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ILO-KOMMITTEN

Yttrande 3/09
01-04-09
Arbetsmarknadsdepartementet

Promemorian Effektivare regler och bättre beslutsunderlag för
arbetsmarknadspolitiken (Ds 2009:7)
Bakgrund
Genom remiss den 17 februari 2009 (A2009/682/AE) har ILO-kommitten
anmodats att yttra sig över promemorian Effektivare regler och bättre
beslutsunderlag för arbetsmarknadspolitiken. Promemorian innehåller förslag till
ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om
arbetslöshetskassor.
ILO-kommittens bedömning
Utredningen har inte berört frågan om förslagens förhållande till ILO
konventioner som Sverige ratificerat.
Sverige har ratificerat ILO:s konvention (nr 168) om främjande av sysselsättning
och skydd vid arbetslöshet (prop. 1989/90:64).
Enligt konvention 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.
De förslag som anges i promemorian rör bl.a. vid vilken tidpunkt en ansökan om
arbetslöshetsförsäkring ska ha kommit in till arbetslöshetskassan, vilka uppgifter
en kassaföreståndare får ha och vilka uppgifter om medlemskap och medlemmars
ersättning som en arbetslöshetskassa får lämna till Statistiska centralbyrån. Denna
typ av bestämmelser behandlas inte i konvention nr 168.
Ett av förslagen rör alltså en skyldighet för arbetslöshetskassorna att lämna
uppgifter rörande medlemskap i kassan och medlemmars ersättning till Statistiska
centralbyrån som behöver detta för att på uppdrag av regeringen kunna kartlägga
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och analysera arbetsmarknaden. Förslaget medför även ett rättsligt stöd för att
lämna ut personnummer till Statistiska centralbyrån. Hos Statistiska centralbyrån
omfattas uppgifterna av sekretesskydd enligt 9 kap. 4 § sekretesslagen (1980: 100)
vilket innebär ett långtgående skydd för personuppgifter. Uppgifterna kommer
vidare att lämnas vidare till regeringen i avidentifierat skick. I detta sammanhang
kan det nämnas att ILO har utarbetat riktlinjer angående skydd för arbetstagares
personuppgifter (Protection of workers' personal data - An ILO code of practice,
ILO 1997). Dessa riktlinjer torde dock inte vara tillämpliga på
arbetslöshetskassornas hantering av information rörande sina medlemmar utan då
gäller generella dataskyddsregler. 1 Promemorian har analyserat förslagets
förenlighet med artikel 8 i Europakonventionen och Europarådets konvention (nr
108) till skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter
(Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing
of Personal Data), båda ratificerade av Sverige, och funnit att förslaget inte strider
mot dessa instrument.
ILO-kommittens slutsats

ILO-kommitten beklagar att betänkandet inte innehåller någon granskning av
förslagen i förhållandet till Sveriges internationella åtaganden enligt ratificerade
!LO-konventioner vilket försvårar kommittens arbete.
ILO-kommitten finner att förslagen inte står i strid med Sveriges åtaganden enligt
konvention nr 168. Arbetstagarrepresentanterna lämnar bifogade kommentar till
yttrandet.
I handläggningen av detta ärende har deltagit undertecknad ordförande och
ledamöterna Hult, Rudeberg, Söderlöf, Bengtsson och 6dström samt ersättarna
Eriksson, Kavar och Grahl. Närvarande var ersättaren Svenson samt sekreteraren
Herzfeld Olsson och undertecknad sekreterare.
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Sidan l 1 i riktlinjerna: "The code applies to the processing of personal data whether by public or private
employers, by workers' representatives or by employment and health agencies. Processing by other agencies,
such as social security, unemployment and health agencies, would be govemed by general data protection rules
and by this code in relation to the agencies·own workers."
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Tilläggskommentar från Arbetstagarledamöterna i ILO-kommittens yttrande över
Promemorian Effektivare regler och bättre beslutsunderlag för
arbetsmarknadspolitiken (Os 2009:7)
"ILOs rättspraxis enligt konvention nr. 87 innebär att register över medlemmar i
fackliga organisationer inte ska behöva utlämnas. Eftersom arbetslöshetskassoma i
Sverige till största delen består av medlemmar i fackliga organisationer, är det viktigt
att hålla i minnet att en skyldighet att utlämna medlemsregister i arbetslöshetskassoma
inte ska kunna underlätta försök att identifiera vilka som är medlemmar i fackliga
organisationer."

