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Offentliga tillfälliga arbeten för äldre arbetslösa (OTA) 

Allmänt 

Riksdagen har beslutat att den arbetsmarknadspolitiska åtgärden Offentliga 
tillfälliga arbeten för äldre arbetslösa (OTA) — även kallad 55+ — skall fin-
nas fr.o.m. den 1 november 1996 t.o.m. utgången av år 1998. 

Syftet med OTA är  

dels att arbetslösa över 55 år, som varit inskrivna på arbetsförmedlingen (Af) i 
minst 24 månader och som uppbär arbetslöshetsersättning, skall få möjlighet 
att delta i åtgärden och därmed stärka sin kompetens, 

dels att anordnare av OTA — dvs. staten, kommuner, landsting och de all-
männa försäkringskassorna — skall få en höjd kvalitet i sin verksamhet. 

Anordnaren och de berörda arbetstagarorganisationerna skall vara överens 
om de arbetsuppgifter som kan komma ifråga för OTA och det antal personer 
på varje arbetsplats som skall omfattas av dessa. Arbetsuppgifterna får inte 
undantränga ordinarie verksamhet. 

Af anvisar arbetslösa till OTA. Anvisad skall inte anses som arbetstagare (an-
ställd) hos anordnaren av OTA. Vid tillämpning av vissa bestämmelser i ar-
betsmiljölagen skall dock anvisad likställas med arbetstagare. Försäkrings-
skyddet följer de regler som gäller för personer i arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder. 
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Anvisad skall fortsätta att söka arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Af 
skall minst en gång per år ompröva beslutet om anvisning till OTA. 

Författningar 

Bestämmelser om OTA finns dels i lagen (1996:870) om offentliga tillfälliga 
arbeten för äldre arbetslösa, dels i förordningen (1996:987) om offentliga till-
fälliga arbeten för äldre arbetslösa. 

Vissa bestämmelser om OTA finns även i förordningen (1988:1400) om ar-
betslöshetsförsäkring och förordningen (1994:933) om kontant arbetsmark-
nadsstöd. 

För tillämpning av författningarna om OTA har Arbetsmarknadsstyrelsen 
(AMS) meddelat egna föreskrifter (AMSFS 1996:17) och allmänna råd. 

Bakgrund 

Bakgrunden till OTA framgår av regeringens sysselsättningsproposition 
(prop. 1995/96:222, avsnitt 7.4.2), regeringens budgetproposition för år 1997 
(prop. 1996/97:1, volym 1, avsnitt 6.10, Arbetsmarknadsdepartementet), fi-
nansutskottets betänkande (bet. 1995 /96: FiU15, s.122–124) och arbetsmark-
nadsutskottets betänkande (bet. 1996/97: AU5). Se även Kommunförbundets 
cirkulär nr 1996:99 (s. 7 och 8). 

Övrigt 

Till detta cirkulär bilägges dels författningarna om OTA genom de i Svensk 
författningssamling (SFS) publicerade författningarna SFS 1996:870 och 986–
989, dels Arbetsgivarnytt nr 48/96 från Förhandlingssektionen — i vilket 
vissa frågor kring OTA behandlas. 

Frågor 

Frågor om OTA besvaras av Lars-Gösta Andréen. 
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