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SVENSKA ILO-KOMMITTEN

Arbetsmarknadsdepartementet

Vissa förenklingar i det arbetsmarknadspolitiska regelverket m .m .
(Ds 2011 :31)

Genom remiss den 15 september 2011 (A2011/3459/A) har ILOkommitten anmodats att yttra sig över promemorian Vissa förenklingar i det arbetsmarknadspolitiska regelverket m .m. (Ds 2011 :3 1) .
Förslagens förhållande till ILO-konventioner

I promemorian görs bedömningen att förslagen inte medför några
konsekvenser för Sveriges åtaganden gentemot ILO . Nedan följer en
redogörelse av de förslag som berör ILO-konventioner ratificerade av
Sverige .
Byggnadstillstånd och praktisk utbildning av byggnadsarbetare

I promemorian föreslås att lagen om byggnadstillstånd m .m., förordningen om byggnadstillstånd och kungörelsen om viss upplysningsskyldighet rörande byggnadsarbete ska upphöra att gälla . Upphävandet av lagen om byggnadstillstånd m .m. innebär att tvånget för byggherrar att redovisa kommande byggnadsarbeten upphör, vilket innebär att det inte längre kommer att finnas samma tillförlitliga statistik
över kommande byggen .
ILO:s konvention (nr 160) om arbetsmarknadsstatistik

ILO :s konvention (nr 160) om arbetsmarknadsstatistik ratificerades
av Sverige 1986 (prop . 1985/86 :141) . Konventionen anger att arbetsmarknadsstatistik regelbundet ska samlas in, sammanställas och offentliggöras . Arbetsförmedlingen har väl upparbetade metoder och
kanaler för att säkerställa den statistik som kan behövas som underlag
för att bedöma brist på sysselsättning och rekryterings- och kompetensbehov hos arbetsgivare . I promemorian görs därför bedömningen
att förslaget inte kan anses strida mot Sveriges åtaganden enligt ratificerade ILO-konventioner .
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I promemorian föreslås också att cirkuläret till samtliga statsmyndigheter angående utnyttjande av statliga och statsbidrags berättigade
byggnadsobjekt vid praktisk utbildning av byggnadsarbetare ska upphöra att gälla .
ILO:s konvention (nr 142) om utveckling av mänskliga resurser
ILO :s konvention (nr 142) om utveckling av mänskliga resurser ratificerades av Sverige 1976 (prop . 1975/76 :126) . Konventionen anger

att varje medlemsstat ska utveckla strategier och program för vägledning och utbildning som är nära anknutna till sysselsättning, särskilt
utbildning genom den offentliga arbetsförmedlingen . Cirkuläret berör
praktisk utbildning inom byggnadsbranschen . Sverige möjliggör i nationell lagstiftning praktisk utbildning inom samtliga sektorer och
branscher. I promemorian görs därför bedömningen att ett upphävande inte bryter mot konventionen .
ILO-kommitten instämmer i bedömningen att förslaget är inte kan
anses strida mot ILO :s konvention (nr 142) .
ILO:s konvention (nr 168)

ILO :s konvention nr (168) om främjande av sysselsättning och skydd
vid arbetslöshet som ratificerades av Sverige 1990 (prop . 1989/90 :64)
som kompletterar bl .a. ILO :s konvention (nr 122) om sysselsättningspolitik som ratificerades av Sverige 1965 (prop. 1965 :1) berör
den arbetsmarknadspolitiska verksamheten .
ILO-kommitten gör bedömningen att förslagen i promemorian inte
kan anses strida mot ILO :s konventioner (nr 168) och (nr 122) .
ILO-kommittens slutsats
ILO-kommitten välkomnar att det i promemorian görs en genomgång
och analys av förslagen i förhållande till Sveriges internationella åtaganden enligt ratificerade ILO-konventioner .
ILO-kommitten gör bedömningen att förslagen i promemorian inte
står i strid med Sveriges åtaganden enligt någon ILO-konvention ratificerad av Sverige.
I handläggningen av detta ärende har deltagit undertecknad ordförande och ledamöterna Hult, Kovar, Beckman, Nygren, Thapper och
Bengtsson, ersättaren Eriksson och undertecknad sekreterare .
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