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Angående utkast till proposition om Grundläggande omställnings- och
kompetensstöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på
arbetsmarknaden
Ekobrottsmyndigheten lämnar härmed sitt yttrande över rubricerat utkast till proposition.
Myndighetens synpunkter på förslagen har begränsats till de materiella förändringar som
gjorts i förhållande till förslagen i promemorian Grundläggande omställnings- och
kompetensstöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden (Ds
2021:16).
Ekobrottsmyndigheten har ingen erinran mot de materiella ändringar som följer av utkastet,
men konstaterar att dessa inte begränsar riskerna för att det föreslagna systemet kan utnyttjas
av den organiserade brottsligheten. Förslaget att införa grundläggande omställnings-och
kompetensstöd avstyrks därför av samma skäl som anfördes i myndighetens yttrande över Ds
2021:16.
En arbetsgivare som förorsakat att ersättning har lämnats på felaktig grund eller med ett för
högt belopp kommer enligt förslaget att bli återbetalningsskyldig efter beslut av
Kammarkollegiet. Arbetsgivaren kan i vissa fall även ha begått en brottslig gärning. Om
förslaget att införa ett grundläggande omställnings- och kompetensstöd ska ligga till grund
för lagstiftning, finns det därför skäl att överväga att komplettera de föreslagna reglerna om
återkrav med en skyldighet för Kammarkollegiet att anmäla sådana brott. I detta
sammanhang vill Ekobrottsmyndigheten erinra om att felaktiga utbetalningar även kan
förorsakas av kriminella genom fristående aktörer som upphandlats av den offentliga
omställningsorganisationen.
I utkastet görs, mot bakgrund av befintliga kontrollstrukturer hos berörda myndigheter och
förslagen i utkastet, bedömningen att det kommer att vidtas åtgärder som förväntas hindra
felaktiga utbetalningar och fusk (s. 101). Enligt Ekobrottsmyndighetens erfarenheter räcker
dock inte befintliga kontrollstrukturer hos berörda myndigheter för att förhindra organiserad
välfärdsbrottslighet. De åtgärder som föreslås riskerar därmed att inte bli mer effektiva än
andra åtgärder som vidtas för att förhindra brott vid andra typer av stöd.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Monica Rodrigo. I ärendets slutliga
handläggning har rättschefen Gabriella Loman deltagit. Verksjuristen Johan Dibb har varit
föredragande.
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