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Näringsdepartementet
Förslag till ny organisation för Arbetsmarknadsverket
ILO-kommitten har genom remiss 2000-12-22 (N2000/10653/A) inbjudits
till en hearing om förslag till ny organisation för Arbetsmarknadsverket
den 14 februari 2001 och uppmanats att senast vid detta tillfälle lämna
ev. synpunkter.
Underlaget för hearing utgörs av en inom Arbetsmarknadsstyrelsen
upprättad rapport 2000-12-15 Arbetsmarknadsverkets organisation. I
rapporten föreslås en förändrad organisation, innebärande att AMS och
länsarbetsnämnderna slås samman till en gemensam myndighet.
Sammanslagningen föranleder en ny ordning för överprövning av beslut.
Sålunda föreslås att ett nytt system införs med obligatorisk omprövning av
AMS innan överklagande till regeringen får ske.
Genom en Promemoria 2000-12-20, upprättad inom Näringsdepartementet,
fogas ett tillägg till Arbetsmarknadsstyrelsens rapport avseende Arbetsmark
nadsverkets organisation.
ILO-kommitten noterar med tillfredsställelse att promemorian i ett avsnitt
om vissa internationella åtaganden innehåller en redogörelse för Sveriges
förpliktelser enligt den år 1949 ratificerade !LO-konventionen (nr 88) om
den offentliga arbetsförmedlingen. Det poängteras att i den nya
organisationen måste den samverkan med arbetsgivarnas och arbetstagarnas
representativa organisationer, som föreskrivs i konventionen, bibehållas.
Kommitten vill emellertid påpeka att ytterligare !LO-instrument bör beaktas i
detta sammanhang, nämligen 1978 års konvention (nr 150) och rekommenda
tion (nr 158) om arbetsmarknadsförvaltning, dess roll, uppgifter och organisa
tion. Konventionen ratificerades av Sverige år 1979 (prop. 1978/79: 148).
Konventionen kan betraktas som komplement till tidigare antagna !LO-normer,
som ställer vissa minimikrav på det ratificerande landets arbetsmarknads
förvaltning. I preambeln hänvisas sålunda bl.a. till konventionen nr 88 samt till
1964 års konvention (nr 122) om sysselsättningspolitik och 1975 års konvention
(nr 142) om utveckling av mänskliga resurser. Konventionen nr 150 föreskriver
bl.a. att man inom arbetsmarknadsförvaltningen vidtar åtgärder för att
säkerställa samråd och förhandlingar mellan berörda myndigheter och
arbetsmarknadens parter (art. 5:1).
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ILO-kommitten finner inte att det nu framlagda förslaget om ny organisation
för Arbetsmarknadsverket strider mot Sveriges åtaganden enligt de nämnda
konventionerna.
I handläggningen av detta ärende har deltagit undertecknad ordförande,
ledamöterna Delang, Rudeberg, Edström och Nyberg samt ersättarna
Westberg och Brorsson. Närvarande har varit ersättaren Wahlström,
experten Kruse och, adjungerad, Ingemar Sundquist, UD-GC, samt
undertecknad sekreterare.
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