Svar på skriftligt spörsmål SSS 230/2020 rd

Svar på skriftligt spörsmål om att säkerställa arbetslöshetskassornas
verksamhet under coronakrisen
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, översänt följande
skriftliga spörsmål SS 230/2020 rd att besvaras av vederbörande minister, undertecknat av riksdagsledamot Pia Kauma/saml:
Hur kommer regeringen att lösa problemen med arbetslöshetskassornas köer och
kommer regeringen att lägga fram propositioner som underlättar arbetslöshetskassornas
arbete, förenklar ansökningsprocessen och hjälper till att säkerställa att inkomstrelaterad
dagpenning betalas ut inom en rimlig tid?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Situationen på grund av coronavirusepidemin har återspeglats i företagens meddelanden till arbets- och näringsbyråerna om samarbetsförhandlingar samt i ökat antal personer som anmält sig
som arbetslösa arbetssökande på grund av permittering eller av annan orsak. På grund av coronavirussituationen var antalet inledda samarbetsförhandlngar 375 000 i början av april. Uppskattningsvis 112 000 personer hade 6.4.2020 anmält sig till arbets- och näringsbyrån eller anmälts
som permitterad eller helt arbetslös på grund av coronaviruset.
Det exceptionellt höga antalet permitterade samtidigt är krävande för verkställandet av arbetslöshetsförmåner. Arbetslöshetskassorna och Fpa har meddelat att det kan förekomma förseningar i
verkställandet av arbetslöshetsförmåner på grund det stora antalet ansökningar. Enligt uppgifter i
arbets- och näringsministeriet har uppskattningsvis 75 % av de positiva arbetskraftspolitiska utlåtandena skickats till arbetslöshetskassorna och 25 % till Fpa.
I den andra tilläggsbudgetpropositionen för år 2020 lades ett förslag fram om en ökning på 20
miljoner euro från statens tillgångar att delas upp enligt särskilda principer för att säkra arbetslöshetskassornas verksamhet år 2020. En ökning föreslogs på sammanlagt 41 miljoner euro av anslaget till Fpa:s verksamhetsutgifter i socialskyddsfonderna för att säkerställa en smidig handläggning av förmånerna. Social- och hälsovårdsministeriet inleder utan dröjsmål beredningen av
fördelningsprinciperna av extra finansiering för att trygga ovannämnda verksamhet i arbetslöshetskassorna.
Social- och hälsovårdsministeriet förbereder förslag tillsammans med verkställande instanser av
arbetslöshetsförmåner, där målet är att förenkla och klargöra stadgor för arbetslöshetsförmånen
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och på så sätt lätta på arbetsbördan för handläggningen av ansökningar om förmån i vissa situationer. Genom att lätta på arbetsbördan vid handläggningen av ansökningar skulle resurser frigöras
som behövs vid handläggning av det ökade antalet ansökningar om förmån. Vidare bedöms avlastningarna minska rådgivningsarbetet för de verkställande instanserna, vilket för sin del främjar
inriktning av personalresurser direkt till betalningen av förmåner.
Helsingfors 20.4.2020

Social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen

