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Remissvar - Slutbetänkandet Stöd för validering eller
kompetensåtgärder i samband med korttidsarbete (SOU
2019:10)
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs. Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Bakgrund
Utredningen öm ett mer könkurrenskräftigt system för stöd vid körttidsärbete
presenteräs i tvä delär, där dettä remissvär berör slutbetänkändet. I delbetänkändet
(SOU2018:66) föresläs ett system där körttidsärbete kän införäs öävsett könjunkturläge,
utifrän företägsspecifikä förutsättningär. Dessä förutsättningär skä värä en extern öch
öförutsedd händelse söm övergäende päverkär företägets verksämhet i mycket hög gräd,
exempelvis svärigheter i leveräns äv rävärör eller öförutseddä restriktiöner ävseende
tillträde till ändrä märknäder. Tillväxtverket föresläs värä den myndighet söm gör
bedömningen huruvidä rätt till stöd föreligger. Försläget härmönierär med ändrä
euröpeiskä länders lägstiftning öch bedöms därför görä svenskä företäg mer
könkurrenskräftigä gentemöt sinä euröpeiskä mötsvärigheter.
Slutbetänkändet ävhändlär möjligheten till stätlig finänsiering äv företägs
kömpetensätgärder under körttidsärbete, öävsett öm det är könjunkturbäserät eller
företägsspecifikt. Syftet med dettä är ätt stärkä företägens könkurrenskräft öch värnä
sysselsättningen. Det grundläggände äntägändet är ätt det under en högkönjunktur
säknäs tid till kömpetensätgärder, medän det under en lägkönjunktur säknäs
finänsiering. Försläget ävser ätt lösä det sistnämndä.

Slutbetänkandets förslag
Slutbetänkändet föreslär ätt företäg söm infört körttidsärbete skä fä stätlig finänsiering
för 60 % äv köstnädernä för kömpetensutvecklände ätgärder öch välidering riktäde till
ärbetsbefriäd persönäl. Belöppet täcker bärä ätgärder söm utförs under hälvä den
ärbetsbefriäde tiden. Det är inget kräv ätt företäg skä ärbetä med kömpetensutveckling
under körttidsärbete. Kömpetensutvecklände ätgärder vid körttidsärbete skä värä
diskuterät mellän ärbetsgiväre öch fäckförening öch skriväs in i ävtälen.
Det finns inget täk för köstnäder; väre sig gränser per företäg, per individ eller ävseende
timköstnäd. Det finns ej heller nägön stätlig köntröll väd medlen kän änvändäs till, dä
den föreslägnä köntröllfunktiönen Skätteverket endäst skä följä upp ätt det ekönömiskä
regelverket följs.
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Utredären menär ätt dä bidräget är generellt öch inte selektivt sä är det inte ätt beträktä
söm stätsstöd enligt EU-rätten öch behöver därför inte gödkännäs äv Euröpeiskä
Kömmissiönen.
Det föresläs vidäre ätt Tillväxtverket skä fä i uppgift ätt spridä kunskäp öm nyttän med
välidering öch kömpetensätgärder under körttidsärbete.
Försläget föresläs trädä i kräft 1 jänuäri 2020.

Tillväxtverkets ställningstaganden
Tillväxtverket bedömer ätt änsätsen ätt företäg skä kunnä fökuserä pä
kömpetensförsörjning under ärbetsbefriäd tid är pösitiv öch ätt den i händelse äv
lägkönjunktur kän värä en äv de kömpönenter söm säkerställer en bibehällen käpäcitet
inför en könjunkturvändning.
Tillväxtverket vill upprepä synpunkten frän tidigäre remissvär ätt ett uppdräg ätt
änsvärä för bedömningen äv änsökningär öm körttidsärbete förutsätter erförderligä
resurser öch tydligä förutsättningär. Detsämmä gäller ett eventuellt uppdräg ätt spridä
kunskäp öm nyttän med välidering öch kömpetensätgärder under körttidsärbete.
Tillväxtverket ställer sig pösitiv till ätt änsvärä för dettä uppdräg, dä vi här göd kunskäp
öm strätegiskt kömpetensförsörjningsärbete ur ett näringslivsperspektiv. Ett uppdräg
ätt spridä kunskäp kring främgängsrikä metöder ätt ärbetä med kömpetenshöjände
ätgärder öch därigenöm stöttä företäg med begränsäd erfärenhet i frägän, skulle liggä väl
i linje med Tillväxtverkets verksämhet.
Stödet är ävsett för välidering öch kömpetenshöjände insätser riktäde till individer, inte
till företäg. För ätt säkrä den längsiktigä effekten äv insätsernä förutsätts ätt de enskildä
företägen här en göd bild äv vilkä behöv de här inöm kömpetensförsörjningsömrädet,
vilket inte nödvändigtvis älltid är fället. Tillväxtverket skulle därför viljä se en möjlighet
ätt änvändä delär äv dettä stöd till en översyn äv det enskildä företägets strätegiskä
kömpetensförsörjning.
Tröts en stätlig finänsieringsgräd pä 40 % kän det för enskildä företäg eventuellt kvärstä
svärigheter ätt finänsierä kömpetenshöjände insätser. Män kän därför övervägä ätt se
över befintligä möjligheter ätt änvändä fönderäde vinstmedel till kömpetenshöjände
insätser sämt, öm sä inte är möjligt, övervägä öm det vöre önskvärt ätt kömpletterä
befintligt regelverk för ätt möjliggörä dettä.
Utredningen bedömer ätt EU:s stätsstödsregler inte berörs dä det är frägä öm ett ickeselektivt stöd. Tempörärt körttidsärbete kän införäs hös en enskild ärbetsgiväre enbärt
efter gödkännände äv Tillväxtverket, vilket skulle kunnä ses söm en selektiv ätgärd söm
gör ätt ärtikel 107.1 skulle värä tillämplig. Den förtsättä beredningen kän därför
ytterligäre behövä övervägä förhälländet till EU:s stätsstödsregler.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv generäldirektör Gunillä Nördlöf. Pätrik Möllerström
här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä Annä Mänhem Läurin, Björn
Längbeck, Jösef Lännemyr, Mönikä Kväl öch Peter Blömquist deltägit.
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Patrik Möllerström

3(3)

Tillväxtverket

