Svar på skriftligt spörsmål SSS 487/2017 rd

Svar på skriftligt spörsmål om fördröjningen av utbetalningen av lönesubventioner
Till riksdagens talman
I det syfte 27 § riksdagens arbetsordning anger har Ni, Herr talman, till behörig minister översänt följande skriftligt spörsmål KK 487/2017 rd att besvaras av riksdagsledamot Satu Taavitsainen/sd:
Ämnar arbetsministern ta ett starkare grepp om styrningen av KEHA-centret och påskynda utbetalningen av lönesubventioner?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Handläggningen av utbetalningen av lönesubventioner och startpenning vid arbets- och näringsbyråerna koncentrerades i början av 2013 till sex NTM-centraler. År 2015 koncentrerades handläggningen av utbetalningar vidare till NTM-centralerna och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (KEHA-centret). Vid den tiden genomfördes utbetalningarna i
landets östra och norra delar i tid, medan utbetalningarna i de södra och västra delarna var kraftigt försenade. Trots reduceringen av arbetskraften inom utbetalningsuppgifter till följd av samarbetsförhandlingarna 2015 lyckades KEHA-centret sommaren 2015 även få utbetalningarna i
landets södra och västra delar att gå enligt tidsplanen.
Beslutet att koncentrera utbetalningsuppgifterna till KEHA-centret var motiverat. Handläggningstiderna för ansökningar om utbetalningar var bra ända fram till januari 2017. Från januari
har antalet jobbsökande som deltar i arbetskraftservicen trots flera av regeringens sysselsättningsfrämjande reformer ökat med drygt 12 procent. Arbets- och näringsbyråerna har fattat
42 procent fler beslut om sysselsättningsstöd jämfört med motsvarande period ifjol, under vilken tid även antalet ansökningar om utbetalning har ökat avsevärt. Man har emellertid inte kunnat öka utbetalningsresurserna i motsvarande grad på grund av den kärva omkostnadssituationen. För närvarande varierar handläggningstiderna för ansökningar om utbetalning för föreningar
med lönesubvention i genomsnitt mellan fem och sex veckor, för företag lite längre.
De anställda vid KEHA-centret som sköter utbetalningar har från början av 2013 minskat med
nästan 39 procent, medan den motsvarande arbetsmängden har minskat med cirka 11 procent.
Samtidigt har produktiviteten ökat med cirka 28 procent år 2013 var den beräknade arbetsinsatsen för ett årsverke cirka 4 700 utbetalningsbeslut som gäller arbets- och näringsbyråernas
beslut per år, medan motsvarande antal i år har varit nästan 6 600 utbetalningsbeslut per år. Enligt nuvarande verksamhetssätt är det knappt möjligt att öka produktiviteten.
Ledningen vid arbets- och näringsministeriet och KEHA-centret är medveten om utmaningarna
i samband med handläggningstiderna för utbetalningsansökningar och följer upp situationen.
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Ministeriet har i maj 2017 beviljat KEHA-centret ett tilläggsanslag för att anställa mer arbetskraft för viss tid för att avhjälpa köbildningen i arbetet med utbetalningarna. I och med de nya
handläggarna har situationen stabiliserat sig och handläggningstiderna har slutat växa. Det är
meningen att resurserna för handläggning av utbetalningar utökas i början av 2018, vilket ska
också bidra till att avhjälpa köbildningen.
Helsingfors 23.11.2017
Näringsminister Mika Lintilä

