskildadetersättningperiod uppfylldytterligarebara kan utgå genomen
allmäntersättning baraDärefter lämnasarbetsvillkoret. kan ettom

arbetsvillkor uppfylls.

ikraftträdandetarbetslös efterblirinnebär denOvanstående regler att som
ochenligt reglernaersättningsperiod deförsta hand skall hai att ennyaen

alla ersätt-förbrukad,ersättningsperiod skall äventidigare omvaraanses
karensvillkoret enligt denutnyttjats. medförinte Dettaningsdagar att nya

inteefter ikraftträdandetarbetslöshetvidskall fullgöras. För denlagen som
eller honändå hanovanstående regler, skallersättning enligtkan få om

KASa-kasseersättning elleruppburitdärvidvarit arbetslös ochtidigare har
övergångsbestämmelsema,7 idessförinnan setolv månadermindre än p

denåterstårgrundersättning för det antal dagar,tillhar ändå rätt avsom
karensvill-fall behöver200 I dettamaximalt dagar.perioden, dockgamla

fullgöras.lagen inteenligt denkoret nya

arbetslös underblirersättning till denSammanfattningsvis skall som
alternativförstaföljande, varvid detgrundpåövergångsåret gersomges av

ersättning skall väljas,

6arbetsvillkor enligtl allmänt

övergångsbestämmelserna,arbetsvillkor enligt 42 allmänt p

eller8 5 övergångsbestämmelsernaenligt § och3 särskilt arbetsvillkor p

7enligtersättningsperiod"gammal"ersättningsdagar i4 återstående p
övergångsbestämmelserna.

lindras effekternaÖvergångsbestämmelsertillförslagGenom ovanstående
krävande arbets-vissa delarperiod iförändringen under ett meren avav

till ersättning.villkor för rätt

ÖvergångsbestämmelserFörmåner från tilläggsförsäkringen14.3 -

liksom nuvarandefrivillig,Tilläggsförsäkringen blir enligt förslaget
kvalifika-skall gällaarbetslöshetsförsäkring. tilläggsförsäkringenFör en
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ersättning föreligger. Härutövermånader, innan tilltionstid på tolv rätt
enligt de reglertill ersättning, premie erlagtsgäller villkor för rätt attsom

för betalningskall gällasom m.m.

tilläggsförsäk-villkor till den meddelarBidrag kan under vissa utgå som
vissatill bidrag ställa krav påLagstiftaren villkor förring. kan såsom rätt

skalltilläggsförsäkringenutformning. Avsikten ocksåförsäkringens är att
ansvarsfulltfinansieras ochprinciper och påbygga aktuariskapå suntett

sätt.

förövergångsbestämmelsernaLagstiftaren därmed inte reglerakan
grundförsäkringen,förtilläggsförsäkringen lika långtgående utan attsom

Däremotför finansiella konsekvenserna.erbjuda sig deockså att ta ansvar
i samband medövergångsreglerställa vissa krav påbör kunnastaten

tillståndsgivning.

jagtilläggsförsäkringen återkommerfinansiella konsekvenserna förTill de
ersättning under15.5 det reglerna förnedan. I ställetsärskilt i avsnitt är

jag skall behandla.i första tolv månader,övergångstid på hand som nuen

till tilläggsförmåneringen berättigadövergångsregler skulleUtan vara
intemånaderna efter ikraftträdandet. Detta ärunder de första tolv accepta-

finna former för underinriktasvarför mina övergångsregler påbelt, attatt
tilltilläggsförmåner democh finansieradessa tolv månader kunna utge som

vid arbetslöshet.frivilliga försäkringomfattats nuvarandeskulle ha av

första tolvtill förmåner under deövergångsvillkor förgenerellaTvå rätt
förslag gälla:enligt mittmånaderna skall

tilläggsförsäkringen fr.o.momfattasförsäkradedels denatt av-
ha erlagts enligtpremier skallvilket innebär b.la.ikraftträdandet, att

gällande regler

i a-kassaikraftträdandet varit medlemförsäkrade föredels denatt en-
tilläggsförsäkringentillsammans med tid itid denna tid,under så lång att

inträffar; kompensa-månader arbetslöshetentill minst tolvuppgår när om
80%väljer understigertilläggsförsäkring den försäkradetionsgraden i den

tilläggsför-jämkas i motsvarande mån;dagpenningenskall också om
i ersättningsperioden ellerinnehåller begränsningarsäkringen t.ex.

förmåner efter ikraftträ-gälla försärskilda karensvillkor, skall dessaäven
dandet.
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tillberättigadskall inteinte uppfyller dessa villkorDen varasom
haftförsäkring. enbartbidragsberättigad Dentilläggsförmåner från somen

eller hontilläggsförmåner förrän hantill KAS inte kunna erhållaskallrätt
minst tolvtilläggsförsäkrad imedlemstid i varittillsammans med a-kassaen

för enskilda ellerfinns inget hindermånader. Formellt eller reellt grupper
försäkring förmåner rättvill meddela sådan ochnågon utanutgeatt om-

icke-bidragsberättigad försäkring.till frivillig,bidrag teckna menen-

förmånervid ikraftträdandet erhålladen arbetslösVidare föreslås ärsom
dagpenningen i nuvarandefaktiskasammanlagt motsvarande den system,

dagpenningtill285 i nuvarande hardock lägst kr. Den rättsystem ensom
tilläggsförsäkring nivå285 inplaceras i påkr/dag, skallöver gersomenen

285 uppbäraminskad med kr. Rättdagpenning motsvarande dagens, atten
kvarstårtilläggsdagpenning gälla för antal dagarskallsådan avsamma som

upparbetari grundförsäkringen. Deninnevarande period nyttettsom
denunderför period, skallsärskilt arbetsvillkor ävenallmänt eller en ny

ikraftträdandet,månader frånperiod infaller inom tolvdel denna somav
dentilläggsdagpenning. Därefter gälleruppbäraäga rätt att nyasamma

tilläggsförsäkringens villkor fullt ut.

drabbasvid ikraftträdandet,inte arbetslösFör den avmen somsom var
upparbetatskvaliñkationstideninom tolv månader, dvs. innanarbetslöshet

minst tolvför ersättningtilläggsförsäkringen, skall först kraveti vara
arbetslöshetsförsäkring ochi nuvarandetotalt medlemmånader somsom

premiengivetvisvillkor uppfyllt liksomtilläggsförsäkrad. Om detta är att-
lagen.enligt grunderna i dentilläggsdagpenning lämnasbetalats skall nya-

respittidtilläggsförsäkringarnaHärvid skall vid destarten avges enav nya
arbetsgivare, tecknaför ingå avtal medkvartal från ikraftträdandet attett

retroaktivabli frågapremie. kan alltsåtilläggsförsäkring och betala Det om
tilläggsförsäkringen förförinbetalningar premienoch retroaktivaavtal av

19932 skall1994. maj2 31 juli Fram till denmaj dentiden den -
betalas.medlemsavgiften till a-kassan

2.000 kr/månad för deförbättras villkoren medGenom förändringen som
för ersättningsgrun-KAS. Vidare höjs taketvarit berättigade tilltidigare

1.000 kr/månad.16.500 kr/månad eller medtilldande inkomst caca

ikraftvidföreslå den arbetslösvill jag således ärSammantaget att som -
denbeviljas ersättning förmånligare grunder äninte skall påträdandet som

efter ikraftträdandet. Dag-blir arbetslös, innan år gåttettmensenare
varit i detskullekunna bli högre den hapenningen skall inte heller än

jagVidare föreslårtilläggsförsäkringen.på grundgamla barasystemet av
enligthunnit kvalificera siginnan han eller honblir arbetslösdenatt som
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för denersättning han eller hontilländå skall hagrunderna, rättde omnya
första tolvErsättning under deivarit medlem a-kassa.felande tiden

inte utgå påskall dockikraftträdandetmånaderna efter gynnsammare
försäkradetilläggsförsäkring dendengrunder än motsvarar somsom

faktiskt omfattas av.

år18försäkring undernuvarandeiErsättningstagare14.4

18 inte kanårunderinnebär den ärförsäkringtillMitt förslag att somny
tilläggsersättning.grundersättning ellersigersättning i formerhålla vareav

tillersättning utgåKAS, kaniarbetslöshetsförsäkring,nuvarandeI men
KAStillFör rättarbetsvillkoret.18 och uppfyllerårunderden ärsom

20 års ålder.ha uppnåttden arbetslöseskall

18underdenföreslår jag ärförsäkringtillVid övergången att somen ny
ersättning undertillhaikraftträdandet skall kunna rättvidarbetslösår och

200aldrig flerdock änperioden,kvarstårantal dagarmaximalt de avsom
dock inte kunnaperiodtill ända skallperioden gåttiNär dagarnadagar. ny

särskilt,allmänt ellerupparbetats,arbetsvillkorvilketerhållas, oavsett som
18 ålder.årsförsäkrade inte uppnåttförutsatt den

övergångenvidAvstängningsregler14.5

enligt försäk-förmåneravstängd frånikraftträdandetföre ärDen som
iförslag denenligt mitt ävenskallKAS regler,regler ellerringens nya

delkvarståendeersättning underavstängd frånförsäkringen avvara
beslut itidigarebefrias frånskall såledesavstängningstid. Ingenbeslutad

lag.införandesamband med av ny

övergångenförmåner i samband medFinansiering14.6 av

Grundförsäkringl4.6.1

100% fina-tillgrundförsäkringen föreslåsfråntill arbetslösaErsättning
finansierasvilken i sinArbetsmarknadsfonden,frånnsieras medel turav

individavgifter.obligatoriskaarbetsgivaravgifter ochlagstadgadegenom
därmedikraftträdandetmed äri sambandförbättringarEffekterna urav

till just övergångenrelateradspecifikt problemsynvinkel ingetfinansiell
tillfrån ett annat.ett system

Övergången effekt för de försäkradefårgrundförsäkringentill den somnya
0,6%individavgift över1994 påförs1 januaridet fr.o.m. denatt omen

arbets-egenavgift. Föri form3,2% företagarnaförskattsedeln jämte av
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givarna blir effekten 4,2% 1arbetsgivaravgiften höjs till fr.0.m. denatt
januari 1994.

14.6.2 frånErsättning tilläggsförsäkring olika alternativ-

Tilläggsförsäkringen frivillig. Tilläggsförsäkring kanär komma att
tecknashos olika försäkringsgivare. försäkrad fritt väljaEn kan lämnaatt

försäkringsgivare och teckna sin försäkring hos erbjuderen en annan som
bättre produkt eller bättre villkor.en

Mitt förslag enligt de arbetslösa vid ikraftträdandet, ellerär ärattovan som
blir arbetslösa under kvaliñkationstiden för tilläggsersättning, skall kunna

dagpenningerhålla från tillåggsförsäkringen. för deDärmed kommer
försäkrade smidigt, principövergången kunna ske eftersom förmånerna iatt
bibehålls.

Men denna teknik kolliderar i viss mån med de tankegån-grundläggande
fritt val försäkringsgivare och försäkringsgivares möjlighetergarna om av

själv sitt huvudsakliga försäkringsgivareverksamhetsområde. Enatt ange
ointresserad tilläggsförsäkring tillär meddela med redan frånattav grupper

början hög arbetslöshet eller med omedelbar till ersättning. Försäk-rätt
ringstagare, inte arbetslösa, tillkan komma söka sigär attsom grupper
med låg arbetslöshet och premier.därmed låga

finns olikaDet då överbrygga detta problem.sätt Jag har övervägtatt
följande huvudalternativ:

a höga bidrag under viss tidsperiod från källaen samma som-
finansierar grundförsäkringen lämnas försäkringsgivare, utbetalarsom-
tilläggsersättning till dem på normalt inte kvalificerat sig tillsättsom
tilläggsförmåner

b de vidarbetslösa ikraftträdandet eller följande tolvär under desom
månaderna erhåller sin frånersättning enda försäkringsgivare, meden

huvudman; denne försäkringsgivare erhåller bidrag sådanstaten som av en
omfattning försäkringen finansierashelt premier från försäkrademedatt

bidrag från källa grundförsäkringensamt samma som

c de arbetslösa vid ikraftträdandetär behandlas enligt alternativet bsom
medan den den försäkrade valde försäkringsgivaren har att utgeovan, av

ersättning till blirde arbetslösa efter ikraftträdandet; för dessasom senare
förmånerna,reduceras alternativt tillförs dessa särskilda bidrag under en

begränsad tidsperiod.
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jag inte denövergångsreglerförslagen tillSåsom framgår attanserav
hantillövergångenskall drabbasenskilde arbetslöse ett nytt system, omav

sig.tilläggsförsäkramöjlighethafteller hon inte har att

vidarbetslösdenmening bäst ärenligt minVidare detär somom
tolv månaderkvalifikationstideninnanblir arbetslösikraftträdandet, eller

från den försäk-ersättningbörjan får sinfråntill ända, redangått
Även ad-detvalt.skulle hahon normaltringsgivare han eller om

som ikraft-vidsamla demfördelarvissaministrativt skulle finnas attav
möjligtdet intei a-kassa,ersättningsberättigade ärträdandet attär en

In-kvaliñkationsåret.underbli arbetslösakommerförutse vilka attsom
arbetslösavid övergångendem ärtressekonflikten mellan att garantera som

sighunnit kvalificerainnan deblir arbetslösaliksom dem attgenomsom-
individ ochförmedge frihetintressettilläggsskydd ochteckna att-

reglering,alltför myckettilläggsskyddetförsäkringsgivare hantera utanatt
enligt aalternativövergångslösningbedömning förmintalar enligt en

ovan.

finansielltillfälligmedlösesföreslå övergångenvill såledesJag att en
ikraftträdandet.18 månader frånreglering under

Försäkringsgivaremånader till18bidrag underl4.6.3 Temporärt
tilläggsförmånervissautgersom

ersättning till demutgåendemedlösning problemetMitt förslag till somav
följande.ikraftträdandet innebärvidarbetslösaär

skallersättning till denna sär-försäkringsgivare utbetalarEn gruppsom
ÖvergångsbidragEttför just dennaoch intäkterredovisa kostnader grupp.

varje period innebärförArbetsmarknadsfonden med beloppfrånutgår som
bidraget ochdet generellaarbetslösa,premierna från deatt summan av

skalltillsammans uppgåövergångsbidragetbidrag,selektivteventuellt samt
andel ad-förmånsbetalningar tilltill avgruppen, gruppenssumman av

bufferttillavsättningarandelministrationskostnaderna samt gruppens av
Övergångsbidrag till dennaåterförsäkring.föroch kostnader grupp

18 månader frånperiodunderskall kunna utgåförsäkrade en av
försäkringsgivarenperiod bärsErsättningar efter dennaikraftträdandet. av

Övergångsbidrag.särskiltutan e

månad-första tolvarbetslösa under dedem blirTilläggsförmåner till som
Ett övergångs-jag löses på följandeikraftträdandet, föreslår sätt.eftererna

förmånsbetalningar, vilketfaktiskaandelbidrag utbetalas såsom aven
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följande andelbidragetgenerellamed detbidrag tillsammans mot avsvarar
förmânsbetalningarna:

Totalt bidragPeriod i
frånmåni procent av

faktiska för-ikraftträd-
månsbetalningarandet

900-3
803-6
756-9
759-12

finansiellnormaltpå sättbehandlas dennamånaderEfter tolv urgrupp
innebärdetaljregleringarenligtMitt förslag attsynvinkel. utanovan --

premier,själv bedömafrihetbetydandeförsäkringsgivaren har att
avsättningar till buffert, m.m.

övergångsperiod kommerförinnebäraförslag kommerMina att att enen
intemedelfinansierastilläggsförsäkringenväsentlig del att somavav

tilläggsskydd. Detta ärförkostnaderolika risk ochgrundvaluttagits på av
fråneffekt övergåofrånkomligbedömningminenligt ett systemattaven

Givetvisavgifter.differentierademedtillvi idag hardet ett systemsom
dåarbetslöshet,situation med lågunderlättatsomläggninghade av enen

begränsade.varitabsoluta beloppiutbetalningarna mer

särregleringaravskaffamöjligtfortsåmedvetenDet strävanär att somen
alltför mycketundvikaocksåmed övergången,i samband attmen

18 månader12Min bedömning ärtilläggsskyddet.regleringar att resp.av
fårdärefterFörstanpassning sker.vilkenskälig period, underär enen

differentieringen.eftersträvadedensystemet

övergångsbidragberäkningarFinansiellal4.6.4 av

Övergångsbidraget de tvåförmånsutbetalningarna tillberoendeär av
Särskiltm.fl. faktorer.försäkringsgivarnapremiepolicy hosgrupperna, av
försäk-bidragvilket generelltövergångsbidraget beroendeär ensomav

bedömningarfinansiellaöversiktligaminaerhålla. Förringsgivare kan
ikostnadskalkylernaförförutsättningar gällakommer att somsamma

Övrigt.

såledestilläggsförsäkringen beräknasförmånsbetalningarna fråntotalaDe
och6% arbetslöshetvid16 första öppenför det året,bli mdr krca
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tillbidragetgenerellatilläggsförsäkringen.tillanslutningfullständig
5övergångsperiod mdrtilltotaltefterberäknasförmånsbetalningar caen

finansieras arbetsgivareskallkostnadernadelresterandemedankr, avav
50% vardera.parterna betalarförutsattskalkylerna harförsäkrade. I attoch

buffertartillavsättningarsärskildaingahartotalkostnadskalkylernaI
inteSamtidigt detärövervägas.skulle kunnasigi och förvilketinräknats,

Vidarearbetslöshet.med högi lägenskall skeavsättningargivet sådanaatt
tillsam-försäkringsgivaresamtligaförbetydelsemindretotalthar de sett

medel. Detreserveradeanvänderandravissa sättertidenöver av,mans
tilläggsför-förutgifternablirövergångsåretundersärskiltskall attnoteras

förutsättningar.vidvanligt årprincip desammaisäkringen ett sammasom
tillhelthänför sigförhållanden attnormalamedjämförtSkillnaden

finansieradkostnadernaandelminskladförändrasfinansieringen mot aven
avgifter.differentierademed

kapitelframgårvad närmareenligtskulleövergångsregler avUtan som-
finansieras70%tillarbetslöshet6%vid öppentilläggsförmånerna11 ca-

Övergångsreglerna överslagsmässigtberäknasavgifter.differentierademed
differentie-medbetalastilläggsförmånernaandelföljandemedföra att av

avgifter:rade

avgifterFördelningPeriod efter av
förmånsbetalningartotalaiikrafiträdandet procent av

differentieradegenerellamånader
5950-3
10903-6
15856-9
20809-12
257512-15
257515-18
307018-

12%.88%innebärmånadernatolvförstaför degenomsnittEtt resp.ca
differentieradeinnebäraskulle detvolymerna attkalkyleradeVid de

35 kr.mdrmedgenerellaoch5 mdr krmedskullepremier cauttas ca

olikaprincipielltmellan tvåvaletstårövergängsbidragenfinansieraFör att
0,6%individavgiftemagenerelladeförändrametod ärlösningar. En att

metod är4,2%. Enarbetsgivaravgifterna attlagstadgadeoch de annan
tilläggsför-förkostnadenhelabäratilläggsförsäkrade självasamtligalåta

temporärtnackdelarflerfinnsdetmin del attförJagmånerna. att avanser
utjämnaövergångsperiodenunderavgifterna, ängenerellade attreglera

villförsäkringsgivare. Jagolikamellantilläggsförsäkringenföravgifterna

469



Övergångsbestämmelser och ikraftträdande 1993:52SOU

därför föreslå tilläggsförsäkradealla i föroch utjämningar i sambandatt
med övergången skall erlägga tillfällig grundpremie, inte beroren som-

arbetslösheten hos den försäkringsgivaren. premie skallDennaav egna
tillendast relateras de försäkrade förmånema, dvs visst följapå sätt

inkomsten.

Utjämningen skulle under de första 12 månaderna efter ikraftträdandet
behöva till skillnaden 70% 88%uppgå mellan försäkringensochca av

6%kostnader eller vid 7,5arbetslöshet 7 mdröppen kr. Med antagandet-
3 milj tilläggsförsäkrade, skulle innebäradetta genomsnittligom ca en

efter försäkrade förmåner "grundpremie" 200 kr/månad ochpå ca
försäkrad bäras till kalkylmässigt hälften försäkrad och arbets-att var av
givare. Härtill kommer dijferentierad genomsnittligtpremie kanen som
beräknas till 110 120 kr/försäkrad och månad, varierarca men som-

Ävenmellan olika försäkrade. här förutsätts premien lika mellandelasatt
försäkrad och dennes arbetsgivare.

skallDet återigen betonas det fråga totalt höjdainte äratt settom
kostnader, fördelning mellantemporärtutan om en annan gemensamma
och differentierade delar den totala finansieringen.av

En grundpremie innebär samtliga tilläggsförsäkradetemporär delaratt
bördan under period. Samtidigt finns viss risk för medatten en grupper
låg arbetslöshet från tilläggsförsäkringavstår eller väljer tilläggsförsäk-en
ring, inte bidragsberättigad. Med hög grundpremie för utjämningärsom en
kan sådan lösning i vissa fall billigare.en vara

Ett alternativ under de första tolv månaderna höjaär generella arbets-att
givaravgifter och obligatoriska individavgifter med 1,2sammantaget ca -
1,3% löneunderlaget, samtidigt tilläggsförsäkringspremierna hållsav som
mycket låga.

riskerTrots de kan finnas för negativt vidurval "grundpremie"ettsom en
den storlek angivits mindet bedömning det har fördelarär attav som ovan,

frånredan ikraftträdandet försöka den ordninguppnåatt ett nytt systemav,
framdeles skall gälla. Detta underlättas kollektiva lösningar,som av som

jag för min del bedömer helt dominerakommer tilläggsförsäkringen.att

perioden 12 18För månader efter ikraftträdande kan "grundpremien" i-
genomsnitt från 200sänkas kr/månad försäkrad varavoch hälftenca var

försäkrad 50på och arbetsgivare till försäkradkr och månad.ca per
Försäkringsgivarna kommer då i stället behöva differentieradeöka deatt att
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spridning efter riskmedgenomsnitt lika mycket,premierna med i men en
förmånsbetalningar.för arbetslöshet och

18övergångsperiod månaderfinansieringen under påSammantaget kan en
uppställning.enligt följandebelysas

under olika perioder,Finansieringskälla Fördelning
kostnadertilläggsförsäkringensprocent av

186-12 12-180-6 mån månmån mån -
303030 30bidragçienerellt

45 062 52Overgångsbidrag
25 708 18premierDifferentierade

100 månadtill kr/försäkrad ochenligt tidigareGrundpremien" beräknas ca
25 kr/försäkrad och månadikraftträdandet ochmånader frånunder tolv ca

därefter upphöra.månader förytterligareunder attsex

inget dengenomsnitt,fördelningar återspeglar sägerTotala men om
18 månadergäller efterförsäkringsgivarens situation. Generelltenskilda

tiden11 differentieringen. Föri kapitel rörandetidigare behandlatsvad
genomslag.differentieringen betydligt begränsatdessförinnan ett merger

förmåner, dvsi relation till försäkrade"Grundpremien" har förutsatts uttas
Grundpremientilläggsförsäkringen.erhållas fråndet belopp kansom

utjämningsavgift underförsäkringsgivare såsom slagsutbetalas ettav resp
arbetsmarknadsfonden.förslagvis direkt till Denövergångsperioden,

föreslagna s.k. A-utformas denpraktiska hanteringen bör kunna av
myndigheten.

övergången tillfrågor företagarna14.7 Särskilda rörande och en
försäkringny

försäkringenersättning till iVillkoren för de är att anse somsom
arbetslöshetsförsäkringen.jämfört nuvarandeföretagare förändras med den

föri princip reglerför arbetslösa företagareGenerellt gäller samma som
falli de rörelsenblivit arbetslös före ikraftträdandet harÖvriga. Den som -

ersättning, övriga villkor uppfyllda. Trotsavvecklats beviljats är attom-
karenstid i dessa fall, drabbas denefter ikraftträdandet innebärreglerna

tillvid ikaftträdandet denna karens. Rättersättningsberättigadär avsom
tilläggsförsäkring följer de generella reglerna.

i ochtillfälligt verksamheten rörelsenDen företagare, lagt somnersom
karenstid,ersättningsberättigad efter vissenligt de kan blireglerna ennya
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tid före ikraftträdandet. Orsaken härtill dennekan inte räkna sådan är att
nuvarandearbetslöse inte arbetslös enligt regler.är att anse som

Övergångsbestämmelser14.8 administrationenavseende

försäkringen skallSåsom håll föreslår jagframgått på denannat att nya
2 maj 1994. tillfälle denträda i kraft måndagen den den Vid detta skall nya

avvecklas.organisationen fungera och den gamla kan börja

jagSom framgått administrationskapitlet föreslår att or-enav
inrättas inom kommittéväsendet, förganisationskommitté för attramen-

kommittéförbereda försäkring. syftena sådanEtt med är atten ny av en
detaljplanera för övergången.

Mitt förslag frågor rörande avveckling nuvarande a-kassorär samtatt av
organisa-överföringen administrationen till de a-kassorna läggs pånyaav

tionskommittén.
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Specialmotivering15

arbetslöshetsförsäkringtill15.1 Förslaget lag om

1 3 §-

systematik lagarefter i nuvarandeLagen uppbyggdär settstort somsamma
försäkringKAS. Vid införande dennaarbetslöshetsförsäkring och avom
grundför-regleringgälla. innehållerupphör dessa lagar Lagenatt av

avdelningentilläggsförsäkringen i andrasäkringen i första avdelningen,
tredje avdelningen.adminsitrationen isamt

försäkringensparagraferna i lagen på grundDe inledande ärtre av nyanya
försäkringens1 § finns inledande upplysning tvåkonstruktion. I omen

Grundförsäkringen lika,tilläggsförsäkringen. gäller alladelar, grund- och
administreras a-kassor, nuvarande ochsolidariskt finansierad ochär av

skall tilläggsför-tillkommande, två allmänna. A-kassorna varavarav
tilläggsförsäkringen skalloch/eller förmedlare desäkringsgivare, omav

inte vill integrundförsäkringen. Försäkringsgivare, ellerkunna sköta som
tolkningenfår tillstånd sköta grundförsäkringen, måste överlåtaatt av

kassor/tilläggs-försäkringsavtalet till de kassorna. För allaallmännaen av
tilläggsförsäkringsgivare godkännande A-försäkringsgivare krävsresp. av

myndigheten.

försäkrad grundförsäkringen ocksåDen för rättär äger attsom vara
tilläggsförsäkrad. Tilläggsförsäkringen dock beroende frivilligtär av

från försäkrades Tilläggsförsäkringen finansieraddeltagande den sida. är
dels solidariskt bidrag från Arbetsmarknadsfonden, delsgenom genom
avgifter arbetsgivare. Finansieringsordningen bestämsfrån arbetstagare och

uppfylla vissa kriterier angivna ii lagen. Tilläggsförsäkringen måste lagen.
I övrigt får bestämma villkoren.parterna

18Grundförsäkringen omfattar har fyllt och inteallmän och alla årär som
65pensionsåldern, Försäkringen gälleruppnått den ordinarie f.n. år.
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anställda ochi Sverige och de omfattas konventioner. Bådebosatta som av
företagare omfattas försäkringen.av

ersättning förutsätts sökande försäkrad ochFör till denrätt är attatt
iersättningsvillkoren enligt lagen i övrigt uppfyllda. Villkoren stadgasär

10 Ersättningens omfattning, ersättningsperioder,4 §§. form och-
regleras i de därpåbegränsningar i ersättningsrätten, återkrav m.m.

förutsättning förparagraferna i första avdelningen. Ytterligareföljande en
ersättning hosersättning den arbetslöse ansökantill görrätt är att omen

för finns i tredjeDessa regler, liksom regler överklagande,a-kassa. av-en
delningen.

4§

uppgifterparagraf 4 § i nuvarande lagar. AMSDenna övertasmotsvarar
tillinnehåller nyhet vad gällerA-myndigheten. Andra stycket rättenav

24ordning regleras idagpenning under kortare sjukdomsfall. Denna
tredje stycket skall särskilda skäl lämnaVad enligt attanses varasom

förordning. Searbetslöshetsersättning tid för studier, regleras iunder en
9.3.3.avsnittvidare

tredje företagare skall arbetslös,I nuvarande stycket stadgas att anses vara
tillfälligt,hans personliga verksamhet i rörelsen har upphörtnär änannat

föreslagnainte AMS särskilda skäl förskriver I denannat. nuom av
inteparagrafen regeln företagare tagits bort här. Detta betyderhar attom

försäkringen, jfr 3 Emellertid harföretagare inte omfattas denav nya
i sammanhang haft funktionen före-regeln detta endast den markera attatt

tilltillfälligt arbetslösa för berättigademåste än atttagare vara mer vara
ersättning. Företagarbegreppeti arbetslöshetsförsäkringens mening har inte

definieratvarit i lag har utarbetats i praxis.utan

heller i den föreslagna lagen företagarbegreppet definierat. I denInte är
allmänna motiveringen finns diskussion rörande detta begrepp ochen

till riktlinjer för tillämpningen. finns i 13 § regleringförslag Dessutom en
karenstider vid företagares arbetslöshet. Där konstateras att enav

företagare skall antingen ha lagt ned verksamheten helt eller ha upphört
tillfälligt skallmed den för till arbetslöshetsersättningän rättannat att

drivskunna finnas. Dessutom kan företagare lämnat rörelsesom en som
också få ersättning.vidare av annan

idag beträffande företagare föreskrivaAMS har ersättning kanrätt att att
också arbetslösheten tillfällig, särskilda föreligger.lämnas skälärom om
föreskrifter finns förSådana bl.a. fiskare och åkeriägare. den föreslagnaI
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försäkringensvilket innebär alla imöjlighet bort,lagen denna atttas som
företagare behandlas påmening betrakta sätt.är att sammasom

5§

"yrkesvana"5 i p.lnuvarande § lagarna. I harParagrafen motsvarar
skall till den"kompetens" för markera hänsynmed tasattattersatts

exempelvisi inte yrkesmässigtförsäkrades förmåga bara ävenutanstort,
inkomstförhållanden" till för"Tidigare har lagtsutbildningsmässigt. att

inkomster ingå i bedömningenförsäkrades tidigare skallmarkera denatt av
lämpligt. Enligt vaderbjudet arbete skall närmareett vara somom anses

försäkrade få hävda detmotiveringen kan denutvecklas i den allmänna att
70% tidigareolämpligt, lönen i detta lägreerbjudna arbetet är änår avom

sju och halvt basbelopp.inkomst, till nivå ettmotsvararupp en som
i fortsättaförsäkrade skall ha trygghet kunnaRegelns syfte denär attatt en

erbjudna avlönat såarbetslöshetsersättning, det arbetetuppbära äratt om
eller hon dettaalltför inkomstförlust skulle uppstå han taratt stor om

arbete.

anställningsför-för skall skäligaBeträffande kriterierna vad som anses vara
2inte finns ii då kollektivavtalerbjudet arbetemåner attett anges p.

"om möjligt i närområdet".jämförliga företag,jämförelse skall medgöras
preciserad den gällande, baraRegeln härigenom änär angermer som

jämförliga företag.

arbetsmiljösynpunkt iarbetsplatsenNär det gäller förhållandena på ärur
vad skäligt grund4 tillagt hänsyn skall till kan påatt tas som anses varap.

anpassning funktionshinder.tillav

6§

fått utformning i gällandeMed lag arbetsvillkoretdenna har änen annan
75arbetslöshetsförsäkring dagbegrepp, dvs.lagstiftning. Lagen har ettom

ha utförts under ramtid tolv månader och dagarnadagars arbete skall en av
utförtsfördelade minst fyra månader. Arbete måste ha underskall påvara

dvs.minst timmar KAS har månadsbegrepp,dag. Lagen etttre omper
femramtid tolv månader ha utförts i minstarbete skall under en av

75 timmar månad. nuvarande försäkringenmånader, minst Denper
till ersättning i under minst tolvförutsätter för medlemskap a-kassarätt en

arbetsvillkoret tydligare och för det skallmånader. För göra attatt vara
sin arbetstid undervilket den försäkrade läggerneutralt på sätt utmer

heltid eller deltid, har arbetsvillkoret ändrats såramtiden, attt.ex. som
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påfördeladeramtiden,timmar undervisst antalutförtsskall haarbete ett
månader.antalett

arbetsvillkoretunder vilkeninträdearbetslöshetenstid föredenRamtid är
10 förskjuts§tid enligtöverhoppningsbarVid falluppfyllt.måste avvara

uppfyllamöjlighethaskallförsäkradedenför attramtiden bakåt att
anledningar.olikaarbetatinte hareller honhanarbetsvillkoret, trots att av

skallVadnuvarande.ii denna lagdetsammaRamtidsbegreppet är somsom
dettillmed hänsynförändrattid docköverhoppningsbar attäranses vara

vilket reglerasförändrat,tidjämställd ärmed arbeteskall anses varasom
i 7

särskilt arbets-s.k.ochallmänti s.k.delasArbetsvillkoret ettettupp
Detjämfört med dagensnyordninginnebär system.vilketvillkor, en

huvud-enligtersättningsrätttillinträdetarbetsvillkoret, ärallmänna som
under600 timmarminstiarbetatförsäkrade skall hadenregeln, är att

skallTimmarnaarbetslösheten.föremånadertolvramtiden varaav
krävsfå räknasskallmånadmånader. Förminst åttafördelade på att en

arbeteinnebärreglerDessamånaden.60 timmar den attminstarbete under
under åttatillned baraellermånader,samtliga tolvutförts underkan ha

någonhelleroch intedagberäkning skerramtiden. Ingenmånader av
8ireglerasarbetsvillkoretsärskildadag. Detberäkning timmar perav

kalendermånad påanvänds begreppetarbetsvillkorberäkningVid sammaav
undertidarbetadinnebär bl.a.för KAS. Dettagäller attsätt som nu

arbets-kalendermånad så näraförkalendermånadberäknasramtiden
arbets-beräkningenunderlättarvilketmöjligt,inträdelöshetens avsom

10vidareSevillkoret.

förgångräknas äninte fårförvärvsarbeteRegeln upp-att enmerom
Regelnnuvarande lagar.iarbetsvillkoret densammaärfyllande somav

arbetsvillkoret.särskildaoch detdet allmännagäller både

7§

medarbeteochordinärt arbeteidagmening ärförsäkringensiArbete som
medarbeteochberedskapsarbetestöd,arbetsmarknadspolitiskt t.ex.

radmed arbetejämställs dessutomnuvaranderekryteringsstöd. I system en
tidvissarbetsmarknadsutbildning,förtidDessa äraktiviteter.andra t.ex.

lönmedledighetochföräldrapenning,värnplikt ochmed semester annanav
Förfödelse.barnsvärnpliktstjänstgöring eller attsjukdom,anledning än

idag dessaärreellt arbetetill ändenanknytaförsäkringen ochrenodla mer
ochpåsåutmönstrade, närkvaliñceringsvägar semesteralternativa som

476



SOU 1993:52 Specialmotivering

ledighet med lön anledning sjukdom, värnpliktstjänstgöringänav annan
eller barns födelse. sistnämndaDen ledighet kan exempelvistypen av avse
ledighet för fackliga politiskaoch uppdrag eller för studier. Det avgörande
för tiden skall jämställas med arbete idagär arbetsgivaren harom som om

lön, helt eller delvis. Uppsägningstid och viss tid förutgett avgångs-
27vederlag enligt § andra stycket räknas också arbetad tid.som

8§

Som i 6kommentaren till § det särskildaär arbetsvillkoretangetts en ny
konstruktion. Inträde till ersättning från försäkringen sker denattgenom
försäkrade uppfyller allmänt arbetsvillkor. Om arbete inte erhålls tillsett
vidare eller så försäkradeden uppfyller allmänt arbetsvillkoratt ett nytt
innan arbetslöshetsersättning söks fårpå det särskilda arbetsvillkoretnytt,
tillämpas. Detta innebär lägre krav på arbetad tid och arbete inteatt, om
erhålls, andra aktiviteter arbete får jämställasän med arbete. Arbete
och/eller de andra aktiviterna skall under ramtid på tolv månader haen
utförts 240under timmar fördelad minst fyrapå månader. jämställdaDe
aktiviterna i 9 särskildaDet arbetsvillkoret får också tillämpas näranges
den försäkade kvalificerathar sig för förstaden ersättningsperioden genom

fullfölja minst ettårig heltidsutbildning enligt 11 § utbildnings-att en
villkoret.

I andra stycket stadgas regeringen, särskilda skäl föreligger, får föratt om
samtliga försäkrade bestämma det särskilda arbetsvillkoret till kortareännu
tid. Lagens regel får således mildras beslut regeringen. Dennagenom av
möjlighet kan behöva tillgripas i tider hög arbetslöshet, då de arbets-av
marknadspolitiska åtgärderna måste begränsas eller då sådana åtgärder för
de flesta inte bedöms meningsfulla kortvariga insatser.änannatsom som
Denna möjlighet korta arbetsvillkoret finns inte idag.att

9§

Med arbete jämställd tid för uppfyllande det särskilda arbetsvillkoretav
överensstämmer i med vad idag jämställd tid.är I denstort sett som
föreslagna lagen kommer det dock med jämställd tid möjligtatt att attvara
uppfylla arbetsvillkoret bara till andra och tredje period arbets-en av
löshetsersättning, inte idag till obegränsat antal.ettsom

Förutom vad jämställd tid vid det allmänna arbetsvillkoretsom anses som
gäller jämställd tid vid det särskilda arbetsvillkoret tid för arbets-som
marknadsutbildning och yrkesinriktad rehabilitering utbildningsbidragom
utgått och åtgärderna fullföljts. Därtill kommer fullföljd verksamhet för
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medjämställdidagredanArbetslivsutveckling ärarbetslivsutveckling.
arbetslivsutveckling.1992:13312 § lagenireglerasvilketarbete, om

och för-värnpliktstjänstgöringförinte tidförslagetjämställs iDäremot
månader.tvåhögstsammanlagtjämställs föridagvilkenäldrapenning,

enligttidöverhoppningsbartilloch hållethelti ställethänförstiderDessa
10

vadförsäkringenföreslagnai dennyhettillförs,tidjämställdSom ensom
minstfullgjortförsäkradetid då denarbetsvillkoret,särskildadetgäller en

innebärDettautgå.stöd kunnatstudiesocialtvilkenutbildning förettårig
initierartid självarbetslösförsäkrade underdenutbildningsådanatt som

utbildningenefterifråga rättarbetsmarknadsutbildning attmedjämställs om
därmedfårstudiernafinansieraSättetarbetslöshetsersättning. atterhålla

frånskillnadTillarbetslöshetsersättning.tillförbetydelse rätteninte någon
utbildningsvillkoretersättningförkvalificerar sigförsäkradeden genomom

utbildning.efter dennakarenstid fullgörasingen11 behöveri

10§

tidtiden. Detta äröverhoppningsbaraden s.k.reglerarparagraf somDenna
finnsdetEffektenberäknas.skall attarbetsvillkoretmed närinte avtas

i tidenbakåtförlängsmånadertolvramtiden påtidöverhoppningsbar är att
uppfyllas.kunnaskallarbetsvillkoretförskapasså attutrymmeatt mer

kalendertidiså,månaderfler änsåledesblirmånaderRamtiden tolv
räknat.

iaktiviteterdefleraharrenodlatsarbetsvillkoret harGenom somatt av
kategorintillöverförtstid i ställetarbetadmedjämställslagardagens

idag äraktivieterdeflerakvarstårtid. Dessutomöverhoppningsbar somav
Vadhelt.aktiviteter har utmönstratsVissaöverhoppningsbara. som

adoptivbarnellerbarnvårdsjukdom,styrktoförändrat är egetkvarstår av
beslut/före-ellersmittskyddslagenenligtbeslutfyllt två år,inte harsom

värnplikt-föräldrapenning,tid förlivsmedelslagenenligtskrifter samt
rehabilitering.yrkesinriktadocharbetsmarknadsutbildningstjänstgöring,

arbetsmarknadsutbildningÖverfört fullföljdtidkategorin jämställd ärfrån
Värnplikts-månaderstvåsammanlagtrehabiliteringyrkesinriktadoch samt

nykter-Utmönstrat ärföräldrapenning.medoch/eller tidtjänstgöring
område,kriminalvårdensfrihetsberövande påochanstalthetsvård på som

överhoppningsbart.idag är

fylldaefteravslutatförsäkrade hardenheltidsutbildninggällerIdag att som
heltidpåförvärvsarbetesammanhängandeföregåttshar25 ellerår avsom

så sättförslaget regeln påändrastid. Iöverhoppningsbarmånaderfem äri
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arbetade tidenden skall ha till minstuppgått åtta månader. Därmed bliratt
arbetsvillkoret i detta fall jämbördigt med det allmänna arbetsvillkoret.

I förslaget tillkommer för försäkringens del iregel lagen redanen som
gäller i lagen KAS, nämligen tid för vård i enskilt hem åldringattom av
eller handikappad blir överhoppningsbar.

Andra stycket innehåller begränsningsregel liknande den finns ien som
8 § sista stycket lagen KAS. innebärFörslaget begränsningen sättsattom
vid fyra år före arbetslöshetens inträde kvalifikationstidattgenom
dessförinnan inte kan räknas för uppfyllande arbetsvillkoret. Be-av
gränsningsregeln gäller dock inte såvitt den överhoppningsbara tiden bestått

tid då beslut enligt smittskyddslagen eller beslut/föreskrifter enligtav
livsmedelslagen gällt eller tid då den försäkrade har varit sjuk på grund av
arbetsskada. I dessa fall får fyraårsgränsen sträckas bakåt i tiden iut

mån dessa förhållanden pågått.samma som

På grund kalendermånadsberäkningen behövs regler hur mångaav om
idagar månad skall överhoppningsbara för månaden skallatten som vara

överhoppas och hur den månad under vilken den försäkrade blir arbetslös
skall betraktas det gäller beräkningnär ramtiden. För det kontantaav
arbetsmarknadsstödet, har kalendermånadsberäkning, finns tillämp-som
ningsföreskrifter arbetslöshetens inträde skall räknas medattsom anger
utgångspunkt i månadsskifte. Om sökanden har arbetat 75änett mer
timmar den månaden arbetslösheten inträder, skall denna månad räknas in
i ramtiden. Om intesökande har 75arbetat minst timmar skall ramtiden
räknas från föregåendenärmast månadsskifte sökanden anmält sigom
under de första femton dagarna i månaden och från nästföljande månads-
skifte sökanden siganmält under månaden. En månad underrestenom av
ramtiden innehåller både tillgodoräkningsbara dagar och över-som
hoppningsbara dagar, skall månaden inte inräknas i ramtiden antaletom
överhoppningsbara dagar överväger.

Den försäkringen ibör dessa delar reglera detta i tillämpningsföre-nya
skrifter på motsvarande sätt. Om månaden under vilken den försäkrade blir
arbetslös, innehåller 60minst timmars arbete, skall denna månad räknas

imed ramtiden, inte. Om månad under ramtiden innehållerannars en
överhoppningsbara dagar till antal elva eller skall hela månadenett av mer,
överhoppas, inte.annars
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11 §

grundgrundförsäkringen påi ett ut-alternativ ingångRegeln avenom
9 i lagen§utbildningsvillkorregelnmeduppbyggdbildningsvillkor är om

förebild.KAS somom

l2§

Grunddagpen-försäkring.i nuvarandebehållsDagpenningbegreppet som
Andringkrontal.angiveti lagentillstorlek bestämsningens ett av

regeringsbeslut.längre skeskall således intestorlekdagpenningens genom
till-den,i den månminskasskallgrundförsäkringenfrånDagpenningen

80%överstigerfår,försäkradedentilläggsförsäkringmed den avsammans
bestämmas,alltsådagpenningen måstesammanlagdadagsförstjänsten. Den

utbetalning sker.innan

13§

baraföretagarbegreppet,definitioningenidag,liksominnehåller,Lagen av
företagare,elleranställdaförsäkradetillersättning får lämnasatt somsom

praxis. Begreppetifortsättningsvis bestämmasfår3 ävenBegreppet
anställd, kanochföretagarebåde9.7.avsnitt Den äridiskuteras som

betraktasarbetslöshetVidförsäkringar.skildapraktiken ha tvåikomma att
företagetfrånarbetslösblireller honföretagare hanvederbörande omsom

försäkringensiarbeteinte räknasBisyssla,och vice somsomversa.
16 fjärde stycket.i §mening, behandlas

riks-enligtförsäkringdenoförändrat frånKarensvillkoret övertas som
de1993 vad gäller6 septemberdengälla fr.o.m.beslut skalldagens som

femskall fullgöraanställda. Dessabetraktasförsäkringeni den somnya
ochmed arbeteavbrytsOm periodenersättningsperiod.varjeikarensdagar

gällerföretagareFörinte räknas.karensdagarskallsedan återupptas, nya
förindelasflera. Företagarnakarensdagarna ärregler mensamma

avvecklatnämligen deikarensdagarberäkning tre somgrupper,av
tillfälligtänvila och deföretagetlåterhelt, de annatföretaget somsom

andra. Denellervidaredrivsföretagiupphör arbeta ettatt annanavsom
60.de två20 karensdagar,fullgöraskallförsta gruppernasenaregruppen

iföretagareanhöriga,sistnämnda utgörsDen anses somsomavgruppen
arbets-fåordning inte kangällandeimening, ochförsäkringens som nu

fall. I dennasärskildaidrivs vidare,företagetlöshetsersättning utomom
Eftersomi företaget.arbetaslutardelägareingår också attsomgrupp
tillfällig,baraarbetslöshet ärföretagarensdäskall lämnasersättning inte

karenstid gälla.längresistnämndaför tvåskall de engrupperna
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sambandiföretagaresistnämndaskall de tvåkontrollskälAv grupperna
verksamhetintygarbetslöshetsersättning lämna attettansökanmed omom

änverksamhetenhar lämnat annatsjälvföretagarenellerbedrivsinte att
imed insyntrovärdigutfärdatskalltillfälligt. Intyget personenavvara

sådantförblankettutformaeventuellt ettkanA-kassanförhållandena. en
intyglämnaså begär,a-kassanskall företagaren,intyg. Dessutom om

granskninggrundas påskallintygrevisor. Dettakvalificeradutfärdat av en
bokföring.företagetsav

arbetslösaunder denfullgöras ävenkanarbetegälleranställdaFör att
ochhinderdagar görs.k. attdåräknasarbetade dagarnatiden. De som

gällerföretagarei tiden. Förframåtskjutsersättningsperioden samma
underföretagetutanför detanställningföretagarenregler tar egnaom

avbrytsföretageti dettillfälligtutförsarbetetid. Omarbetslös egnaannars
innanpådärefter fullgörasmåstedenna nytt,karenstiden ochdäremot

inte skall lämnasersättningförregel finnsDennaersättning lämnas.kan att
före-skäl mästeAvarbetslöshet.tillfälligundertill företagare samma

tillrätti rörelsen,deltidarbetafår inteocharbetslöshelt omtagaren vara
föreligga.kunnaersättning skall

14§

skallförsäkring,nuvarandebegreppNormalarbetstid är mensomsamma
arbetslösheten.förearbetatförsäkrade hardenfaktiska tidden somavse

frågaintedet ärarbetstid,räknasinteFrånvarotid skall alltså omomsom
frånvaro-9 §§. Omenligt 7 ellerarbetad tidmedjämställstidsådan som

intetiddenna10 kommerenligttid attöverhoppningsbartiden utgörs av
negativt.normalarbetstidenpåverka

beräknasnormalarbetstidentillämpning, skallnuvarandeskillnad frånTill
denuppfylls. Hararbetsvillkoretvilkentid underhela dengrundpå av

genomsnittligadenskall räknasarbetstideroregelbundnahaftförsäkrade
blirtidsmåttetföreslagnaDeträknas.månadernabästafår detiden. Idag tre
haftharFör denarbetsförhållandena.faktiskatill deknutetsåldes sommer

saknaändringenkommermed denna,i enlighet attarbetatarbetstid ochfast
betydelse.

särskiltuppfyllerförsäkradesituation, då densyftar på ettstycketAndra en
arbets-eller fullgöraarbetafullgör dettaarbetsvillkor och att engenom

åtgärderellerarbeteTillgången påslag.åtgärdmarknadspolitisk annatav
arbetstidmed kortarenöja sigförsäkrade måstesådan denkan att envara

Dennatidigare arbete.i sitthadehonvad han ellerstudietideller än
innehållet iellersyftet medutifrånmotiveradarbetstid kankortare vara
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arbetet eller åtgärden i fråga eller utifrån tillgången på åtgärder. Arbets-
tiden i detta arbete eller i dessa åtgärder skall därför inte utgöra norma-
larbetstiden inför andra ersättningsperiod, det skulle innebära atten om
normalarbetstiden blir kortare vid föregåendeän ersättningsperiod.

För företagare räknas normalarbetstiden på genomsnittet arbetad tidav
under föreår arbetslösheten. Som tidsmått skalltre användas år för vilka
pensionsgrundande inkomst har fastställts enligt ll kap. 3 § lagen om
allmän försäkring. Om företaget har drivits kortare tid så, räknas denän
kortare tiden, dock minst åtta månader.

Normalarbetstiden skall fastställas till högst 40 timmar i veckan. För-
säkringen därmed täcka endast den arbetstidavses som anses vara
tillräcklig för de allra flesta klara försörjningen.att

Eftersom grundförsäkringen har fast ersättningsbelopp dag, behövsett per
här inga regler dagsförtjänst. Dessa återfinns i avdelningen denom om
inkomstrelaterade tilläggsförsäkringen, 38 39 §§- .

l5§

Beräkningsreglerna för ersättningen iär desamma i dagensstort sett som
försäkring. Skillnaden är den försäkrade inte skall kunna utvidgaatt
arbetsutbudet under arbetslösheten normalarbetstiden.utöver Variationer

till normalarbetstiden bör kunna tillåtas, den försäkrade harupp om
särskilda skäl till det.

16§

Reglerna bisyssla kvarstår oförändrade från nuvarande lagar. Dockom
skall inkomsterna från bisysslan till viss del samordnas arbets-med
löshetsersättningen för undvika ersättning vid sidan alltföratt att utges av

inkomster. Vad överstiger 5.000beloppstora kr månadettsom om per
samordnas helt med arbetslöshetsersättningen. Inkomsterna från bisysslan
skall förutsättas desamma under tiden för arbetslösheten före. Omvara som
inkomsterna ökar, bisysslan utvidgas, får detta för enkelhetensutan att
skull inte några konsekvenser för samordningen. Om arbetsinsatsen ökar,
upphör emellertid bisysslan bisyssla och skall betraktasatt vara som
arbetad tid fullt Den försäkrade kan då komma få ersättningut. att som
deltidsarbetslös.
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17 §

ersättningsrätten vid säsongarbetslöshetbegränsning ärRegeln avom
från Regeringen eller A-myndigheten,överförd nuvarande lagar. som

ersättningsrätten försäkradeAMS roll, bör begränsa för med regel-övertar
bundet återkommande arbete.

18 §

Regeln gäller idag.

19 23 §§-

ersättningsperioder i paragraferReglerna dessa överensstämmerom m.m.
i Ersättningsperiodernasmed nuvarande regler några avseenden.utom
300 till 200 äldrelängd förkortas från normalt dagar. För gäller andra

periodlängder.

till särskildaAntalet ersättningsperioder begränsas endast dettre, om
arbetsvillkoret perioderna, 23 § förstauppfylls mellan stycket. Denna be-
gränsning inte regeringen enligt andra stycket förordnar förgäller annatom

pensionsålderäldre försäkrade. Med hänsyn till nuvarande gäller denna
63möjlighet de har fyllt år. får dock, tillsammans med tilläggs-Dessasom

försäkringen, "extra" ersättningsperioderna inte dagpenningvid de uppbära
70% tidigare Vid försäkringens ikraftträdandeinkomst.är änstörresom av

bör regeringen grund nuvarande arbetsmarknadsläge förordnapå ettav om
sådant undantag under år.tre

funnits ersättningsrätten tillVid deltidsarbetslöshet har begränsningen av
150 150-dagarsregeln.s.k. Begränsningen tillkomdagar, den genom en

23förordning grundval i §på på bestämmelsen har upphävtsav men
1993.fr.o.m. 1 maj Att bestämmelsen kvarstår i lagen möjliggör förden

regeringen förordna inskränkningar vid deltidsarbetslöshet,återatt om om
finner påkallat.dettaman

24§

Regeln samordning vid kortare sjukdomsfall finns inte idag. syftarDenom
till administrationen förenklasbl.a. och överflyttningar mellanatt att

ersättningssystemen undviks vid kortvariga sjukdomar. inteRegeln skall
tillämpas förrän den försäkrade har börjat frånuppbära ersättningatt
arbetslöshetsförsäkringen. Det skall därför inte behöva uppstå någon

sig försäkringskassantveksamhet den försäkrade skall vända till ellerom
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börjatharinträffar. Om den försäkradesjukdomsfalltill a-kassan när ett
endastvid sjukdomeller honarbetslöshetsersättning, behöver hanuppbära

sjukperioden pågåroch,förhållande på kassakortetmarkera detta merom
sjukfallet. A-ivisa läkarintyg för dagarna återstårsju dagar,än somupp

ersättning arbets-prövning tillfårkassan göra rätten som ensamma av
sjuklön.givare utgersom

ochläkarintygskall styrkas medenligt denna bestämmelsedagarDe som
sig i slutetskall det visar behövasstyrkta dettaockså på sätt,är omsom

skall betraktastill perioden. I övrigt dagarnaersättningsperioden, läggasav
alltsåarbetslöshetsförsäkringen ochvanliga ersättningsdagar frånsom

därför inteförstai perioden. De sjukdagarna kommmerinräknas att
förskjuta ersättningsperioden framåt.

tillförsäkrade inte behöver ståfår konsekvens denBestämmelsen attsom
dagpenningsjukdomstiden,förfogande underarbetsmarknadens atttrots
försäkring-frånarbetslöshetsförsäkringen lämnas. Dettafrån avsteg en av

hari stycket. försäkradehuvudprinciper markeras 4 § andra Denens
arbetsförmedlingenden offentligabesöksskyldighet hossåledes inte någon

jobbsökaraktiviteter eller dylikt.inte delta iunder dagar och behöverdessa
sjukdomsfallet14 skallsjukdomstillståndet fortsätter efter de dagarna,Om
ersättning fråntill försäkringskassan. Därmed skallöverföras från a-kassan

inte vid sjukdomsfallet. För-arbetslöshetsförsäkringen längre lämnas
arbetsgivarpe-första 14säkringskassan skall betrakta de dagarna som en

riod.

25§

tidarbetslöshetsersättning inte lämnas under dåRegeln kanattom
idag.försäkring redanföräldrapenning enligt lagen allmän utgår gällerom

förföräldrapenningen lämnaspreciserats hänsyn tillDen har så att tas om
för del dag.hel dag eller av

26§

visst slagreducering dagpenningen vid ålderspensionDenna regel av avom
ytterligare reduceringsregel,finns idag. finns har göraDessutom attsomen

försäkradesGenom den regeln begränsas denmed dagpenningens storlek.
65 grunddagpenningendagpenning till högst % dagsförtjänsten. Eftersomav

uteslutits i denenhetligt belopp, har den ytterligare reduceringsregelnär ett
27finns allmän reduceringsregel iföreslagna lagen. Däremot somen

påinnefattar och tilläggsförsäkringen och sikte bl.a.både grund- tarsom
pensioner i samband med anställningens upphörande.
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27 §

arbetslöshetsersättningen medsamordningbestämmelse reglerarDenna av
trygghetsavtal och pensioner,ersättning grundavgångsvederlag, på somav

till-26 ersättningar hållsalla övrigainte samordnas enligt samt som
direkttidsrymden och betalasangivnagängliga under den avsom

åtagandenfinansieras denne på grundarbetsgivaren eller av genomav
för viss överkompen-Förkollektivavtal eller på sätt. att utrymmeannat ge

från arbetslöshetsförsäkringen,sation jämfört med vad utgår mestsomsom
samordning sker. Därmed"fribelopp" månadslön innantillåts på tasett en

befogat videkonomiskt skadestånd kan avgången,hänsyn till visstatt vara
alltför skadestånd, dvs ideellt sådant,inte Allmäntdetta är stort.om

speciella karaktär.samordningsregeln grund dessfrån påundantas av

följande principer. under den lagstad-ske enligt LönSamordningen skall
uppsägningstid enligt kollekti-uppsägningstiden jämte ytterligaregade ev.

från samordning. Under uppsägningstid denvavtal skall först undantas är
och kan inte få arbetslöshetser-försäkrade inte betrakta arbetslösatt som

7 9 §§.Uppsägningstiden arbetad tid enligt och Lönsättning. räknas som
tilluppsägningstiden, avgångsvederlag el.dyl. skall omvandlasutöver

inklusive semesterersättning och läggasgenomsnittliga månadslöner ut
till eventulltiden. Hänsyn skallmånad för månad under den arbetslösa tas

därvid högst månadslön, betraktasbonuslön. Det belopp motsvararsom en
tiden betraktasuppsägningslön och den lönenockså motsvarar somsom

Därefter arbetslösheten ha inträffat. De belopparbetad tid. beräknas som
därefter hållet med arbets-fördelas tiden och samordnas helt ochåterstår på

arbetslöshetsför-frånlöshetsersättningen. Vad sammanlagt lämnassom
till 80%avgångsvederlaget skall därigenom uppgå högstsäkringen och av

tid inräknas i arbetslöshetsförsäkringenstidigare lön. ersätt-Denna
arbetslöshetsersättningenningsperiod. Eventuell minskning skerav av

tagit kan arbetslöshetser-grundbeloppet. När vederlaget beräknas ha slut,
reducering, finns i ersättnings-sättning lämnas det dagar kvarutan om

perioden.

föreskrifter beräkningen regeringen eller A-myndig-Närmare om ges av
heten.

tid försäkrade skall honUnder hela den då den arbetslös, han elleranses
förfogande arbetssökande hos denstå till arbetsmarknadens och vara

offentliga arbetsförmedlingen, arbetslöshetsersättning söks. Detta krävsom
för försäkrade får passivt stöd under lång tid ochundvika denatt att

passivisering utslagning. Om den försäkrade väljerdärigenom riskerar och
för samordning, blir följdeninte arbetslöshetsersättning undvikasökaatt att
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enligttidersättning söksfortsätter ocharbetslöshetenatt, somsenare,om
tillgrundaarbetad tid, inte heller kan rättjämställa medinte är attovan

arbetsvillkoret, måstearbetslöshetsersättning. uppfylla det allmännaFör att
till arbets-arbetslös och ståi praktiken anmäla sigförsäkradeden som

uppsägningstidens utgång.fem efterförfogande månadermarknadens senast

28§

34i §med regelnanmälningsskyldighet korresponderarRegeln omom
återbetalningsskyldighet.

29§

Överfördretroaktivt utgivna ersättningarsamordning med ärRegeln om
från gällande lagar.

30§

arbetslöshetsersättningavstängning från till ärDenna bestämmelse rättom
"otillbörligtÖverförd från gällande lagar. Vad skallsom anses vara

självständigt a-kas-hittills bedömasuppförande" enligt skall avp. som
san.

31§

bestämmelser på så sättparagraf innebär förenkling nuvarandeDenna en av
situation dåbeträffande avstängningstiden mellanskillnad inte görsatt en

situation hanlämnat/skilts sitt och dåförsäkrade har från arbeteden en
normalfalletAvstängningstiden blir iinte tagit erbjudet arbete.eller hon ett

inte20 försäkradei situationer dagar. Idag gäller detta denbåda dessa om
lämnar/skiljs frånavstängningstiden eller honarbete, medan hantar ett om

tillavstängningsdagarsitt 25 Begränsningen antaletarbete dagar.är ettav
kalenderdagar har slopats.antal

skalli införs avstängningsdagarnaGenom bestämmelsen andra stycket att
innebär den försäkradeinräknas i ersättningsperioden. Detta att tappar

ersättningsperiodenersättningsdagar under avstängningstiden. Idag skjuts
tillvid fortsatt arbetslöshetframåt och ersättningsdagarna kan tas ut

jämförtföreslagna innebär skärpningoreducerat antal. Den regeln alltså en
med gällande rätt.

idag medVid avstängningar föreslås regelupprepade ensamma som
förstagäller vidökning avstängningsdagar jämfört med vadantalet somav
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ersättningsperiod. Därtill finns tilläggavstängningstillfället under etten
avstängningsdagarsammanlagda antaletinnebär begränsning detsom en av

under ersättningsperioden.

arbetsovilja skall avstängdRegeln försäkrad vid uppenbaratt varaom en
till idag. Ordalydelsen hardess arbete utförts antal dagar gällerett

"upprepade tillfällen".preciserats till "minst tillfällen" i stället förtvâ
20 30. skall,Antalet har ökats från till Denna regelarbetade dagar som

idag, vid fall. Om den försäkrade underanvändas bara uppenbara samma
avstängningersättningsperiod handlar eller hon ådrar sig vid tvåså hanatt

tillfällen eller det, särskilt risken bedöms denär stor attmer om vara
för avstängning skallförsäkrade blir långtidsarbetslös, mycket talar attsom

till samtligaske med stöd denna regel. Hänsyn skall dock tas om-av
enskildaständigheter i det fallet.

32§

Avstängning får idag tillämpas arbetsmarknadsutbildningredan för och
rehabilitering. kompletteringspropositionen föreliggeryrkesinriktad I

förslag regeln skall finnas för arbetslivsutveckling. Mitt förslagävenattom
innebär vid arbetslivsutvecklingavstängning skall ske med halva antaletatt

Därtilldagar. kommer de aktiviteter arbetsförmedlingen finnakanatt som
påkallade under pågående kontantstöd från försäkringen också skallvara

ingå Omi kretsen. den försäkrade giltiga skäl delta i sådanavägrarutan att
aktiviteter, jobbsökaraktiviteter utanför arbetsmarknadsutbildning,t.ex.
skall a-kassan besluta avstängning med fjärdedel dagarna.om en av

33§

Det skall idag möjligt frånkänna försäkrad ersättning,attsom vara en om
eller felaktigahan hon medvetet eller vårdslöshet lämnar uppgifterav grov
kan till ersättning. fåpåverka A-kassan bör hur längerätten avgörasom

frånkännandet skall gälla. Idag denna tid begränsad till högst år.är ett

34 §

Regeln återbetalningsskyldighet oförändrad.ärom

35 §

Tilläggsförsäkringen konstruktion jämfört medär gällande rätt.en ny
Grundprincipen alla försäkrade för grundförsäkringenär är ocksåatt som
har teckna tilläggsförsäkring. till sin privaträttslig.rätt Denna grundäratt
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bestämmelserenligt deemellertid utformastilläggsförsäkringenOm som
tillbidragtillförsäkringstagaren rättenskildehar deni lag,dennaanges

för-harDessutomkostnaden.arbetsgivare med halvafrån sinpremien
förmåns-Arbetsmarknadsfonden förbidrag fråntillsäkringsgivaren rätt

tilltilläggsförsäkringenbefästsDen enskildesbetalningarna. rätt attgenom
fåttförsäkringen ocksålagreglerad. Därmed harvissa delar är en

offentligrättslig karaktär.

Omanställningstiden.tillsigskyldighet inskränkerArbetsgivarens
arbetslöshetsersättninganställning inte sökersin ochslutararbetstagaren

underförsäkradeför den38 § tredje stycketenligt rättfinns att sexen
betalatilläggsförsäkringentillfortsätta anslutenmånader attatt genomvara

skalltjänstledig,Omarbetsgivarbidrag. arbetstagaren ärpremienhela utan
arbetsgivarbidraget.arbetsgivarenbetala premien ochförsäkrade ändåden

vadtilläggsförsäkring änförsäkrade önskar erhållaOm den typannanav
fritt tecknahennehonom elleri lag, står detregleras denna att ensom

eller honDärmed förlorar hanförsäkringsgivare.försäkring hossådan en
försäkringsådanfrån arbetsgivaren. Förtill premienfå bidragrätten att en

ochArbetsmarknadsfondenbidrag frånförsäkringsgivaren intekan
arbetslöshetsersättningenmedförsäkringsersättningar samordnasutgående

enligt 27

36§

kollektivavtaltilläggsförsäkringennormalt tillanslutsArbetstagare genom
villintehan eller honinte anmälerOm den anställdearbetsplatsen.på att

avtalats,de försäkringarförsäkring eller någonsig till denansluta somav
Ompremien.skyldig betalaautomatiskt ansluten ochblir honhan eller att

individuellt tecknainteeller honavstår, har han rättarbetstagaren att en
emellertidförsäkrade kanenligt Dentilläggsförsäkring med bidrag lagen.
kollketiv-försäkringkollektivavtaladsig tillsig och anslutaändra omen

arbetslöshetsförsäkringensKollektivavtalsrätten påavtalet tillåter detta.
Övriga kollektivavta-rättsverkningarblir alltså unik i denna del.område av

område.inom arbetsrättensdesammalet skall somvara

betalaarbetsgivaren skallintekollektivavtalet får bestämmasGenom ettatt
bidragsbe-premien, försäkringen skallbidrag halvamindre än varaom

teckningsrättindividuellutanför kollektivavtal harrättigad. Den stårsom
medinte avtalas bortförsäkring. kanbidragsberättigad Denna rättför en

helstförsäkrade kanframtiden, den närförbindande verkan utan som
bidragfåi och med dettillförsäkring enligt lagen och har rättteckna att av

arbetsgivaren.
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själv erlägga hela premienförsäkringenskall för denFöretagare utanegna
bidrag.

37§

försäkringsgivarna bestämda utifrånArbetsmarknadsfondens bidrag till är
kollektiv försäkringsgivaren försäkrar.relativa arbetslösheten i detden som

lagstiftaren fastställd tabell. Rätten till bidragBidragen fastställda iär en av
försäkringen uppfyller fastställda i lagen.förutsätter de krav äratt som

38§

till tilläggsförsäkringen under minstDen försäkrade måste ansluten ettvara
syftar till förhindrainnan ersättning får lämnas. Denna bestämmelseår att

uppsägningstid med teckna tilläggsför-den har läng väntar attatt som
blir varslad.säkring till dess han eller honatt

vilka tilläggsförsäkringenstycket de inom måsteI andra anges ramar
bidrag föreligga. fritt avtalahållas, för till skall Det stårrätt parternaatt att

försäkring, förutsättning bidrag enligt lagen inteunder attom en annan
grundförsäkring skall sammanlagda ersättningen intesöks. Om lämnas den

överstiga 80% tidigare inkomst, skall minskning grundför-av annars av
säkringen ske.

försäkrad byter försäkringförsäkringsgivare får inte missgynnaEn en som
försäkringstidema vid bedömningen tillmåste räkna rättutan samman av

ersättning. Försäkringsgivaren också vidmakthålla försäkring dåmåste en
tid månader, premienden försäkrade inte arbetar under sex omen av

betalas den försäkrade.av

ersättnings-Sista stycket innehåller bestämmelse begränsaatten som avser
vid deltidsarbetslöshet. En deltidsarbetslös skall inte kunnanågoträtten

tid kalenderåruppbära tilläggsförsäkring under längre underän ett samma
ersättningsperiod. hindra den försäkrade, då harFör året löptatt ut,att

för få arbetslöshetsersättning bådelämnar deltidsarbetet med grund- ochatt
intetilläggsbelopp, gäller han eller hon skall kunna högreatt samman-

i deltidslön grundbelopplagd ersättning vad erhölls sammanlagt ochän som
från försäkringen.
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39 §

Dagsför-dagsförtjänst detsamma i gällande försäkring.Begreppet är som
detjänsten till genomsnittliga arbetsförtjänsten underskall beräknas den

vilka normalarbetstidenmånader på grund bestäms.av

14 § stycket försäkrades normalarbetstid vidEnligt andra skall den ett
vidsärskilt arbetsvillkor till minst tid bestämdes detbestämmas samma som

arbetsvillkoret. dagsförtjänsten påallmänna Eftersom skall bestämmas
inträffagrund tid normalarbetstiden, kan det komma attattav samma som

ochden försäkrade får behålla den ursprungliga dagsförtjänsten i andra
tredje ersättningsperioden, uppfylla dehan eller hon föräven attom
särskilda arbetsvillkoren hade betalt arbete eller arbets-sämreett en
marknadsutbildning etc.

dagsförtjänstFöretagares skall beräknas efter den pensionsgrundande
inkomsten. Om inkomståren inte sammanfaller med den tid under vilken
arbetsvillkoret uppfylls, får år längre tillbaka i tiden räknas.

14.Administration och Övergångsbestämmelser 11kommenteras i kap. och
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SaraJaan Kolk ochAndersson,Per-IvanSärskilt yttrande av
Lönnerblad

Sammanfattning

individenenskildedet för såväl denVår sammanfattande bedömning är att
avtalsslutande föreligger såförsäkringsgivare ochför blivande partersom

föreslagnaGerhard Larssonbrister i densvagheter ochstora nyaav
genomföraansvarsfulltförsäkringsmodellen det inte framstår attatt som

förslaget i sin helhet.förslaget. Vi avvisar därför

1990-taletsdramatiskt underhar försämratsarbetsmarknadenLäget på
1993 12% arbetskraften utanför denförsta Våren står änår. avmer

yrkeskategorier har drabbatsochreguljära arbetsmarknaden avnya
fortsatt arbetslöshet detyder högarbetslöshet. Alla påprognoser en

åren.närmaste

medför arbetslöshetsersättningen får alltdramatiska utvecklingenDen att en
fler människors försörjning. Försäkringensbetydelse för alltstörre

300.000inkomsten förersättningsregler påverkar inte endast över
200.000 iersättningen för människorarbetslösa reglerar dessutomutan

arbetsmarknadsutbildning, arbetslivsutveckling och ungdomspraktik.bl. a.
Arbetslöshetsförsäkringen inkomsterna för fler människorpå så änsättstyr

enskilt avtalsområde arbetsmarknadenvad gör.något

arbetslöshetsförsäkringenhittillsvarande har arbetslösa medDen gett en
14.600omkring skydd vidinkomst till kr i månaden gottettupp

90% förlorad arbetsinkomst.arbetslöshet ersättaattgenom av
försäkringenFörsäkringens inkomsttak dvs. den maximala inkomst som

90%kompensation under förmedför emellertid långtersätter storaen
arbetslösa.grupper av

inte harTill ungefär femtedel de arbetslösa någondetta kommer att aven
från arbetslöshetsförsäkringen eller från detersättning sigalls, vare

kontanta arbetsmarknadsstödet KAS.-

5 1993 ersättningsnivånRiksdagen beslutade i april från den juli sänkaatt
80%, minskaförsäkringen till införa fem karensdagar och deni att

innebära arbetslösamaximala dagpenningen. Detta kommer mångaatt att
socialbidrag.ersättning under förkommer få ellernäraatt normernaen

försämrad ersättning för alla arbetslösa.Sammantaget innebär besluten en
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dessainte till lösafram bidrarförslag Gerhard Larsson läggerDet att
regeringen,samtidigttidspressUtredaren har arbetet underproblem. som

förändratkompletteringspropositionen, arbetets gångi undersenastnu
gjortsamtidigt detför utredningsarbetet harförutsättningarna. Formerna

förslag. Ettutredarensomöjligt normalt analysera och värderapå sättatt ett
fickslutsammanträdetförst viduttryck för detta sakkunnigaär att som

förslagöverblick utredarens i sin helhet.över

föreslår heltsärskilt anmärkningsvärt då utredarenDetta är nyttett
centralaförsäkringssystem vid arbetslöshet dessutom bygger på attsom

försäkringen förs till arbetsmarknadensjparter.delar överav

förinte ligga till grunduppfattning utredarens förslag kanVår är att en
följandearbetslöshetsförsäkringen. invändningar gällerreformering Våraav

huvudpunkter:

omläggningförslag genomgripandeUtredarens avom en
principerarbetslöshetsförsäkringen bygger antaganden ochpå

Särskiltoprövade både i Sverige och internationellt.ärsom
tänktade tekniska och legala förutsättningarna för denoklara är

förslagtilläggsförsäkringen. förvånande sådantDet är att ett
analysfram arbetsrättsligläggs närmareutan aven

konsekvenserna.

Även föreslagnadet överblicka hur denär svårt attom
detförsäkringsmodellen i praktiken kommer fungera äratt

skydd vidsannolikt den kommer medföra försämratatt ettatt
ochersättningsnivåerarbetslöshet. Såväl avgifter som

kraftigt samtidigtersättningsperioder kommer varieraatt som
grundförsäkringen.omfattasenbart kommerstor attgrupp aven

ifrån ersättning vid arbetslöshetFler kommer utestängasatt
fårstrid med utredningens direktiv. andelen arbetslösaAtt som

ersättning minskar följd dels förslag detutredarens närär en av
ersättningför kvalificera sig för tillgäller reglerna rättenatt

bl.a. skärps det k arbetsvillkoret, dels attgenoms
300försäkringen förkortas från normaltersättningsperioderna i

200 ersättningsperiodertill dagar samtidigt antaletdagar som
begränsas.

förändringarna iDe föreslagna regelsystemet kommer
15%sannolikt de harutestänga änsammantagna att sommer av
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regelsystem. Behovenersättning enligt dagenstillrätt av
socialbidrag kommer öka.att

Övergångsproblemen fleraofullständigt behandlade. Påär
tillhänvisas framåt till fortsatt utredningsarbete och depunkter
självaRisken uppenbarförsäkringsgivarna. är attnya

medför försämrat skydd för de arbetslösa ochomläggningen ett
från arbetsmarknaden. Detmånga arbetslösa slås ärutatt

forcera genomförandet heltorimligt och orealistiskt ettatt av
1994.2 majförsäkringssystem till dennytt

avvisar förslag redovisar vi vårt alternativ tillSamtidigt vi utredarenssom
vidare ochreformerad arbetslöshetsförsäkring. Förslaget bygger på taren

arbetslöshetsförsäkring. grundaspositiva delarna dagens Detillvara de av
följande huvudprinciper:på

Arbetslöshetsförsäkringen del arbetsmarknadspolitiken.är en av
organisatoriskt finansiellt behandlasFörsäkringen ska både och

fristående från socialförsäkringssystemet.

omställningsförsäkringArbetslöshetsförsäkringen skaär somen
grundas inkomstbortfallsprincipen. Försäkringen ska, liksompå

försäkring, i lag.dagens regleradvara

KAS integrerasDagens arbetslöshetsförsäkring och i ett
sammanhållet inkomstrelaterat försäkringssystem. Inkomsttaket
i försäkringen tillhöjs så det knyter andraatt an
inkomstrelaterade Samtidigt höjs också grundbeloppetsystem.

KAS-nivå.försäkringen dagensi över

Grundbeloppet i försäkringen utgå till alla arbetslösaska som
kvaliñkationsvillkoren. Den inkomstrelateradeuppfyller

ersättningen utgår till alla därutöver erläggersom
medlemsavgifter till a-kassa.en

kvaliñkationskrav och ersättningsperioder bildarNuvarande
försäkringen.utgångspunkt också för den reformerade Andelen

möjligheterarbetslösa får ersättning vidgas ökadegenomsom
iuppfylla kvalifikationsvillkoren deltagandeatt genom

arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
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administrationenförfåra-kassornanuvarande ansvaretDe av
förKassornaförsäkringen.reformeradeden svarar

grundbeloppet.erhållerenbartför deadministration också som

arbetsgivar- ochfinansierasArbetslöshetsförsäkringen genom
tillförsindividavgiftermedlemsavgifter ensom

delardeFinansieringen renodlasarbetsmarknadsfond. attgenom
arbetsmarknads-f.n. belastararbetsmarknadspolitiken somav

statsbudgeten.finansieras överfonden

förriksdag måste det ansvaretochRegering ytterstata
ocharbetslöshetsförsäkringenbådefinansieringen av

grundarbetslöshetMed dagensarbetsmarknadspolitiken. som
innebari praktikenskapas attförsäkringssystemskulle ett som

sysselsättning.fullmåletöverger omman

arbetslöshetsförsäkringreformeradförutgångspunkterVåra en

utbildningarbete,hand ska erhållai förstaarbetslösaArbetslinjen dvs. att-
svenskahuvudprincip i denåtgärdaktiv äreller enannan -

erhålla kontantarbetslösadärefter skaarbetsmarknadspolitiken. Först
ersättning.

arbetslöshetsersättning innebäranpassadvälinkomsttrygghetDen som en
medverkarochrörlighetsamtidigt arbetstagarnasstimulerarochunderlättar

omvandlingarbetsmarknaden. Ennäringslivet ochomvandlingentill somav
samhället.välfärd för helatillväxt ochbidrar till ökad

aktivdelgrundläggandesåledesArbetslöshetsförsäkringen är enaven
underlättaromställningsförsäkringarbetsmarknadspolitik; somen

fårinte, ocharbeta. Den ärmänniskors motiv föroch ökararbetsbyten att
viss lägstamedborgareför allasocialbidragssysteminte attett engevara,

organisatoriskt ochbådeArbetslöshetsförsäkringen skagrundtrygghet.
socialförsäkringssystmet.frånfriståendebehandlasfinansiellt

Inkomstbortfallsprincipen

arbetslöshetinkomstbortfall underarbetslöshetsförsäkring ersätterEn som
ökatillarbetsmarknadspolitikaktivmedbidrar tillsammans atten

tillväxt.produktion ochsysselsättning,därigenom till ökadarbetsviljan och
arbetslöshetsförsäkringenframtidavikt dendärför störstaDet är attav

princip.dennabygger på
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Låga ersättningsnivåer i arbetslöshetsförsäkringen motiveras ibland med att
detta skulle motivationenöka hos den arbetslöse arbete. Svenskatt ta ett
arbetsmarknadspolitik har hittills denbyggt på tanken positivamotsatta att
åtgärder utbildning och yrkesrådgivning effektivare förär medelt.ex.som

bryta arbetslösheten.att

tillFram de åren har Sverige haft för västvärlden unikt högsenaste en
sysselsättning. Samtidigt har arbetslöshetsersättningen legat på jämförten,
med omvärlden, hög kompensationsnivå. De låga ersättningsnivåerna i
länder exempelvis Frankrike, Storbritannien eller Italien har inte visatsom
sig ha någon positiv effekt för minska arbetslösheten.att

En sammanhållen försäkring

Vårt alternativ till reformerad arbetslöshetsförsäkring bygger på denatten
nuvarande försäkringen och KAS integreras i sammanhålletett
inkomstrelaterat försäkringssystem. En sådan sammanhållen försäkring
kommer alltså omfatta både dem idag täcksatt som av
arbetslöshetsförsäkringen och de har till KAS.rättsom

Försäkringen ska, liksom dagens försäkring, reglerad i lag.vara
Ersättningen ska ligga på sådan nivå kompletterande ersättningaratten
normalt inte behövs. Samtidigt får den lagreglerade försäkringen inte
begränsa friaden förhandlingsrätten.

Ett grundbelopp i försäkringen ska arbetslösa uppfyllergarantera som
kvalifikationsvillkoren i försäkringen viss lägsta ersättning.en
Grundbeloppet för heltidsarbetande ska ligga KAS nivå frånöver denen
1 juli 4 350på kronor/månad för deltidsarbetslösa reduceras beloppet i
relation till arbetstiden.

Försäkringen ska över detta grundbelopp bygga på inkomstrelateraden
ersättning. Grundbeloppet och den inkomstrelaterade försäkringen ska
tillsammans kompensation för inkomstbortfall på nuvarande nivå.ge
Inkomsttaket i försäkringen höjasmåste dagens nivåöver så det knyteratt

till andra inkomstrelaterade dvs. 7,5 basbelopp.system,an

Kvalifikationsvillkoren

Hur del de arbetslösa får ersättning inom försäkringenstor berorav som
på hur villkoren för försäkringen formuleras. Det således försäkringensär
arbetsvillkor och Övriga kvalifikationskrav i praktiken bestämmer hursom
många arbetslösa försäkringen kommer till.stödattsom ge
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arbetslösa,till allastödgenerelltuppfattasfår inteFörsäkringen ettsom
reformeradtillförslagI vårtarbetsmarknaden.tillanknytning enoavsett

KAS krav påarbetslöshetsförsäkring ochi dagensliksomförsäkring ställs
fallIarbetevillighet annatförvärvsarbete,tidigare ett nyttatt ta m.m.

"medborgarlön".socialpolitiskformtillutvecklasförsäkringenskulle aven

vissÄven åtgärdarbetsmarknadspolitiskideltagandestudier eller enav
kvalificerafallvissa kunnaiarbetslösheten skaförelängdomfattning och

jämförtersättning börfårarbetslösaAndelenersättning.tillarbetslösa som
uppfyllamöjligheterökadevidgasregler attmed dagens genom

arbetsmarknadspolitiskaideltagandekvalifikationsvillkoren genom
åtgärder.

Administrationen

denadministrationen ävenförböra-kassornanuvarandeDe ansvaret avges
pådärigenom,arbetslösa kanblirförsäkringen. Dereformerade som

naturligaredan hara-kassorsig till devändasätt mannu,somsamma
behandlingindividuelldärigenomarbetslöse fårmed. Denkontakter aven

för dennesgällerförhållandeniinsatta devälmänniskor är somsom
med desamarbeteikassornaSamtidigt kanarbetsmarknad.speciella

människorstöd försocialviktigtfungeraorganisationernafackliga ettsom
situationer.i kritiska

denorganisationernafackligaoch dea-kassornamellanSamarbetet ger
Genomarbetslivet.tillanknytningframåtsyftandenaturlig ocharbetslöse en

olikainomarbetsmarknadenkunskaperorganisationernasfackligade om
arbetsplatser kanenskildaochområden om

möjlighetervarsel fackethotandeinformationsnabb att agerat.ex. geom
Uppsökandearbetslöshet.alternativ till öppenförhandlatidigt och om

fackligadeoftaskötsför arbetslösaträffpunkterellerverksamhet av
jobb,ledigaexempelvisfå rådarbetslösaDär kanorganisationerna. om

ansökningar.ochmed blanketterhjälputbildningar samt

arbetslöshetsförsäkringenerfarenhetlånga-kassorna harnuvarandeDe av
skulle byggasadministrationförloradvilken skulle gå upp.en nyom

deocheffektiviseratssuccessivthari kassornaVerksamheten
dokumenteradeKassornasbegränsas.kostnaderna har kunnatadministrativa

administrationbilligkostnadseffektivitet för1987:56 borgarSOU aven
ombesörjaocksåbörarbetslöshetsförsäkring. Kassornaframtidaen

grundbeloppet.erhållerenbartför demadministrationen som
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Finansieringen

försäkringensförutomArbetslöshetsförsäkringens kostnader bestäms av
framtidstorlek. Bedömningar denutformning främst arbetslöshetens omav

finansiering därmedunderlag för beslut kommerarbetslösheten som om
politikens för sysselsättning ochindirekt ekonomiska måläven att ange en

i framtiden.arbetslöshet

invecklat ochProduktionen i modernt industrisamhälle är ettett
inom sektorsammanflätat många verksamheter. Verksamhetennät en avav

tjänsteproduktionen sektorer och ingenoch beroende alla andraärvaru- av
verksamhet den andra i betydelse.står över

effektivitetSpecialiseringen skapar hög också sårbarhet och kravmenen
fortgående strukturomvandling.på Det baraär en gemensamen

ekonomisk näringspolitik arbetsmarknadspolitikövergripande politik, oh
denna omvandling. arbetslöshetkan underlätta Kampen ärmot ettsom

samhällsansvar där regering och riksdag har huvudansvaret förgemensamt
sysselsättnings- och arbetsmarknadspolitiken.

Arbetslöshetsförsäkringen bör därför hittills finansieras arbetsgivar-som av
tilloch medlemsavgifter vilka förs arbetsmarknadsfond. Fonden bören

samtidigt renodlas så den endast omfattar arbetslöshetsförsäkringen,att
utbildningsbidragen tillbl.a. de deltar i arbetsmarknadsutbildningen,som

arbetsmarknadsfonden.ur

De nuvarande höga arbetslöshetstalen kan inte ligga till förgrund en
finansieringlångsiktig arbetsmarknadsfonden. En hög arbetslöshet visarav

fundamentala brister i ekonominspå och arbetsmarknadens fungera.sätt att
försäkringssystemMed dagens arbetslöshet kostnadsgrund skulle ettsom

skapas, i praktiken innebär fullmålenövergerattsom man om
sysselsättning.

Vi aldrig frånhända sig förstatsmakten kanatt ansvaretmenar
arbetslöshetens situationkostnader. I med hög arbetslöshetextremtenen

riksdagmåste regering och det för finansieringen bådeta yttersta ansvaret
arbetslöshetsförsäkringen arbetsmarknadspolitiken.ochav

Utredningens förslagarbete och

Utredningen har tidspress samtidigtarbetat under stark som
förutsättningarna för arbetet förändrats utredningensunder gång.
Utredningsarbetet påverkades krisuppgörelsen mellan regeringen ochav
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regeringens1992. Därefter komhöstensocialdemokraterna
tilltilläggsdirektiv1993, regeringensjanuaribudgetproposition i

regeringensiförslagenjanuari/februarimånadsskiftetutredningen i samt
april.kompletteringsproposition i

detgjortinteutredningens arbeteförformernaTill detta kommer att
Ettförslag.utredarensoch värderanormalt analyseramöjligt på sättettatt

arbetslöshetsförsäkringtillprincipskissförstautredarensexempel är att ny
utredningen.ibehandladesinnan förslagetbörjanoffentliggjordes i marsav

vidförsti utredningensakkunnigauttryck för detta ärEtt attannat som
förslagutredarensöverblickfick översammanträdesistautredningens en

i helhet.

genomgripandeföreslårutredarenanmärkningsvärt dåsärskiltDetta är en
ochantagandenpåbyggerarbetslöshetsförsäkringenomläggning somav

västeuropeiskai andrai Sverige ochoprövade bådeprinciper ärsom
punktercentralapåofullständigt det svårtoch ärländer. Förslaget är att

fungera.praktiken kommeriregelsystemettänktaöverblicka hur det att
tillförutsättningarnalegalatekniska ochdesärskiltgällerDet

tilläggsförsäkringen.

dentillallvarliga med hänsyndestooklarheterDessa är att nyamer
1994. detta2 Att påmajkraft från denträda i redanföreslåsförsäkringen

framstårförsäkringssystemgenomförandet heltforcerasätt nyttett somav
förtillräckligabordedessa skälorealistiskt. Redanoacceptabelt och vara

beslutgrunden förligga tillförslag inte kanutredarenskonstatera omattatt
arbetslöshetsförsäkring.en ny

förslag.utredarensvi kritikföljande utvecklar vårI det av

oförutsägbar försäkringkrångligEn och

värderingargrundläggandei kapitletframhåller attUtredaren om
lättde försäkradeutformad på så enkeltförsäkringen sättska attettvara

hon kanskydd han ellerfungerar vilketförstå hur den ochkunnaska
till detta.i stark kontrastfram stårförslag utredaren läggerpåräkna. De

fö: denkrånglig ochframgår nedan,medför istället,Förslaget ensom
försäkring.oförutsägbarenskilde

omfattarprincipigrundförsäkringförslag bygger påUtredarens somen
tilläggsförsäkring.frivilligarbetsmarknaden ochalla på en

inkonstergälleri deli sin del uppdelasTillåggsförsäkringen kan en som
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brytpunktentill den k för den statliga inkomstskatten och delupp s en som
gäller till inkomsttaket för den allmänna sjukförsäkringen.upp

Alla inkomsttagare får lagstadgad rättighet tecknaatten en
tilläggsförsäkring. Denna för den enskilde innebärrätt för berörda
arbetsgivare skyldighet bidra med lika andelatt storen en av
tilläggsförsäkringen den enskilde själv betalar. Utredarenssom
huvudalternativ dockär det ska träffas kollektivavtalatt om
tilläggsförsäkringen. Individens till individuellarätt överenskommelser om
tilläggsförsäkringen gäller därför i de fall kollektivavtal om
tilläggsförsäkringen inte träffas. Om det träffas kollektivavtal om
tilläggsförsäkringen har individen enligt utredarens förslag rätt avståatt
från omfattas detta.av av

I de tänkta kollektivavtalen tilläggsförsäkringen tillåts både lägreom
ersättningsnivåer och andra ersättningsperioder vad följer denän som av
lagreglerade tilläggsförsäkringen. Samtidigt införs i praktiken formen av
avtalsförbud kollektivavtal högre ersättningsnivåer 80%änmot som ger av
tidigare inkomst. Förslaget innebär i denna del omotiverad ochen
oacceptabel inskränkning den fria förhandlingsrätten. formDen enda av
kollektivavtalsreglering blir tillåten sådana innebär försämradeärsom som
villkor jämfört med lagen.

Grundförsäkringen föreslås finansieras arbetsgivaravgifter och förgenom
alla inkomsttagare obligatoriska inidividavgifter. Tilläggsförsäkringen
finansieras frivilliga individavgifter och arbetsgivaravgifter vidsamtgenom

viss nivå på arbetslösheten bidrag från grundförsäkringen.en genom

Oavsett tillläggsförsäkringen tecknas individuellt ellerom genom
kollektivavtal medför förslagetså kostnaderna olikamellan delaratt av
arbetsmarknaden kommer variera kraftigt. Arbetsgivare och arbetstagareatt
inom områdena med relativt hög arbetslöshet kommer betalasett atten

högre avgifteravsevärt andra. Genom inteän bara avgifter ocksåatt utan
förmåner och ersättningsperioder sannolikt kommer variera kraftigtatt
motverkas rörligheten arbetsmarknaden.på

Av utredarens förslag det dock mycketär svårt huratt grepp om
finansieringen i praktiken kommer På avgörande punkter hänvisasatt ut.se
dels till statlig myndighet med vidsträckta befogenheter dels tillen ny
beslut olika försäkringsgivare. Med hänsyn tillav
arbetslöshetsförsäkringens betydelse för enskilda individer, förstora
arbetsgivarna föroch samhället i sin helhet dennaär osäkerhet kring
finansiering mycket otillfredsställande.
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förutsättningarlegalaochtekniskaOklara

påalla löntagarepraktiskt ettfrånförslagi sitt tagetutgårUtredaren att
ochtilläggsförsäkringenden tänktaomfattaskommersätteller attannat av

kollektivavtal. Dettaviatecknaskommerhuvudsakidenna attatt
ochönskarbådeavtalsområdenolikainomdockförutsätter parternaatt

nuvarandearbetsgivarnastillMed hänsynavtal.sådanasluta synförmår att
motståndarbetsmarknaden och motlösningar påkollektivaförpå utrymme

skulleSAF-förbundenochSAFsärskilt inomkollektivavtalrikstäckande
kommerDärtillosäker. attkomplicerad ochbliavtalsådanatillkomsten av
ochavtalsområdenhundra ettattfinns mångaarbetsmarknadenpådet

täcksautomatisktinteindividerochföretagantalbetydande av
kollektivavtal.

förförsäkringsskyddetföruppenbarrisken ärbedömning attärVår att
Det ärgrundförsäkringen.tillreduceraarbetsmarknadenpåstora grupper

därsituationerifall kommakanenskilde i mångadenlättockså attatt se
därellertilläggsförsäkringenifrånavståtryckföreller hon utsättshan att

behovmedförnivåsådanpåhamnartilläggsförsäkringen avsomen
arbetslöshet.vidsocialbidragkompletterande

förföreslårutredarenkonstruktionarbetsrättsligaDen som
förutsägbarasaknarochoprövadhelttidigaretilläggsförsäkringen är

utredarensavspeglarenskilde. Förslagetför dentillkonsekvenser men
ochuppbyggnadkollektivavtalenserfarenheterochkunskaperbristande av

andraochkollektivavtalmellangäller rågångendeträttsverkan bl.a. när
avtal.former av

närmareframläggsförslagsådant utanförvånandeDet år ettatt en
densärskiltgällerDetkonsekvenserna.analysarbetsråttslig av
siganmälaför arbetstagare36i § rättgjorts att"innovation" enomsom

kollektivavtalsreglering.enur

administrationsmodellsvåröverblickbaraochtillkrångladeDen som
försäkringsmodellen.föreslagnadenkonsekvensföreslårutredaren är aven

föreslagnaför denrollernadubbladetill peka påhärVi begränsar attoss
roll inomcentralförslagetenligtfårA-myndighetenA-myndigheten. en
reglering,gällervadroll ökararbetslöshetsförsäkringen statensattgenom

dubbelrollmyndighetenSamtidigt fårkontroll.ochtillsyn somen
Denövriga kassor.kontrollantochkassorfår tvåhuvudman avsomnya
medkonkurrerakassortvåsåledesskallmyndighetenstatliga egnagenom

övrigaiinsynoch hartillsynsamtidigt den utövarövriga kassor som
verksamhet.kassors
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gäller byggadetockså problemen näruppskattarUtredaren att upp en
underlagdetSom framgårtilläggsförsäkringen.administration för somav

frivilligförsäkringsbolag måsteolikafråntill utredningeninkommit en
riskspridningtillräckligfåanslutning förbetydandeförsäkring ha att enen

problemenberoendebl.a.riskgrupper. Dettaolikabranscher ochöver av
relativtsig hadvs. denegativa urvalet, settmed de k att enansersoms

Vidare måsteförsäkring.tecknafrånarbetslöshet avstårliten risk för att en
fondering. Dessabetydandetilläggsförsäkringen byggasinom upp en

till deöverlåtsutredaren dedock inteanalyseras närmareproblem utanav
till A-arbetsmarknadensoch tillförsäkringsgivarnaframtida parter samt

myndigheten.

direktivutredningensfrån ersättning i strid medFler utestängs

allaprincip omfattargmndförsäkringen iföreslagnadenförhållandeDet att
erhållakommeralla arbetslösamedför intearbetsmarknadenpå attatt
förslagutredarenseffektenkommervid arbetslöshet. Tvärtomersättning av

stridiersättning minskar. Detta ärerhållerandelen arbetslösabli att som
denbrist meddet framhållsutredningens direktiv därmed att storen

saknarde arbetslösaandelförsäkringen sånuvarande är ettstoratt aven
arbetslöshet.skydd vidtillfredsställande

följdofrånkomligminskarfår ersättning ärarbetslösaAtt andelen ensom
tillhuvudorsakerfram. finns tvåDetförslag utredaren läggerde somav

uppfyllerinteersättning. Dels deinte erhåller någonde arbetslösa attatt
till ersättning, delssig förkvalificeraställs för rättende villkor attsom upp

utredarenområden föreslårdessautförsäkrade. På bådade bliratt
regler.försämringar nuvarandeav

få tillarbetsvillkoren förförsta rättföreslår för detUtredaren attatt
6 500arbetslösa ha arbetatskall deEnligt förslagetersättning skärps.

12 månader föreramtid på8 månader inomunder minsttimmar en
8 kommermånaderframför allt kraven påarbetslösheten. Det är attsom

ersättningsberättigade.antaletbegränsa

påutredningsarbetet ställa de kravivi tidigt skedeTrots attettatt
effekterna skärptaför belysafram underlagskulleutredaren attta av

faktiskaförsök bedöma deinte gjortarbetsvillkor har utredaren några att
hanstill utredaren hävdarminst med hänsynIntekonsekvenserna. attatt
dettatill ersättningarbetslösa får ärtill fler rättförslag leder att

gjortsBeräkningaranmärkningsvärt.synnerligen avsom
förändradepå detsamorganisation pekarArbetslöshetskassornas att

tillidag har rättarbetsvillkoret kommer utestänga storaatt grupper som
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densäsonganställda inomochfrämst deltidsarbetandeersättning. Det gäller
kvinnor.förvaltning, äroch offentligprivata tjänstesektorn merpartenvarav

nuvarandehuri övrigt gjort någon analyshar inte hellerUtredaren av
dettaredovisning fördelar och brister. Trotsfungerar ochregelsystem av

andraradarbetsvillkoret ocksåi förslaghar utredarens utöver en
justeringar fårdetaljregler i försäkringen fått innehåll. Dessanytt samma

fårblir färre arbetslösaeffekter föreslagna arbetsvillkoret, detdet somsom
ersättning.

försäkringenersättningsperioderna iutredarendet andra förslårFör att
antalet300 200 samtidigtfrån dagar till dagarförkortas normalt som
förslagkopplat till utredarensersättningsperioder begränsas. Det ärsenare

utredarensarbetsvillkor. Vi stöderinföra och särskiltallmänt ettatt ettom
arbetsmarknadspolitiskaindividen tillinföra förförslag rättatt enom

motiv6 inte dettaefter månaders arbetslöshet äråtgärder ettattmen anser
finnsinte heller detförkorta ersättningsperioderna. Viför attatt anser

bygger förslaget påarbetsvillkor. Bl.a.motiv för införa tvåatt typer enav
åtgärder.arbetsmarknadspolitiskauppdelning olika formergodtycklig av av

ocksåolika regeländringarnakonsekvenserna deVi vill det gällernär av
igjorts Ingvar Liljeroos,hänvisa till analysnärmare expertaven som

Samorganisation.ordförande i Arbetslöshetskassornasutredningen och
effekterna utredarens förslag ärbedömning deHans är att sammantagna av

enligt regelsystem15% har till ersättning dagensdeän rättatt mer av som
till ersättning.från möjligheternakommer utestängasatt

gällerområde föreslår dock utredaren regler. DetPå generösareett
erhållaanhöriga till företagaremöjligheterna för företagare och att

nuvarandearbetslöshetsersättning. Vi i likhet med utredaren attanser
i arbetslivetpraxis inte avspeglar förhållandenregelsystem och moderna

utredarensfinns regelsystemet. Vi delaroch det behov överatt att seav
från gällerprincipiella egenföretagarna, till skillnad vadpå att somsyn
lika villkor.idag, ska bidra till finansieringen försäkringen påav

i princip ska haVi arbetslös företagaredelar också utredarens attsyn en
samtidigttill ersättning arbetslös anställd. Vi ärrättsamma som en

syftet gäller bl.a. uppdragstagaretveksamma till uppnås detnär somom
förslagföretagare. utredarensutredaren jämställer med Konsekvenserna av

tilli från möjligheternakan bli uppdragstagare praktiken helt utestängsatt
ersättning.
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arbetsmarknadspolitiken äventyrasArbetslinjen i

andrain allaträderrättighet närarbetslöshetvid ärKontantstödet somen
aktivaandrautbildning ellertill arbete,arbetslösemöjligheter för den

riskerarutförsäkringsreglerförslag skärptaUtredarensåtgärder prövats. om
reellaintearbetsmarknadenfrånutslagningleda till ökadatt om

snabbtbryta densamhälletför individen ochförutsättningar skapas att
allvarligtsärskiltlångtidsarbetslösheten. Detta äroch förödandeväxande

arbetsrättskommitténnyligen avlämnatsförslagtill demed hänsyn avsom
anställningskyddslagen.förändringar iom

arbetslinjen iförslag stärkerhanshävdarUtredaren att
bl.a.förslag lämnasarbetsmarknadspolitiken. De attomsom

för arbetslösa ärhandlingsplanerskallarbetsförmedlingen upprätta
försäkringsmodellförslaget tillberoendeemellertid inte utannyav

AMV.prioriteringar inomochfrämst medsammanhänger resurser
försäkring, meduppsplittradtillutredarens förslagSamtidigt innebär en

arbetslöshetsförsäkringensförsäkringsgivare,konkurrerandeinbördes att
försvåras. Frågorarbetsmarknadspolitiken kommermedsamspel att som

konkurrerandeför olikaförutsättningarnauppkommer är t.ex.
arbetsmarknadspolitikenmedverka tillförsäkringsgivare attatt genom

skallersättningsnivåervilkaarbetslösheten ochförebygga och bryta som
åtgärderarbetsmarknadspolitiskai olikadeltagandegälla vid om

olika utformning.tilläggsförsäkringarna får

nuvarande underskottFinansieringen av

finansiering detenligt sina tilläggsdirektiv föreslåUtredaren ska aven
självSom utredarenunderskottet i arbetsmarknadsfonden.beräknade

huroberoendefinansieringen underskottdettaframhåller måste avsesav
meningenligtdärför vårFinansieringen måsteuppkommit.underskottet ses

och kanbudgetunderskottettotalaproblematiken kring detdelensom av
inte från detta.lösas separat

med hänsynbedömas bådelägger fram måste såledesförslagDet utredaren
förutsättningarna infördet påverkarsamhällsekonomin i och hurtill stort

viavvisar utredarensbakgrundenavtalsrörelser. Mot denkommande
del.förslag också i denna

Övergångsproblemen behandladeofullständigt

skulleövergångsproblembehandling deochUtredarens analys somav
knapphändig. Medmycketgenomförande förslagetvid äruppkomma ett av
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föreslår, delsutredarenförändringargenomgripandetilldels dehänsyn som
19942 maj ärfrån dengenomfört redanbliförslaget föreslåstill att

isärskiltbetydelse. Dettaavgörandeövergångsreglernaemellertid av
medföri sigomläggningenRisken finnsarbetsmarknadsläge.nuvarande att

frånutslagningvid arbetslöshet ochskyddförsämratett en
arbetsmarknaden.

000600 människor kommerpekar påkanDe göras attnuprognoser som
vidarbteslöshetsförsäkringssystemetnuvarandeberoende detatt avvara

omläggningberättigade krav på1993/94. harårsskiftet Dessa aven
gäller främstarbetslösa. Detinte deförsäkringen går äröverut som nu

iförsäkringen träderarbetslösa denför de närmöjligheterna är nyasom
blirdetilläggsförsäkringen ochomfattas den tänktakraft att somav

idockhänvisasuppbyggnadsperioden. flera punkterPåarbetslösa under
utredningsarbetefortsattdels tillÖvergångsbestämmelserförslaget ettom

försäkringsgivama.kommandetill deoch dels

1994början4,5 imiljoner inkomsttagareförslag innebärUtredarens att av
ska sketilläggsförsäkringar. Dettatill fråganställningska ta om

avtalslösningar kan kommainom för deindividuellt eller attsomramen
aktualiseras.

försäkringsadnrinistration byggastill delar heltSamtidigt ska storaen ny
auktoriseramyndighet inrättas skaBl.a. ska somen nyupp.

besluttilläggsförsäkringen ochförsäkringsgivare för både grund- och om
myndigheten utarbetaVidare skatill tilläggsförsäkringen.bidrag i

olikaförsäkringen. Detillämpningsföreskrifter för den nya
premiernastillför sig ställningförsäkringsgivarna måste och tavar en

utifrån utformningenfondbildningar bl.a.storlek och behoven avav
bl.a. belystskollektivavtal. problem kan uppkomma hareventuella De som

utredningen haft kontakt med.försäkringsbolagdeav som

omfattande förberedelser.krävauppenbart allt detta kommerDet är attatt
itidigast fattasarbetslöshetsförsäkring kanriksdagsbeslutEtt en nyom

återståendemånader för lösa allanovember. Efter detta återstår några att
nuvarande harsamtidigt med de a-kassornafrågor. Detta skall ske att

frånberättigade kravarbetsbelastningen någonsin och medhögsta
korrektochtillsynsmyndigheter snabbmedlemmar och om en

framstår detOavsett utredarens förslag i övrigthandläggning. påsynen
från denorealistiskt genomföra försäkringsmodelldärför helt att nyensom

1994.2 maj
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bedömningSammanfattande

allmäninnebärförslaghanshävdar steg motUtredaren ettatt en
förslaget,innebärinte Tvärtomarbetslöshetsförsäkring. Detta är sant.

allmänfrånbortsituation,med dagensjämfört snarast ett steg en
arbetslöshet påvidekonomiska skyddetdetRedan idag byggerförsäkring.

KAS ochi formgrundskyddobligatorisktkombination ett enavaven
förKännetecknandearbetslöshetsförsäkring.inkomstrelateradfrivillig

86%mycket höganslutningen ärförsäkringfrivilliga ärdagens att av
i principersättningsperioderavgifter, förmåner ocharbetskraften och att

lika för alla.är

obligatorisktkombinationförslag bygger påOckså utredarens ettaven
frånTill skillnadförsäkring.inkomstrelateradfrivilliggrundskydd och en

förmåner,avgifter,avsiktendokidaggäller ärvad attsom
olikamellanskall varierai övrigtoch villkorenersättningsperioder

omfattasenbartMånga kommerbranscher/avtalsområden.individer och att
tillidag har rättsamtidigtgrundförsäkringen stora grupper somsomav

Till dettaregelsystemet.skärptadetslåsersättning kommer att ut genom
bit det gällersplittradmycket närinnebärförslagetkommer att en

administrationen.

utredningens arbetebedömning efter genomgångsammanfattandeVår aven
blivandeindividerna,enskildaför dedetförslagoch är att

ochsvagheterföreligger såavtalsslutandeochförsäkringsgivare storaparter
försäkringsmodellen detföreslagnaGerhard Larssonbrister i den attnyaav

därförVi avvisargenomföra förslaget.ansvarsfulltinte framstår attsom
helhet.förslaget i sin

Bergkvist DeurellEvaSärkilt yttrande av

utformning och finans-föreslådirektiv haftsinaUtredaren har enligt att
direkti-iarbetslöshetsförsäkring. Det poängterasiering obligatoriskenav

arbetsmarknadenanknytning tillmycketharatt svagenven personer som
uppgiftvidare haft iharförsäkringen. Utredarenundantagna frånbör vara

frivilligtkompletteras medgrundskydd börallmänt ettpröva ettatt om
påbyggnadssystem,

grundskyddvad allmäntfrån direktivenUtredningsmannens ettavsteg avser
framtidadenantagandenafrivilligt påbyggnadssystem,med ett om

i jämförel-för företagarnaförsämringarnaföreslagnaarbetslöshetsnivån, de
mig bakom.grunder ställanedan angivnajag påkanmed löntagarnase

tvingandearbetsgivare arbetstagareochkollektivavtalsbundnaför ickeEn
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utred-delar inte hellerjag inte ställa mig bakom. Jagtilläggsförsäkring kan
Enligtförsäkringen avsedd.för vilkaningsmannens grundsyn angående är

arbetslöshetsförsäkring avsedd för demuppfattningmin skall somvaraen
enligt minFörsäkringen börarbetslivet och förlorat sitt arbete.varit i upp-

arbets-återinträdande påfattning inte de nytillträdande elleräven avse
via arbets-för âterinträdande börmarknaden. Skydd och stöd och gesny-

och intestatsbudgetenmarknadspolitiska åtgärder och finansieras över
minimerasyftarenbart arbetsgivare och arbetstagare. Förslaget till attav

totalt kosta arbets-kommunernas socialbidragsbudget och kommer att
6% försäkringsmässiga sambandgivarna i arbetsgivaravgift. Förslagetsca

arbetslöshetsförsäkringen riskerarvilket medförocksåär attattsvaga,
"arbetslöshets-arbetslöshetsbidrag finansierat medbetraktas ett ensom

skatt", inte något försäkringssystem.

inte börförslag brister detJag utredningsmannens har sådana attattmenar
författnings-till grund för lagstiftning. gäller inte minst de valdaläggas Det

mässiga lösningarna.

Grundbelopp lika för allaärsom

likaförslag "flat rate"Utredningsmannens med grundbelopp, ärett somen
försäkring. En i reellför alla, har likhet med socialbidrag medstörre än en

för inkomster demening försäkring arbetslöshet ersättningutgörmot som
Försäkringen börarbetslösa haft under den tid de varit i arbete. vara

grundbelopp,aktuarisk, dvs. förmån skall avgift. Ett fastatt motsvara
6.300 fastutredningsmannen föreslår, alltså finansieras medkr, bör ensom

fårinkomst. legitim, eftersom denavgift oberoende Avgiften blir dåav
direkt koppling till förmånens storlek.

inkomstbaseradJag föreslår i stället grundförsäkring rensom en
60-70% finansierasarbetslöshetsförsäkring på tidigare inkomst och somav

arbetsgivare, och med tredjedel vardera.arbetstagare statenav en

Tilläggsforsäkring

Utredaren föreslår i princip obligatorisk tilläggsförsäkring. tvåMer änen
tredjedelar för tilläggsförsäkringen bli obligato-kostnaden kommer attav
riskt finansierad.

föreslagna tilläggsförsäkringens försäkringssamband finans-Den störs av
ieringsformen. föreslagna bidragen från grundförsäkringen försvagarDe

avgiftenkopplingen mellan inbetalning och förmån, vilket leder till att
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legitimintetydlig förmån,skattbetraktasriskerar utanatt ensomsom en
försäkringsavgift.

enskilde harförslag. Den rättutredningsmannensiKollektivavtalen betonas
inkomst den80% tidigarei principtillåggsförsäkring påkrävaatt avav

enskildekollektivavtal. Denbundenarbetsgivare inte är somavsom
däremot finnakollektivavtal måstefinnsarbetsplats där detpåarbetar en

kollektivavtal på70%-ig inkomstkompensation detsig i t genomomex
avtalats.arbetsplatsen så har

enligt förslagetkollektivavtal kommeromfattasintearbetstagareEn avsom
tilläggsförsäkring.inte önskararbetsgivare hanmeddela sinkunna attatt en

tilläggsför-i förföredrar höjd lön ställetförklara hankanArbetstagaren att
tilläggsför-arbetsgivarenhar krävarättsäkring. Arbetstagaren att enav

skall ha hävaarbetstagaren80%. dock oklart hur rättsäkring Detpå är att
tilläggsskydd.frånarbetsgivaren rörande avståendemedöverenskommelse

skallTilläggsförsäkringenföreslagna regleringen.denJag avstyrker vara
tilläggsförsäk-Finansieringeni direktiven.frivillig, förutsattesvilket av

försäkringstagare. Detförsäkringsgivare och ärringen bör bestämmas av
ställning till.för lagstiftareninte frågasåledes att taen

ersättningArbetsvillkor förrättsom

arbetsvillkor,indelas i allmännaarbetsvillkoren skallUtredaren föreslår att
allmännautbildningsvillkor. Detarbetsvillkor och ksärskilda ett s

ersättning under den förstaskall uppfyllt för fåarbetsvillkoret attvara
arbetslöshetsersättning skall denersättningsperioden. Efter perioden av

period han/hon uppfyllerersättning underförsäkrade kunna ettomen ny
respektivei förstagångsvillkorUppdelningensärskilt arbetsvillkor. ett

intedelar dockjag väl Jagfortsättningsvillkor, finner avvägt.vara
utformning.villkorensuppfattning vadutredningsmannens avser

600 timmararbetsvillkor,föreslagna allmännaUtredningsmannens
12 mindreramtid månader, dvs.8 månader påfördelade på minst under en

tillräckliginteenligt min uppfattningheltidsarbete,4 månadersän ger
ersättning vid arbetslöshet börarbetslivet. För få störreanknytning till att

föreslår arbete,arbetslivet ställas. Jag gärnaikrav på attengagemang
ramtid12utförts minst månader underi timmar, skall ha underberäknat en

i månadenminsta antalet arbetade timmar18 kravmånader påpå samt att
8070halvtidsarbete, cirkaminstdetskall ställas så ettmotsvararatt -

timmar i månaden.

507



1993:52SOUyttrandenSärskilda

enligtskallarbetsvillkor,allmäntkvalificerandereguljärt arbete,Som som
särskildaksamtligaJagberedskapsarbete.räknasförslaget att sanser

kvalificeralika ochskall värderasåtgärderarbetsmarknadspolitiska som
någonintearbetsvillkor. Det ärinte allmäntarbetsvillkorsärskilt men som

arbete,och iberedskapsarbeteiarbetsuppgifternaskillnad på annatettett
bered-jämställaFörslagettillfälligberedskapsarbetet är attnatur.avmen

stöd medarbetsmarknadspolitisktarbeten medoch andraskapsarbete
delarJagtill arbetstagarna.felaktiga signalerskullereguljärt arbete ge

åtgärdernaarbetsmarknadspolitiskasärskildauppfattning deutredarens att
period. Dettredjeochvid andratill ersättningkvalificera för rättskall en

ersättningsperioden.för förstakrav dendock hårdarebehövs

god-arbetsvillkoralternativ till allmäntförslag,Utredningsmannens att som
obligatorisktillstyrka. Enjag inteheltidsutbildning kanpå år,känna ett

iaktivadefinansierasdel skallarbetslöshetsförsäkring, till stor avsom
idemomfattaför och endastmening gällaenligt minarbetslivet, skall

Studier skallarbetsvillkor.gällaarbetad tid skallEndastarbetslivet. som
föri ställetgällai fall kunnasåledes inte någotmin uppfattningenligt

i försäkringssystemet.till inträdeför fåarbete rättatt

Utförsäkringsgaranti

ersättning130 dagarsefterden försäkradeföreslårUtredningsmannen att
beredskapsarbete.åtgärder såsomarbetsmarknadspolitiskatillskall ha rätt

fåuppfattning,enligt minriskerar,utförsäkringsgaranti föreslåsDen som
medför allaevig medborgarlönförsäkringen blireffekt ettatt ensom

utför-föreslagnaavstyrker den6.300 i månaden. Jagkronorbelopp på
enligt utredningsmannensEftersom beredskapsarbetesäkringsgarantin.

första-kvalificerandereguljärt arbete ärförslag skall somsomanses som
få denutförsäkringsgarantin kunnai försäkringen, kommergångsvillkor att

effekten.angivnaovan

utförsäkringsgarantinföreslagnaarbetsvillkoren denföreslagnaDe samt
kommu-arbetslivet får och överde i bekostaleda tillkommer taattatt

belastaintekostnaden börsocialbidrag.kostnader för Den senarenernas
leda tillarbetsvillkoren kanföreslagnaarbetslöshetsförsäkring. De atten

höjdafåknytning till arbetsmarknaden kommermed attsvaggrupper
uppfattningCalmforshärvidlagdelar Larsersättningsnivåer. Jag som

1993:16,förslag, SOUekonomikommissionensi 4 tillredovisas bilaga att
tillövergångCalmforsundvikas. Lars poängterarbör ettdetta att en

genomsnittligahöjning deninnebäraobligatorium inte får någon av
ersättningsnivån.
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ersättningfor tillvillkorAllmänna rätt

arbete därtvingasinteenligt förslagetförsäkrade skallDen ettacceptera
arbetsuppgifter, vilkettidigaremedoskäliga jämförtlöneförmånerna är

inkomst70% tidigareunderstigerarbete med lönbeskrivs aven somsom
tidigare inkomstermedArbetslösa7,5 basbeloppet.till gångerupp

intebehöver således7,5 basbeloppetgångermotsvarande ettacceptera
Utrednings-oskäligt.15.050 i eftersom detkronor lönarbete med anses

enligt min uppfattningarbete,lämpligtdefinition begreppet ärmannens av
främjas. Förslaget kanarbetsmarknaden börRörlighet påför snäv. ge

yrkesförsäkring.försäkringen blirtillinlåsningseffekter leda attsamt en
omställningsförsäkringarbetslöshetsförsäkringen börframtidaDen vara en

arbetslös.ersättning den försäkradeoch då ärge

framtidainkomstgaranti för"70-procentsregeln" uppfattaskan som en
arbete bör enligtförslag påarbetslösa skallarbete. Kraven på att acceptera

arbete.tid individen varithögre längremin uppfattning ställas utan

vissa studerandenersättning skallberättigade till ävenSom arbetslösa och
arbetslivsutveckling skall erhållaiförslaget. Den deltarenligt somvara

medel skall benämnasarbetslöshetsförsäkringen. Dessamedel från
Även heltidsutbildning ochutbildning, vissutbildningsbidrag. annan

ersättning från arbetslöshets-skall kunna bedrivas meddeltidsutbildning
utredningsmannen enligthär viktigt framhållaförsäkringen. Det är attatt
arbetslöshetsförsäkring,förslag till obligatoriskdirektiven skall lämna en

till arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Försäkrings-förslaginte lämna
innehållaenligt mening, dvs. inteminbör, system,ett rentsystemet vara

arbetsmarknadspolitiska viktigt i perspektivetDet särskiltåtgärder. är av
arbetsgi-fmansieringslösning utredningsmannen föreslår, nämligenden som

åtgärder, utbildningsbidragArbetsmarknadspolitiskaoch arbetstagare.vare
statsbudgeten.sin finansierasskall i helhet övermm

avtalsfrihetRegelteknik och

i imöjliga utsträckning skall lag. AttiJag störstaatt gesanser normer
innehåll och definitionerskall fyllas medlagen genomange en ram som

från rättssäkerhetssynpunkt.otillfredsställandemyndighetsföreskrifter är
rimligindividen därmedDefinitioner i till fördel förlag är gessom

Lagstiftaren bör hellermöjlighet på vad gäller. Över-redaatt ta som
till myndig-ekonomiska konsekvenserlämna normgivningsmakt med

fårtilltänkta fmansiärernaföreskriftsgivning. Lagstiftaren och deheternas
skalltill insyn till påverka detdå ingen reell möjlighet eller systematt som

i vilka fall ersättning skalli §4, rörandefinansieras. Jag föreslår detatt
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tydligtdeltidsarbetslösa,§23i rörandestuderande, ochtillkunna merges
vidareföreslårgälla. Jagskallutförligt de attoch somnormeranges

anvisasförslagi enlighet med detdefinieras i lagföretagarebegreppet som
1992/931150.kompletteringspropositioni regeringens

mellanavtalas bortfår intetvingande ochföreslagna lagen ärDen
Jagkollektivavtal.bundnaintearbetsgivare och arbetstagare år avsom

lagstiftningsteknik innebär attoacceptabelt meddet äratt somenanser
syftekollektivavtal ioch attföretag medskiljer mellanlagen utan

förmedförlagstiftningsteknikdiskriminera de En sådannegativt senare.
slutanödsakadesig lagende kännermindre företagende attatt av

till deanpassadeintegångerHängavtal mångamed facket. ärhängavtal
möjligtintedessutomsärskilda förhållanden. Detföretagens är attmindre
hälftenCirkakollektivavtal.i medarbetsplatser landetallatäcka avupp

företag saknariprivat anställdai sektor äranställdaalla som
arbetstagareanställda ochDispositivitet gälla för allakollektivavtal. bör

arbets-påkollektivavtalsslutandetill deoch får inte begränsas parterna
marknaden.

arbetslöshetsförsäkringFöretagarnas

företagare rättnärstående tillföretagare ochförslag medgeUtredarens att
längdKarenstidenstillstyrka.karenstid kan jag inteersättning först eftertill
ingetuppfattningminbevisning. finns enligtDetskall bli beroende av

närståendeoch derasföretagareför på dettahållbart sättattargument ge
särbehandla företagareförUtredarens motivvillkor löntagare.sämre än att

miss-Eventuellakontrollera.företagare svårahan ärär, attattatt anser
inte med karens-hämma konkurrensen,skulle kunnabruk, stoppas ensom

intyglösasskulle föreligga, kan dettamissbruktid. Om risk för genom
heller någotkanverksamhet inte pågår i företaget. Jagvisar att sesom
ersättning. Entillföretagarnasförsämring rättstöd i direktiven för en av

första dagentill ersättning frångällandeföretagare med regler rätthar nu
förkarenstid inte kravföretaget avvecklats, och någon ärefter att

oacceptabelt.vilketmånads karens ärersättning. Utredaren föreslår en

uppfattningtillfälligt" enligt min utmönstras"annat börBegreppet än ur
företaget heltinte avvecklatblivande De företagareden lagen. utansom

fullgöraspecialmotivering, skallvila" i förslagets"låtit företaget sägssom
enligt förslaget lämnaskall60 3 karens. Företagarendagars, dvs. månaders

skallkontrollskälbedrivs i företaget. Avingen verksamhetintyg över att
särskilt intygutfärdakvalificerad revisor skallkunna beslutaa-kassan att en

beskriver i denersättning. Utredarenden sökerbekostnadpå somav
för-vissaföretaget skall kännetecknasallmänna motiveringen att av
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verksamhet bedrivs skallsituation ingenförhållanden näratt ansesen
föreslår tydliga regler i lagen. Enklara ochföreligga. Jag att anges

till ersättning villkor lik-skall påföretagare arbetslös ha rätt ärär somsom
enligt minföreslås gälla för löntagare. Arbetslösheten skallvärdiga de som

kriterier.uppfattning intygas oväldige efter i lagen fastställdakunna mänav
periodKriterierna enligt min uppfattning bestämmas så det underbör att

före-då a-kasseersättning ingen verksamhet förvaltandeutgår, änannan av
tillgångar finansiella intäkter ochfår bedrivas enbarttagets samt att

kostnader får finnas. skall således inte bedrivas underNågon verksamhet
perioden rörelseintäkter.som genererar

3 karenstiden försämrar utrednings-Förutom föreslagna månadersden
företagarnas möjligheter få ersättning med följande inskrän-attmannen

"Normaltkande skrivning: jag vidare ersättningsrätt skall byggaattanser
12 månader".på verksamheten kommer ligga sammanlagt minstatt att nere

Skrivningen motverkar grundsynen företagare skall i principatt ges samma
till trygghet anställda.rätt som

företagare enligtEn kan utredaren själv påverka perioder arbete respek-av
tive arbetslöshet. Anställda närstående skall jämställas med företagare. En

intenärstående, längre kan beredas sysselsättning i företaget, skallsom
enligt förslaget kunna få ersättning efter karenstid skall gällasamma som
för den företagare låter företaget vila. Förslaget innebär dotterattsom en

i företaganställd där hennes farär delägare kommerärett tresom en av
idiskrimineras förhållande till "vanliga" anställda. Hon kommer enligtatt

förslaget 60generellt drabbas ersättningsdagars 3karens, dvs.ett av
månader. Förslaget felsyn.är oacceptabelt och grundat på Dottern iär en
mitt torde inteexempel ha inflytandenågot minsta vis kan påverkapåsom
hennes itrygghet anställningen.

Utredaren har inte definiera begreppet företagare.valt Företagarbeg-att
skall enligt förslaget fortsättningsvis bestämmas i tillämp-ävenreppet

ningen. De situation föreslås därmed inte lösning.närståendes någon Det
minenligt uppfattning beklagligt utredningsmannen inte tagit intryckär att

det förslag lösning företagarbegreppettill anvisas i regeringensav av som
1992/93:150.kompletteringsproposition Regeringen föreslår att som

företagare skall sådan delägare både aktivt deltar i verksamhetenanses som
och har väsentligt inflytande företaget. regering-Jagöverett attsom anser

förslag ändamålsenlig metod för möjliggöra förär närståendeattens en
anställda i företag ersättning vidär kunna arbetslöshet.attsom
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Finansiering

bestridasarbetslöshetsförsäkring börallmänförkostnadenJag att enanser
Denna1/3 vardera.medarbetsgivare, arbetstagaresåväl statenavsomav

16,1993:SOUförslag,ekonomikommissionensiframförs ävenuppfattning
och löntagarnaföretagenlämpligt"varadet kanuttalar staten,attattsom

deltillarbetslöshetvid är ettErsättningvardera".tredjedel storbetalar en
Detstatsbudgeten.finansieras överdärmed ävenoch börsamhällsintresse

arbetskraftsintensivasmå företagen, ärderimligtinteär att som
finansiera deskallföretagen,till de störreunderleverantörer senares

finansierings-föreslagnaarbetskraft. Utredarensbortrationalisering av
mindre,depåkapitalintensiva företagenderiskerarmodell storagynna

bekostnad.arbetsintensivas

6,0% öppenantagandeñnansieringsförslag påsittbaserarUtredaren ett av
mindredet1994-98. Jagfemårsperiodenavseendearbetslöshet varaanser

arbetslösheten,den öppnaantagandenkalkylen pålämpligt baseraatt av
för deersättningförkostnaderföreslås täckaförsäkringen äveneftersom

demföråtgärder,arbetsmarknadspolitiskaideltar texarbetslösa somsom
utbildningsbidrag.erhåller

arbetslöshetendärtill väl låg. Den öppnaarbetslöshetsnivån ärDen antagna
arbetsmark-1994-98. Enligt6% periodenunderöverstigariskerar antagna
föremål för4,8%och7,5% arbetslösa1den öppetnadsstyrelsen marsvar

påarbetslöshettotalinnebäråtgärder, vilketarbetsmarknadspolitiska en
sjunkakunnainte kommernivårisk för dennafinns12,3%. attTyvärr att

vår-arbetsmarknadsstyrelsensEnligtfemårsperiod.nämndaundernämnvärt
16,5%1994.vårenarbetslösa10% öppetkommer att avvaraprognos

arbetsmarknaden.reguljärautanför denståarbetskraften kommer att
väsentligtuppfattning blienligt minsåledesriskerarFinansieringsbehovet

siniförslagutredarensställning tilljagbeaktar dåvilket jagstörre, tar
helhet.

och arbets-arbetsgivaredåoacceptabelfinansieringenförslagna ärDen
arbets-finansiera delarskallutredningsmannenenligt även avtagare

sig beslutasåtgärder skallArbetsmarknadspolitiskamarknadspolitiken. vare
för denstarkttalarDettaarbetsgivare och arbetstagare.finansieraseller av

arbetsgivare,nämligenföreslagit,jagfinansieringslösning attovan
1/3-del vardera.medförsäkringenbestriderocharbetstagare staten

Grundförsäkringentillkrånglat.utomordentligtFinansieringsförslaget är
ochaldrig0,6% lönen,medfinansieras arbetstagarnaskall mer,avcaav

4%-igadrygtarbetsgivaravgift Den4,2% ellerarbetsgivaren med mer.av
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tilläggsförsäkringen.tillbidragfinansieraskall även ettarbetsgivaravgiften
finansierasskalltilläggsförsäkringenobligatoriskapraktikenidenDel av

delentilloch störstaarbetstagarenlite avdvs.sätt, ytterstpå avsamma
bekostasskalltilläggsförsäkringenförkostnadResterandearbetsgivaren.

tilläggsför-delarnamellanFörhållandetavgifter.differentierade avmed
arbetslösheten.nivån påberoendekommersäkringen att avvara

tilläggsförsäkringenFinansiering av

vadöverfinansieras änförslagetenligtkommerGrundförsäkringen att mer
0,6%individavgift påGenomkostnader.desstäckaförbehövs enattsom

4,2%,arbetsgivaravgift påmed200.000 ochkrtill calön enuppav
marginal.medtäckasgrundförsäkringen storförkostnaden attkommer

tilläggsför-förkostnadentäckaföri bidragskallöverskott attDetta ges
tilläggsför-tillgrundförsäkringenfrånbidragetStorleken påsäkringen.

beroendeochtid tillfrånvarieraenligt förslagetskallsäkringen varaannan
döljsbidragskonstruktionenföreslagnadennivå. Genomarbetslöshetensav

Dettilläggsförsäkringen.förkostnadenochfinansieringendelstor avaven
betalastvångsvisthälftenskall tillkostnaden,hälftenkvar, avär avcasom

princip helaipåkostnadarbetsgivarenfårHärigenomarbetsgivaren. en
till-kostnaden för72%86% påoch ängrundförsäkringen, än avmermer , bekosta änsåledesföreslåsArbetsgivarnaläggsförsäkringen. mer

grundför-förbidragmedSystemetförsäkringen.totala76% denav
tilläggsförsäkringen.iförsäkringsmässighetensäkringen stör

tilläggsför-förarbetstagareneftersomspärratdessutomSystemet är
inteOm1,8% lönen.betalar änskall behövaaldrigsäkringen avmer

grundförsäkringenöverfmansieringsmygvägenarbetsgivaren avgenom
inteindividavgift1,8%skulletilläggsförsäkringen såtilllämnade bidrag

Konstruktionen ärtilläggsförsäkringen.för50% premientäckakunna av
otydlig avseendetilläggsförsäkringförpremientydlig vad menavser

tilläggsförsäkringen.förkostnaden

förslagmedenklarevarithadeoacceptabelt. Det ettFörslaget är enom
inkomst80% tidigaretäckerarbetslöshetsförsäkringobligatorisk avcasom

föreslårJagarbetsgivaren.80-90%tillbekostasoch somavsom
påarbetslöshetsförsäkring"ren"inkomstbaseradgrundförsäkring en

arbetsgivare,finansierasochinkomsttidigare60-70% avsomav
vardera.tredjedelmedocharbetstagare staten en

tilläggsför-Finansieringenfrivillig.heltbörTilläggsförsäkringen avvara
Detförsäkringstagare.försäkringsgivare ochbör bestämmassäkringen av

ställning till.lagstiftarenförfrågasåledes inte att taär en
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arbetsmarknadsfondeniFinansiering ackumulerat underskottav

31 decemberskall det ackumulerade underskottet denEnligt förslaget per
arbetsgivaravgift och431993 miljarder kronor täckas tillfälligpå genom en

1997. Fysiska1995, 1996tillfällig egenavgift 1% under ochpå årenen
föreslås erläggamed inkomst tjänst eller näringsverksamhetavpersoner

skall1996 1997. Avgiftenavdragsgill avgift 1994, och1% i icke under
inkomster viss nivå.överbaseras

underskottetförslag till finansiering det uppsamladeUtredningsmannens av
detarbetsmarknadsfonden kan jag inte tillstyrka. Jag äri attanser

sambandför iprincipiellt felaktigt underskottet inom ellertäckaatt ramen
sinunderskott ilikhet stödåtgärder bör dettamed detta I med andrasystem.

egenföretagarnas del, dvs. de företagarestatsbudgeten. Förhelhet tas ur
erläggerenskild firma handelsbolag ochdriver företaget ellersomsom

mitt underegenavgift, förslaget stötande. Egenföretagarna skallär rent en
tidigaretvingas 2% i för täckakraftig lågkonjunktur betala skatt attextra

sida.motprestation frånuppkomna underskott någon helst statensutan som

Särskilt yttrande Sune Erikssonav

socialbidrag vidRegeringens direktiv intrycket beroendetattgav av
försäkringeffektivt obligatoriskarbetslöshet skulle motverkas genom en

arbetsmarknadspolitikens rimliga kravinom skulle tillgodose omsom ram
enligtvid förslagtrygghet för uppehållet arbetslöshet. Utredarens motsvarar

förbättringar imin mening inte denna ambition innebär vissadetäven om
förhållande till nuvarande KAS-regler.

tillviktig fråga hur andel arbetslösa fårEn de rättär stor somav
förslagsersättning. har inte redovisat sittUtredaren någon analys av

utformatskonsekvenser i detta hänseende. Det villkorenär så som
sannnolikt det föreslagna andel deutestänger störreatt systemet en av
arbetslösa från till ersättning gällande regler. Effekten blir dåänrätt attnu

i ökad utsträckning hänvisas till försörjning socialbidrag.arbetslösa genom

till ersättning föreligger ersättningens nivåNär det avgörrätt är omsom
socialbidrag föreslagitsbehov uppkommer. Med den ersättningsnivå somav

6.300 5.300för den obligatoriska försäkringen respektive kronor per
månad, skattepliktigt kommer i utsträckning kompletterandebehovstor av
socialbidrag föreligga. otillfredsställandeDet uppenbartäratt att
kombination frivillig försäkring förmed skall nödvändig att garanteravara
acceptabel ersättningsnivå.
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beröringspunkter medklaraersättningsnivå harbeträffandeProblembilden
gällerVadsocialförsäkringssystem.inomproblemmotsvarande

minpåtagliga. Enligtocksåsambandenpraktiskadesjukförsäkring är
med devarit möjligtvilket intebeaktas,dettaangelägetdetmening är att

obligatoriskutredningenförgälltförutsättningar omsom
arbetslöshetsförsäkring.

obligatoriskadenersättningsnivå iblir till följd lågförsäkringFrivillig av
Detmodellen. ärföreslagnai deninslagbetydelsefulltförsäkringen ett

frivilligfråganför lösningförutsättningarnabedömasvårt omatt avnu
förendasttill ståndsådana kommerOmkollektivavtal.försäkring genom

försämradetvariationer kanuppvisarellerarbetsmarknadendelar storaav
detförsvårasDärmedrörlighet.arbetskraftensförförutsättningar

direktiveniarbetslinjenunderstödjandeochvidmakthållande somav
vikt.tillmättes stor

människor förantalmycketarbetslösheten ärden högaPå grund stortettav
nuvarandeersättning frånberoendeförsörjningsin av

försäkringssystem ärintroduktionVidarbetslöshetsförsäkring. nyttettav
viktig fråga. Demycketkonstruktion därförövergångsreglernas en

förslagUtredarensersättningsperiod.tillmöjlighetarbetslösa måste nyges
arbetsmarknadspolitiska åtgärderförutsätterproblemtill lösning detta avav

realistiskt.dettaifrågasättas ärkanomfattning. Detbetydandemycket om
avsevärdaförutsätterutredarenkonstateraskanPå det hela atttaget

finnas godaarbetsmarknadspolitiken. Detinominsatsernaförstärkningar av
intekostnadskonsekvensernabristdetmotiv härför är attenmen

rodovisats.

täckningredovisat förslagtilläggsdirektiv har utredarenTill följd avomav
skyldighet förinnebär bl.a.förslageti arbetsmarknadsfonden. Detbristen

1995-arbetsmarknadsavgift årenundersärskildarbetsgivarna erläggaatt en
sänkningenutredarensammanhanget åberopar97. I av

harfördärav kommunerna1993. Effektenfr.o.marbetsgivaravgifterna
för kommunernamöjlighetinte någonin till Jag kandragits attstaten. se

negativpåtagligtarbetsmarknadsavgiftsärskildbelastningenbära utanav
verksamhet.finansieringförförutsättningarnapåverkan avav

Ponténoch Carl MagnusSture JohanssonSärskilt yttrande av

grundförsäkring ochobligatoriskdetbraFörslaget är att enger engenom
försäkringentillavgifternatilläggsförsäkring. Bra är ävenfrivillig att

Härigenomomfattning.arbetslöshetenstilldifferentieras med hänsyn
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tillhänsynstagande hos arbetsmarknadensincitament tillskapas parter
kostnaderna för arbetslösheten.

allvarliga erinringar förslagetVi har dock antal motett

bäraomfattning börpåverka arbetslöhetensAlla kansom
arbetsgivareför arbetslöshetsförsäkringen. Förutomkostnaderna

föroch arbetstagare bör alltså ha ettstaten ansvar
finansieringen försäkringen.av

tillerläggaavgifter de försäkrade skaVad gäller de som
förslag tillinte tillräckligt långt i sittförsäkringen går utredaren

delförsäkrade borde bäraavgiftsuttag. De större aven
för försäkringen.kostnaderna

kostnadsbidragföreslår från grundförsäkringenUtredaren att
sinitill tilläggsförsäkringen. Denna harlämnas tur

avgifter. onödigt tillkrånglatdifferentierade Detta är systemett
inlåsningseffekter. sålundarisk för Detdessutom ärsom ger

sårisk för tilläggsförsäkringen, den harnäratt en
förhållandevis ekonomisk betydelse i förslaget,stor avsom

rörlighetenolika avtalsslutande utformas inteså attparter av
arbetsmarknadenarbetskraft mellan olika avtalsområden på

grundförsäkringenfrämjas. Enklare och "renare" gavvore om
genomsnittlig60-70% tillinkomstskyddett upp enom

olikatilläggsförsäkringen betalades heltinkomstnivå samt att av
avtalsslutande parter.

förkostnadernagrundförsäkringen föreslår utredarenI att om
beträffandeförsäkringen stiger skall detta bara utslagge

fasta.arbetsgivaravgifterna avgiftermedan arbtstagarnas är
skall märkai princip felaktigt. Alla inblandadeDetta är parter

förändringar i kostnaderna för försäkringen.

försäkringsersättningför kvalificera sig förDet blir lätt att
medstudier. Enligt förslaget skall det räckaenbart ettgenom

till arbetsmarknadensårs studier vederbörande stårattsamt
enligt förslagetförflogande under månader. Därefter skalltre

6.300grundbeloppet kronor månad Detta ärutges. enper
spekulation.tillalltför förmånlig regel kommer lockaattsom

höjs från idag intek egenavgiften för företagareDen atts
3,2%. betalatill skall dessutomFöretagarnauttagas en
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egenavgiften ärföreslagnaindividavgift. Denobligatorisk
iarbetsgivareförföreslåsvad1% lägre änvisserligen som

förför högDen ärmindre.ändå görasbörallmänhet men
företag.denna typ av

nuvarandei denunderskottetdetFinansieringen upptagnaav
enbartmeningenligt vårbörarbetslöshetsförsäkringen

statsbudgeten.besparingar överfinansieras genom

börobligatorisk. DenblirarbetslöshetsförsäkringenDen nya
ellerintresseorganisationeradministrerasintedärför av

Det ärarbteslöshetskassor.närståendeintresseorganisationer
befintligadenlåtaolämpligtskälandra att nuäven av

kunnasägsA-kassornaframtiden.bestå ia-kassorstrukturen av
vilketverksamhetsområden","huvudsakligainomverka

upparbteasDärigenomdagensmed system.överensstämmer
område.dettapåarbetsmarknadenkunskapsäkerligen omen

arbetskraften"inlåsning"tilllättEmellertid leder systemet av
försäkradedesåvälverksamhetsområde atttill kassans genom

helabeaktargradhögtillräckligti attintepersonalkassanssom
Bådeförfogande.arbtssökandesdentillstårarbetsmarknaden

jämförelsevisförslagetorganisation ochföråldradedenna om en
fungerandevälmotverkartilläggsförsäkring enstor

arbetsmarknad.

Ifrågor.likartadeibeslutolikai dagfattara-kassorSkilda en
blitillämpningenförsäkring måsteobligatoriskochmodern

Även ochtillskälförhållande ärdetta ettenhetlig. en ny
arbetslöshetsförsäkringen.för denorganisationenhetlig nya

administrerasgrundförsäkringenFörslagsvis bör av
erfarenhetgodharförsäkringskassorna avsom

spriddkommunerlandetsi allaförsäkringstillämpning och en
sådananledninginte attfinnsadministration. Det att tro en

bli dyrare.skulleordning

frånersättningärendenföreslårUtredaren8. att om
a-kassadenbeslutasskalltilläggsförsäkringen somav

Tilläggs-grundförsäkring.försäkradesdenadministrerar
hand skapasi förstaenligt utredarenskallförsäkringen genom

tillrättbeslutaskallVilketkollektivavtal. omorgan som
debör avgörastilläggsförsäkringen parterfrånersättning av

deEndasttilläggsförsäkringen.överenskommer omsom
avtalöverenskommit ettkollektivavtalsparter omomsom
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tilläggsförsäkring rimligen avtalet skall tolkas.kan avgöra hur
Beslutsfunktionen därför inte vidare lagstiftningkan utan genom
fråntagas tilläggsförsäkringen. Tillde överenskommersom om
detta enligt förslag nuvarandekommer utredarens skall deatt
a-kassorna bestå således fattaoch kunna beslut om
tilläggsförsäkring. oftast tilllMen a-kassorna knutna denär nära

i kollektivavtalen tilläggsförsäkring.den tänktapartenena om

Det direkt olämpligt lagstiftamåste att attvara om en
organisation intressegemenskapkan ha medantagassom ena

i kollektivavtal få tolka detta Blirskall avtal.parten ett
lagstiftningen sådan lär den knappast underlätta tillkomsten av
sådana kollektivavtal.

Särskilt Kerstinyttrande Redigav

Jag begränsar mig i detta särskilda till principiellayttrande övergripande,
frågor.

Utredaren har under utredningens tillgång olika förslagpresenterat
arbetslöshetsförsäkring. Sakkunniga och varit knutna tillexperter som
utredaren har beretts tillfälle lämna förslagen.synpunkter på Detatt
innebär det förslag föreligger i betänkandet äratt som en
kompromisslösning. föreslagnaDet lösningen har inte blivit enklaretyvärr
i sin konstruktion nuvarande arbetslöshetsförsäkring.än

Sannolikt innebär kompromissförslag ingen helt tillfredsställdäratt part
med lösningen. Den konstruktion försäkringen innebär delattav som en

tilläggsförsäkringen kan till den arbetslöshet bransch ellerav anpassas en
sektor har, dock landstingen. Arbetsgivaren och de fackligagynnar
organisationerna ikan viss mån påverka arbetslösheten genom en
ansvarsfull personal- och lönepolitik.

Arbetslösheten i Sverige har stigit dramatiskt. Alla givetvismåste sittta
för människor drabbas rimlig försörjning underattansvar som ges en

omställningstiden till arbete. Den ökade kostnad detta innebär förnytt som
arbetsgivare kommer bli mycket betungande för landstingen med riskatt
för ökad arbetslöshet följd. Landstingens möjlighet öka sinaattsom
intäkter begränsade. tiderär I med hög arbetslöshet kan dessutomman
förvänta sig sjukvårdskonsumtionen ökar minskar. Detän äratt snarare
olyckligt landstingen nödgas dra ned verksamheten ipå detta lägeom p g

Ökade arbetsgivaravgifter. Om ökad personalavveckling skall kunnaa en
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förslaget krävsenligtarbetsgivaravgiften atthöjningundvikas vid aven
ekonomiskaökadetillförssektorn resurser.
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arbetslöshetsförsäkringobligatoriskUtredning om en

1992:24Dir.

1992-02-20regeringssammanträdeBeslut vid

Hörnlund, anför.statsrådetArbetsmarknadsdepartementet,Chefen för

förslagMitt

utformningförslag tilluppgift lämnatillkallas medsärskild utredareEn att
arbetslöshetsförsäkring.obligatoriskfinansieringoch enav

Bakgrund

arbetsmarknadeffektivåstadkommaskallArbetsmarknadspolitiken en
syssel-fullochtillväxtekonomiskförutsättningar förskapadärigenomoch

sättning.
s.k.hävda deninriktadarbetsmarknadspolitikensvenska är attDen

ochplatsförmedlingsåsomåtgärder ut-aktivaarbetslinjen. Det innebär att
arbetslösa,deandelkontantstöd. Enskall väljas förebildning stor ca enav
arbetslöshetser-någon formfår närvarande inteemellertid förfjärdedel, av

tillhänvisadeuppehälleför sittMånga därför oftaarbetslösasättning. är so-
såbristdettrygghetssynpunktoch attcialbidrag. Ur rättvise- är stor enen

skydd videkonomiskttillfredsställandesaknarandel de arbetslösa ettstor av
arbetslöshet.

kostnadsök-iresulteratår i Sverigehar lönebildningenföljdUnder aven
har drivitDettaproduktivitetsutvecklingen.täckning iinte haftningar som

svensktkonkurrensnackdelar för nä-svåraoch skapatkostnadslägetupp
fortgående kostnadslågetiförsämringmotverka dennaringsliv. För att av

sysselsätt-genomförtsdevalveringar närantalomvärlden hartillrelation ett
offentliga sektorndenutbyggnadenharhotad. Tidigarevarit ävenningen av

sysselsättning.tillmedverkat att ge
internationaliserad årblir alltmerekonomisvenskbakgrundMot attav

låg de-vidmakthålla arbetslöshetinteframtiden möjligtidet att genomen
sektorn.den offentligasysselsättning inomeller expansionvalveringar aven
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Förutsättningarna för bekämpa arbetslöshetenatt har förändrats och nya
måstemetoder Målet måsteövervägas. lönebildning korri-utanvara en som

getingar förenligår med kraven tillväxt och full sysselsättning.
Mot bakgrund jagvad har anfört föreslår jag särskild utredareav attnu en

tillkallas med uppdrag föreslå utformningen och finansieringenatt ob-av en
ligatorisk arbetslöshetsförsäkring.

Utredningsuppdraget

Utredaren skall inledningsvis analyseranärmare nuvarande funk-systems
tionssätt och effekter. Jämförelser med motsvarande försäkringssystem i
andra länder bör Utifrånredovisas. denna analys föreslåskall utredaren ut-
formningen obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Om utredaren finnerav en
det befogat kan denne redovisa alternativa lösningar.

Jag framhållavill utredaren skall beakta reglernaatt för obligatoriskatt en
försäkring skall utformade sådant densätt s.k. arbetslinjenett attvara
kan vidmakthållas och understödjas.

föreslåUtredaren skall vilka kategorier skall omfattas försäk-som av
ringen. En obligatorisk försäkring skall i princip omfatta all arbetskraft. Un-

sådanadantagna bör har mycket anknytning till arbets-vara som en svag
marknaden. Det innebär de i fårdag KAS bör omfattasatt personer som av
försäkringen.

fråganTill vilka skall omfattas försäkringen hör vilka kva-ävenom som av
lifikationsvillkor skall gälla för till ersättning.rätt Enligt nuvarandesom reg-
ler fordras måttvisst minsta arbetstid fört.ex. ett berättigad tillattav vara
ersättning. Utredaren föreslåskall utformningen vilka kvaliñkationsvill-av
kor bör gälla för till ersättning irätt obligatorisk försäkring. I dettasom en
sammanhang bör utredaren särskilt uppmärksamma enskilda företagares be-
hov försäkringsskydd fungerar konkurrensneutraltett ett sätt.av som

föreslåUtredaren skall hur ersättningssystemet skall utformas. Hit hör
frågor hur hög ersättningsnivån långoch hur ersättningsperioden börom

Utredaren skall härvid möjligheten och lämplighetenpröva i kom-vara. att
plettera allmänt grundskydd påbyggnadssystem,med frivilligtett ett som
med tillåggsavgift bättre kompensation.en ger

En central uppgift för utredaren bör bli föreslå hur fmansieringsord-att
ningen skall utformad. I den nuvarande fmansieringsordningen finnsvara
inte omedelbart samband mellan arbetslöshetens omfattningett deoch kost-
nader arbetsmarknadens har för försäkringen. En möjlighetparter ärsom

påtagligt såvälknyta arbetsgivares arbetstagaresatt finansieringmer som av
försäkringen till lönebildningen. Därmed skulle det hos skapasparterna mo-

urholkartiv för sluta avtal inte konkurrenskraften ochatt driversom upp
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ñnansieringsordning intesådan ärsigSkulle det visaarbetslösheten. att en
vilkenalternativ. Oavsettandrabör utredaren övervägautformamöjlig att

så det skerutformasföreslås finansieringssystemetdock attbörform ensom
respektive li-löpermellankostnaderna storfördelninggod grupper somav

bli arbetslösa.risk för attten
föradministrationsordningenföreslå utformningenUtredaren skall enav

administrationsord-gällerdetarbetslöshetsförsäkring. Närobligatorisk
administratio-emellertidViktigt är attolika lösningar övervägas.ningen kan

handläggningensådantorganiseras sättförsäkringen attett en-avavnen
likforrnig-ochobjektivitetsnabbhet,utmärksersättningsärendenskilda av

utgångspunktlåga. Enadministrationskostnaderna ärsamtidigthet som
arbetslös-den förmedläggs ihopKAS-administrationenskall därvid attvara

hetsförsäkringen.

uppdragetGenomförandet av
avslu-haoch börskyndsamtbedriva arbetetbörutredarenDen särskilde

får, befanns lämp-det1993. Utredarenden 31sitt arbete senasttat ommars
delbetänkande.ligt, avge

förslag skallallagällaarbete skallutgångspunkt utredarensförSom atten
innebärDettaoförändrade att,förkunna genomföras inom resurser.ramen

måstesamtidigtutredarenutgifter,medför ökadeförslag redovisas somom
utred-det direktainombesparingarfinansierasförslagenvisa hur kan genom

Även kommit-samtligadirektiv tillningsområdet. gäller regeringensi övrigt
dir.inriktningangående utredningsförslagensoch särskilda utredaretéer

Utredaren1988:43.dir.EG-aspekterangående beaktande1984:5 och av
till-1408/71EEGrådsförordningEG:sbör särskilt uppmärksamma omnr

självständigtarbetstagare,social trygghetförlämpningen systemenav
inomflyttarfamiljemedlemmaroch derasförvärvsverksamma sompersoner

gemenskapen.

Hemställan

regeringen bemyn-hemställer jaganförttill vad jagMed hänvisning attnu
Arbetsmarknadsdepartementetfördigar chefen

kommittéförordningenomfattadutredare,särskildtillkallaatt aven
finansieringutformning ochtillförslaguppdrag lämna1976:119 med att av

obligatorisk försäkring,en
utredaren.biträdeochsakkunniga,besluta experter annatatt om

skall belastakostnadernaregeringen beslutarjagVidare hemställer attatt
Utredningarhuvudtitelns anslagtionde m.m.
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Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens bifalleröverväganden och
hans framställan.

Arbctsmarknadsdepartemcntet

REGERINGSKANSLIETS
OFFSETCENTRAL
Stockholm1992
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arbetslöshets-obligatoriskutredningenTilläggsdirektiv till om en

försäkring

Dir. 1993:5

1993-01-28vid regeringssammanträdeBeslut

anför.statsrådetHörnlund,Chefen för Arbetsmarknadsdepartementet,

förslagMitt

föreslåuppdragföreslår särskilde utredaren medJag den attatt
arbetslöshetsförsäkringutformningen finansieringen obligatoriskoch av en

såvitt1992:24 tillâggsdirektiv utvidgat uppdragdir. ett avsergenom ges
finansieringen de kontanta understöden.av

Bakgrund

20 februari 1992regeringens tillkallade jagMed stöd bemyndigande denav
finansieringsärskild föreslå utformning ochutredare med uppdrag att aven

1992:24. utredarenobligatorisk arbetslöshetsförsäkring dir. Sedanen
tillsattes stigit snabbt ochhar kostnaderna för de kontanta understöden ett

finansiellt uppstått.växande problem har
arbets-för arbetsmarknadsstödetKAS ochKostnaderna det kontanta

löshetsförsâkringen socialavgift,finansieras med benämnd arbets-en
arbetslöshetsförsäkringenmarknadsavgift, såvitt dessutommedoch enavser

avgift finansieringsavgift.från arbetslöshetskassorna benämnd Dessa
avgifter vanligtvis arbets-samlas konto hos Riksgäldskontoret, kallatett

arbetslöshetsförsäkringen,KAS,varifrån förmarknadsfonden, kostnaderna
permitteringslöneersättningen vissa utbildningsbidrag täcks.samt

avgifterñnansieringssystemet principen deDet nuvarande bygger att
fulltarbetsmarknadsfonden konjunkturcykelflyter in till under utsom en
fonden.för finansieras fråntäcka kostnader de ändamålskall statens som
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ñnansieringssystemDetta klarar nuvarandeemellertid inte den
kostnadsutvecklingen omfattningenoch växandearbetslösheten. Ett
underskott har därför uppstått i arbetsmarknadsfonden. medförDetta ett

upplåningsbehov för 000kan uppskattas till 40stort överstaten som
miljoner kronor vid utgången budgetåret 1993/94.av

Utredningsuppdraget

inte rimligtDet är någonunder längre tid fortsätta täcka underskottetatt att
i arbetsmarknadsfonden upplåning. förfinansiella grundenDengenom
arbetsmarknadsfonden måste förstärkas. föreslåUtredaren skall därför
utformning medger ansvarsfull finansieringett system utanav som en
upplåning.

Utredaren skall lägga fram alternativa förslag till finansiering. skallHan
vidare vid utformningen sina förslag föreslå nivå förmåner ochdeav en
avgifter behövs för ñnansieringsbehovetklara bådesammantaget attsom
lång och kort sikt.

Utredaren i sitt fortsattaskall arbete beakta arbetsgivarna och deatt
förvärvsarbetande i framtiden skall finansie-även ha huvudansvaret för
ringen de kontanta understöden. anledningMed den mellanav av
regeringen och Socialdemokratiska arbetarepartiet träffade överens-
kommelsen skall utredaren beakta förstatligandeäven arbets-att ett av
löshetsförsäkringen inte aktuell.år

Hemställan

hänvisningMed till jag anförtvad har hemställer jag regeringenattnu
beslutar tillâggsdirektiv till utredningen obligatorisk arbets-om om en
löshetsförsälcringi enlighet jag anfört.med vad harnu

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens bifalleröverväganden och
hemstâllan.

Arbetsmarknadsdepartementet

REGERINGSKANSLIETS
OFFSETCENTRAL
Stockholml993
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Statens offentliga utredningar 1993

Kronologisk förteckning

Lstymings- ochsamarbetsformer biståndet.i UD 36.Lag totalförsvarsplikt.Fö.om
Kursplanerför grundskolan.U. 37Justitiekanslem.En arbetsuppgifteröversyn JKzsav
Ersättningför kvalitet och effektivitet. Ju.m.m.
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kvalitet utveckling huvudmannaskap.U. 50.Serveringsbeståmmelser.S.- - -Ökad13. konkurrenspåjärnvägen.K. Naturupplevelser51. buller kvalitet värna.utan atten-14.EG ochvåragrundlagar.Ju. M.
15.Svenskaregler för internationellomfördelning 52.Ersätmingvid arbetslöshet.A.av

olja vid oljekris. N.en
16.Nya villkor för ekonomiochpolitik ekonomi--

kommissionensförslag. Fi.
16. villkorNya för ekonomiochpolitik ekonomi--kommissionensñrslag. Bilagor. Fi.

Ägandet17. radio och televisioni allmänhetensav
tjänst.Ku.

18.AcceptansToleransDelaktighet.M.
19.Kommunema miljöarbetet.och M.
20.Riksbankenochprisstabiliteten.Fi.

.Ökat personval.21 Ju.
22.Vad statsrådsarbetevårt Fi.är ett
23.Kunskapenskrona. U.
24.Utlänningslagen partiell Ku.översyn.en-
25.Socialaåtgärderför jordbrukare. Jo.
26.Handläggningen vissasåkerhetsfrågor.Ju.av
27.Miljöbalk. De och 2. M.1
28.Bankstödsnämnden.Fi.

företagsbeskattningen.29.Fortsattreformeringav
Del 2. Fi.

30. till bistånd socialtjänsten.Rätten inom S.
31.Kommunernasroll på alkoholområdetoch inom

missbrukarvården.S.
32. anställningsskyddslag.Ny A.

Åtgärder33 för förberedaSverigesjordbruk ochatt. livsmedelsindustriför EG. Jo.
34.Förarprövare.K.
35.Reaktion ungdomsbrott.Del A ochB. Ju.mot
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