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Ändring i lönebidragsförordningen
Allmänt
Regeringen har genom förordningen (1996:822) om ändring i förordningen
(1991:333) om lönebidrag föreskrivet en ändring i lönebidragsförordningen.
Ändringen har gjorts utifrån syftet med den temporära insatsen för lönebidragsanställda inom allmännyttiga organisationer som riksdagen tidigare i år
har fattat beslut om.
Insatsen — som är temporär i avvaktan på en långsiktig lösning av frågan
om det offentliga stödet till arbetshandikappade på arbetsmarknaden — innebär att så långt som möjligt skall förhindras att lönebidragsanställda inom
allmännyttiga organisationer sägs upp under 1996.
Beträffande denna insats och kommande förslag från regeringen angående det offentliga stödet till arbetshandikappade; se Kommunförbundets cirkulär nr 1996:103 — Temporär insats för lönebidragsanställda
inom allmännyttiga organisationer.
Den ovan nämnda ändringsförordningen — som har trätt i kraft den 15 juli
1996 — bilägges detta cirkulär genom i Svensk författningssamling (SFS)
publicerad författningstext (SFS 1996:822).
För de ändrade bestämmelserna i förordningen (1991:333) om lönebidrag
redogörs nedan.
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Ändrade bestämmelser fr.o.m. den 15 juli 1996 i förordningen
(1991:333) om lönebidrag
12 §

I andra stycket har införts en ändring som innebär följande.

Om en förlängning av bidraget utöver det fjärde anställningsåret för
en person som anställts med lönebidrag hos allmännyttiga organisationer har fattats under tiden den 1 januari – den 30 juni 1996 och arbetstagaren till följd av att bidragsnivån bestämts lägre har sagts upp av
arbetsgivaren, men anställningsförhållandet inte avslutats före den 1 juli
1996, får vid en omprövning av beslutet bidraget till
utgången av år
1996 bestämmas till högst det belopp som gällde före
beslutet om förlängning. Har anställningsförhållandet avslutats senare men före den 15
juli 1996, får vid en återanställning lönebidraget bestämmas som om
anställningsförhållandet inte hade upphört.

Bakgrund
Nedan ges en bakgrund till den fr.o.m. den 15 juli 1996 ändrade bestämmelsen i förordningen (1991:333) om lönebidrag.
Enligt gällande regler får lönebidrag förlängas utöver det fjärde anställningsåret endast om det är motiverat med hänsyn till den arbetshandikappades
arbetsförmåga och möjligheter att övergå till en anställning utan lönebidrag.
Efter årsskiftet 1995/96 får vid en sådan förlängning bidrag lämnas med
högtst 80 procent av lönekostnaden. Syftet med det initiativ som riksdagen
tidigare i år tog på förslag av arbetsmarknadsutskottet var att man i avvaktan
på frågans långsiktiga lösning så långt möjligt skulle förhindra att lönebidragsanställda inom allmännyttiga organisationer sades upp under 1996.
Riksdagens beslut innebar att för en arbetshandikappad — som var anställd i
en allmännyttig organisation och för vilken bidrag tidigare lämnats med mer
än 80 procent av lönekostnaden — skulle bidrag kunna utges med oförändrat
belopp året ut även efter en sådan omförhandling.
Den ändring som regeringen vidtog i lönebidragsförordningen — genom
förordningen (1996:538) om ändring i förordningen (1991:333) om lönebidrag
— med anledning av riksdagens beslut innebär emellertid att rätten till oförändrat lönebidrag gäller endast i de fall omförhandlingen genomförs efter
den 1 juli 1996. Syftet med riksdagens beslut uppnås därmed inte fullt ut för
de arbetstagare i allmännyttiga organisationer, vars lönebidrag varit föremål
för omförhandling under första halvåret 1996, och där omförhandlingen resulterat i att arbetstagaren blivit uppsagd till följd av att lönebidraget bestämts till 80 procent men där uppsägningstiden fortfarande löper den 1 juli
1996.
Genom den ändring som regeringen nu har vidtagit i lönebidragsförordningen genom förordningen (1996:822) om ändring i förordningen (1991:333) om
lönebidrag tillgodoses helt syftet med riksdagens beslut om en temporär insats för lönebidragsanställda inom allmännyttiga organisationer.
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Frågor
Frågor om lönebidrag besvaras av Lars-Gösta Andréen och Ove Svedman.
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET
Förhandlingssektionen

Markus Gustafsson

Lars-Gösta Andréen

Bilaga
SFS 1996:822
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