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DELTA Utredningen om deltidsarbete, tillfälliga jobb och
arbetslöshetsersättning (SOU 1999:27)

ILO-kommitten har genom remiss 1999-04-13 (N1999/5182/A) anmodats yttra
sig över betänkandet (SOU 1999:27) DELTA Utredningen om deltidsarbete,
tillfälliga jobb och arbetslöshetsersättning.
Utredningen föreslår att den som vill ha fyllnadsersättning från arbetslöshets
kassa måste uppvisa ett intyg från sin arbetsgivare att denne inte kan erbjuda
mer tid. Efter 52 veckor ställs arbetsgivare och anställd i en definitiv val
situation, den ''bortre parentesen". För arbetsgivaren gäller att antingen erbjuda
den anställde önskad tid eller riskera att denne säger upp sig. Om arbetsgivaren
inte kan erbjuda mer tid har den anställde att välja mellan att stanna kvar på
deltidtidsarbetet utan fyllnadsersättning eller att säga upp sig och därvid ta vara
på möjligheten att delta i arbetsmarknadsprogram på heltid med sedvanlig
ersättning motsvarande dagpenning.
I betänkandets kapitel 6.6 Internationella överenskommelser noteras att Sverige
är bundet av ILO:s konvention (nr 168) om främjande av sysselsättning och
skydd vid arbetslöshet. En redovisning lämnas för de bestämmelser i
konventionen (art. 10) som särskilt berör deltidsarbetslösa. Kommitten kan
tillägga att i den kompletterande rekommendationen nr 176 (punkt 12) finns
mer preciserade anvisningar hur förmån på grund av partiell arbetslöshet bör
utges.
ILO-kommitten konstaterarar att utredningens förslag inte strider mot Sveriges
åtaganden enligt konventionen nr 168.
Kommitten vill i detta sammanhang nämna ytterligare två !LO-instrument,
konventionen (nr 175) och rekommendationen (nr 182) om deltidsarbete,
antagna år 1996 och anmälda för riksdagen (skr. 1995/96:158). Konventionen
nr 175 har emellertid inte ratificerats av Sverige. En'·gt konventionen skall
bl.a. de lagstadgade trygghetssystemen anpassas så att deltidsarbetande åtnjuter
likvärdiga villkor med de heltidsarbetande (art. 6). Där så är lämpligt skall
åtgärder vidtas för att säkerställa att övergång från heltids- till deltidsarbete
eller vice versa sker frivilligt (art. 10).
ILO-kommitten finner inte att utredningens förslag påverkar Sveriges
förhållande till konventionen nr 175.
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I handläggningen av detta ärende har deltagit undertecknad ordförande,
ledamöterna Lidal, Delang, Wallsten, Laurent, Leopoldson, Edström och
Zettervall-Thapper samt ersättaren Olsson. Närvarande har varit ersättarna
Dirke och Kruse och, adjungerad, Leif Dergel, TCO, samt bitr. sekreteraren
Sjöberg och undertecknad sekreterare.
För ILO-kommitten
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Kerstin Wiklund

