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Näringsdepartementet
lndexering av högsta och lägsta dagpenningnivå i arbetslöshets
försäkringen (DS 1999:10)

ILO-kommitten har genom remiss 1999-04-13 (N1999/6757/A) anmodats yttra
sig över rapporten (DS 1999: 10) Indexering av högsta och lägsta dagpenning
nivå i arbetslöshetsförsäkringen, framlagd av en arbetsgrupp inom
Regeringskansliet. Riksdagen har vid behandlingen av frågan om en allmän
och sammanhållen arbetslöshetsförsäkring begärt att få frågan om införandet av
en indexering av högsta och lägsta dagpenningbelopp belyst. Arbetsgruppen
föreslår att nivån för högsta och lägsta dagpenning samt grundbeloppet i
arbetslöshetsförsäkringen skall fastställas, liksom i dag, genom diskretionära
beslut av regeringen.
ILO-kommitten noterar att arbetsgruppen i kapitel 3 om Svensk lönestatistik
refererar till "en vedertagen konvention" och till "den lönestatistiska
konventionen". Kommitten vill i detta sammanhang erinra om ILO:s
konvention (nr 160) om arbetsmarknadsstatistik. Sverige har ratificerat
konventionen (prop. 1985/86: 141) och därvid godtagit dess skyldigheter i fråga
om åtta av de nio statistikområden som omfattas av konventionen, bl.a. i fråga
om lönestatistik. Det undantagna området (art. 11) behandlar statistik över
arbetskraftskostnader. Den anslutande rekommendationen (nr 170) innehåller
preciseringar av statistiken inom konventionens nio ämnesområden.
I kapitel 7.4 diskuterar arbetsgruppen olika förslag till finansiering av en ev.
indexering. Ett alternativ är införandet av ytterligare två karensdagar, dvs. en
utökning av karensperioden från nuvarande fem till sju dagar. Arbetsgruppen
konstaterar att det är det högsta antalet karensdagar som är tillåtet enligt ILO:s
konvention (nr 168) om främjande av sysselsättning och skydd vid arbetslöshet
(art. 18). Kommitten erinrar om att även !LO-konventionen (nr 102) om
miniminormer för social trygghet i del IV Förmåner vid arbetslöshet anger en
längsta tillåten karensperiod om sju dagar. Sverige har ratificerat de båda
konventionerna (prop. 1989/90:64 resp. prop. 1953:73).
I handläggningen av detta ärende har deltagit undertecknad ordförande,
ledamöterna Lidal, Delang, Wallsten, Laurent, LL ..,poldson, 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.
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