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Utkast till proposition En arbetslöshetsförsäkring för arbete

ILO-kommitten har inbjudits att lämna synpunkter på förslag i ett utkast till
proposition En arbetslöshetsförsäkring för arbete (N2006/8076/A).
Eftersom ILO-kommitten inte hinner behandla ärendet före den 30 oktober och
heller inte kan närvara vid hearing, får jag på kommittesekretariatets vägnar
framföra följande synpunkter, vilka delges kommittens ledamöter.
I utkastet till proposition föreslås bl.a. att arbetsvillkoret för rätt till arbetslöshets
försäkring skärps, att möjligheten att kvalificera sig för arbetslöshetsersättning
genom studier, studerandevillkoret, avskaffas, samt att arbetslöshetsersättning skall
lämnas med 80 procent av den sökandes tidigare förvärvsinkomster, upp till ett visst
högsta belopp under de 200 första ersättningsdagarna. Därefter skall ersättning
lämnas med 70 procent.
Det kan noteras att propositionsutkastet inte innehåller någon granskning av förslagen
i förhållande till Sveriges internationella åtaganden enligt ratificerade konventioner.
ILO-kommitten vill därför erinra om ILO:s konvention (nr 168) om främjande av
sysselsättning och skydd vid arbetslöshet, som Sverige genom ratifikation (prop.
1989/90:64) åtagit sig att respektera. Konventionen och den tillhörande
rekommendationen nr 176 kompletterar tidigare antagna !LO-instrument, bl.a.
konventionerna (nr 102) om minimistandard för social trygghet, (nr 122) om
sysselsättningspolitik, (nr 142) om utveckling av mänskliga resurser och
(nr 150) om arbetsmarknadsförvaltning, samtliga ratificerade av Sverige.
Enligt konventionen nr 168 skall varje medlemsstat vidta lämpliga åtgärder för
att samordna sitt system för skydd vid arbetslöshet och sin sysselsättningspolitik.
Skyddet vid arbetslöshet, i synnerhet metoderna för att utge förmåner vid arbetslöshet,
bör vara så utformat att det bidrar till att främja full, produktiv och fritt vald
sysselsättning och inte tar bort incitamenten för att arbeta eller erbjuda arbete.
Konventionen innehåller bl.a. bestämmelser om omfattad personkrets, villkor för
ersättning, ersättningsnivåer och ersättningsperiodens längd samt anger skäl och villkor
för indragning eller minskning av ersättningen, t.ex. om annan inkomstförmån erhålles.
ILO-kommitten finner att Sverige, även med de föreslagna lagändringarna, uppfyller
de preciserade krav som anges i de nämnda konventionerna. Det bör dock noteras att
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ILO:s expertkommitte som granskar medlemsländernas tillämpning av ratificerade
konventioner i sina kommentarer (Direct requests) till hittills avgivna rapporter
särskilt efterlyst information om de åtgärder och det skydd som erbjuds nya
arbetssökande, i synnerhet ungdomar (konventionens artiklar 8 och 26).
För ILO-kommitten
Kerstin Wiklund
Sekreterare

