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Arbetsgivarverket har givits möjlighet att lämna synpunkter på förslagen i

promemorian "En karensdag mmdre i arbetslöshetsförsäkringen".
Arbetsgivarverket begränsar sitt yttrande till frågor av arbetsgivarpolitisk
karaktär.

Regeringen menar att förslaget om att minska antalet karensdagar i

arbetslöshetsförsäkringenär en nödvändig åtgärd på grund av att Sverige
ratificerat den europeiskabalken om social trygghet. Arbetsgivarverkets anser
dock att promemorian är alltför grund i den frågan. Den bör analyseras ytterligare.
Till dess det är gjort, bör omständigheternapå den svenska arbetsmarknaden och
ekonomin avgöra villkoren i arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetsförsäkringenär en omställningsfÖrsäkringsom ska ge arbetstagare
ekonomisk ersättning under en period av omställning vid ofiivillig arbetslöshet.

En generös arbetslöshetsförsäkringär viktig för att arbetsmarknaden ska fungera
väl, inte minst genom att skapa fömtsättningarför bra matchning och rörlighetpå
arbetsmarknaden. Arbetssökande som vet att de har gmndläggande ekonomisk
trygghet är troligtvis mer benägna att leta efter rätt jobb snarare än ett jobb.
För att arbetslöshetsförsäkringenska fungera som avsett är det dock centralt att
den inte missbmkas. Karensdagama fyller i detta avseende en viktig fiinktion
genom att minska incitamenten för arbetstagare att använda systemet för att täcka
inkomstbortfall under korta perioder av arbetslöshet. Det är rimligt att anta att fler
karensdagar leder till starkare incitament att hitta ett nytt arbete, men att effekten
avtar med antalet dagar. Forskningen inom området är dock begränsad och det
finns enligt vad Arbetsgivarverket erfar inga empiriska studier som styrker
antagandet om att incitamentsgraden höjs/sänksi takt med antalet karensdagar.
Med anledning av det oklara forskningslägetvill Arbetsgivarverketvarken
tillstyrka eller avstyrka förslaget till dess att mer underlag finns.
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