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Promemorian En effektivare arbetslöshetsförsäkring

Genom remiss den 6 december 2007 (A2007 /6595/AE) har ILO-kommitten ombetts yttra sig
över promemorian DS 2007:47 En effektivare arbetslöshetsförsäkring. ILO-kommitten har
inte kunnat sammanträda innan remisstidens utgång och kan därför inte lämna något yttrande.
ILO-kommittens sekretariat vill dock fästa Arbetsmarknadsdepartementets uppmärksamhet på
några bestämmelser som kan vara av betydelse för ärendet.
I promemorian behandlas frågor om finansiering av arbetslöshetsförsäkringen,
definitionen av vem som är att betrakta som arbetslös när arbetslöshetsavgiften ska beräknas,
sekretessregler i samband därmed samt utökning av karensvillkoret i
arbetslöshetsförsäkringen.
Det kan noteras att promemorian inte innehåller någon granskning av förslagen i
förhållande till Sveriges internationella åtaganden enligt ratificerade !LO-konventioner.
Sekretariatet 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.
Enligt konventionen nr 168 ska 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 utformat
så att det bidrar till att främja full, produktiv och fritt vald sysselsättning och inte tar bort
incitamenten för att arbeta och 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.
Av särskilt intresse i sammanhanget är konventionens artiklar 12 och 18. Enligt
artikel 12 är huvudprincipen att varje medlemsstat kan fastställa den metod eller de metoder
för skydd genom vilka den väljer att genomföra konventionens bestämmelser, antingen det är
genom ett avgiftsberoende eller ett icke-avgiftsberoende system, eller genom en kombination
av sådana system. Konventionen uppställer inga krav i fråga om finansieringen.
Enligt artikel 18.1 anges att om lagstiftningen i en medlemsstat anger att utbetalning
av förmåner vid hel arbetslöshet ska börja löpa först efter utgången av en karensperiod ska en
sådan period inte överskrida sju dagar.
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