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Promemorian Vissa lagförslag med anledning av trepartssamtalen (Ds
2013:20)
Sammanfattning
De synpunkter som IAF lämnar i detta remissyttrande begränsar sig till den del av
promemorian som rör arbetslöshetsförsäkringen.
IAF har inga invändningar mot förslagen att avskaffa alternativt reducera
arbetslöshetsavgiften. IAF har dock vissa synpunkter på utformningen av
lagförslagen.
5.2 Avskaffande av arbetslöshetsavgiften
Under förutsättning att arbetslöshetsavgiften avskaffas föreslås i promemorian att
tidsgränsen för när arbetslöshetsavgiften senast får ändras avskaffas, medan
regeln om att avgifterna inte får ändras efter tolv månader från utgången av den
kalendermånad som avgifterna avser fortfarande ska gälla för
finansieringsavgiften enligt 48 c § lagen (1997:238) om arbetslöshetskassor
(LAK).
Möjligheten till korrigering av uppgifterna som legat till grund för finansieringsoch arbetslöshetsavgifterna syftar till att, så långt möjligt, få ett korrekt antal
arbetslösa respektive icke arbetslösa medlemmar eller anslutna. Om
arbetslöshetsavgiften avskaffas behöver arbetslöshetskassorna endast lämna
uppgift om det totala medlemsantalet. IAF bedömer att uppgiften om totalt
medlemsantal efter inrapporteringsmånaden får anses relativt konstant varför det,
om arbetslöshetsavgiften tas bort, inte finns någon anledning att
arbetslöshetskassorna ska behöva korrigera uppgifter om totalt medlemsantal
efter inrapporteringsmånaden. IAF anser därför att finansieringsavgiften inte bör
få ändras efter inrapporteringsmånaden, av den anledningen att uppgifterna som
legat till grund för beräkningen av finansieringsavgiften har ändrats, och att detta
bör framgå av LAK.
IAF saknar en övergångsbestämmelse till lagförslaget, att avskaffa
arbetslöshetsavgiften och därmed också avskaffa regeln som begränsar
möjligheten att korrigera arbetslöshetsavgiften i efterhand. För de
arbetslöshetsavgifter som avser tid före ikraftträdandet den 1 januari 2014 bör
den äldre föreskriften, att avgiften inte får ändras efter tolv månader från
utgången av den kalendermånad som avgiften avser, fortfarande gälla.
Om möjligheten till korrigering av finansieringsavgiften, på grund av att de
uppgifter som legat till grund för beräkningen av denna har ändrats, också tas
bort bör istället en övergångsbestämmelse införas som gäller för båda avgifterna.
Det vill säga att för finansierings- och arbetslöshetsavgifterna som avser tid före
ikraftträdandet bör äldre föreskrifter fortfarande gälla.
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5.3 Reducering av arbetslöshetsavgiften
Om arbetslöshetsavgiften kommer att finnas kvar, men istället sänkas, ser IAF
helst att reduceringen utformas på så sätt att man antingen justerar det procenttal
av den utbetalade inkomstrelaterad arbetslösersättning under månaden som
bestämmer avgiften, eller justerar det belopp med vilket avdrag för varje medlem
som inte var arbetslös får göras från arbetslöshetsavgiften. Detta för att
underlätta arbetslöshetskassornas och IAF:s administration kring
arbetslöshetsförsäkringens finansiering.
Övrigt
Det kan noteras att arbetslöshetskassorna för att kunna hantera svängningarna i
arbetslöshetsnivån har ökat det totala egna kapitalet från 1,0 till 3,2 miljarder
kronor från 2007 till 2011, vilket framgår av IAF:s rapport 2013:3,
Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar.
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