
Kungl. Maj:ts proposition nr 107 år 1971 

Nr 107 

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om an
ställningsskydd för vissa arbetstagare, m. m.; given Stockholms slott 
den 2 april 1971. 

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av 
statsrådsprotokollet över inrikesärenden, föreslå riksdagen att bifalla de 

förslag om vars avlåtande till riksdagen föredragande departementsche
fen hemställt. 

Under Hans Maj:ts 


Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro, 

enligt Dess nådiga beslut: 


BERTIL 
ERIC HOLMQVIST 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen föreslås åtgärder för att förbättra den äldre arbetskraf
tens sysselsättningsmöjlighcter. Dessa åtgiirder består dels i en lag om 
anställningsskydd för vissa 1ildre arbetstagare, dels i en lag som ger ar
betsmarknadsmyndigheter och fackliga organisationer möjlighet till in
syn i och inflytande över företagens personalpolitik. 

Enligt förslaget till lag om anställningsskydd för vissa arbetstagare skall 
arbetstagare åtnjuta en uppsägningstid av minst två månader, om han 
har fyllt 45 år, minst fyra månader, om han har fyllt 50 år, och minst 
sex månader, om han har fyllt 55 år, allt under förutsättning att han 
varit anställd hos arbetsgivaren minst '.!4 månader under de tre senaste 

åren närmast före upps[igningen. Arbetstagaren tillförsäkras lön under 
uppsägningstiden, och likaså under permitteringstid som överstiger 14 
dagar i följd eller 30 dagar under samma kalenderår. Om arbetstagare, 
som åtnjuter uppsägningsskydd enligt de nya bcstiimmelserna, blir upp
sagd på grund av arbetsbrist skall han under en tid av sex månader efter 
det han slutade anställningen ha företräde till återanställning hos samme 
arbetsgivare. Avtal om inskränkning i dessa förmåner skall vara ogiltigt. 

1 Riksdagen 1971. 1 sam[. Nr 107 

Prop.1971:107 



2 Prop. 1971: 107 

Enligt det andra förslaget - förslag till lag om vissa åtgärder för 
att främja sysselsättning av äldre arbetstagare på den öppna arbetsmark
naden - skall länsarbetsnämnd kunna ålägga arbetsgivare, som syssel
sätter minst fem arbetstagare, att lämna nämnden uppgifter om bl. a. 

åldersfördelningen bland de anställda. Nämnden skall kunna ta upp 
överläggningar med arbetsgivaren och parternas organisationer i fråga 
om sysselsättning av äldre arbetskraft och på grundval av vad som före
kommit vid överläggningarna utfärda anvisningar om åtgärder för att 
förbättra sysselsättningsmöjligheterna för äldre arbetstagare. Anvisning
arna kan innebära t. ex. att arbetsgivaren bör ha en viss kvot äldre 
bland de ansfällda. Om anvisningarna inte följs, skall detta anm[i!Js till 
arbetsmarknadsstyrelsen. Följs inte anvisningar som arbetsmarknadssty
relsen meddelar och får det anses uppenbart att rättelse inte kan åstad

kommas på annat sätt, kan styrelsen som en yttersta åtgärd förordna 
att arbetsgivaren får anställa endast sådana arbetstagare som den offent

liga arbetsförmedlingen har anvisat eller godtagit. Bryter arbetsgivaren 
mot förordnandet kan han straffas. 

Lagstiftningen föreslås träda i kraft dagen efter den då lagarna 

utkommit från trycket. 
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1 Förslag till 

Lag om anställningsskydd för vissa arbetstagare 

Härigenom förordnas som följer. 

§ 

Arbetstagare, som varit anställd hos arbetsgivaren i minst 24 måna
der under de tre senaste åren, äger åtnjuta en uppsägningstid av 

!. minst två månader, om han fyllt 45 år, 
2. 	 minst fyra månader, om han fyllt 50 år, 
3. 	 minst sex månader, om han fyllt 55 år. 
Första stycket gäller icke arbetstagare, vars anställning bcgdnsats 

till viss tid eller visst arbete, om denna begränsning föranledes av 
arbetsuppgifternas särskilda beskaffenhet eller står i överensstämmelse 
med praxis inom branschen. Första stycket äger ej heller tillämpning när 
arbetstagare uppsäges från tillfällig anställning och efter uppsägningen 
får återgå till tidigare anställning hos samme arbetsgivare. 

Vid tillämpning av första stycket medräknas anställningstid hos före
tag inom koncern som arbetsgivaren tillhör. Har företag överlåtits, 
medräknas anställningstid hos förutvarande ägare av företaget eller hos 
företag i koncern som förutvarande iigare tillhörde. 

2 	§ 

Bestämmelserna i 1 § gäller ej i fråga om arbetstagare som 
1. 	 är medlem av arbetsgivarens familj, 
2. 	 avlönas uteslutande genom andel i vinst, 
3. 	har företagsledande eller därmed jämförlig ställning, 
4. omfattas av sjömanslagen (1952: 530) eller Jagen (1970: 943) om 

arbetstid m. m. i husligt arbete. 

3 § 

Åsidosätter arbetstagaren i väsentlig mån sina skyldigheter mot arbets
givaren, får denne säga upp anställningsavtalet utan att iakttaga upp
sägningstid enligt 1 §. Detta gäller dock ej, om uppsägningen gnmdas 
enbart på förhållande som arbetsgivaren känt till mer än en månad 
före uppsägningen. 

4 § 

Arbetstagare, som har rätt till uppsägningstid enligt 1 §, är berättigad 
till lön under uppsägningstiden även om arbetsgivaren ej kan erbjuda 

honom arbete. 
Har arbetstagaren utan föregående uppsägning varit permitterad mer 
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än fjorton dagar i följd eller sammanlagt mer än trettio dagar under 
samma kalenderår, är han berättigad till lön för överskjutande permit
teringstid. Vad nu sagts g~illcr dock ej, om permitteringen är en följd 
av att arbetet är säsongbetonat eller eljest till sin natur icke samman
hängande. 

5 § 

Är arbetstagare enligt 4 § berättigad till lön för tid då arbetsgivaren ej 
kan erbjuda honom arbete, får lönen för sådan tid ej understiga det 

belopp som skulle ha utgått om han i stället haft semester och varit 
berättigad till semesterlön enligt lagen (1963: 114) om semester. 

För arbetstagare, som avses i 12 § andra stycket lagen (1963: 114) om 

semester, skall vid beräkning av lönens storlek det kalenderår som när

mast föregått uppsägningen eller permitteringen anses som kvalifikations
år och det för varje dag utgående beloppet utgöra fyra tiondels procent 
av arbetsinkomsten hos arbetsgivaren under kvalifikationsåret. Om ar
betstagaren icke varit anställd hos arbetsgivaren under hela kvalifika
tionsåret, skaU för varje dag, som arbetstagaren till följd därav icke 
deltagit i arbetet, arbetsinkomsten ökas med ett belopp motsvarande 
arbetstagarens genomsnittliga dagsinkomst hos arbetsgivaren under kva
lifikationsåret. 

Från lön enligt första eller andra stycket får arbetsgivaren avräkna 
inkomst som arbetstagaren under den tid lönen avser förvärvat eller 
uppenbarligen borde ha kunnat förvärva i annan anställning, genom 

uppdrag eller genom egen förvärvsverksamhet. Arbetsgivaren får också 
avräkna utb:Idningsbidrag enligt arbetsmarknadskungörelsen (1966: 368) 
och ålderspension enligt lagen (1962: 381) om allmän försäkring, i den 
mån förmånen avser samma tid som lönen och arbetstagaren blivit be
riittigad till förmånen efter uppsägningen eller permitteringen. 

6 § 

Blir arbetstagare, som har rätt till uppsägningstid enligt 1 §, skild 

från anställningen på grund av arbetsbrist, äger han under sex må
nader därefter företrädesrätt till ny anställning hos samme arbetsgivare 

i den verksamhet där han tidigare sysselsatts, under förutsättning 
att han kan antagas ha tillräckliga kvalifikationer för det nya arbe

tet. Har flera arbetstagare sådan rätt, äger den företr1ide som varit 

anställd längst tid hos arbetsgivaren. 
Arbetstagare, som har återanställts på grund av första stycket, 

åtnjuter omedelbart anställningsskydd enligt denna lag. 
Arbetstagare, som har ålderspension enligt lagen (1962: 381) om 

allmän försäkring, har ej företrädesrätt till ny anställning enligt denna 
paragraf. Paragrafen gäller ej heller anställning som tjänsteman hos 
staten eller anställning på vilken kommunaltjänstemannalagen (1965: 
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275) är tillämplig och för vilken avlöningsförmånerna fastställes under 
medverkan av Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer. 

7 § 

Arbetstagares förmåner enligt denna lag får ej inskränkas genom av
tal. Sker det, är avtalet ogiltigt i den delen. 

8 § 
Arbetsgivare, som ej iakttager vad som föreskrives i denna lag, skall 

ersätta arbetstagaren uppkommen skada. 
Vid bedömande om och i vad mån skada uppstått skall hänsyn tagas 

även till omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse. 
Om det med hänsyn till skadans storlek eller andra omständigheter 

är skäligt, får skadeståndets belopp nedsättas. Fullständig befrielse från 
skadeståndsskyldighet kan också äga rum. 

9 § 

Arbetstagare, som vill fordra skadestånd enligt denna lag, skall under
rätta arbetsgivaren om sitt anspråk inom fyra månader efter det att 
skadan inträffade samt anhängiggöra sin talan senast två år efter skadans 
uppkomst. Grundas anspråket på 6 § räknas tiden från den dag då 
annan tillträtt den anställning, till vilken arbetstagaren gör gällande före

trädesrätt. 
Iakttager arbetstagare ej vad som föreskrives i första stycket är talan 

förlorad. 

10 § 

Mål om tillämpning av denna lag prövas av arbetsdomstolen, om an
ställningsavtalet regleras av kollektivavtal, och i annat fall av allmän 
domstol. Sådant mål får dock genom avtal hänskjutas till avgörande av 
skiljemän. 

I fråga om talans väckande och utförande hos arbetsdomstolen gäller 
13 § lagen (1928: 254) om arbetsdomstol även om målet ej är sådant 

som avses i den lagen. 

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå medde

lad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling. 
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2 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1914: 45) om kommission, handclsagentur 
och handeJsresande 

Härigenom förordnas, att 86 § lagen (1914: 45) om kommission, 

handelsagentur och handelsresande skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

86 §. 

Är handelsresande anställd i sin huvudmans tjänst, skola i fråga om 

hans skyldigheter och rättigheter mot huvudmannen det dem emellan 

ingångna avtalet och gällande handelsbruk lända till efterrättelse. 

I huvudmannens tjänst anställd I huvudmannens tjänst anställd 
handelsresandc må icke, med mind handelsresande må icke, med mind
re rätt därtill följer av avtalet eller re r~itt därtill följer av avtalet eller 
giltig anledning föreligger, utan fö giltig anledning föreligger, utan fö
regående uppsägning skiljas från regående uppsägning skiljas från 
sin anställning eller själv Jämna sin anställning eller sjiilv lämna 
densamma. Uppsäges avtalet från densamma. Uppsäges aYtalet från 
någondera sidan, skall det upphöra någondera sidan, skall det upphöra 
att gälla med utgången av tredje att gälla med utgången av tredje 
kalendermånaden efter den, då kalendermånaden efter den, då 
uppsägningen skedde. upps~igningen skedde. Vad nu sagts 

giiller dock ej i den mån annat föl

jer av lagen (1971: 000) om an

ställningsskydd för vissa arbetsta

gare. 

Utan huvudmannens lov äge handelsrcf.ande, varom i denna paragraf 
förmäles, icke under sina resor upptaga köpeanbud eller sluta försmj

ningsavtal för annans räkning än huvudmannens. 

Skall till handelsresande, som här avses, lön helt eller delvis utgå i 

form av provision, skola i fråga om villkoren för provisionens åtnju

tande de i 68-70 § § för handelsagent givna föreskrifter äga motsvarande 

tillämpning. 

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå med

delad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling. 
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3 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1970: 741) om statlig löncgaranti vid kon
kurs 

Härigenom förordnas, att 2 § lagen (1970: 741) om statlig lönegaranti 
vid konkurs skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 § 

Betalning enligt garantin utgår för lönefordran som har förmåns

rätt enligt 17 kap. 4 § handelsbalken och för pensionsfordran som har 

förmånsrätt enligt 17 kap. 4 eller 6 a § samma balk. Med lönefordran 
jämställes fordran på skadestånd som avses i 17 kap. 4 § handelsbalken. 

Har arbetstagare på grund av fordran som avses i första stycket an

sökt om giildenärens försättande i konkurs, utgår betalning även för 

kostnaden härför och, om konkursen avskrivits enligt 185 § konkurs
lagen (1921: 225), för kostnad som arbetstagaren ålagts att utge enligt 
188 § samma lag. 

Betalning enligt garantin utgår Betalning enligt garantin utgår 
för varje arbetstagare med sam för varje arbetstagare med sam
manlagt högst ett belopp som mot manlagt högst ett belopp som mot
svarar tre gånger det vid tiden svarar jyra gånger det vid tiden 
för konkursbeslutet gällande bas för konkursbeslutet gällande bas
beloppet enligt 1 kap. 6 § lagen beloppet enligt 1 kap. 6 § lagen 
(1962: 381) om allmiin försäkring. (1962: 381) om allmän försiikring. 

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå med
delad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling, men 
tilHimpas ej beträffande fordran som gjorts eller kunnat göras gällande 
i konkurs, i vilken beslut om egendomsavträde meddelats före nämnda 
dag. 
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4 Förslag till 

Lag om vissa åtgärder för att främja S)'Sselsättning av äldre arbets
tagare på den öppna arbetsmarlknaden 

Härigenom förordnas som följer. 

§ 

Länsarbetsnämnd äger förelägga arbetsgivare som inom länet syssel
sätter minst fem arbetstagare att till nämnden 

1. på tider som nämnden bestämmer lämna uppgift om antalet 
hos arbetsgivaren sysselsatta arbetstagare samt, för varje arbetstagare, 
dennes namn, ålder, kön, nationalitet, arbetsplats och huvudsakliga 
arbetsuppgifter, 

2. fortlöpande anmäla uppsägningar och permitteringar för längre 
sammanhängande tid än fjorton dagar av arbetstagare som omfattas av 
lagen (1971: 000) om anställningsskydd för vissa arbetstagare. 

Föreläggande enligt första stycket kan förenas med vite. Innan före
läggande meddelas skall arbetsgivaren och berörda arbetsgivar- och 
arbetstagarorganisationer beredas tillfälle att yttra sig. 

2 § 
Finner länsarbetsnämnd anledning att antaga att arbetsgivare, som 

avses i 1 §, sysselsätter färre äldre arbetstagare än vad som är rimligt 
med hänsyn till ålderssammansättningen på tillgänglig arbetskraft och 
förhållandena i övrigt, bör nämnden överlägga i saken med arbetsgivaren 
samt berörda arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. 

När skäl därtill föreligger skall nämnden, på grundval av vad som 
förekommit vid överläggningarna, meddela arbetsgivaren anvisningar 
beträffande åtgärder som bör vidtagas för att bereda äldre arbetstagare 
bättre sysselsättningsmöjligheter. Nämnden kan därvid anmoda arbets
givaren att i samband med nyanställningar öka andelen äldre arbetsta
gare i arbetsstyrkan i enlighet med vad nämnden närmare anger. 

3 § 

Undandrager sig arbetsgivaren att medverka vid överläggningar inför 
länsarbetsnämnden eller följer han ej anvisningar som nämnden med
delat med stöd av 2 § andra stycket, skall nämnden göra anmälan härom 
till arbetsmarknadsstyrelsen. 

4 § 

Arbetsmarknadsstyrelsen kan ta upp fråga om syssclsättningsmöjlighe
tema för äldre arbetstagare hos arbetsgivare, som avses i 1 §, efter 
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anmälan av länsarbetsnänmd eller av arbetsgivar- eller arbetstagarorga
nisation eller på eget initiativ. 

Styrelsen kan kalla arbetsgivaren och berörda arbetsgivar- och arbets
tagarorganisationer till överläggningar samt meddela sådana anvisningar 
som avses i 2 § andra stycket. Styrelsen kan även förefägga arbetsgiva
ren att förete handlingar som kan antagas ha betydelse för bedömningen 
av arbetsgivarens personalpolitik. 

Kallelse av arbetsgivare till överläggningar samt föreläggande för 
arbetsgivare att förete handlingar kan förenas med vite. 

5 § 
Följer arbetsgivare ej anvisningar som meddelats av arbetsmarknads

styrelsen beträffande sysselsättning av äldre arbetstagare och är det med 
hänsyn till omständigheterna uppenbart att rättelse ej kan åstadkommas 
på annat sätt, kan styrelsen förordna, att arbetsgivaren ej får anställa 
andra arbetstagare än dem som den offentliga arbetsförmedlingen har 
anvisat eller godtagit. 

6 § 
Arbetstagarorganisations medverkan i frågor som avses i denna lag 

sker genom företrädare som utses av organisationen. 
Beträffande sådan företrädare som är anställd hos arbetsgivaren äger 

bestämmelserna i 42-44 §§ arbetarskyddslagen (1949: l) motsvarande 

tillämpning. 

7 § 
Arbetsgivare som ej iakttager förordnande enligt 5 § dömes till böter 

eller fängelse i högst ett år. Allmänt åtal får väckas endast efter 
anmälan av arbetsmarknadsstyrelsen. 

8 § 

Den som fått del av uppgift som lämnats med stöd av denna lag får 
icke obehörigen yppa eller nyttja vad han därvid erfarit om enskilt 
företags eller enskild sammanslutnings affärs- eller driftförhållanden 
eller om enskilds personliga förhållanden. Den som uppsåtligen eller av 

oaktsamhet bryter häremot dömes till böter eller fängelse i högst 

ett år. Allmänt åtal får väckas endast om måls1igande anger brottet 
till åtal eller åtal är påkallat från allmän synpunkt. 

9 § 

Talan mot arbetsmarknadsstyrelsens beslut enligt denna lag föres 
hos Konungen genom besvär. 

Mot styrelsens beslut i fråga som avses i 1 § får talan dock icke föras. 
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10 § 

Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna lag meddelas av 
Konungen eller, efter Konungens bemyndigande, av arbetsmarknads
styrelsen. 

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå med
delad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling. 
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5 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1937: 249) om inskränkningar i rätten att 
utbekomma allmänna handlingar 

Härigenom förordnas, att i lagen (1937: 249) om inskränkningar i rät
ten att utbekomma allmänna handlingar skall införas en ny paragraf, 
22 §, av nedan angivna lydelse. 

22 §l 

Handling i ärende som avses i lagen (1971: 00) om vissa åtgärder för 
att främja sysselsättning av äldre arbetstagare på den öppna arbetsmark
naden må, i den mån den innefattar upplysning om enskilt företags 
affärs- eller driftförhållanden eller om enskilds personliga förhållanden, 
ej utlämnas tidigare än tjugu år efter handlingens datum, såvida ej, med 

hänsyn till det ändamål för vilket utlämnande begäres och omständig
heterna i övrigt, trygghet kan anses vara för handen att upplysningen ej 
missbrukas till skada för företaget eller den enskilde. 

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå med
delad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling. 

1 Förutvarande 22 §upphävd genom 1968: 327. 
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Utdrag av protokollet över inrikesärenden, hållet inför 

Hans Maj:t Konungen i statsrådet på Stockhobns slott 
den 2 april 1971. 

Närvarande: Statsministern PALME, ministern för utrikes ärendena 

NILSSON, statsråden STRÄNG, ANDERSSON, HOLMQVIST, 
ASPLING, SVEN-ERIC NILSSON, LUNDKVIST, GEIJER, MYR

DAL, ODHNOFF, MOBERG, BENGTSSON, NORLING, LöFBERG, 
LIDBOM, CARLSSON, FELDT. 

Chefen för inrikesdepartementet, statsrådet Holmqvist, anmäler ef
ter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om 
åtgärder för den äldre arbetskraftens anställningstrygglzet och anför. 

1. Inledning 

De äldre arbetstagarna har ett utsatt läge på arbetsmarknaden. De 
har ofta ingen eller liten trygghet. i anställningen och de har betydande 
svårigheter att få nya anställningar. Stora grupper äldre går arbetslösa. 

I december 1969 uppdrogs åt särskilt tillkallade sakkunniga att göra 
en allsidig utredning av anställningstryggheten med tonvikten lagd på 
frågan, om det stöd som utgår till äldre arbetskraft vid arbetslöshet 
behöver kompletteras med lagstadgad trygghet i ansWllningcn. De sak
kunniga beräknas kunna slutföra utredningsarbetet under år 1972. 
En slutlig lösning av frågan om anställningstrygghet grundad på ut
redningens kommande förslag kan därför väntas tidigast om ett par år. 

Mot bakgrund av de mdres svåra läge på arbctsmarknadrn har det 
ansetts nödvändigt att utan att avvakta utredningens förslag omedelbart 

vidta vissa åtgärder för att förbiittra den äldre arbetskraftens syssel
sättningsmöjligheter på den öppna marknaden. Inom inrikcsdcp:i.rte
mentet har därför upprättats en i februari 1971 dagtecknad promemoria 
(Ds In 1971: 1) med förslag till lagstiftning om åtgärder för att förbättra 
den äldre arbetskraftens anställningstrygghet. De iildre arbetstagarna 
skall ges förbättrat skydd i bcstäende anställningar och åtgärder skall 
kunna vidtas för att öka möjligheterna för denna kategori att få nya 
anställningar på· den öppna arbetsmarknaden. I promemorian ingående 

lagförslag torde få fogas till statsrådsprotokollet i detta iirende som 

bilaga. 

Efter remiss har yttranden över promemorian avgetts av arbets
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domstolens ordförande, arbetsmarknadsstyrelsen (AMS), KSA-utred
ningen, utredningen rörande ökad anställningstrygghet och vidgad be

hörighet för arbetsdomstolen, statens avtalsverk (SA V), statens ompla
ceringsnlimnd, Svenska kommunförbundet, Svenska landstingsförbundet, 
Landsorganisationen i Sverige (LO) - som har bifogat yttranden från 
Svenska fabriksarbetareförbundet, Svenska metallarbetareförbundet och 
Svenska transportarbetareförbundet - Tjänstemännens centralorganisa
tion (TCO), Sveriges akademikers centralorganisation (SACO), Svenska 
byggnadsarbetareförbundet, Svenska sjöfolksförbundet, Svenska arbcts
givareföreningen (SAF), Bankernas förhandlingsorganisation (BFO), För
eningen skogsbrukets arbetsgivare, Kooperationens förhandlingsorgarri
sation (KFO), Skogs- och Jantarbetsgivareföreningen och Sveriges re
dareförening. 

I anledning av promemorian har dessutom inkommit skrivelser från 
statens handikappråd, Sveriges personaladministrativa förening (SPF) 
samt Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund. Slutligen har från 
Sveriges socialdemokratiska arbetareparti ingetts en sammanställning av 
resultatet av rådslag angående promemorieförslagen som hållits av lokala 
organisationer inom partiet. 

2. Nuvarande förhållanden 

2.1 De t'ildrcs arbetslöshet 

Arbetslöshetens omfattning kan studeras främst på grundval av två 
skilda statistiska serier, nämligen arbetskraftsundersökningarna (AKU) 
och arbetsförmedlingsstatistiken. 

AKU utförs av statistiska centralbyrån och äger numera rum månads
vis. Undersökningarna utförs på ett urval personer i åldern 14 år och 
däröver som är kyrkobokförda i Sverige. Urvalet kompletteras succes
sivt med invandrare. De månatliga undersökningarna baseras på tre se
parata urval, vart och ett om ca 18 000 personer. Skattningar för ett 
helt kvartal grundas på de tre urvalen tillsammantagna. Uppgifterna in
hämtas genom intervjuer. 

Under åren 1961-1969 utfördes AKU kvartalsvis. Urvalen omfat
tade från våren 1963 ca 12 000 personer. Aren 1966-1969 företogs 

varje höst utvidgad AKU med urval som omfattade ca 60 000 perso
ner. 

I AKU inhämtas uppgifter från intervjupersonema bl. a. för att be
döma om de tillhör arbetskraften e11er inte. Kategorin »i arbetskraften> 
omfattar enligt AKU:s definitioner sysselsatta och arbetslösa. Som sys
selsatta räknas i första hand alla som under en aktuell mätvecka har ut
fört något arbete, antingen som avlönade arbetstagare eller som egna 
företagare, eller som har arbetat minst 15 timmar som oavlönade med
hjälpare i företag tillhörigt hushållsmedlem. Vidare ingår bland de 
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sysselsatta alla som hade anstl"illning eller var egna företagare men som 
var tillfälligt frånvarande på grund av sjukdom, semester, värnplikts
tjänstgöring e. d. Som arbetslösa räknas i huvudsak p~rsoner som un
der m:itveckan inte var sysselsatta men som var arbetssökande eller som 
var permitterade. Till arb~tskraften diknas inte personer som under 
mätveckan <:rbetade endast i eget hushåll, studerade, var intagna på 
anstalt, etc. eller som exempelvis av åldersskäl hade lämnat förvärvsli
vet. Utanför kategorin »i arbetskraften» faller bl. a. latent arbets
sökande, dvs. personer som vid intervjuer har uppgett att de skulle 

ha sökt arbete om de hade ansett sig kunna få lämpligt arbete på bo
stadsorten. De räknas alltså inte som arbetslösa. 

Genom att AKU är urvalsundersökningar blir resultaten behäftade 
med slumpfel. Dessutom förekommer mätfel eller fel på grund 

av bortfall. 
Arbetsförmcdlingsstatistiken är en administrativ statistik och grundas 

på totalrlikningar av antalet till arbetsförmedlingarna anmälda arbets
lösa. Den anger som arbetslösa alla som är anmälda som arbetssökande 

vid arbetsförmedlingarna och som konstateras ha varit arbetslösa den 
första helgfria dagen i den vecka i månaden då den 15:e infaller. 

Medan arbetslösheten i AKU avser en hel vecka hänför den sig såle
des i arbetsförmedlingsstatistiken till endast en dag. 

Den tabell som rt:c.lovisas i det följande (s. 16) upptar betydande skill
nader mellan de båda statistiska serierna, såväl i fråga om arbetslöshe
tens omfattning vid vissa tidpunkter som i fråga om arbetslöshetens ut
veckling i tiden. Tabel!en anger ar b e t s 1 ö s h e t e n s o m fatt
n in g bland yngre och mctre åren 1965-1970 enligt AKU resp. arbets
förmcdlingsstatistikcn samt arbetslöshetens relativa omfattning i dessa 
grupper enligt AKU angivna år. 

Talen från AKU ger en antydan om att andelen arbetslösa av alla 
i åldern 55-66 år, som ingår i arbetskraften, under vinterperioden lig
ger något högre än motsvarande andel för dem som inte har fyllt 55 år. 
För övriga delar av året är talen för dessa äldre i allmlinhet snarast nå
got lägre lin för de yngre. I övrigt föreligger knappast några framträ
dande skillnader mellan arbetslöshetens omfattning för äldre och yngre 

arbetskraft. 
Enligt arbetsförmedlingsstatistiken är antalet arbetslösa i åldern 55 år 

eller däröver grovt angivet ungefär hiilften så stort som antalet yngre 
arbetslösa vad gmler tiden fram till mitten av år 1968. Därefter ökar 
antalet äldre arbetslösa och dessa är på senare tid i stort sett lika många 
som de yngre. En av förklaringarna till att ett ökat antal personer i ål
dern 55 år eller däröver har registrerats som arbetslösa från mitten 

eller senare delen av år 1968 tcrde ligga i det äldrestöd som infördes 
den 1 juli 1968 i form av omställningsbidrag och utvidgad rätt till er
sättning från erkänd arbetslöshetskassa. 
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Arbetslöshetens omfattning varierar betydligt från region till region. 
Förhållandevis hög arbetslöshet brukar registreras i de nordligaste de
larna av landet Detta gliller särskilt i fråga om den äldre arbetskraf
ten. Så t. ex. fanns enligt arbetsförmedlingsstatistiken för november 
1970 sammanlagt Cil 17 300 arbetslösa i skogslänen. Av dessa per
soner var ca 8 900 i åldern 55 år eller däröver. Personer i den ålders
gruppen utgjorde således nära hlilften av alla arbetslösa i skogslänen. 

Skillnaderna mellan äldre och yngre arbetslösa är betydande när 
det gliller ar b e t s 1ö s hets t i d ens 1än g d. Detta visas av föl
jarnk tabell (överst s. 17) som grundas på AKU för de tre första kvar

talen 1970. 

Tabellen visar att en person i åldern 55 år eller högre, som mister sin 

anställning, löper avsevärt större risk än en yngre person att förbli arbets
lös under lång tid. Flera faktorer torde bidra till detta förhållande. De 
äldre arbetstagarna är mera svårrörliga, yrkesmässigt och geografiskt, 
och har därigenom större svårigheter att anpassa sig till förändringar i 

arbetskraftsbchovet. Företagen lir erforenhe<smlissigt mindre benägna 
att anställa äldre arbetskraft. Vad som är slirskilt allvarligt i samman
hanget är emellertid den negativa effekt som en föngre tids arbetslös

het får i fråga om arbetstagarnas självförtroende och personliga förut
sättningar i övrigt att ånyo gå in i arbetslivet. Inte minst det sistnämnda 

förhållandet kan antas medföra att äldre arbetstagare efter en tids ar
betslöshet avgår ur arbetskraften och därmed inte längre registreras som 

arbetslösa i statistiken. 
Även enligt arbetsförmedlingsstatistiken föreligger betydande skillna

der mellan äldre och yngre i fråga om arbctslöshetstidcns längd. Detta 
framgår av följande tabell (iicdcrst s. 17) som grundas på räkningen i 

mitten av september 1970. 

Personer i åldern 60 år och d1iröver utgör endast omkring en fj1inle
del av alla dem som vid rl\kningstillfället hade varit arbetslösa högst 
en månad, men inte mindre än ca 4/ 5 av dem vilkas arbetslöshetstid 
överstiger ett halvt år. I det sammanhanget bör beaktas att det reella ar
betskraftsutbudet i framför allt den äldsta åldersgruppen ofta lir be
gränsat. För personer i åldern 63 år eller däröver står valet många gånger 
mellan arbetsmarknadsstöd eller förtidspension. 

Enligt arbctsförmedlingsstatistiken fanns i september 1970 2 680 per
soner i skogslänen i åldern 60 år eller däröver som hade varit ar
betslösa minst sex månader. Det motsvarar praktiskt taget hälften av 

alla långtid:;arbetslösa i den åldersgruppen i landet. 
1970 års långtidsutredning (SOV 1970: 71) gör vissa bedömningar 

bctriiffande ut veck 1ingen av t i 11 gången o <.: h c f ter
f r å g a n p å a r b c t s k r a f t. Enligt utredningen kan befolkningen 

i de aktiva åldrarna väntas växa obetydligt under perioden 1970-1975. 
Den svaga antalsmässiga ökningen i arbetskraftstillgången som har 



AKU Arbetsförmedlingsstatistikcn 

Pers 16-44 år 45-54 år 55-66 år tom 44 år 45-54 år 55-66 år 
""e.. 
~ 

Arbetskraften Arbetslösa Arbetskraften Arbetslösa Arbetskraften Arbetslösa Arbetslösa Arbetslösa Arbetslösa ":-' 
Tid 1 000-tal 1 000-tal % 1 000-tal 1 000-tal % 1 000-tal 1 000-tal % 1 000-tal 1 000-tal 1 000-tal ,.... 

\C 

1965 
Febr 
Maj 

2"159,l 
2 171,6 

25,2 
26,5 

1,2 
1,2 

787,3 
814,6 

9,4 
8,3 

1,2 
1,0 

645,5 
650,0 

8,4 
6,6 

1,3 
1,0 

10,3 
6,9 

5,5 
3,8 

8,8 
6,5 

-.I,.... 
,.... 
= -.I 

Aug 2 258,7 33,7 1,5 786,2 4,7 0,6 642,4 4,2 0,7 6,1 2,1 4,3 
Nov 2 164,6 31,4 1,5 807,4 5,8 0,7 662,0 5,9 0,9 8,2 3,7 7,3 

1966 
Fcbr n85,8 39,0 1,8 817,6 10,1 1,3 663,5 14,l 2,1 22,3 12,4 16,1 
Maj 2 196,9 39,9 1,8 829,8 8,7 1,1 684,0 7,8 1,1 7,8 4,2 7,3 
Aug 2 241,7 42,0 1,9 833,8 10,8 1,3 675,2 3,2 0,5 8,2 2,8 5,1 
Nov 2 189,! 35,6 1,6 828,l 10,8 1,3 695,1 9,8 1,4 13,3 5,0 8,9 

1967 
Febr 2 234,5 62,6 2,8 819,5 15,5 1,9 674,1 17,6 2,5 21,8 9,9 14,5 
Maj 2 231,9 42,0 1,9 824,1 9,5 1,2 700,6 15,2 2,2 13,7 6,3 10,4 
Aug 2 229,7 54,7 2,4 812,0 10,7 1,3 590,l 14,8 2,1 14,0 4,7 8,0 
Nov 2 241,4 51,3 2,3 824,3 9,5 1,2 694,1 10,2 1,5 18,9 7,1 12,5 

1968 
Febr 2 197,8 59,4 2,7 817,3 20,3 2,5 706,2 21,0 3,0 23,9 10,4 16,3 
Maj 2 208,5 52,l 2,4 833,7 9,3 1,1 710,7 11,8 1,7 14,6 6,4 11,5 
Aug 2 282,3 64,7 2,8 815,1 8,0 1,0 700,5 13,9 2,0 14,0 5,4 11,2 
Nov 2 228,2 48,0 2,2 817,2 8,2 1,0 703,2 18,8 2,7 14,6 7,0 17,1 

1969 
Febr 2 240,7 47,7 2,1 815,2 11,8 1,5 705,0 24,2 3,4 18,l 9,2 20,4 
Maj 2 265,8 49,4 2,2 807,1 10,S 1,4 698,8 13,5 1,9 10,4 5,8 16,9 
Aug 2 271,3 44,7 2,0 817,6 9,4 1,2 701,0 10,9 1,6 8,5 3,7 13,9 
Nov 2 261,9 44,8 2,0 822,l 8,2 1,0 '707,2 9,4 1,3 9,6 4,9 16,6 

1970 
Febr 2 270,9 44,l 2,0 836,0 9,1 1,1 696,l 14,5 2,1 17,9 9,2 21,9 
Maj 2 306,3 35,6 1,6 849,3 9,1 l, 1 708,2 8,8 1,2 9,9 5,2 17,5 
Aug 2 347,3 39,0 1,7 845,4 8,0 1,0 694,S 9,4 1,4 9,0 3,7 14,5 °' Nov 2 326,4 38,4 1,7 856,9 8,4 1,0 696,l 13,2 1,9 13,5 6,1 19,4 
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Arbetslösa fördelade efter ålder och arbetslöshetens längd enligt arbefskraftsundersökningama 
de tre första kvartalen 1970 (medeltal). 

Anm. Antal personer anges i 100-tal. 

Arbets
löshetens 
längd Ålder 
veckor 16-24 år 25--44 år 45-54 år 16-54 år 55-64 år 65-74 år 

O' 01 Oi 0'10/ O'Antal ;O Antal /0 Antal /0 Antal ,o Antal Antal /u,"l) 

0- 4 131 63,0 100 55,2 31 39,2 262 56,0 26 30,2 5 13,l 
5-12 48 23,l 45 24,9 25 31,7 118 25,2 21 24,4 9 23,7 

13-26 20 9,6 24 13,3 14 17,7 58 12,4 19 22,l 9 23,7 
27- 9 4,3 12 6,6 9 11,4 30 6,4 20 23,3 15 39,5 

Summa208 100,0 181 100,0 79 100,0 468 100,0 86 100,0 381 100,0 

1 Därav 400 personer i åldern 67-69 år och 100 personer i åldern 70-74 är. 

skett sedan mitten av 1960-talet förutses alltså komma att bestå. För

hållandena bedöms bli likartade även under senare delen av 1970-talet. 

Aldersgruppen 50-66 år väntas öka svagt från år 1970 till år 1975 

för att därefter minska något. Antalet yngre väntas minska ganska 

kraftigt, särskilt under senare delen av 1970-talet. Denna utveckling 

av tillgången på arbetskraft torde enligt utredningen inte komma till 

stånd utan olika former av samhällsinsatser. Bl. a. aktualiserar det öka

de inslaget av arbetskraft i högre åldrar åtg~irder för att bereda dem sys

selsättning. 

Långtidsutredningen säger vid:ire att en väsentlig betingelse för den 

snabba produktivitetsstegringcn under senare hlilften av 1960-talet 

synes ha varit den ökade takten i n~iringslivets strukturomvandling. Den 

har medfört ökade krav på arbetskraftens rörlighet i olika hänseenden 

och har föranlett en stark utbyggnad av samhällsinsatserna inom bl. a. 

arbetsmarknadspolitiken. I utredningens kalkyl förutsätts en fortsatt 

snabb strukturomvandling. Denna utve.ckling jämte en hög produktivi

tetstillväxt reser krav på fortsatt utbyggnad av bl. a. de arbetsmark

nadspolitiska insat~erna. Utredningen påp~kar också att om den ten

dens skulle bestå som har iakttagits på vissa delar av arbetsmarkna

den, nämligen att i första hand yngre efterfrågas, detta torde medföra 

vidgade klyftor mellan yngre och äldre. 

Procentuella 

Arbetslös- Antal arbetslösa i åldern andelen arbets
hetens längd lösa i åldern 

antal månader -24 25-44 45-59 60- Summa 60

-1 2 521 2 776 2 969 2 628 10 894 24.._1-2 609 8"'" 1 034 I 514 3 979 38 

2-3 349 532 706 1 222 2 809 44 

3-6 234 460 719 I 836 3 249 57 

6- 114 254 978 5 471 6 817 80 


Summa 3 827 4 844 6 406 12 671 27 748 46 

2 Riksdagen 1971. 1 sam[. Nr 107 

55-74 år 
Antal ,o0/ 

31 25,0 
30 24,2 
28 22,6 
35 28,2 

1241 100,0 
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. Beträffande utvecklingen under perioden 1970-1975 av efterfrågan 
på arbetskraft inom olika näringsgrenar gör långtidsutredningen bl. a. 

följande bedömningar. Inom jordbruk, skogsbruk och fiske förutses 
sysselsättningsnedgångama från senare delen av 1960-talet fortsätta. 

Arbetskraftsvolymen kommer att minska med 7 % per år. Inom. in

dustrin minskade arbetsinsatserna, mätt i antal timmar, med ca 2 % 
per år under tiden 1965-1970 och den förutses i utredningens grund

kalkyl minska i drygt samma takt under den följande femårsperioden. 

Den sedan år 1950 ganska snabba sysselsättningsökningen inom tjänste

sektorerna väntas fortsätta. 

Sysselsättningsförändringarna inom de olika näringsgrenarna medför 

enligt utredningen att sysselsättningssstrukturen kommer att ändras på 

varierande sätt inom olika delar av landet. Som en av flera tänkbara 

utvecklingslinjer anges att sysselsättningen i de tre storstadsområdena kan 

öka lika mycket som den för den totala ekonomin beräknade uppgången. 

Syssclsiittningsökningen i de tätbefolkade regionerna i södra och mel

lersta Sverige (utom storstäderna) skulle motsvaras av en nästan lika 

stor nedgång i Norrlands inland. 

2.2 Uppsägning och permittering m. m. 

2.2.1 	 Inledning 

Ett anställningsavtals varaktighet kan bestämmas på flera sätt. Vanli

gast är att arbetstagaren anställs tills vidare. Part i sådant anställnings

avtal kan genom uppsägning få anställningen att upphöra. Det före
kommer också att anställningsavtalet sluts för bestämd tid eller av
ser viss bestämd arbetsuppgift. I sådant fall upphör anställningsavtalet 

utan särskilda åtgärder från parternas sida när tiden har gått till ända 
eller arbetsuppgiften har slutförts. 

Uppsägning av anställningsavtal syftar till att avtalet skall upphöra 
att gälla. En permittering däremot innebär att arbetstagaren vid arbets

brist får sluta att arbeta utan att likväl anställningen upphör. Arbets

tagaren är skyldig att med kort varsel återgå till arbetet när det 

hinder som föranledde permitteringen har upphört. 
Frågan om arbetstagarens r ä t t t i 11 I ö n u n d e r u p p säg

n i n g s t i d e I I e r u n d e r p e r m i t t e r i n g har vid ett flertal 

tillfällen varit uppe till bedömning i arbet~domstolen. Avgörande är 

vilket lönesystem som tillämpas. Bygger avtalet på timlön, anses arbets

givaren normalt inte vara skyldig att tillhandahålla arbetstagarna arbe

te i större utsträckning än han själv anser sig kunna erbjuda. Detta 

betyder att arbetsgivaren i princip inte är skyldig att utge ersättning 

vid avbrott i arbetet eller vid permittering. I fråga om månadsavlönade 

är däremot huvudregeln att arbetstagare ink skall behöva vidkännas 

löneminskning därför att fullt arb~te inte har kunnat beredas. 
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Tjänstemännen är i allmänhet månadsavlönade och har därmed allt
så i princip rätt till lön under uppsägningstid oavsett om arbetsgivaren 
har kunnat erbjuda arbete eller ej. Arbetarna är däremot oftast timav
lönade. Arbetsdomstolen har emellertid ansett att bestämmelser om upp
sägningstid ändå ger arbetare ett visst skydd mot inkomstbortfall. Dom
stolen har sålunda framhållit att huvudsyftet med en bestiimmelse om 
uppsägningstid är för d~n anställdes del att han skall ha rådrum att 
söka ny anställning medan den gamla anställningen fömu består. För 
att uppsiigningstiden skall fylla denna uppgift förutsätts att åtminstone 
i regel full lön utgår under uppsägningstiden, även om arbetsgivaren 

inte kan bereda den anställde full syssdsättning. I en dom av år 1936 
(nr 24) gjorde arbetsdomstolen följande uttalande. 

I den mån icke genom avtal en positiv reglering skett av frågan vilken 
ersättning en arbetare, sqm icke fått åtnjuta uppsägningstid, därför 
skall uppbära, måste samma fråga i överensstämmelse med allmänna 
rättsgrundsatser bedömas såsom ett skadeståndsspörsmål. Arbetaren 
äger alltså - på siilt också angivits i § 3 av här ifrågavarande avtal 
åtnjuta ersättning för förlorad arbetsförtjänst under uppsägningstiden. 
Därmed är tydligen spörsmålet likväl icke löst, ly det återstår att avgö
ra, vilken arbetsförtjänst arbetaren förlorat, och detta åter beror av 
frågan i vad mån arbetaren har rätt till arbete under uppsägningstiden. 

Har arbetaren rätt att under uppsägningstiden erhålla arbete under 
full arbetstid, äger han också rätt att, i händelse han icke fått åtnjuta 
uppsägningstid, utb:.:komma en~ittning motsvarande lönen för den fulla 
arbetstiden med avdrag för den arbetsinkomst han eventuellt kunnat 
erhålla på annat håll. Har han däremot icke rätt till arbete under full ar
betstid, kan han icke göra anspråk på ersättning för annan arbetsför
tjänst än som motsvarar det arbete han haft rätt att erhålla. 

Principiellt föreligger tydligen icke någon skillnad mellan det fall att 
arbetaren uppsagts att omedelbart lämna sin anställning och han alltså 
över huvud icke fått åtnjuta uppsägningstid och det fall att han väl 
kvarstått i anställningen men icke under uppsägningstidm erhållit ar
bete under full arbetstid. Hans rätt till ersättning för förlorad arbetsför
tjänst måste i båda fallen bedömas med hänsyn till omfattningen av hans · 
rätt till arbete under uppsägningstiden. 

Spörsmåld i vad mån en arbetsgivare är skyldig att under uppsäg
ningstiden tillhandahålla arbete under full arbetstid sammanhänger emel
lertid med frågan i vad mån arbetsgivaren över huvud är berättigad att 
inskränka arbetstiden eller verkstiilla p~rmitteringar. Tydligen kunna 
dylika åtgärder alltid vidtagas, om de därav berörda arbetarna under
rättas så långt i förväg som motsvarar den bestämda uppsägningstiden. 
Nu torde emdlertid kollektivavtal och enskilda arbetsavtal, särskilt när 
lönesystemet är uppbyggt på timlön, i stor utsträckning vara slutna un
der den förutsiittningen att arbetaren icke kan påräkm arbete i större 
utsträckning än arbetsgivaren anser sig kunna lämna dylikt. I detta fall 
kan arbetsgivaren alltså icke anses i något avseende handla felaktigt, om 
han vidtager permittering eller förkortning av arbetstiden 1iven utan så- · 
dan underrättels:: på förhand, varom ovan sägs. Den följdriktiga kon
sekvensen av att arbetarna alltså i dessa fall icke har någon rätt till ett 
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visst kvantum arbete skulle vara, att en arbetare, som uppsägcs från sin 
anställning, icke heller under uppsägningstiden kan göra anspråk på 
mera arbete än arbetsgivaren anser sig kunna lämna och alltså icke 
heller kan fordra ersättning för större lön än som motsvarar denna 
arbetsmängd. 

Emellertid skulle en dylik konsekvens ofta medföra, att förmånen 
av rätt till uppsägningstid skulle i alltför stor utsträckning uttunnas, 
och man har därför för dylika fall anledning att i uppsägningsbestäm
melsen inlägga en tolkning, varigenom den obegränsade rätten att fritt 
permittera eller inskränka arbetstiden skäligen modifieras i vad angår 
uppsägningstiden. Särskilt måste arbetsgivaren med hlinsyn till uppsäg
ningsbestämmclscrna anses hava en skyldighet att i händelse av arbets
brist planera sina uppsägningar i god tid, så att de uppsagda beredas 
tillfälle till arbete i största möjliga utsträckning under uppsUgnings
tiden. Under inga omständigheter bör arbetsgivaren kunna till förfång 
för uppsagda arbetare under uppsiigningstiden inskränka arbetstiden el
ler verkställa permittering i större utsträckning än som motsvarade ar
betsförhållandena vid tiden då uppsägningen gjordes. Eftersätter ar
betsgivaren vad sålunda måste anses åligga honom, inträder skyldighet 
att lämna ersättning för den arbetsförtjänst under uppsägningstiden, 
varå arbetaren med hänsyn till förhållandena skäligen kunnat göra an
språk, och på detta sätt kan också ersättning för förlorad arbetsförtjänst 
under uppsägningstiden komma att motsvara full arbetst:d, oaktat arbets
givaren icke kunnat fämna något arbete alls eller endast en mindre 
mängd arbete. 

Dessa uttalanden har bekräftats i andra domar. 
När det gäller f ö r h å 11 a n d c t m e 11 a n u p p s ä g n i n g o c h 

p er m i t t e r i n g har arbetsdomstolen haft att bedöma det fallet, att 
en arbetare först permitteras och senare sägs upp från anställning~n. I 
ett sådant fall har domstolen funnit, att arbetsgivaren från början bor
de ha insett, att en bestående arbetsmimkning skulle bli nödvändig. Ar
betsgivaren borde då ha sagt upp arbetarna och planerat uppsligningar
na så, att arbetarna kunde beredas arbete under uppsligningstiden. Ef
tersom arbetsgivaren inte hade handlat på detta sätt, var han skyldig 
att hålla arbetarna skadeslösa i den mån de blev utan arb~tsinkomst un
der uppsägningstiden. Samma synsätt har kommit till uttryck i ett antal 
andra domar från arbetsdomstolen. I en dom från år 1949 (nr J l) fram
hölls, att arbetstagaren har rätt till ersättning för de löneförmåner som 

avtalsenligt skolat tillkomma honom under uppsägningstiden. Har han 
tagit annan anställning, är han dock skyldig att vidkännas avdrag för 

den inkomst han därigenom förvärvat. 
Arbetsdomstolen har vidare uttalat, att om kollektivavtal innehåller 

bestämmelser om uppsägning så följer därav, att permittering inte får 
ske i sådana situationer där en uppsägning framstår mm den naturliga 
åtgärden. I regel bör arbetsgivaren tillgripa uppsägning i stället för p~r
mittering om en uppkommen arbetsbrist kan väntas bli långvarig. Ar
betsgivaren får inte permittera en arbetare i sHillct för att säga upp ho
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nom om avsikten är att arbetaren inte vidare skall användas i arbetsgiva

rens tjänst. 
Uppsägningstidens längd har särskild betydelse i det fallet att ar 

bets g i vare n försätts i kon kurs. Enligt gällande rätt med
för inte arbetsgivarens konkurs att ansHillningsavtalct upphör. Konkurs
boet anses emellertid ha rätt att säga upp avtalet att upphöra efter skä
lig tid och är därvid inte bundet av avtalad uppsägningstid. Om kon
kursbo;:t säger upp arbetstagaren, anses denne ha förmånsrätt enligt 
17 kap. 4 § handelsbalken för lön under skälig uppsägningstid, om ar
betstagaren inte har kunnat skaffa sig arbetsinkomst på annat håll. Enligt 

praxis skall vid bedömande av vad som är skälig uppsägningstid hänsyn 
tas till bl. a. anställningens föngd och art. Finns uppsägningstid före
skriven i tFinsteavtalet eller i kollektivavtal godtas den tiden även i 

konkurs, om inte särskilda skäl talar mot det. 
17 kap. handelsbalken ersätts fr. o. m. den 1 januari 1972 av förmåns

rättslagen (1970: 979). Lönefordringarnas ställning vid konkurs ~indras 
inte genom den nya lagen. I 11 § föreskrivs att allmän förmånsrätt föl
jer med bl. a. arbetstagares fordran på sådan lön eller annan ersättning 
på grund av anställningen som inte har förfallit till betalning tidigare än 
ett år innan konkursansökningen gjordes och på lön eller ersättning 

under skälig uppsägningstid, högst sex månader. Vad som är skälig upp
sägningstid skall enligt förarbetena (prop. 1970: 141 s. 90 f) avgöras ef
ter samma riktlinjer som enligt gällande rätt. 

Enligt 2 § lagen (1970: 741) om statlig lön~garanti vid konkurs tryg
gas arbetstagares förmånsberättigade lönefordringar genom en statlig 
garanti. Garantin utgör maximalt tre gånger basbeloppet enligt lagen 
(1962: 381) om allmän försäkring. Basbeloppet för mars 1971 är 6 900 
kr. Enligt förarbetena bör det garanterade beloppet motsvara lön för 
en eller två månader före konkursbeslutet och för sklilig uppsiigningstid 
och dessutom normala fordringar på ackordsersättning, provision m. m. 
(prop. 1970: 201 s. 65). Vad som är skälig uppsägningstid avgörs på 
samma sätt som vid tillämpning av förmånsrättslagcn. I förarbetena an
ges också att, om arbetstagaren under uppsägningstid.:n lyfter lön från 
ny anställning, ett häremot svarande belopp skall dras av från hans för
månsberättigade utdelning i konkursen (prop. 1970: 201 s. 66). 

2.2.2 Regler om uppsägningstid 

Privat verksamhet 

I fråga om ar be t ar e gällde ursprungligen att varken den enskilde 

arbetsgivaren eller den enskilde arbetaren behövde iaktta någon uppsäg
ningstid. Ar 1964 kom emellertid SAF och LO överens om att rekom
mendera sina förbund att i kollektivavtalen införa regler om en ömsesi
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dig uppsägningstid på 14 dagar. Denna uppsägningstid skulle dock gälla 
bara efter nio månaders anställning. För arbetare som hade kortare 

anställningstid skulle enligt rekommendationen timimpas tidigare giil

landc regler om uppsägningstid. Detta innebär i regel att dessa senare 

arbetare har kortare uppsägningstid. 
Inom byggnads- och anläggningsindustrin gäller att en upps~ignings

tid av 14 dagar skall iakttas ömsesidigt, om anställningen varat minst 

en månad och ackordsarbete inte förekommer. Enligt vissa avtal skall 

uppsägning verkställas så att anställningen upphör vid slutet av en 

ackordsperiod men med en 14-dagars ömsesidig uppsägningstid. Des

sa bestämmelser hänger samman med att huvudparten av arb;!tstagar

na inom byggnads- och anläggningsindustrin anstiills för ett bygg

nadsobjekt eller en ackordsperiod. 

Kollektivavtalen innehåller regelmässigt bestämmelser som ger ar

betsgivaren rätt att avskeda arbetaren utan iakttagande av eljest gäl

lande uppsägningstid, om arbetaren missköter sin anställning eller till

fogar arbetsgivaren skada. 

Anställningsavtalen för t j än st e m ä n är i allmänhet tillsvidare

avtal. Sedan gammalt har för tjllnstcmännen gällt ganska långa upp

sägningstider. Uppsägningstiden varierar i regel efter ålder, lön och an

ställningstid. Reglerna är något olika inom olika avtalsområden. Så 

t. ex. är enligt kollektivavtal mellan Sveriges verkstadsförening och Sven

ska industritjänstemannaförbundet (SIF) samt Sveriges arbetslcdareför
bund (SALF) uppsägningstidens längd beroende i huvudsak av an

talet anställningsår. För arbetsledare är uppsägningstiden för arbetsgi
varen två månader om arbetstagaren har mindre än två anställningsår, 
tre månader om arbetstagaren har två-fem anställningsår, fyra måna

der om arbetstagaren har fem-tio anställningsår och sex månader om 
antalet anställningsår är tio eller fler. Arbetstagaren kan iaktta kortare 

uppsägningstid. 
För andra tjänstemän är den ömses-idiga uppsägningstiden en månad, 

om tjänstemannen inte har fyllt 23 år. För tj[insteman som har en 

månadslön, i fråga om män på mindre än 2 505 kr. och i fråga om 

kvinnor på mindre ~in 2 295 kr., gäller alltefter anställningstidens längd 

en uppsägningstid på en till tre månader vid uppsägning från arbetsgi

varens sida (för år 1971 och följande år omräknas beloppen enligt vis

sa i avtalet angivna regler). Om månadslönen överstiger nyssnämnda be

lopp skall arbetsgivaren iaktta uppsägningstider som varierar mellan 

två månader, om tjänstemannen har mindre än tre anställningsår, och 

sex månader, om tjänstemannen har tolv eller fler anställningsår. 

På de nu nämnda avtalsomrftdena g1iller att arbetsgivaren i vissa 

situationer kan avskeda en tjänsteman utan iakttagande av uppsägnings

tid. 
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Statlig verksamhet 

Ar b e t a r e i statlig tjlinst har inte någon upps[igningstid under den 
första månaden av anställningen. Överstiger anställningstiden en månad, 

är arbetaren i princip berättigad till en veckas uppsägningstid. För an

ställning som överstiger tre månader gäller en ömsesidig upps1ignings

tid av två veckor. Arbetare som har en sammanhängande anställnings

tid vid arb~tsplatsen på två år eller mer har dock rätt till en uppsägnings

tid av minst fyra veckor. Arbetare som gjort sig skyldig till grövre för

seelse kan avskedas utan iakttagande av uppsägningstid. För vissa ar

betarkategorier gäller speciella bestämmelser om uppsägningstid. 

Vissa stats t j än st e m 1i n kan över huvud taget inte skiljas från 

tjänsten genom uppsägning. Detta gäller enligt 36 § regeringsformen i 
fråga om innehavare av ordinarie domartjänst. Andra ordinarie tjänster 

än domartjtinster skall enligt 7 § statstjänstemannalagen (1965: 274) till

sättas med fullmakt eller konstitutorial eller, om särskilda skäl förelig

ger, med förordnande. Har tjänsteman tillsatts genom fullmakt eller kon

stitutorial, kan han inte skiljas från tjänsten genom uppsägning. 

Enligt 30 § första stycket statstjänstemannalagen kan tjänsteman som 

är förordnad tills vidare skiljas från tjänsten efter skriftlig uppsägning. 

Den som är förordnad för tillfällig anställning kan dock med ome

delbar verkan skiljas från tjlinsten, om anställningen inte h~r varat mer 

än tre månader i följd. 
För statliga tjänstemlin som innehar ordinarie, extra ordinarie eller 

extra tjänst och som har anställts med förordnande tills vidare finns 

kollektivavtalsbestämmelser om uppsägningstidens längd i 9 § allmän

na avlöningsavtalet den 18 juli 1969 för statliga och vissa andra tjänste
män (AST). Enligt dessa bestämmelser gl1llcr i princip att arbetsgivaren 
skall iaktta en uppsägningstid av sex månader vid uppsägning av ordina

rie tjlinsteman, tre månader vid uppsägning av extra ordinarie tjänste

man och en månad vid uppsägning av extra tjänsteman. 

Kommunal verksamhet 

Enligt kollektivavtal mellan Svenska kommunförbundet och Svenska 

kommunalarbetareförbundet (ABK/ABKD 70) gäller i huvudsak föl

jande bpfämmelser om uppsägningstid för ar b e t a r e . Har arbe

taren minst ett års anställningstid i pågående ansHillning efter fyllda 

18 år utgör upps1igningstidcn 30 dagar. För andra arbetare utgör upp

sägningstiden 14 dagar. Om arbetstagare, som tidigare tilldelats varning 

eller suspenderats, åter gör sig skyldig till fel e11er försummelse eller om 

arbetstagare visar sig uppenbart olämplig för fortsatt anställning, kan 

han entledigas utan uppsägningstid. Innan entledigande sker skall un
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dersökas om det är möjligt och lämpligt att förflytta den felande till 
annat arbete. 

Enligt kollektivavtal mellan Svenska landstingsförbundet och Sven
ska kommunalarbetareförbundet (LABK 70) gäller för bl. a. arbetare, 
som har fortlöpande regelbunden heltidstjiinstgöring och lir anställda 

tills vidare, en uppsägningstid på tre månader om anställningen har va
rat minst ett år, och på en månad, om anställningen har varat mindre än 
ett år. Har arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren under minst 

15 år eller, om han fyllt 40 år, under minst tio år, skall arbetsgivaren 
iaktta en uppsägningstid på ett år, ifall uppsägningen föranleds av orga
nisatoriska skäl. Arbetstagare som gör sig skyldig till fel eller försummel
se eller visar sig uppenbart olämplig för fortsatt anställning kan i vis
sa fall entledigas utan uppsägningstid. 

För vissa kategorier arbetare gäller enligt båda de nyss nämnda 
kollektivavtalen vissa speciella regler om uppsägningstid. 

För k o m m u n a 1 t j ä n s t e m ä n som har fortlöpande regelbun
den hcltidstjänstgöring och är anställda tills vidare, gäller enligt kol

lektivavtal vid uppsägning från arbetsgivarens sida följande uppsägnings
tider: sex månader för tjänsteman med mer än ett års anställning och 
en månad för tjänsteman med mindre än ett års anställning. Gäller det 
tjänsteman som har varit anställd hos arbetsgivaren under minst 
femton år eller, om han fyllt 40 år, under minst tio år, är uppsägnings
tiden ett år, om uppsägningen föranleds av att förvaltningsorganisa
tionen ändrats eller att arbetsuppgifterna upphört. Tjänsteman kan skil
jas från anställningen utan uppsägningstid, om han tidigare tilldelats 
varning eller suspenderats och åter gör sig skyldig till fel eller försum
melse eller om han visar sig uppenbart olämplig för fortsatt anställning. 

För vissa tjänstemiin inom specialreglerade kommunala verksamhets
områden gäller samma bestämmelser om anställnings upphörande som 
för statstjänstem1in, se bl. a. 35-43 §§ stadgan (1965: 602) om vissa 

tjänstemän hos kommuner m. fl. 

2.2.3 Kollektivavtalsbestämmelser om varsel 

I p riv a t v er k s a m het gäller både enligt huvudavtalet - det 

s. k. Saltsjöbadsavtalet - och enligt avtalet om företagsnämnder mel
lan SAF och LO att arbetsgivaren vid uppsägning av arbetstagare från 

anställning som varat minst nio månader skall lämna underdittelse här
om - uppsägningsvarscl - till arbetstagarorganisationens represen
tant på arbetsplatsen resp. till viss ledamot av fön.:tagsnämnden senast 
14 dagar före uppsägningen. Varslet skall innehålla uppgift om de be
rörda arbetstagarnas namn. Uppsägningsvarscl ~kall lämnas såväl när 

uppsägning sker på grund av arbetsbrist som när den sker på grund av 
arbetstagarens påstådda olämplighet eller oskicklighet. Påkallas på grund 
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av omständighet, som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren, minsk
ning av arbetsstyrkan inom kortare tid än den föreskrivna varseltiden, 
skall varsel lämnas så fort ske kan. Om arbetsgivaren ella arbetstagar
organisationens representant begär det, skall samråd dem emellan oför
dröjligen äga rum rörande den tilltiinkta åtgärden. Detta innebär att 
samrådet skall äga rum innan uppsägningen verkställts. 

Varsel- och samrådsskyldighet föreligger dock inte om avskedande 
äger rum på grund av sådant arbetarens förhållande som ger arbets
givaren rätt att häva arbetsavtalet med omedelbar verkan. 

I företagsnämndsavtalen mellan SAF och LO samt mellan SAF och 

TCO fastslås att de ansfällda har ett berättigat intresse av insyn i före
tagets allmänna personalpolitik och i handläggningen av personalfrå

gor, som berör den grupp av anställda de tillhör. I första hand skall det
ta intresse tiJlgodoses genom de fortlöpande kontakterna mellan företags
ledningen och företrädarna för de anställda~ organisa!ioner. Även i 

företagsnämnden skall information och samråd äga rum, när det gäl
ler de allmiinna riktlinjerna för företagets personalpolitik, t. ex. 

a) principer och metoder för rekrytering, urval och befordran, 
b) allmän planering av rekrytering och utbildning, 
c) uppgörande av introduktionsprogram, och 

d) principer för omplacering eller omskolning av äldre arbetskraft och 
betingat arbetsföra samt för omflyttning av personal i samband med 
strukturförändringar. 

Information skall vidare om möjligt lämnas om företagets personal
statistik avseende personalens hälsotillstånd, sjukfrånvaro, inträffade 
olycksfall, personaloms[ittning, rekryteringsläge etc. 

I fråga om nedläggande, inställelse eller väsentlig inskränkning av fö
retagets drift skall samråd äga rum inom företagsnämnden beträf
fande åtgärdens inverkan på anställningsförhållandena. Om åtgärden 
anmäls till offentlig myndighet skall anmälan delges nämnden, som skall 
hållas fortlöpande underrlittad om ärendets utveckling. Dessa bestäm
melser får dock inte åberopas som stöd för yrkande om att i företags
nämnden behandla individuella fall. 

Om det skulle medföra skada för arbetsgivaren att uppenbara visst 
förhållande, föreligger inte informations- och samrådsskyldighct enligt 

företagsnämndsavtalet. 
Beträffande stat 1 i g verksamhet ges i kungörelsen (1968: 

104) om företagsnämnder m. m. inom statsförvallningen (ändrad senast 
1970: 203) föreskrifter om att samråd skall ske i företagsnämnd beträf
fande väsentlig föriindring i form av omorganisation, nedl[iggning, instäl
lelse eller mer omfattande inskränkning av verksamheten. Samrådet skall 

avse åtgärdens följder för de anstiillda. Anmiiler myndigheten sådan åt

gärd till arbetsmarknadsmyndighet eller annat 5tatligt organ, skall nämn
den underrättas om anmälan och informeras om ärendets utveckling. 
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I företagsnämnden skall också lämnas information om bl. a. principer 
och metoder för rekrytering och för omplacering eller omskolning av 
anställda, i den mån fortlöpande kontakter i personalfrågor mellan 
myndigheten och personalorganisation inte förekommer i annan form. 

På den kommun a 1 a sektorn har år 1968 träffats en cen
tral överenskommelse om företagsnämnder. Enligt överenskommelsen 
skall samråd i nämnden äga rum när fråga uppkommer om nedläggande, 
inställelse som inte är tillfällig eller väsentlig inskränkning av viss verk

samhet. Vidare skall informatioil' och samråd äga rum i nämnden i frå
ga om de allmänna riktlinjerna för kommunens eller förvaltnin·gens 
personalpolitik, t. ex. principer och metoder för rekrytering eller- prin
ciper för omplacering eller omskolning av bl. a. äldre arbetskraft. 

Några särskilda regler om varsel finns inte i kollektivavtalen på det 
kommunala området. 

2.2.4 Uppsägningsskyddet 

Rättsregler om obehöriga uppsägningar 

I svensk rätt saknas generella lagbestämmelser om förbud mot obe
fogade uppsägningar. I p r i v a t v e r k s a m h e t har sedan länge 
gällt principen om arbetsgivarens fria uppsägningsrätt. I en dom från år 
1932 (nr 100) förklarade sålunda arbetsdomstolen, att som huvudregel 
vid ett icke tidsbestämt anställningsförhållande gäller, att arbetsgiva
re, lika väl som arbetare, kan med iakttagande av uppsägningstid fritt 
uppsäga avtalet utan angivand.! av skäl. I en senare dom (1967 nr 17) 
konstaterade domstolen, att dessa uttalanden alltjämt :igde giltighet. 

I båda de nu nämnda domarna erinrade arbetsdomstolen om att ar
betsgivaren inte kan begagna uppsiigningsrfötcn för ett syfte som stri
der mot lag och goda seder. För denna inskränkning i den fria upp
sägningsrlittcn har emellertid domstolen i sin rä"ttstillämpning dragit snä
va grlinser. Sålunda har det förhållandet i och för sig, att en arbetsta
gares skiljande från ansHillningen framstått som obilligt, inte ansetts ut

göra hinder för uppsägning. 
Den fria uppsägningsrätten har begränsats genom följande lagar. 
Enligt lagen (1936: 506) om förenings- och förhandlingsrätt (ändrad 

senast 1965: 277) iir en rättshandling ogiltig om den inn~fattar en kränk

ning av föreningsrätten. En uppsägning utgör foreningsrättskränkning, 
om den har vidtagits på grund av att arbetstagaren lir medlem i en fack

förening eller har utnyttjat medlemskap i fackförening eller verkat för 

fackförening eller för bildande av fackförening. 
Lagen (1939: 727) om förbud mot arbetstagares avskedande med an

ledning av värnpliktstjänstgöring m. m. (ändrad senast 1966: 421) inne
blir, att arbetstagare i princip inte får skiljas från sin anstlillning på 
den grund att han har att fullgöra värnpliktstFinstgöring. Motsvarande 
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gäller i fråga om reservofficerare och den som inom krigsmakten tjänst
gör enligt visst frivilligt åtagande. 

Lagen (1945: 844) om förbud mot arbetstagares avskedande i an
ledning av äktenskap eller havandeskap m. m. innehåller ett generellt 
förbud mot att avskeda arbetstagare därför att arb~tstagaren har slutit 
trolovning eller ingått äktenskap. Därutöver gäller att kvinnlig arbets
tagare, som sedan minst ett år har stadigvarande anstlillning hos arbets
givaren, inte får avskedas på den grund att hon har fött barn eller bli

vit havande eller därför att hon i samband med havandeskap eller 
barnsbörd har avhållit sig från att arbeta under skälig tid, högst sex 
månader. 

Arbetarskyddslagen (1949: l, ändrad senast 1970: 694) innehåller be
stämmelser om att arbetstagare som har utsetts till skyddsombud inte 
får skiljas från anställningen på denna grund eller med anledning av sin 
verksamhet som skyddsombud. 

Vid överträdelse av de här återgivna Jagbestämmelsenia är arbets
givaren skyldig att ersätta uppkommen skada, varvid även ideell skada 
är ersättningsgill. Uppsägningen kan förklaras ogiltig. Arbetsdomstolen 

har i sådana fall förpliktat arbetsgivare att ta tillbaka arbetstagaren i an
ställningen. Så har skett även i mål där domstolen har funnit uppsäg
ningen strida mot lag o::h goda seder. 

För st a t st j ä n s t e m ä n gäller enligt 30 § andra stycket stats
tjänstemannalagen att uppsägning får ske bara om tjlinstemannen har 
visat bristande Uimplighet för tjänsten elkr om det finns anledning 
att dra in tjänsten eller om. uppsägningen av annat skäl är påkallad från 
allmän synpunkt. 

Enligt 30 § tredje stycket kan arbetstagarförening begära överlägg
ningar, när tjänsteman som tillhör föreningen har sagts upp. BegLirs över
läggningar, får tjänstemannen inte skiljas från tjänsten förrän över
läggningen har ägt rum, även om uppsägningstiden har gått ut. 

Beslut om uppsägning av statstjänsteman får inte verkställas förrän 
beslutet har vunnit laga kraft. Besvär mot beslut om uppsägning prövas 
i sista hand av regeringsrätten. 

För vissa k o m m u n a 1 t j ä n s t e m ä n gäller enligt stadgan om 
vissa tjänstemän hos kommuner m. fl. samma begriinsning av upp
sägningsrätten som för statstjänstemän. 

Kollektivavtalsbestiimmelser om obehöriga uppsiigningar 

För stora delar av den p r i v a t a a r b e t s m ark n ad en gäller 

enligt avtal ett visst skydd mot uppsägning utan saklig grund. Det 

stora flertalet av de till SAF resp. LO anslutna förbunden är bundna 
av det mellan SAF och LO träffade huvudavtalet som innehåller be
stämmelser om uppsägning av enskilda arbetare. 
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Har arbetsgivare på grund av enskild arbetares förhållande uppsagt 
denne och uppstår till följd därav tvist, iiger arbetarparten enligt be
stämmelse i huvudavtalet hänskjuta frågan till avgörande inför den s. k. 
arbetsmarknadsnämnden, om arbetaren har en sammanhängande an
ställningstid om minst nio månader vid företaget och har uppnått 18 

års ålder. Även enskild arbetare kan enligt rättspraxis begära arbets
marknadsnämndens prövning av tvisten. Arbetsmarknadsnämnden, som 
är sammansatt av lika antal representanter för SAF och LO och i des
sa ärenden dessutom har en opartisk ordförande, skall som skilje
nämnd pröva om saklig grund har förelegat för uppsägningen. Finner 
nämnden att uppsägning skett utan saklig grund, kan nämnden till
döma arbetaren skadestånd. I huvudavtalet regleras inte vad som skall 
anses utgöra saklig grund för uppsägning och inte heller efter vilka 
grunder skadeståndet skall beräknas. Arbetsmarknadsnämnden kan inte 
förplikta arbetsgivare att återanställa arbetare. 

Vid uppstigning av annan anledning än arbetarens förhållande kan ar
betare förbundets styrelse, om tvist uppstår, hänskjuta tvisten till ar

betsmarknadsnämnden för utlåtande. Nämnden fungerar då inte som 
en skiljenämnd. Det finns ingen opartisk ordförande och nämndens ut
låtande har endast karaktären av en rekommendation. Vid bedömande 
av tvisten »beaktas såväl produktionens beroende av arbetskraftens 
duglighet och lämplighet som arbetarnas berättigade intresse av trygg
het i anställningen. I enlighet härmed skall hänsyn tagas såväl till nöd
vändigheten av att företaget i möjligaste mån betjänas av skickliga och 
för dess verksamhet lämpliga arbetare som, då valet står mellan ar
betare, vilka besitter lika skicklighet och lämplighet, till anställningsti
dens längd ävensom till särskilt stor försörjningsplikt» (3 kap. 7 § i 
huvudavtalet). Enligt protokollsanteckning avgör arbetsgivaren ensam 
hur många arbetare han behöver för driftens upprätthållande. 

Några till LO anslutna förbund har "inte antagit huvudavtalet, näm
ligen Svenska byggnadsarbetareförbundet, Svenska transportarbetare
förbundet och Grafiska kartellen. Inom dessa avtalsområdcn råder 
fortfarande fri uppsägningsrätt. 

Arbetsgivare som inte är anslutna till arbetsgivarorganisation har of
ta i kollektivavtal garanterat arbetstagare mer långtgående skydd för 
anställningen än som följer av huvudavtalet. Det förekommer sålunda 

klausuler som innebär att uppsiigning får ske bara vid bevislig missköt

samhet eller arbetsbrist och att den sist anställde skall avskedas först 

i händelse av arbetsbrist. 
Mellan SAF och SIF, mellan SAF och SALF samt mellan SAF 

och Handelstjänstemannaförbun1Jet (RTF) gäller huvudavtal med be
stämmelser om uppsägning av t j än st e m ii n som i huvudsak mot

svarar de nyss redovisadl! bestämmelserna i huvudavtalet mellan SAF 
och LO. I stället för arbetsmarknadsniimndcn fungerar enligt des
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sa avtal tjänstemarknadsnämnden, arbetsledarnlimnden resp. SAF-HTF
nämnden. 

I fråga om stat 1 i g verksamhet gäller enligt ramavtal den 
19 juni 1969 mellan SAV och Statstjänarkartellen att vid uppsägning 
av a r b e t a r e med lika lämplighet skall avseende fästas vid läng
den av arbetares anställningstid. Om uppsägningen berör arbetare med 

minst tre månaders anställningstid, skall repre~cntanter för arb;::tarnas 
lokala organisation beredas tillfälle till överläggning med arbetsgivaren 
innan beslut om uppsägning fattas. 

Den nu angivna bestämmelsen kompletteras med en regel om att 
man vid lokal förhandling kan överenskomma att partiellt arbetsföra 

arbetare med begränsade möjligheter att få annan anställning skall be
hållas i anstlillningen. 

För st a t s t j ä n st e m ä n gäller endast de lagfästa bestämmelser 
som tidigare redovisats. Några regler därutöver i kollektivavtal finns in

te. 

På den ko m mun a I a se k torn gäller i prillcip att uppsägning 
av a r b e t a r e inte får ske med mindre objektivt godtagbart skäl fö

religger. I kollektivavtalet mellan Svenska kommunförbundet och Sven
ska kommunalarbetareförbundet finns vidare bestämmelser om att den 
som berörs av inskränkningar i arbetsstyrkan inom visst förvaltnings
område skall beredas annat arbete· hos kommunen, om kommunen fin

ner att det kan ske utan olägenhet. Kommer förflyttning inte till 
stånd, skall d.:n arbetstagare som har den kortaste sammanlagda an
ställningstiden hos kommunen avskedas först. 

I fråga om k o m m u n a 1 t j ä n st e m ä n gäller enligt kollektivavtal 
(ABT 70/LABT 70) som princip att uppsägning får ske endast om sak
lig grund därtill föreligger. För vissa kommunaltjänstemän gäller som 
förut nämnts särskilda författningsbestämmcber som motsvarar regler
na för statstjänstemän. 

2.2.5 Regler om avgångsvederlag 

På grundval av överenskommelse mellan SAF och LO gäller för 
ar be t a r e i p r i v a t verk s a m h e t bestämmelser om kollektiv 
avgångsbidragsförsäkring (AGB-försäkring), varom avtal kan träffas 

mellan arbetsgivaren för arbetstagarnas räkning och Arbetsmarknadens 
försäkringsaktiebolag (APA). Bestämmelserna innebär i huvudsak föl

jande. 
Försäkringsskyddet intriider fr. o. m. den dag då den enskilde arbets

tagaren und.::r fem år har varit oavbrutet anställd för att utföra avlönat 

arbete hos arbetsgivare med gällande fönäkring (kvalifikationstid). Skyd
det kvarstår därefter under den tid arbetstagaren är anstlilld och utan 
längre tidsavbrott utför avlönat arbete hos arbetsgivaren, dock längst 
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till dess arbetstagaren fyller 67 år. För arbetstagare, som arbetar inom 
sådan bransch där arbetstagarna regelmässigt anställs för visst aktuellt 
tidsb::gränsat arbete, inträder försäkringsskyddet den dag, då arbets

tagaren under en sammanhängande tid av fem år har varit oavbrutet yr
kesverksam, förutsatt att arbetstagaren utan längre tidsavbrott har haft 
sin huvudsakliga sysselsättning förlagd till anställningar inom sådan 
bransch som nyss nämnts och är anställd för att utföra avlönat arbete 
inom branschen. Skyddet kvarstår därefter under den tid, då arbetsta
garen uppfyller n1imnda kvalifikationer för skyddets inträde, dock Hingst 
till dess han fyller 67 år. 

Försäkringsbeloppen utgörs av avgångsbidrag med s. k. A-bclopp, 

uppgående till 100 kr. för varje fullt anställningsår, och i förekommande 
fall avgångsbidrag med s. k. B-belopp, högst 6 000 kr. Till en och sam
ma arbetstagare kan under en femårsperiod inte utgå högre avgångs
bidrag än ett helt A-belopp och ett helt B-belopp. 

Rätt till avgångsbidrag med A-belopp föreligger när arbetstagaren mis

ter sin anställning till följd av driftsmässig förtindring vid det före
tag där han är anställd. Dessutom skall vid anställningens upphörande 
följande villkor vara uppfyllda, nämligen att arbetstagaren till följd av 
den driftsmässiga förändringen har sagts upp utan eget förvållande eller 
egen vilja, att han i sin anställning vid företaget i den del den faller in
om den tioårsperiod som närmast föregått avskedandet har utfört huvud
sakligen heltidsarbete, samt att han har fyllt 50 år eller, om han inte 
har uppnått denna ålder, varit anställd så lång tid vid företaget - eller 
i vissa fall inom branschen - att hans anställnings- och levnadsår sam
manlagda uppgår till minst 60 år. 

Arbetstagare, som har sagts upp från sin anställning vid företagsenhet 
tillhörande viss koncern och som erbjudits och accepterat eller skäligen 
bort acceptera fortsatt anställning vid företagsenhet inom koncernen, an
ses inte ha mist sin anställning. 

För deltidsarbetande eller under säsong heltidsarbetande arbetstaga
re utgår reducerat A-belopp. Helt eller reducerat A-belopp kan utgå 
också om arbetstagare, som åtnjuter försäkringsskydd, på grund av sjuk
dom eller arbetsoförmåga inte längre kan stå till arbetsmarknadens 

förfogande. 

B-bclopp utgår 

a) om arbetstagaren in_te har fyllt 62 år men till följd av ansfällningens 
upphörande har blivit varaktigt arbetslös och AFA efter prövning av 

de svårigheter som uppkommit för arbetstagaren i samband med arbets

lösheten finner att B-bdopp bör utgå, 

b) om arbetstagaren inte har fyllt 62 år men har tillerkänts A-bclopp 

till följd av bestående arbetsoförmåga som förorsakats av sjukdom eller 

olycksfall, 
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c) om arbetstagaren vid anställningens upphörande har fyllt 62 men 
inte 66 1/2 år, 

d) om arbetstagaren har fyllt 66 1/2 men inte 67 år och AFA 
finner att B-belopp bör utgå efter prövning bl. a. av det avlönings
bortfall, som arbetstagaren fram till uppnådda 67 års ålder får vidkän
nas till följd av anställningens upphörande. 

Vidare kan B-belopp utgå till arbetstagare, som inte har fyllt 62 år 
vid anställningens upphörande, utan att han då blivit varaktigt arbets

lös ifall han vid senare tillfälle under en period av fem år dlir
efter skulle drabbas av sådan arbetslöshet. 

B-beloppets storlek varierar efter arbetstagarens ålder vid avskedan
det. Det är lägst 2 500 kr. Det utgår, om arbetstagaren inte har fyllt 
50 år vid avskedandet. Det högsta B-beloppet är 6 000 kr. Det utgår 
om arb<:tstagaren vid den tidpunkten har fyllt 62 men inte 65 år. 

Om A-belopp reduceras, minskas B-beloppet i motsvarande mån. 

För t j ä n s t e m ä n i p r i v a t v e r k s a m h e t finns ett system 
för avgångsersättning, AG~-systemet, som i sina huvuddrag motsvarar 

AGB-försäkringen. Systemet .bygger på att företagen betalar en årlig 
avgift till den s. k. AGE-fonden. Systemet gäller för tjänstemän - dock 

inte vissa högre tjänstemän - som har uppnått 40 års ålder och varit 
anställda vid företaget i minst fem år. I anställningstiden inräknas even
tuell anställning som arbetare och anställning vid annat företag inom 

samma koncern. Om sådan tjänsteman uppsägs på grund av personal
inskränkning vid företaget, kan styrelsen för tjänstemännens trygghets
fonder, efter hänsynstagande till tjänstemannens möjligheter att få ny 
anställning, besluta att AGE-ersättning skall betalas ut. Om ansökan om 
ersättning bifalls, innebär beslutet i regel att visst belopp utgår senast 

i samband med anställningens upphörande samt ytterligare belopp vid 
vissa angivna tidpunkter beroende på bestyrkt fortsatt arbetslöshet. Sty
relsens beslut i ersättningsfrågor kan inte överklagas. 

Kungl. Maj:t har av riksdagen fått generellt bemyndigande att beslu
ta om ekonomiska förmåner åt p e r s o n a 1 i n o m st a t s f ö r
v a I t n i n ge n i samband med omorganisation eller förflyttning av 
statlig myndighet. Förmåner kan utgå som årlig ersättning (för lildre 
arbetskraft) eller, om årlig ersättning inte kan komma i fråga, som av

skcdsersättning. 
På det k o m m u n a I a o m r å det saknas egentlig motsvarighet 

till AGB-försäkringen. 

2.2.6 Regler om permittering 

För a r b e t a r e i p r i v a t v e r. k s a m h e t gäller bestämmel
serna i huvudavtalet mellan SAF och LO om varsel vid permittering 
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motsvarande de förut redovisade reglerna· om varsel vid uppsägning. 

Permitteringsfråga kan också hänskjutas till arbetsmarknadsn~imndcn, 

som kan ge rekommendationer till lösning av tvisten. Varsel- och sam

rådsplikt föreligger emellertid inte vid permittering av arbetare i säsong

arbete eller i intermittent arbete eller vid korttidspermittering, var.med 

avses permittering för viss tid som inte får överstiga två veckor. 

Ar 1964 träffade SAF och LO en överenskommelse om permitte

ringslön som sedermera antogs av flertalet medJemsförhund. Enligt 

överenskommelsen, som har ändrats år 1969, är arb.:taren berättigad 

till permitteringslön under förutsättning dels att han haft tre månaders 

anställning hos samma arbetsgivare under de senaste ~4 månaderna, 

dels att han är anställd för att utföra arbct~ under i gmomsnitt lägst 

18 timmar per vecka. Permitteringslönen, vars belopp varierar mellan 

olika avtalsområden, utgår under högst tio dagar per år. Permitterings

lön utgår endast för dagar som infaller under den s. k. karenstiden, 

dvs. den väntetid under vilken ersättning inte utgår från erkänd arbets

löshetskassa. 

För t j li n s t e m lin i p r i va t v e r k sa m h e t finns inte några 
slirskilda bestämmelser om permittering eller permitteringslön, vilket 

hänger samman med att tjänstemannaorganisationerna i princip mot

slitter sig permittering. 

För a r b e t a r e i s ta t I i g t j ä n st finns en överenskommelse 

om permitteringslön som i huvudsak motsvarar överenskommelsen i äm

net mellan SAF och LO. För s t a t s t j ä n s t e m ä n saknas regler om 

permittering eller permitteringslön. Även på det kommun a 1 a om
r å de t saknas i huvudsak bestämmelser i dessa frågor. 

2.2.7 Regler om återanställning m. m. 

För arbetsgivare som lir anslutna till arbetsgivarorganisation gäller 
enligt kollektivavtalsbestämmelser principen att arbetsgivaren ensam 
beslutar om anställning av arbetskraft. I hurndavtalet mellan SAF och 

LO finns emellertid en bestämmelse om återintagning av a r be t a r e 

p r i v a t v e r k s a m h e t som har entledigats eller permitterats på 

grund av arbetsbrist. Har arbetaren varit varselberättigad och uppkom

mer fråga om anställning eller återintagning av arbetskraft av motsva

rande slag inom fyra månader från avskedandet eller permitteringen, 

skall arbetsgivaren i förväg underrätta arbetarsidans varselombud om sa

ken. Underrättelsen skall innehålla uppgifter om vilka arbetare arbets

givaren för sin del vill anställa eller återinta. Om arbetsgivaren eller 

varselombudet begär det, skall samråd äga rum ofördröjligen och före 

åtgärdens vidtagande. Uppstår tvist kan styrelsen i arbetarförbundet be

gära, att arbetsmarknadsnämnden prövar tvisten. Nämnden kan avge re

kommendationer i ärendet. 
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För t j ä n s t e m än i p r i v a t verk s a m h e t saknas regler 
om rätt till återanställning. 

Enligt kollektivavtalsbestämmelse gäller i huvudsak för ansfallning av 
ar b e ta r e i st a t 1 i g t j ä n s t att företräde bör i mån av lika 
Iämpligh<:t ges sådan arbetare som förut har entledigats till följd av ar
betsbrist och som under den senaste tvåårsperioden har haft minst åtta 
månaders anställning vid arbetsplatsen. Om flera förut anställda arbetare 
söker arbete, bör därvid den inbördes ordningen mellan dem vid lika 
lämplighet bestämmas med hänsyn till anställningstidcns längd. 

För s t a t st j ä n s te m ä n finns inga centralt utfärdade bestämmel
ser om rätt till återanställning. På Svenska kommunförbundets avtalsom
de gäller enligt kollektivavtal att vid anställning av a r b e t a r c 
kommun a 1 tjänst i mån av lika duglighet och lämplighet före
träde lämnas den som under de senaste två åren i anställning hos kom
munen enligt samma kollektivavtal har fullgjort arbete sammanlagt 
minst 70 dagar. I konkurrens mellan flera företrädesbcrättigade ges vid 
i övrigt lika förutsättningar företräde åt den som har den Hingsta sam
manlagda anställningstiden hos kommunen. Företrädesdittcn gäller inte 
arbetstagare som slutar på egen begäran. 

Även på Svenska landstingsförbundets avtalsområde finns bestämmel
ser om företrädesrätt till anställning för den som är anställd hos lands
tingskommun i fråga eller hos annan landstingskommun eller som har 
varit anställd hos den Jandstingskommun som kungjort anställningen 
till ansökan ledig. För k o m m u n a 1 t j ä n s t e m ä n saknas slirskilda 
bestämmelser om rätt till återanställning. 

2.2.8 Utredningen rörande ökad anställningstrygghet m. m. 

Som förut nämnts tillkallades i december 1969 sakkunniga med upp
drag att utreda bl. a. frågor om ökad anställningstrygghct. 

I direktiven redovisas inledningsvis rådande förhållanden och· gällande 
författnings- och avtalsbcstämmclscr på området. Därefter framhålls som 
angel~get att en allsidig undersökning görs av anställningstrygghctcn med 
tonvikten lagd på frågan, om det stöd som utgår till lildre arbetskraft 
vid arbetslöshet behöver kompletteras med lagstadgad trygghet i anställ
ning. Undersökningarna bör inte begränsas till den äldre arbetskraften 
utan omfatta hela arbetsmarknaden. På grundval av undersökningsresul

taten bör de sakkunniga bedöma i vilken mån anstlillningstrygghcten be~ 
höver ökas genom lagstiftning och hur en sådan lagstiftning lämpligen 

bör utformas. 
Vid överv~igandet om ökad ansfällningstrygghet träder enligt direk

tiven uppsägningstidernas längd i förgrunden. Denna fråga inrymmer en 
rad problem av generell räckvidd, t. ex. betydelsen av lcvnad~åldcr och 
anställningstid. I fråga om anställningstider uppkommer slirskilda svå-
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righeter vid byte av anställning och i branscher med speciella anstiill
ningsförhållanden. AGB-försäkringens regler i dessa frågor kan tjäna 
som utgångspunkt för en bedömning. Lagstadgade långa uppsägnings
tiders inverkan på arbetskraftens rörlighet måste också uppmärksam
mas. 

Till frågor som även vid en reform med sikte främst på äldre arbets
kraft ·fordrar generella överväganden hör enligt direktiven också spörs
målet, om uppsägningstiderna bör vara kortare för den anställde än för 
arbetsgivaren. Vidare framhålls sambandet mellan uppsiigning å ena och 
permittering å andra sidan. Permittering bör inte kunna tillgripas när 
det står klart att den anställde inte inom överskådlig tid kan beredas 
arbete på nytt hos arbetsgivaren. Ett anställningsskydd i form av lag
stadgade uppsägningstider måste därför innehålla garantier för att skyd
det inte blir illusoriskt till följd av att permittering används felaktigt. En 
ytterligare fråga av allmän betydelse är hur förlängda uppsägningstider 
skall samordnas med gällande varselöverenskommelser. 

Huvudsyftet med uppsägningstid i allmänhet är att bereda arbetsta
garen rådrum att med bib~hållcn inkomst skaffa ny anställning, sägs det 
vidare i direktiven. Ett särskilt syfte med långa uppsägningstider är emel
lertid att öka tryggheten i synnerhet för äldre arbetstagare i den anställ
ning de innehar. De sakkunniga bör pröva om lagbestämda långa upp
sägningstider är tillräckligt för att nå detta särskilda syfte eller om det 
därutöver behövs någon form av avgångsersättning, som till skillnad mot 
lön under uppsägningstid inte förenas med skyldighet att stå till arbets
givarens förfogande. 

Det påpekas också att ett skydd av detta slag till förmån för viss ål
dersgrupp kan vara ägnat att minska anställningstryggheten diirför att 
arbetstagare just på grund av skyddsbestämmelserna riskerar att bli av
skedade innan de fyller förutsättningarna att få skyddet. Om ett siir
skilt skydd i denna form anses lämpligt, bör de sakkunniga därför under
söka i vad mån den angivna olägenheten kan minskas t. ex. genom en 
ordning där uppsägningstiderna förlängs och avgångsersättningarna ökas 
stegvis under flera år. 

Lång uppsägningstid och lagfäst avgångsersättning enbart för äldre 

anställda kan öka deras svårigheter att få ny anställning om de trots 
allt avskedas. Denna nackdel med ett speciellt skydd för de äldre kan 
delvis minskas genom krav på viss anställningstid på den nya arbets
platsen som förutsättning för de gynnsamma bestämmelsernas tillämp
ning. Ett sådant krav innebär å andra sidan att den anställde under denna 
tid inte får det i och för sig önskvärda skyddet. Sannolikt iir det Himp
Jigt att utforma Jagbcstämmcl~er om uppsägningstid som ett allmänt 
minimiskydd som kan förbättras genom avtal. Med en ~ådan lösning 
blir det möjligt för arbetstagargrupper att behålla eller tillvinna sig Hingre 
uppsägningstider än de lagstadgade. 
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Om anställningstrygghctcn ökas genom förlängda uppsägningstider 
och i synnerhet om därtill läggs ett särskilt skydd i form av avgångser
sättning, blir d:t enligt direktiven ofrånkomligt att undersöka, om det 

ökade skyddet skall beredas den anställde också i de fall då uppsäg
ningen har sin grund i hans personliga förhållanden. De sakkunniga bör 
därför till allsidig prövning ta upp också frågan om skyddet mot obe
fogad uppsägning samt överväga behovet att lagreglera uppsägnings
grunderna och de rättsliga följderna av obefogad uppsägning. Utgångs
punkt för övervägandena bör vara att principen om arbetsgivares rätt 
att utan skäl avskeda arbetstagare skall ersättas med en huvudregel om 
skydd mot sakligt ogrundade uppsägningar. 

Om de sakkunniga skulle finna att en dellösning av frågan om de 
äldres anställningstrygghet är möjlig och lämplig, bör de med förtur 
behandla och lämna förslag till en sådan lösning. 

De sakkunniga har vidare i uppdrag att överväga reglerna om arbets
domstolens behörighet och därvid undersöka bl. a. om tvister i arbets
r;ittsliga frågor, som rör oorganiserade arbetstagare, kan i någon form 
överföras från allmän domstol till arbetsdomstolen. 

De sakkunniga väntas slutföra sitt uppdrag under år 1972. 

2.3 Samhällsåtgärder för den iildre arbetskraftens sysselsiittning 

2.3.1 Inledning 

Vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder är inriktade speciellt på att 
lösa sysselsiittningsproblemen för arbl!tstagarc med siirskilt utsatt lägc 
på arbetsmarknaden, bl. a. äldre arbetstagare. Samtidigt står hela det 
arbetsmarknadspolitiska åtgiirdssystemet till de äldres förfogande. 

Av stor betydelse för möjligheterna att effektivt vidta arbetsmarknads
politiska åtgärder är det system med varsel vid personalinskränkningar 
som grundas på överenskommelser mellan AMS och olika arbctsmark
nadsparter. Samhällsåtgärder för den äldre arbetskraftens sysselsättning 
aktualiseras emellertid i betydande omfattning vid sidan av varselfallen. 
De åtgärder som samhället vidtar för de äldre på arbetsmarknaden går 
i huvudsak ut på att på olika sätt skapa sysselsättning åt äldre i samhäl
lelig regi, att genom bidrag eller utbildning stimulera till anställning av 
äldre på den öppna arbetsmarknaden samt att sprida information om 
ti!drcproblcmen och genom samverkan med bl. a. arbetsgivare förbättra 
sys~elsättningsmöjlighctcrna för de äldre. Vidare har, som ett led i strä
vandena att förbättra de liklres situation, försörjningsskyddet vid ar
betslöshet förblittrats för dem och deras möjligheter att få förtidspen

sion vidgats. 
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2.3.2 Varsel till arbetsmarknadsverket vid personalinskränkningar 

På den privata arbetsmarknaden träffades år 1952 en 
överenskommelse mellan AMS samt bl. a. SAF och Sveriges industriför
bund om varsel vid driftinskränkningar och driftnedläggelser beröran
de minst tio arbetstagare. Ar 1968 träffades en ny varselövcrenskommelse 
mellan AMS samt SAF, Sveriges industriförbund, LO och TCO. Den 
har biträtts av åtskilliga andra arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. 

Enligt 1968 års överenskommelse skall arbetsgivare som fattar beslut 
om sådan driftförändring att den medför uppsägning eller permittering, 
inbegripet permittering av säsongarbetare, av minst fem anstlillda varsla 
arbetsmarknadsverket om åtgärden så snart det kan ske. Varsel behöver 
emellertid inte lämnas, om anställningarna är tidsbestämda eller har till
fällig karaktär. Är det fråga om uppsägning eller om permittering för 
längre tid än två veckor, skall varslet. lämnas minst två månader innan 
åtgärden sätts i kraft. Om uppsägningar gäller fler än 50 anställda, 
skall varsel lämnas tre månader innan uppsägningarna träder i verkstäl
lighet. Om driftsenhet med fler än 100 anställda skall läggas ned, skall 
varsel lämnas minst fyra månader innan avvecklingen börjar. 

Varslet skall lämnas till länsarbetsnämnden i det län dlir den berörda 
driftsenheten är belägen. Om ett omedelbart offentliggörande kan be
faras medföra påtaglig skada för företaget, får varsel lämnas till läns
arbetsdirektören personligen med anhållan att varslet tills vidare behand
las förtroligt. Om därigenom de nyss angivna minimitiderna skulle un
derskridas och länsarbetsdirektören bedömer att det kan medföra avse
värda olägenheter från arbetsmarknadssynpunkt, skall frågan understäl
las AMS för prövning. 

I samband med driftförändring kan en särskild samrådsgrupp inrättas. 
Gruppen är sammansatt av företrädare för nämnden, arbetsgivaren, de 
anställda och kommunen. Den har att följa omställningen och att lämna 
förslag till åtgärder som skall underlätta arbetsförmedlingens arbete. 

I samrådsgruppens uppgifter ingår bl. a. att behandla möjligheterna 

till omplacering för äldre. 

För stat I i g a myndigheter gäller enligt Kungl. Ivlaj:ts cir
kulär (1969: 706) om anmälan av personalinskränkning och personal
antagning m. m. att myndighet skall till länsarbetsnämnden anmäla pla
nerad eller beslutad uppsägning på grund av personalinskränkning, om 
uppsägningen omfattar minst fem anställda på samma ort. Niir det är 
möjligt, skall myndigheten lämna sådan anmälan senast två månader 
innan uppsägningen är avsedd att träda i kraft, om åtgärden avser mind
re än 50 anställda. Motsvarande varseltid är tre mfmader, om åtgärden 
avser 50-100 anställda och minst fyra månader, om fler än 100 anställda 

berörs. 
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Den nedan intagna tabellen visar i vilken utsträckning varsel har läm
nats åren 1965-1970. Vid studiet av tabellen bör observeras att bl. a. 
oorganiserade arbetsgivare inte omfattas av överenskommelsen. Vidare 
brukar personalinskränkningar beträffande arbetare inom bl. a. byggnads
sektorn med hänsyn till den speciella karaktären på anställningsförhållan

dena där inte leda till varsel. 
Undersökningar som har företagits av AMS (Meddelande från ut

redningsbyrån 1968: 37 och 1970: 9, stenciler) i anslutning till AKU 
tyder på att de arbetstagare som åren 1967 och 1968 på grund av drift
inskränkningar eller driftnedläggningar är avsevärt fler än de som en
ligt tabellen de åren berördes av varsel. I undersökningarna beräknas 
att ca 4,2 milj. personer år 1967 och 4,3 milj. personer år 1968 har 
haft förvärvsarbete minst en vecka. Det bediknas vidare att av dessa 
personer har omkring 573 000 resp. 567 000 de båda åren av olika an
ledningar slutat minst ett stadigvarande förvärvsarbete. Av dessa perso
ner slutade 151 400 resp. 129 000 förvärvsarbetet på grund av driftin
skränkningar. Begreppet driftinskränkning omfattar i det sammanhanget 
nedläggningar och personalinskränkningar som normalt tillhör produk

tionsformen. Vidare torde talen 151 400 och 129 000 omfatta säsong
arbetare inom bl. a. jordbruk och skogsbruk. Inom näringsgrenarna 
gruvor och tillverkningsindustri, där säsongvariationerna torde ha jäm
förelsevis ringa omfattning, slutade de båda åren 52 000 resp. 36 900 
personer stadigvarande anställningar på grund av driftinskränkningar. 

Enligt arbetsmarknadsmyndigheternas erfarenheter Himnas i regel var
sel av de företag för vilka varselöverenskommelsen gäller. Däremot un
derskrids varseltiderna i betydande utsträckning. 

2.3.3 Vissa sysselsättningsskapande åtgärder 

Inom arbetsvården bereds sysselsättning åt svårplacerad arbetskraft 
i sky d d a d e v e r k st ä d e r. I verkstäderna får de dlir sysselsatta 
arbeta under förhållanden som är speciellt tillrättalagda för dem. Där 
sysselsätts dels personer som beräknas efter viss tid kunna få placering 

Industri Övriga områden Totalt 

Antal Antal Antal Antal Antal Antal 
arbets arbets arbets arbets arbets arbets-

År ställen tagare ställen tagare ställen tagare 

1965 164 7 407 25 1 483 189 8 890 
1966 529 19 653 34 1 080 563 20 733 
1967 586 22 039 65 2 460 651 24 499 
1968 486 18 591 92 4 077 578 22 668 
1969 270 9 559 50 1 362 320 10 921 
1970 567 18 388 115 2 575 682 20 963 
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på den öppna marknaden, dels personer med så framtdidande handikapp 
att de inte kan beräknas få annan placering än i skyddad verksamhet. 

Till kommunal eller enskild verksamhet på arbetsvårdens område ut
går statsbidrag. Enligt kungörelsen (1966: 370) om statsbidrag till verk
städer inom arbetsvården (iindrad senast 1970: 116) famnas statsbidrag 
för anordnande eller drift av bl. a. verkstad för skyddad sysselslittning 
av handikappade. Som villkor för bidrag gäller bl. a. att platserna står 
till den offentliga arbetsförmedlingens förfogande. 

Antalet personer som sysselsätts i skyddade verkstäder har ökat starkt 
under senare år. I september I 965 sysselsattes ca 4 900 personer. Anta
let hade stigit till 10 264 i september 1970. De flesta av dem som sys
selsätts i skyddade verkstiider tillhör de äldre åldersgrupperna. Vid ut
gången av år 1969 var närmare 60 % av arbetstagarna där 45 ftr eller 
äldre. 

Statligt eller kommunalt a r k i v a r b c t e anvisas arbetslös genom 
det arbetsförmedlingskontor där han är anmäld. Arkivarbetena består 
i arbete med ordnande av arkiv, vissa allmänna kontors- eller expedi
tionsvaktgöromål, kartlagnings-, trycknings- eller bokbinderiarbeten. Det 
förekommer också att vetenskapliga arbeten utförs som arkivarbete. Per
sonlig tjänst kan inrättas hos statlig myndighet eller institution för ar
kivarbetare som har arbetat där i minst fem år. 

Arkivarbetsverksamheten har ökat väsentligt under de senaste åren. 
I början av 1960-talet sysselsattes i medeltal per månad omkring 1 500 
personer i arkivarbete. Antalet arkivarbetare hade vid utgången av juni 
månad åren 1968-1970 stigit till 4 900, 6 600 resp. 8 400 personer. 
I oktober 1970 hade antalet ökat till ca 8 800. 

Enligt en av inrikesdepartementet företagen undersökning var niir
mare 55 % av de vid utgången av år 1969 ca 7 000 arkivarbetarna 
55 år eller däröver. 

I 1971 års statsverksproposition (bil. 13 s. 66) uttalas att den snabba 
ökningen av antalet arkivarbetare liksom utvecklingen av andelen äldre 
bland dem som sysselsätts i beredskapsarbete tydligt återspeglar den äldre 

arbetskraftens problem på arbetsmarknaden. Personalen inom arbets
förmedlingen föreslås bli förstärkt bl. a. för att man skall kunna ligna 
särskild uppmärksamhet åt arkivarbetarnas möjligheter till placering i 

enskild eller offentlig tjänst. 
För äldre arbetskraft har be r ed sk a p s a r b e te n a stor bety

delse. Beredskapsarbeten utförs dels som allmänna arbeten, som syftar 
till att snabbt och på kort sikt skapa ökad sysselsättning frlimst bland 
säsong- eller konjunkturarbetslösa, dels som särskilda arbeten för att 
ge arbete åt personer som av olika skäl är svårplacerade på .den öppna 
arbetsmarknaden. Beredskapsarbete anvisas åt arbetslös genom det ar
betsförmedlingskontor där han är anmäld. Vid beredskapsarbete till

lämpas lönerna på den öppna marknaden. 
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Beredskapsarbeten utförs för statens, för kommuns eller landstings
kommuns eller för enskilds räkning. Till kommunalt eller enskilt bered
skapsarbete kan statsbidrag utgå. 

Vid de särskilda beredskapsarbetena sysselsätts bl. a. iildrc, lokalt 
bundna arbetslösa. Personer tillhörande denna kategori utgör emeller
tid även en betydande del av dem som sysselsätts i allmänna beredskaps
arbeten. I mitten av november 1970 sysselsattes närmare 11 000 perso
ner i särskilda beredskapsarbeten och ca 2 400 personer i allmiinna be
redskapsarbeten. Av dessa ca 13 400 personer beräknas nära hälften 
höra till gruppen äldre lokalt bunden arbetskraft. 

2.3.4 Vissa sysselsättningsstimulerande åtgärder 

Den s. k. h a 1 v s k y d d a d e s y s s e 1 s ä t t n i n g e n har till 
uppgift att ge de personer möjlighet till produktivt arbete vilkas arbets
förmåga är nedsatt på grund av handikapp och som d;irför inte kan 
få eller behålla anställning på öppna arbetsm~trknaden. 

Den halvskyddade sysselsättningen utgör ett alternativ till olika for
mer av skyddad verksamhet. De arbetstagare som placeras i halvskyddad 
verksamhet har i regel högre arbetsförmåga än de som arbetar vid t. ex. 

skyddade verkstäder. För de arbetstagare vid skyddade verkstäder, vil
kas arbetsförmåga utvecklas gynnsamt, kommer i vissa fall omplacering 
till anställning i halvskyddat arbete i fråga. 

Genom beslut den 29 maj 1969 har Kungl. Maj:t meddelat föreskrif
ter om särskilt statsbidrag till försöksvis bedriven halvskyddad syssel
sättning. Bidrag kan utgå till enskilt företag samt kommunal eller lands
tingskommunal myndighet eller inrfötning. Bidraget utgör fr. o. 111. bud
getåret 1971/72 3 000 kr. per halvår och plats i halvskyddad sysselslitt
ning. Förutsättning för att bidrag skall utgå är bl. a. att halvskyddad 
plats tillkommer efter samråd med den fackliga organisationen på arbets
platsen, att arbetstagaren får avtalsenliga löne- och andra förmåner samt 
att halvskyddad arbetsplats för nyanställd står till arbetsförmedlingens 
förfogande. 

Handikappad, ensamställd kvinna eller medelålders eller mdre arbets
tagare som inte har kunnat få lämpligt arbete på den öppna arbetsmark
naden kan få närings h j ii I p för startande av eget företag. Nä

ringshjälpen utgår till kostnader för att anskaffa arbetsmaskiner eller 
verktyg samt till andra kostnader för att börja verksamhet som egen 

företagare. Näringshjälpen utgår med högst 15 000 kr. och lämnas 
som bidrag eller räntefritt lån. I vissa fall kan till handikappad som 

börjar verksamhet som egen företagare härutöver utgå lån med högst 
30 000 kr. Om synnerliga skiil föreligger kan näringshjälp utgå till 

handikappad för att fortsätta rörelse som egen företagare. 
Bestämmelser om f ö reta g s ut b i I d n i n g har meddelats i brev 
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den 25 maj 1967 till AMS. Bidrag kan utgå till företag som förbindt:r 
sig att för nyanställning utbilda arbetstagare som har fyllt 50 år och som 
bedöms ha ett inte ringa antal återstående år i förvärvslivct och inte 
kan få stadigvarande arbete utan sådan utbildning. Förutsättning för 
bidrag är vidare att utbildningen sker efter plan som har fastställts av 
AMS eller länsarbetsnämnden och att hiinvisning till utbildningen sker 
genom den offentliga arbetsförmedlingen. 

Bidraget tillfaller företaget. Det bestäms till visst belopp per timme 
och kan utgå under högst sex månader. Under utbildningstiden skall 
företaget utge avtalsenliga förmåner till den anställde. Även för utbild
ning av nyanställd personal med svårare handikapp kan motsvarande 
bidrag utgå. Om särskilda skäl föreligger kan bidrag utgå för utbild
ning av den som har ådragit sig handikappet under anställning hos före
taget. 

Stora grupper äldre personer genomgår arbetsmarknads ut
b i I d n i n g. Allmänt gäller enligt statsmakternas beslut att AMS får 
bereda omskolning och annan yrkesutbildning åt personer som är eller 
löper risk att bli arbetslösa eller iir svårplacerade på arbetsmarknaden 

och för vilka utbildningen bedöms vara ägnad medföra stadigvarande 
arbete som inte kan komma till stånd utan utbildningen. 

En betydande del av utbildningsvolymen utgörs av kurser som ordnas 
av skolöverstyrelsen. Vidare är en stor del av arbetsmarknadsutbild
ningen förlagd till det reguljära utbildningsväsendct. I övrigt bereds ut
bildning i huvudsak genom korrespondenskurser och genom kurser 
i bildningsförbundens regi. 

Den som deltar i yrkes ut bi 1 d ni n g enligt kungörelsen 
(1945: 445) angående yrkesutbildningskurser för arbetslösa (ändrad 
senast 1957: 129) eller som av sysselsättningspolitiska skäl får yrkes
utbildning i annan ordning kan enligt arbetsmarknadskungörclsen (1966: 
368, omtryckt 1968: 246, ändrad senast 1970: 182) få utbildningsbidrag. 
Som förutsättning för bidrag gäller bl. a. att vederbörande är eller löper 
risk att bli arbetslös samt att utbildningen är planerad i samråd med 
arbetsförmedlingen och kan antas vara ägnad att medföra stadigvarande 

arbete som inte kan komma till stiind utan utbildningen. 
Till äldre arbetstagare kan utbildningsbidrag utgå, om han utbildas 

för nya arbetsuppgifter i provanställning som han har fått genom den 
offentliga arbetsförmedlingen. I regel tillämpas en åldersgräns på lägst 
45 år för möjligheten att komma i åtnjutande av bidrag till provansfall

ning. 
Arbetsmarknadsutbildningen har numera betydande omfattning. Un

der budgetåret 1959/60 deltog ca 11 000 personer i utbildning. Antalet 
var ca 98 000 under budgetåret 1969170. Andelen äldre personer i ar
betsmarknadsutbildning framgår av följande uppställning över dem som 

påbörjat arbetsmarknadsutbildning under nedan angivna tidrymder. 
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Alla därav 55 år eller 
deltagare därav 45-54 år däröver 

Tidrymd antal antal 01 
/U antal 0/,o 

Första halvåret 1969 31 656 5 243 16,6 1 931 6,1 
Andra » » 36 541 5 179 14,2 1 958 5,4 
Första » 1970 34 915 6 297 18,0 2 269 6,5 

2.3.5 Verksamhet meds. k. anpassningslag och samarbete 
med företag m. m. 

Ar 1965 inrättades på initiativ av länsarbetsnämnden i Norrbottens 

län en s. k. arbetsrehabiliteringsgrupp vid Norrbottens Jcrnvcrk i Luleå. 
Motivet var att det visade sig föreligga allt större svårigheter för iildrc 
och handikappade att behålla sina arbeten i:ller få nya anställningar. 

Rehabiliteringsgruppen består av representanter för arbetsförmed
lingen, försäkringskassan samt företagets personalavdelning. Förctags
läkaren ingår också i gruppen. Dess uppgift är huvudsakligen att över
väga åtgärder för anställda som av olika anledningar inte kan arbeta 
på sina tidigare platser inom företaget. 

Sedan våren 1970 har länsarbetsnämnden i Västernorrlands län be-. 
drivit försöksverksamhet med s. k. an p as s ni n g s 1 ag inom före
tag. 

Ett anpassningslag består av företrädare för företaget, för den fack
liga organisationen och för länsarbetsnämnden. Laget skall kontinuerligt 
bevaka frågor rörande anställningstryggheten för arbetskraften i före
taget. Laget medverkar till att företaget kan behålla och rätt utnyttja 
sin arbetskraft så att avskedanden så långt möjligt förebyggs. 

Förutsättningen för arbetsförmedlingens medverkan är att företaget 
förbinder sig att inte avskeda någon anställd förrän anpassningslaget 
bar avgett yttrande i ärendet och dessförinnan haft skHlig tid att utreda 
tänkbara lösningar inom företagets ram. I utredningsarbetet kan anpass-· 
ningslaget adjungera utomstående sakkunniga, t. ex. företagsläkare, 
driftstekniker och ergonomisk expertis. Laget skall överväga möjlighe
terna att utnyttja arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att undvika att 
den anställde sägs upp. Anpassningslaget behandlar inte löncfrågor el
ler andra fackliga frågor. 

Arbetsförmedlingen får genom sin medverkan i anpassningslagcn en 
mer detaljerad förtrogenhet med företagens arbetskraftssituation och 
ett mer nyanserat underlag för det sedvanliga förmcdlingsarbetet. F. n. 
pågår verksamhet med anpassningslag inom sju företag med totalt 
5 000 anställda. Arbetet är personalkrävande. Den fortsatta utvecklingen 
av verksamheten med anpassningslag är avhängig av i vilken utsträck
ning personal kan ställas till förfogande. 

När det gäller länsarbetsnämndernas verksamhet i övrigt för att åstad~ 
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komma s a m a r b e t e m e d f ö r e t a g i syfte att bereda den 
äldre arbetskraften sysselsättning har den på senare tid fått en delvis 
ny inriktning. I cirkuHir den 29 maj 1970 till fänsarbetsnämndt:rna har 
nämligen AMS framhållit att det av flera skäl är nödvlindigt att effek
tivera åtgärderna för att finna anställning för bl. a. äldre. Utvecklingen 
gör det nödvändigt att pröva möjligheterna till bättre anpassning av ar

betet på den öppna marknaden till arbetstagarnas förutsättningar. Ar
betsprocesser, maskiner och arbetsplatser bör i större utsträckning än 
nu är fallet utformas med hänsyn härtill. Aven genom yrkesutbildning 
och allmiin information bör eftersträvas att förståelsen för arbetets an
passning till arbetskraften ökar. Det är enligt cirkuläret angeläget att 
arbetsmarknadsverket driver en aktiv politik i dessa frågor. Länsar
betsnämnderna anmodas därför att ta initiativ till överläggningar med 
bl. a. sådana arbetsgivare som redovisar svårigheter_ att rekrytera perso
nal. Genom överläggningarna skall eftersträvas att samarbete kommer 
till stånd mellan länsarbetsnämnden och företaget i frågan om ;mord
ningar på arbetsplatserna för att möjliggöra anställning av svårplacerad 
arbetskraft. Inom ramen för detta samarbete skall arbetsförmedlingen och 
företrädare för företaget och fackklubbarna inom företaget undersöka 
möjligheterna att göra konkreta förlindringar i detta syfte. Olika bi
drag kan i detta sammanhang diskuteras. Samarbetet skall enligt cirku
läret gälla i första hand nyrekryterad personal. Åtgärder beträffande 
redan anställda kan emellertid också aktualiseras. 

I årets statsverksproposition (bil. 13 s. 50) framhålls med hänvisning 
till uttalandena i cirkuläret att Jänsarbetsniimndernas kontakter med före
tagen bör ha formen av försöksverksamhet. Det föreslås att arbetsmark
nadsverket får personalförsfärkning för medverkan vid kontakter med 
företagen. 

2.3.6 Vissa övriga samhällsåtgärder för äldre arbetskraft 

Genom den reform som tdiddc i kraft den 1 juli 1968 fick iildre ar
betstagare ett icke tidsbegränsat f ö r s ö r j n i n g s s k y d d v i d a r
b e t s 1 ös het (prop. 1968: 29 och 30, SU 1968: 64, 2LU 1968: 27, 
rskr 1968: 171 och 172). Försörjningsskyddet innebär att äldre arbets
löshetsförsäkrade arbetsllisa får dagpenning från arbetslöshetskassorna 

under förlängd ersättningstid utöver den tid under vilken dagpenning 
enligt annars glillande bestämmelser utgår, s. k. förlängd kassaersätt

ning. Efter den förlängda ersättningstiden utger staten kontant stöd i 

form av omstiillningsbidrag. Oförsäkrade arbetslösa kan få omstlillnings
bidrag efter en karenstid. Bestämmelserna inneblir i huvudsak följande. 

För sådan försäkrad i erkänd arbetslöshetskassa som har fyllt 60 år 
utgår dagpenning under en förllingd crsättningstid av 300 dagar med 
viss avräkning för det fall ersättning redan har utgått under två på 
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varandra följande försäkringsår. Förutsättningarna för att den för
längda ersättningen skall utgå är bl. a. att den försäkrade står till ar., 
betsmarknadcns förfogande, dvs. lir arbetsför, beredd att åta sig arb:::te 
och även i övrigt är oförhindrad att göra det. 

I vissa fall kan dagpenning under förföngd ersättningstid utgå redan 
vid 55 års ålder. Det gäller om arbetslösheten är en omedelbar följd 
av nedläggning av eller bestående ändring i driften vid företag där den 
förs[ikrade var anställd. Om han var egen företagare, krävs att han har 

nödgats avveckla sin rörelse som en omedelbar följd av omfattande eller 
genomgripande förändring av näringslivet i hans bransch eller orten. 

Statligt omställningsbidrag (101-111 §§ arbetsmarknadskungörelsen) 

utgår till medlem i erkänd arbetslöshetskassa som har uppburit förlängd 
kassaersättning men inte längre kan få dagpenning från kassan. Till 
oförsäkrad arbetslös utgår omställningsbidrag om han fyller minst 60 år 
under kalenderåret och i minst 24 månader under de tre åren närmast 
före arbetslöshetens inträde haft sin huvudsakliga försörjning genom 
avlönat arbete för annans räkning eller genom sedermera avvecklad verk
samhet som egen företagare. Bidrag kan utgå till den som har fyllt 55 år 
i motsvarande fall som dagpenning under förlängd ersättningstid till för
säkrad. Även för åtnjutande av omställningsbidrag krävs att den arbets

löse står till arbetsmarknadens förfogande. Omsfällningsbidraget utgår 
med högst 800 kr. i månaden. 

För tid då arbetslös inte kan få dagpenning från erkänd arbetslöshets
kassa eller statligt omställningsbidrag kan kommunalt kontantunder
stöd utges till honom. Även för sådant stöd krävs att vederbörande skall 
stå till arbetsmarknadens förfogande. 

Antalet personer som uppbar omställningsbidrag i genomsnitt per 
månad under nedan angivna tider framgår av följande tablå: 

Tid Antal personer 

1968 (juli-dec.) 605 
1969 (hela aret) 2 215 
1970 (hela året) 3 782 

Följande tablå visar det antal personer som vid angivna tider uppbar 
förlängd kassaersättning: 

Antal personer 


Tid 55-59 år 60-66 år 


Jan. 1969 126 1 775 
Juni 1969 202 2 524 
Mars 1970 112 I 716 
Nov. 1970 185 I 859 

Genom ändringar (1970: 186) i lagen (1962: 381) om allmän försäk
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ring har möjligheterna fr. o. m. den 1 juli 1970 särskilt för äldre för
värvsarbetande att få f ö r t i d s p e n s i o n vidgats. 

Enligt 7 kap. 1 § och 13 kap. 1 § lagen om allmän försäkring gäller 
som förutsättning för förtidspension från folk- och tilläggspensione
ringen att den försäkrades arbetsförmåga på grund av sjukdom eller 
annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan ned

gått med minst hälften och att nedsättningen kan anses varaktig. I fråga 
om förmåner från tilläggspensionering gäller dock som allmänt villkor 
att den försäkrade äger tillgodoräkna sig pcnsionspoäng för tid före 
det år varunder pensionsfallet inträffat. 

Vid bedömande i vad mån arbetsförmågan är nedsatt skall enligt 
7 kap. 3 § lagen om allmän försäkring beaktas den försäkrades förmåga 
att vid den aktuella nedsättningen av prestationsförmågan bereda sig in
komst genom sådant arbete som motsvarar hans krafter och färdigheter 
och som rimligen kan begäras av honom med hänsyn till hans utbildning 
och tidigare verksamhet samt ålder m. fl. omständigheter. I fråga om 
äldre försäkrad skall bedömningen främst avse hans förmåga och möj
lighet att bereda sig fortsatt inkomst genom sådant arbete som han ti
digare har utfört eller genom annat för honom tillgängligt lämpligt 
arbete. 

De nya bestämmelserna innebär att invaliditetsbegreppet inom förtids
pensioneringen i princip alltjämt bygger på en arbetsinvaliditet på me
dicinska grunder (prop. 1970: 66 s. 69). Det medicinska kravet på ned
sättning i arbetsförmågan har emellertid särskilt i fråga om äldre för
värvsarbetande mjukats upp genom de nya bestämmelserna och större 
hänsyn än förut tas till svårigheterna att på grund av läget på arbets
marknaden bereda de äldre fämpligt arbete. Som äldre förvärvsarbetande 
räknas enligt departementschefen (prop. 1970: 66 s. 60) personer som 
har fyllt 63 år. Den gränsen skall närmast anses utgöra en riktpunkt 
till ledning för tillämpningen och undantag skall kunna göras. Vidare 
efterges för de äldre skyldigheten att gå igenom omskolning. Dessutom 
avstås från kravet på försök till arbetsplacering när arbetsmarknadsor

ganen finner en placering i mera stadigvarande arbete osannolik. 

I propositionen understryks (s. 61) att de nya bestämmelserna inte får 
tillämpas så att möjligheterna för äldre att fortsätta att arbeta utesluts 
eller försämras. 

Inom ramen för byggnadsregleringen finns möjligheter att vidta åtgär
der för d e n ä I d r e b y g g a r b e t s k r a f t e n s s y s s e I sä t t
n in g. Enligt Jagen (1943: 444) om tillståndstvång för byggnadsarbcte 
fick Kungl. Maj:t förordna om byggnadstillstånd wm villkor för bygg
nadsarbetes bedrivande. I tillstånd fick stadgas bl. a. begränsning eller 
villkor för arbetets bedrivande eller för användande av arbetskraft. La
gen kom att utnyttjas bl. a. för att påverka sammansättningen av den i 
byggnadsarbetena anv~inda arbetskraften. Den avlöstes av den alltjämt 
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gällande lagen (1963:. 268) om igångsättningstillstånd för byggnadsar
betc. Jämsides härmed utvecklades ett system för frivillig samverkan 
i fråga om bl. a. säsongutjämning mellan byggarbetsmarknadcns parter, 
arbetsmarknadsmyndigheterna och kommunerna, det s. k. rekommenda
tionssystemet. 

Enligt 1 § i 1963 års lag får Kungl. Maj:t förordna att igångsättnings
tillstånd skall inhlimtas innan byggnadsarbete påbörjas. Igångsättnings

tillstånd kan förenas med villkor om storleken och sammansättningen 
av den arbetsstyrka som vid varje tillfälle skall sysselsättas i arbetet. 
Om någon driver byggnadsarbete utan igångsiittningstillstånd, där sådant 
erfordras, eller åsidosätter villkor om arbetsstyrkan, kan AMS eller 
länsarbetsnämnd för att vinna rättelse utfärda förbud vid vite att fort
sätta arbetet (5 §). 

Byggarbetsnämndcrna är organ för den förut nämnda frivilliga sam

verkan. Nämnderna har bl. a. att verka för jämn sysselsättning för ar
betstagarna inom byggnadsindustrin, oavsett deras ålder. Det sker ge
nom allmän information till berörda parter om byggnadsarbetarkårens 
åldersfördelning och åldersgruppernas sysselsättningsläge. Vidare skall 
byggarbetsnämnd beakta behovet av att det i länsarbetsnämnds rekom

mendation om påbörjandetid uttalas att hlirför lämpliga arbeten helt 
eller till viss del bör förbehållas äldre arbetskraft. 

I AMS:s allmänna föreskrifter angående tillämpningen av författ
ningen om byggnadsreglcring framhålls att det i igångsättningstillstånd 
kan föreskrivas att under arbetets bedrivande viss del av arbetsstyrkan 
skall utgöras av äldre. Som allmän regel kan enligt AMS gälla att minst 
en fjärdedel av arbetsstyrkan bör vara över 50 år. Nämnden kan dock 
bestämma annan ålderssammansättning, om de lokala förhållandena 
motiverar detta. Motsvarande gällde under den äldre byggnadsregle
ringen (se prop. 1963: 124 s. 7). 

lgångsättningstillståndcn förenas ofta med villkor att viss del av ar
betsstyrkan skall utgöras av äldre (AMS:s cirkulär B 9 1968 till länsar
betsnämnderna). I cirkuläret understryks att vid rekommendationer 
bör tas tillvara möjligheterna att förorda att äldre arbetskraft i ökad 
utsträckning tas i anspråk för arbete inom byggnadsverksamheten. 

3. Utländsk rätt m. m. 

I flera europeiska länder gäller lagstiftning som på olika sätt skyddar 
anställda mot obefogade uppsägningar. I det följande redovisas kort
fattat huvudinnehållet i den gällande lagstiftningen härom i Finland, 

Norge och Västtyskland. 
Frågan har också uppmärksammats av Internationella arbetsorganisa
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tionen (JLO), som år 1963 avgav en rekommendation (nr 119) i ämnet. 
Huvudinnehållet i rekommendationen redovisas nedan. 

Den 1 januari 1971 trädde en lag om arbetsavtal i kraft i F i n 1 a n d. 
Lagen innehåller bl. a. regler om arbetsavtals upphörande. Enligt dessa 
regler får arbetsavtal som giiller tills vidare inte sägas upp av arbetsgi
varen utan särskilt vägande skäl. Som sådant skäl kan inte betraktas 

1) arbetstagares sjukdom, såvida sjukdomen inte förorsakat viisent
lig och varaktig nedgång i arbetstagarens arbetsförmåga, 

2) arbetstagarens deltagande i strejk eller annan arbetskamp, 
3) arbetstagarens politiska, religiösa eller andra fö·,ikter eller hans del

tagande i samhälls- eller föreningsverksamhet eller 
4) tillfällig minskning i arbetet, för vilken tid arbetsgivaren bör söka 

ordna annat arbete. 

Lagen innehåller vidare regler om att arbetsgivaren eller arbetstagaren 
i vissa kvalificerade situationer kan säga upp arbetsavtalet utan iakt
tagande av annars gällande uppsägningstid. 

I lagen om arbeidervern i N o r ge finns vissa bestämmelser om upp

sägning. Enligt dessa kan arbetsgivaren dömas att utge skadestånd, om 
han utan saklig grund säger upp en arbetstagare som efter fyllda 20 år 
har varit anställd minst två år vid företaget. Arbetsgivaren kan också 
åläggas att återta arbetstagaren i anställningen. Skadeståndet skall mot
svara högst hälften av årslönen. Har arbetaren varit anställd i tio år vid 
företaget, kan skadestånd motsvarande högst en årslön dömas ut. Har 
arbetaren 20 års anställningstid är maximigränsen för skadeståndet tre 
årslöner. 

Lagen innehåller också regler om uppsägning på grund av sjukdom. 
Arbetare, som enligt nyss angivna regler åtnjuter skydd mot uppsägning 
utan saklig grund, får i princip inte sägas upp på grund av sjukdom 
eller olycksfall innan frånvarotiden uppgår till tre månader. Vid tio års 
anställning förlängs tiden till ett år. 

Arbetstagare som fyllt 18 år och har varit anst1illd mer än sex måna
der, kan enligt i V ä st t y sk 1 a n d gällande lag inte sligas upp av 
arbetsgivaren utan att saklig grund föreligger. Arbetsgivaren är bevis
skyldig för att saklig grund föreligger. Även om uppsägningen föran
leds av förhållanden i företagets drift, kan uppsägningen anses ha skett 
utan saklig grund, nämligen om arbetsgivaren inte tog vederbörlig 
hänsyn till sociala förhållanden när han bestämde vilken arbetstagare 

som skulle avskedas. 

Uppsägning utan saklig grund är ogiltig och kan föranleda att ar
betsgivaren får utge skadestånd motsvarande lön för tiden efter uppsäg
ningen. Om domstol finner att åen anställde inte rimligen kan fortsätta 
i anställningen, kan domstolen upplösa arbetsavtalet och ålägga arbets
givaren att utge skadestånd motsvarande högst 12 månadslöner. Är ar
betstagaren 50 år gammal och har varit anställd i minst 15 år, är maxi
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migränsen 15 månadslöner. Är han 55 år gammal och har 20 års an
ställningstid, är maximigränsen 18 månadslöner. 

För tjänstemän gäller enligt västtysk rätt en uppsägningstid på sex 
veckor, räknat från slutet av ett kvartal. Kortare uppsägningstid kan 
avtalas. För arbetare gäller i normalfall två veckors uppsägningstid. 
Har arbetaren varit anställd i samma företag i fem år, är upps1ignings
tiden en månad räknat från månadens slut. Om arbetaren har varit an
ställd tio år i företaget, är uppsägningstiden två månader räknat från 
månadens slut. Efter 20 års anställning blir uppsägningstiden tre måna

der räknat från slutet av ett kvartal. Vid beräkning av anställningens 
längd tar man inte hänsyn till den tid som ligger före det 35:e levnads
året. 

Det finns f. n. ett lagförslag enligt vilket företagsnämnderna (Betriebs
rat) skall ha medbestämmanderätt om vilka arbetstagare som skall sägas 
upp. Man skall ta särskild hänsyn till äldre arbetstagare. Dessutom får 
företagsnämnden medbestämmanderätt i fråga om personalplaneringen 
inom företaget. Den måste alltså ta del i ansvaret för och ge förslag om 
att äldre arbetstagare i tid omplaceras på nya arbetsuppgifter inom före

taget. 

ILO:s rekommendation år 1963 nr 119 är uppdelad på två huvud
avsnitt, av vilka det förra anger vissa allmänna tillämpningsnormer och 
det senare innehåller kompletterande bestämmelser avseende minsk
ning i arbetsstyrkan. 

Huvudprincipen i rekommendationen är att anställningsavtal inte 
bör uppsägas av arbetsgivaren utan att det för sådan uppsägning före
ligger ett giltigt skäl, som sammanhänger med arbetstagarens duglighet 
eller uppförande eller som har sin grund i hänsyn till arbetets behöriga 
gång inom vederbörande företag, anläggning eller verksamhet. 

Såsom exempel på skäl som inte skall anses såsom giltiga anges a) 
medlemskap i facklig sammanslutning eller deltagande i facklig verksam
het utanför arbetstiden eller, med arbetsgivarens medgivande, under 
arbetstiden; b) den omständigheten att någon ämnar uppträda, uppträ
der eller har uppträtt såsom ombud för arbetstagarna; c) den omständig
heten att någon i god tro har ingivit klagomål eller deltagit i rättsligt 
förfarande mot en arbetsgivare med påstående om lagöverträdelse; d) 
ras, hudfärg, kön, civilstånd, religion, politisk uppfattning, nationell 
härstamning eller rncialt ursprung. 

Rekommendationen föreskriver att arbetstagare, som anser sig ha bli
vit obehörigen uppsagd, äger inom rimlig tid överklnga uppsägningsbe

slutet inför ett organ som har upprättats enligt bestämmel~cr i kollektiv
avtal eller inför en opartisk instans såsom domstol, skiljedomare, skilje
nämnd eller lik01nde organ. Det tillägges att om bcsvärsinstansen finner 

att uppsägningen var ogrundad, den kan föreskriva, att "edcrbörande 
arbetstagare skall erhålla antingen ett lämpligt skadestånd eller annan 
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form av ersättning, såvida han inte återinsätts i arbete med rätt att i före
kommande fall uppbära innehållen lön. 

Arbetstagare som blir uppsagd bör åtnjuta skälig uppsägningstid eller 
skälig ekonomisk gottgörelse. Han har också rätt att utfå ett av arbets
givaren utfärdat intyg. Detta får endast innehålla uppgift om de tid
punkter då arbetstagaren tillträdde respektive slutade sin anställning 
samt om arten av de arbetsuppgifter med vilka han varit sysselsatt. 
Däremot får intyget inte innehålla något för arbetstagaren ofördelak
tigt. 

I händelse av allvarlig misskötsel kan uppsägning ske utan varsel 
eller ersättning därför. Sådan misskötsel kan föranleda att avgångsveder
lag eller liknande av arbetsgivaren utgivna förmåner inte beviljas. In
nan beslut om uppsägning på grund av allvarlig misskötsel slutgiltigt 
träder i kraft, bör arbetstagaren få tillfälle att utan dröjsmål förklara 
sig. 

Rekommendationens kompletterande bestämmelser rörande minsk
ning i arbetsstyrkan föreskriver att när sådan minskning övervägs bör 
samråd med arbetstagarnas representanter äga rum så snart som 
möjligt rörande alla &irmed sammanhängande frågor bl. a. ut
bildning och omskolning, överflyttningar mellan olika avdelningar sarnt 
urvalet av de arbetstagare som skall drabbas av minskningen. Sådant 
urval bör ske i enlighet med noga bestämda kriterier, vilka om möjligt 
bör fastställas i förväg med vederbörligt hänsynstagande till såväl företa
gets som arbetstagarnas intressen. Dessutom bör entledigad arbetsta
gare ges företräde till återanställning, när arbetsgivaren på nytt anstäl
ler arbetskraft. 

I rekommendationen uttalas vidare att alla berörda parter bör på 
lämpligt sätt vidtaga positiva åtgärder för att i möjligaste mån avvärja 
eller begränsa en minskning av arbetsstyrkan utan att företagets effektiva 
drift därigenom lider avbräck. De statliga arbetsförmedlingsorganen el
ler andra lämpliga organ bör till fullo utnyttjas för att i största möjliga 
utsträckning säkerställa att arbetstagare vilka blivit uppsagda till följd 
av minskning av arbetsstyrkan utan dröjsmål erhåller annat arbete. 

Rekommendationen äger tillämpning på alla grenar av näringslivet 
och på alla kategorier av arbetstagare; Från rekommendationens till
lämpningsområde kan emellertid undantas arbetstagare som anställts 
för bestämd tid eller för en bestämd arbetsuppgift, anställningsförhållan

den som på grund av arbetets natur inte kan vara av obestämd varak
tighet, arbetstagare som fullgör en prövotid, om denna bestämts på för
hand och är av rimlig varaktighet, arbetstagare som anställts tillfälligt 
för en kortare period samt tjänstemän i den statliga förvaltningen, dock 
endast i den omfattning som konstitutionella föreskrifter utesluter dem 
från tillämpningen av en eller flera av bestämmelserna i rekommenda
tionen. 
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Vad slutligen beträffar reglerna för rekommendationens genomförande 
föreskrivs härom att rekommendationen kan bringas i tillämpning ge
nom nationell lagstiftning, kollektivavtal, interna reglementen och före
skrifter inom företagen, skiljedom eller beslut av dömande myndighet 
eller på annat sätt som är förenligt med nationell praxis och som kan: 
anses lämpligt med beaktande av förhållandena i varje enskilt land . 

.+. 	 Departementspromemorian 

4.1 	 Allmänna överväganden 

Fortgående och omfattande strukturförändringar inom näringslivet 
är ett framträdande drag i vår samhällsutveckling. Denna utveckling 
medför betydande omställningsproblcm på arbetsmarknaden. Särskilt 
bekymmersamma har problemen blivit för de äldre arbetstagarna. Frå
gan om att trygga deras sysselsättning har trätt alltmer i förgrunden. 
Tillgängliga statistiska uppgifter visar att de äldre arbetstagarna i sär
skilt hög grad är utsatta för risk att bli arbetslösa under lång tid om de 
mister sina anställningar. De lildre dominerar i gruppen långtidsarbets

lösa arbetstagare. 
I det allmänna arbctsförmedlingsarbctct ägnas möjligheterna att be

reda anställningar åt äldre arbetstagare särskild uppmärksamhet. Erfa
renheterna från förmcdlingsarbctet visar att de äldre har svårt att hävda 
sig i konkurrensen med den yngre arbetskraften. Delvis hänger detta 
samman med att de yngre ofta är mera välutbildade. De yngrcs presta
tionsförmåga är ofta större än de äldres. De iildre är i större utsträck
ning tin de yngre bundna till en ort eller en region, vilket självfallet 

minskar deras möjligheter att ta tillvara de arbetstillfällen som kan yp
pas på andra håll. Inte sällan är arbetstagarna i de högre ftldrarna handi
kappade, något som återspeglas i de stora andelarna äldre bland dem 
som är föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder för handikappade. 
Svårigheterna för den födre arbetskraften att få nya anställningar accen
tueras dessutom av att en del arbetsgivare har en överdriven uppfatt
ning om ålderns negativa betydelse för prestationsförmågan och glöm
mer de värden som ligger i lång rutin och erfarenhet. 

För att förbättra bl. a. den äldre arbetskraftens sysselsättningsläge 
har skilda arbetsmarknadspolitiska insatser gjorts. Dessa åtgärder ät 
i huvudsak av dels syssclsättningsskapande, dels sysselsättningsstimu
lerande karaktär. Tillgängligt statistiskt material tyder på att antalet 
arbetstagare i 50-årsåldem eller däröver som numera kontinuerligt är 
föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder överstiger 10 000. 

En väsentlig anledning till att många mister sina anställningar är som 
redan antytts den fortgående strukturomvandlingen inom näringslivet. Ett 
uttryck för takten i denna omvandlingsprocess är det på senare år starkt 
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ökade antalet varsel om planerade driftsinskrlinkningar och driftsned
läggningar. Undersökningar som AMS har företagit, sammanställda med 
statistiken över varsel, tyder dessutom på, att de arbetstagare som årligen 
mister stadigvarande anställningar på grund av uppsägning från arbets
givarens sida är betydligt fler [in de som omfattas av varslen. 

Det är i längden inte tillfredsstiillande, vare sig från den enskildes eller 
samhällets synpunkt, att den äldre arbetskraften i ökande utsträckning 
måste sysselsättas genom samhällets försorg. Samhällets resurser är be
gränsade. Men framför allt löper man risken att det på arbetsmarknaden 
kommer till stånd en kategoriuppdelning i en yngre, väl avlönad grupp 
som efterfrågas av arbetsgivarna och en grupp handikappade samt äldre 
för vilka det inte finns plats på den öppna marknaden. 

Arbetsgivarna har i dag stor frihet att rationalisera sin rörelse. Sam
hället får ta hand om de sociala problem som följer i rationaliseringar
nas spår. Växande och differentierade samhälleliga insatser för arbets
kraften förefaller att hos många arbetsgivare ha lett till en försvagning 
av deras känsla av eget ansvar för arbetskraften. Den uppfattningen 
tycks ha spritt sig på flera håll inom näringslivet att det inte finns något 
att invända mot förändringar i produktionen som är företagsekonomiskt 
lönsamma men innebär försämrade förhållanden för arbetskraften. För 
arbetstagarna har följden blivit ökad otrygghet och växande klyftor mel
lan friska och handikappade, mellan yngre och äldre, mellan högav
lönade och lågavlönade. De äldres villkor har blivit alltmer bekymmer
samma. 

Mot den bakgrunden är det tydligt att det finns anledning att över
väga vilka åtgärder som snabbt skall kunna sättas in för att lägga ett 
ökat ansvar på arbetsgivarna och därigenom förbättra de äldres sysscl
sättningsmöjligheter på den öppna marknaden. 

En väsentlig förbättring av de äldres situation på arbetsmarknaden 
förutsätter att arbetsgivarna tar på sig ett större ansvar än hittills för 
att produktions- och arbetsförhållanden anpassas till arbetstagarnas för
utsättningar. Med den utgångspunkten 1ir det naturligt att till en början 
undersöka om inte förbättringar för de äldre kan vinnas genom lagbe
stämmelser om tjänsteavtal och dess upphörande. Om arbetsgivarnas 
nuvarande möjligheter att med kort varsel avskeda arbetstagare be
gränsas på ett eller annat sätt i fråga om främst äldre arbetstagare, får 
dessa ökad trygghet i bestående anställningar och samtidigt bättre råd
rum att söka nya anställningar om de friställs. 

Den utveckling som kan förutses äga rum under de närmaste åren 
kan väntas accentuera de äldres svårigheter att hävda sig på den öppna 
arbetsmarknaden. De åtgärder som kan vidtas omedelbart för att för
bättra anställningstryggheten för äldre arbetstagare - i avvaktan på re
sultatet av det arbete som pågår inom utredningen rörande ökad anställ
ningstrygghet m. m. - måste av naturliga skäl få en i viss mån provisorisk 
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karaktär och de kommer inte att kunna lösa alla de invecklade problem 
som hänger samman med anställningstryggheten. Brister av detta slag 

väger emellertid inte tungt, när alternativet är ökad otrygghet för väx
ande grupper av äldre arbetskraft. 

F. n. har arbetsgivaren i princip fri uppsägningsrätt även om denna 

rätt har begränsats genom avtal så till vida som skadestånd kan till

dömas enskild arbetstagare som har sagts upp utan att saklig grund före

legat för uppsägningen. Förhållandena på arbetsmarknaden varierar 

starkt. Det är uppenbart att en lagstiftning som uttömmande reglerar 
vilka omständigheter som kan godtas som grund för uppsägning måste 

bli komplicerad. En sådan lagstiftning kan inte genomföras nu utan får 
anstå tills resultatet av pågående utredningsarbcte föreligger. 

En begränsning av arbetsgivarens uppsägningsrätt förbättrar i och för 

sig inte arbetstagarens situation, om anställningen upphör därför att 
arbetsgivaren måste lägga ned verksamheten. En förbfötring i det hän

seendet skulle emellertid kunna nås genom bestämmelser om förlängda 

uppsägningstider. Genom sådana bestämmelser kan arbetstagarens för

sörjning säkerställas under skälig omställningstid. Det synes inte er
bjuda oöverstigliga svårigheter att tillskapa en provisorisk lagstiftning 

om förlängda uppsägningstider för äldre arbetskraft. Inte heller torde 

en lösning av denna fråga innebära väsentligt hinder för den nyss 
nämnda utredningens fortsatta övervliganden. En lagstiftning om upp

sägningstider bör lämpligen kombineras med vissa regler om rätt till 
återanställning och om begriinsningar i arbetsgivarnas rätt att permittera 

utan lön. 
Förlängda uppsägningstider kan inte hindra att äldre arbetstagare 

även i framtiden kommer att löpa risk att bli friställda på grund av 

förändringar inom produktionslivet. Man måste också rlikna med att 
det finns en risk att rätten till långa uppsägningstider kan göra det svå
rare för en del äldre att få nya ansHillningar. Det är diirför nödvändigt 
att kombinera ett skydd för bestående anställningar i form av långa 
uppsägningstider med åtglirder som förbättrar möjligheterna att placera 

friställda iildre arbetstagare på den öppna marknaden. 

En utväg kan vara att etablera ett samarbete mellan arbetsmarknads
myndighcter, fackliga organisationer och arbetsgivare i fastare former 

än f. n. och med sikte just på att undersöka möjligheterna att i ökad 

utsträckning sysselsätta äldre arbetstagare. Ett sådant samarbete skulle 

kunna utgöra en naturlig utbyggnad av den försöksverksamhet med 

s. k. anpassningslag som AMS bedriver sedan ett år tillbaka i ett län. 

Liksom i denna försöksverksamhet bör arbetsmarknadsmyndigheternas 

och de fackliga organisationernas kontakter med arbetsgivarna komma 
till stånd i den utsträckning förhållandena för den äldre arbetskraften 

kräver det. När det är av behovet påkallat bör kontakterna byggas ut 

till regelrätta överläggningar med vederbörande arbetsgivare om per
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sonalpolitiken i hans företag. Med överHiggningarna som grund bör 
arbetsmarknadsmyndighetcrna kunna meddela anvisningar. Ytterst bör 
arbetsmarknadsmyndighcterna ha vissa tvångsmedel till sitt förfogande. 

På grundval av dessa allmänna överväganden framläggs i promemo
rian förslag till 

1) lag om anställningsskydd för vissa arbetstagare, 

2) lag om vissa åtgärder för att främja anställning av äldre arbetsta
gare på den öppna marknaden. 

Förslagen föranleder mindre följdändringar i andra författningar. 

4.2 Lagen om anstiillningsskydd för vissa arbetstagare 

4.2.1 Inledning 

Det har redan sagts, att man inte i detta sammanhang kan lösa alla 
de komplicerade frågor som har samband med tryggheten i anställning
en. Vad det nu gäller är att med omedelbara och i viss mån provisoriska 
åtgärder minska de äldre arbetstagarnas otrygghet. Ambitionerna får an
passas till dessa utgångspunkter. Det går inte att nu få till stånd en lag
stiftning som ger ett fullständigt skydd i alla de varierande anställnings
förhållanden där äldre arbetstagare sysselsätts. Däremot bör det vara möj
ligt att avsevärt förbättra situationen för det stora flertalet äldre arbets~ 
tagare. Ett av medlen är lagstadgade uppsägningstider av tillräcklig längd. 

Syftet med en regel om uppsägningstid brukar s~igas vara att arbets
tagaren skall få rådrum att söka ny anställning utan att behöva råka ut 
för en inkomstminskning när den gamla anställningen upphör. Arbets
tagaren har alltså intresse av att i god tid få reda på om arbetsgivaren 
inte längre anser sig kunna behålla arbetstagaren i sin tjiinst. Är upp
sägningstiden lång blir arbetstagarens möjligheter att skaffa sig ny an
ställning utan att behöva vidkännas inkomstminskningar goda. Den öka
de trygghet som en längre uppsägningstid ger får särskild betydelse vid 
företagsnedläggelser och driftinskränkningar. Arbetstagaren får också 
en starkare ställning i den händelse arbetsgivaren försätts i konkurs. 

Uppsägningstidernas längd varierar i dag starkt på arbetsmarknaden. 
Allmänt kan sägas, att flertalet tjiinstemän i regel har uppsägningstider 
som varierar mellan en och sex månader. Arbetarna har mycket korta 
uppsägningstider, på den privata arbetsmarknaden 14 dagar, i vissa fall 
sex dagar. Arbetare, som är anställda i offentlig tjänst, har något fäng
re uppsägningstider, vanligen en månad. 

Även i andra hänseenden än uppsägningstidens längd har tjänste
männen större trygghet i anställningen än arbetarna. I detta samman
hang är av särskilt intresse att tjänstemännen vanligtvis är månadsavlö
nade, vilket innebär bl. a. att rätt till lön i princip föreligger, även om 
arbetsgivaren inte kan erbjuda något arbete. Arbetarna är däremot, i 
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varje fall på den privata arbetsmarknaden, i allmänhet tim- eller ackords
avlönade. Detta innebär, att arbetsgivaren betalar bara för utfört arbete 
eller, annorlunda uttryckt, att arbetaren inte får någon lön om arbets
givaren inte kan erbjuda arbete. Arbetaren kan alltså till skillnad mot 
tjänstemannen permitteras utan lön. 

Det har redan tidigare framhållits, att frågan om skydd mot obefo
gade uppsägningar är alltför komplicerad för att kunna lösas full
ständigt för ens de äldre arbetstagarna i det nu aktuella sammanhang
et. Arbetet måste inriktas på frågor lämpade för sådana provisoriska 
lösningar som kan beräknas fungera tillfredsställande i praktiken för 
huvuddelen av den äldre arbetskraften. Det är därför som den i 
detta avsnitt behandlade regleringen av förhållandet mellan den en
skilde arbetsgivaren och den enskilde arbetstagaren tar sikte på spörsmå
let om uppsägningstidens längd för äldre arbetskraft och vissa d1irmed 
sammanhängande frågor om permittering och återanställning. Som när
mare redovisas i det följande aktualiseras emellertid därvid också vissa 
frågor om arbetsgivarens rätt att permittera utan lön och om avskedad<: 
arbetstagares rätt till återanställning. Regler om återanställning får emel
lertid indirekt vissa återverkningar för arbetsgivarnas i dag i princip 
fria uppsägningsrätt. 

Indirekt är syftet med en lagstadgad uppsägningstid att förmå arbets
givarna att behålla arbetstagarna i sin tjänst och d1irigenom åstadkomma 
en minskning av arbetslösheten bland lildre arbetstagare. Med dessa ut
gångspunkter finns det ingen anledning att i detta sammanhang över
väga någon lagreglering av uppsägningstiden vid uppsägning från arbets
tagarens sida. Och något behov av legalt skydd för arbetsgivaren före
ligger inte. Det kan erinras om att det inte är någon ovanlig företeelse 
på arbetsmarknaden att uppsägningstiden lir längre om uppsägning
en görs av arbetsgivaren än om den görs av arbetstagaren. 

4.2.2 Förslagets huvudgrunder 

Lagen skall som tidigare nämnts ge ett siirskilt skydd för födre ar
betstagare. En viktig fråga blir då var å l d e r s g r ii n s e r n a skall 
sättas, dvs. hur gammal en arbetstagare skall vara för att komma i 

åtnjutande av det särskilda skydd den föreslagna lagen avses åväga
bringa. Tillgängliga uppgifter om de iildres arbetslöshet, särskilt uppgif
terna om arbetslöshetstidens längd, tyder på att svårigheterna blir besvä
rande när arbetstagaren uppnår 50-årsåldern och ytterligare förvärras 
när arbetstagaren kommer i 55-årsåldern. Det är angeläget att skyddet 
sätter in i god tid innan arbetstagarens möjligheter att få annan anställ
ning blir starkt försämrade. 

Det finns uppgifter i det nämnda statistiska materialet som tyder på 
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att svårigheter att få ny anställning uppkommer redan för personer i 
45-årsåldern. Detta är kanske i och för sig inte tillräckligt skäl för att 
redan vid en provisorisk lösning vidta speciella åtgärder för arbetsta
gare ned till denna ålder. Av betydelse vid frågans avgörande är emeller
tid också hur lång uppsägningstid som bör gälla för arbetstagare som 
har fyllt 55 år. Regelsystemet får nämligen inte utformas så, att kraf
tiga skillnader i fråga om uppsägningstidens längd uppstår mellan dem 
som omfattas av den nu aktuella lagen och dem som står utanför la
gen. Ett skydd som sträcker sig ned till 45-årsåldern blir med hänsyn 
härtill aktuellt. 

Frågan om hur lång uppsägningstid som - vid uppsägning från ar
betsgivarens sida - bör gälla för arbetstagare som har fyllt 55 år skall 
bedömas med utgångspunkten att syftet med en uppsägningstid är att 
ge arbetstagaren möjlighet att skaffa. sig ny anställning utan att behö
va vidkännas minskning i arbetsinkomsten. Uppsäg n in g st i d en s 
1ängd måste alltså bestämmas så att flertalet arbetstagare verkligen 
får förbättrade möjligheter att ~kaffa sig ny anställning under upp
sägningstiden. Det förut behandlade statistiska materialet visar att ar
betslöshetens längd är 27 veckor eller fängre för ett icke obetydligt 
antal av de arbetslösa som är i 55-årsåldern. Mot den bakgrunden kan 
det inte komma i fråga att låta uppsägningstiden bli kortare än sex må
nader för den åldersgruppen. För flertalet av dessa arbetstagare torde 
å andra sidan en uppsiigningstid på sex månader vara tillråcklig för att 
ny anställning skall kunna anskaffas i den mån sådan över huvud taget 
står att få. Här föreslås därför att uppsägningstiden vid uppsägning 
från arbetsgivarens sida bestäms till sex månader niir uppsägningen av
ser arbetstagare som har fyllt 55 år. En uppsiigningstid av den längden 
gäller f. ö. för vissa industritjänstemän. 

Som redan har antytts kan man inte rimligen ha ett system som inne
bär att en 54-årig arbetstagare har 14 dagars uppsägningstid och en 55

årig arbetstagare sex månaders uppsägningstid. En avtrappning måste 
ske. En skälig avvägning förefaller vara att en arbetstagare i åldern 50
54 år får en uppsägningstid på fyra månader och en arbetstagare i ål
dern 45-49 år en uppsägningstid på två månader. Någon ytterligare 
avtrappning torde inte behövas. Avtrappningssystcmet skall ses mot 
bakgrund av att svårigheterna att få ny ansHillning ökar med tillta
gande ålder. Systemet synes godtagbart som en provisorisk lösning. 
Detta utesluter naturligtvis inte att jämkningar och kompletteringar kan 
visa sig erforderliga med hänsyn till det utrcdningsmaterial som ut
redningen rörande ökad anställningstrygghct m. m. kommer att lägga 
fram. 

I avtalen på arbetsmarknaden om bl. a. AGB-försäkring föreskrivs en 
k v a 1 i fik a t i o n st i d på i regel fem års anställning för att arbets
tagaren skall komma i åtnjutande av skyddet. Krav på kvalifikations
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tid uppställs också i huvudavtalens regler om avskedande på grund av 
enskild arbetstagares förhållande. Kvalifikationstiden enligt det mellan 
SAF och LO gällande huvudavtalet uppgår dock till endast nio måna
der. 

Mot bakgrund av dessa bestämmelser inställer sig frågan om den 
föreslagna lagen bör begränsas så att den endast omfattar arbets
tagare med lång tids anställning i företaget. Det allmänna syftet med 
lagstiftningen är att skydda äldre arbetstagare som kan få det svårt 
att skaffa annat arbete och som fördenskull för sin försörjning är 
beroende av att få behålla sin ansfällning. Detta skyddsbehov är mindre 
uttalat när det gäller utpräglade korttidsanställningar. Den arbetstagare 
som har varit anställd under en kortare tid kan inte antas ha inrättat 
sig efter att anställningen obetingat kommer att vara under lång tid 
framöver. Man får i sammanhanget inte heller förbise, att arbetsgivarna 
som förut antytts skulle kunna tänkas bli mindre benägna att anställa 
äldre arbetskraft, om det särskilda skyddet enligt den nu aktuella lag
stiftningen inträdde omedelbart vid anställningsavtalets ingående eller 
redan efter mycket kort anställningstid. De diirmed förenade riskerna 
manar till en viss försiktighet i detta sammanhang. 

Slutsatsen blir att en enhetlig kvalifikationstid om tre år föreslås. Med 
kvalifikationstid avses här den tid under vilken arbetstagaren har va
rit anställd hos den arbetsgivare som verkställer uppsägningen. Det är 
med andra ord frågan om den tid anställningsavtalet har varat. Det 
finns emellertid situationer när anställningsavtalet formellt sett inte 
har varat i tre år men där arbetstagaren likväl kan anses ha befogat 
krav på att komma i åtnjutande av det skydd den föreslagna lagen 
ger. Här åsyftas sådana fall niir arbetstagaren har varit anställd hos 
ett företag i en koncern och sedan får anställning hos ett annat före
tag inom samma koncern. Arbetstagaren bör då kunna tillgodoräkna sig 
hela den tid under vilken han har varit ansHilld hos koncernen. Ett an
nat fall är det då ett företag överlåts. En företagsöverlåtclsc behöver i 
och för sig inte förändra arbetstagarens situation, även om arbetstagarens 
motpart i anställningsavtalet blir en annan. I lagen (1963: 114) om 
semester föreskrivs också, att överlåtelse av företag inte påverkar arbets
tagarens rätt enligt semesterlagen. Samma betraktelsesiitt bör anläggas 
här. Arbetstagaren bör kunna få räkna sig tillgodo även den tid under 
vilken han har varit anställd hos förutvarande ägare av rörelsen. Arbets
tagaren bör dessutom kunna åberopa tid under vilken han har varit 
anställd i företag inom koncern som förutvarande ägare av rörelsen har 
tillhört. 

Lagen bör alltså innehålla regler om att arbetstagaren får tillgodo
räkna sig anställning i annat företag i samma koncern, anställning hos 
förutvarande ägare och anställning hos företag inom koncern som förut
varande ägare har tillhört. 
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I det föregående har det varit frågan om anställningsavtal som i reali
teten gäller tills vidare. Det förekommer emellertid, att anställningsav
talet från början tidsbegränsas. Det händer också, att arbetstagaren an
ställts bara för visst arbete. Den sistnämnda typen av anställningar före
kommer t. ex. i byggnadsbranschen, där det är vanligt att anställningen 
gäller ett bygge eller en ackordsperiod. Ofta nog torde det i det före
gående berörda kravet på kvalifikationstid medföra, att arbetstagare som 
sålunda anställts på viss tid eller för visst arbete inte omfattas av lagen. 
I en del fall kan emellertid kvalifikationskravet vara uppfyllt även i frå
ga om dessa typer av anställningar. Det stöter dock på stora svårigheter 
både av saklig och av teknisk natur att låta den nu aktuella lagen gene
rellt om.fatta dessa anställningstyper. Det har därför bedömts som 
lämpligast att avgränsa lagen så, att den i princip inte gäller för 
tidsbegränsade anställningar och anställningar som uteslutande avser 
visst arbete. Det ingår i uppdraget för utredningen rörande ökad ansföll
ningstrygghet m. m. att mer ingående än vad som nu kan bli fallet 
undersöka på vilket sföt dessa arbetstagarkategorier skall kunna beredas 
ökad trygghet i anställningen. 

Det nyss förda resonemanget om att tidsbegränsade anställningar 
skall lämnas utanför den föreslagna fogen förutsätter emellertid att 
det är frågan om anställningar diir det ter sig sakligt motiverat att an
ställa en arbetstagare på viss tid eller för visst arbete. Sakliga skäl före
ligger om begränsningen av anställningsavta1cts giltighet föranleds av 
arbetsuppgifternas siirskilda beskaffenhet eller står i överensstiimmelse 
med praxis i branschen. Dessa förutsättningar måste anses vara för 
handen i första hand om sådana anstiillningsförhållanden grundas på 
föreskrifter i kollektivavtal men också annars i slirskilda fall. 

Om en part i ett anställningsavtal i väsentlig mån å si d o sätt e r 
sin a sky 1 d i g h c te r enligt avtalet blir motparten berättigad att 
säga upp anställningsavtalet med omedelbar verkan utan iakttagande 
av föreskriven uppsägningstid. Som exempel på situationer som här 
åsyftas kan tas fall som t. ex. stöld på arbetsplatsen, förskingring av an
förtrodda medel eller onykterhet i arbetet. Det finns behov av en lagre
gel som ger arbetsgivaren möjlighet att avskeda arbetstagaren med ome
delbar verkan i situationer som de nu beskrivna. Frågan blir då om 
man i lagen bör precisera i vilka situationer omedelbart avsked kan 
ske. Eftersom förhållandena kan växla bl. a. beroende på tjänstens 
art och förseelsens natur, är en reglering svårgenomförbar. De kollek
tivavtalsbestämmelser som f. n. reglerar frågan är också tämligen all
mänt avfattade. Här föreslås därför att i lagen anges endast att ar
betsgivare får säga upp anställningsavtal till omedelbart upphörande, 
om arbetstagaren i väsentlig mån åsidosiitter sina skyldigheter enligt 
anställningsavtalet. 

Det torde vara en allmän arbetsrättslig grundsats att arbetsgivare inte 
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får som grund för uppsägning åberopa förhållande som har inträffat 
långt tidigare och som arbetsgivaren då inte har reagerat mot. Ett så
dant betraktelsesätt ligger också till grund för den i 12 § tredje stycket 
lagen (1970: 943) om arbetstid m. m. i husligt arbete intagna besfäm
melsen att som grund för avsked med omedelbar verkan inte får uteslu
tande åberopas förhållande som arbetsgivaren har känt till mera än en 
vecka före uppsägningen (se prop. 1970: 150 s. 57). En motsvarighet till 
denna bestämmelse bör tas in i den nu aktuella lagen. 

Vissa avgöranden av arbetsdomstolen tyder på att en avtalsbcstämmel
se om uppsägningstid har den principiella innebörden, att arbetstagaren 
skall ha 1ö n u n de r upp s äg ni n g st i d e n, även om arbete då 
inte kan erbjudas. Detta har i praxis ansetts gälla även i det fallet att 
arbetstagaren först permitteras på grund av arbetsbrist och därefter blir 
uppsagd. Arbetsdomstolen har niimligen menat, att arbetsgivaren är: 

skyldig att vid arbetsbrist planera sina uppsägningar i god tid så att 
tillfälle till arbete kan beredas de anställda under uppsägningstiden. 
Rätten till lön under uppsägningstid är emellertid enligt praxis inte 
obegränsad. Har arbetsgivaren inte kunnat bereda arbetstagaren arbe
te under uppsägningstiden, har han nämligen ditt att vid utgivande 
av lön för uppsägningstiden avräkna belopp som svarar mot den arbets
inkomst arbetstagaren har uppburit på annat håll. Sådan avräkning kan 
ske även om arbetstagaren inte har tagit annat arbete men utan svårig
het hade kunnat skaffa sig arbete. Finns det god tillgång på arbetstill
fällen anses arbetstagaren alltså inte böra gå arbetslös på den uppsägan
de arbetsgivarens bekostnad. Möjligt är att rätten till lön under uppslig
ningstid begränsas också av andra undantag. Det är t. ex. inte klart 
i praxis om en arbetstagare har rätt till lön under uppsägningstid ifall 
uppsägningen har föranletts av ett driftsavbrott som arbetsgivaren inte 
rimligen kunde förutse. 

För att arbetstagarna skall få det skydd som den föreslagna lagen 
avser att ge är det av central betydelse att arbetstagaren får rätt till 
lön under uppsägningstid även om arbete då inte bn beredas honom. 
Det synsätt som har kommit till uttryck i arbetsdomstolens praxis bör 
prägla lagstiftningen. Med hänsyn bl. a. till att arbetsgivare i regel har 
möjlighet att försäkra sig mot skada till följd av driftsavbrott bör lön ut
gå under uppsägningstid även om uppsägningen föranleds av driftsav
brott som inte har kunnat förutses. 

Lagen bör alltså innehålla en regel som tillförsäkrar arbetstagaren 
full lön under uppsägningstiden oberoende av om arbete kan erbjudas 
eller inte. Hur en sådan regel bör konstrueras komm~r att redovisas 
närmare i det följande. Förslaget aktualiserar emellertid också frågan 
om behovet av s k y d d m o t p e r m i t t e r i n g a r u n d e r I ä n g
r e tid. 

Av arbetsdomstolens praxis framgår att arbetsgivare inte bör tillgripa 
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permitteringar, om en uppkommen arbetsbrist kan väntas bli långva
rig. Han bör då i stället tillgripa uppsägning. Arbetsgivaren får enligt 
domstolen inte heller permittera en arbetstagare i stället för att säga upp 
honom, om avsikten är att arbetstagaren inte vidare skall användas i 
arbetsgivarens tjänst. 

Vid en lagreglering av uppsägningstidens längd är det av stor bety
delse, att det inte blir möjligt för en mindre nogräknad arbetsgivare att 
kringgå lagen genom att tillgripa permittering i stället för uppsägning. 
Det ter sig naturligt att i detta avseende bygga vidare på de återgivna 
uttalandena av arbetsdomstolen. Aven andra omständigheter talar här
för. Arbetarna är till skillnad fr:ln tjänstemännen i allmänhet inte må
nadsavlönade. Detta innebär att arbetare - till skillnad mot tjänste
män - i princip kan permitteras utan lön. Det är av olika skäl inte 
möjligt att i varje fall inom ramen för den nu aktuella provisoriska lag
stiftningen generellt undanröja dessa skillnader mellan arbetares och 
tjänstemäns lönesystem. För att syftet med den nu aktuella lagstiftning
en skall nås, dvs. för att tryggheten i anställningen för äldre arbetstaga
re skall förbättras, måste emellertid äldre arbetstagare ges rätt att upp
blira I ö n u n d e r p e r m i t t e r i n g s t i d. Att göra en sådan rätt 
helt undantagslös torde å andra sidan utgöra ett alltför stort ingrepp i 
det bestående lönesystemet om ingripandet skall ske inom ramen för 
den nu aktuella provisoriska lagstiftningen. Det önskemål som föran
leder regler om rätt till lön under permittering, nämligen att hindra 
kringgående av reglerna om förlängd uppsiigningstid, nödviindiggör inte 
heller detta. 

Frågan för hur lång tid permittering utan lön skall kunna ske beträf
fande äldre arbetstagare, som omfattas av den fön:slagnu lagen, måste. 
bedömas efter i viss mån skönsmässiga grunder. En maximering av per
mitteringstidens längd till 14 dagar synes innefatta en rimlig avvägning. 
Har korttidspermittering skett flera gånger under ett och samma kalen
derår, bör den sammanlagda permitteringstiden under året inte få över
stiga 30 dagar. Med dessa frister bör riskerna väsentligen vara undan
röjda för att arbetsgivaren begagnar sin permitteringsrätt till att kring
gå reglerna om lön under uppsägningstid. 

En viktig fråga blir h u r s t o r d e n l ö n b ö r v a r a s o m 
skall utgå under uppsägningstid eller sådan 
p e r m i t t e r i n g s t i d s o m l i g g e r u t a n f ö r d e f ö r e s l a g
n a 1 4 - d a g a r s - r e s p. 3 0 - d a g a r s t i d e r n a, när arbete 
inte kan erbjudas arbetstagaren. I och för sig skall lönens storlek normalt 
regleras i avtal. För arbetsdomstolen torde emellertid utgångspunkten 
ha varit, att arbetstagaren i princip skall ha full lön under uppsägnings
tiden även när arbete inte kan erbjudas honom. På en sådan princip 
bör även den nu föreslagna lagstiftningen vila. Det får alltså inte bli så, 
att en arbetstagare, som regelbundet sysselsatts i ackordsarbete, under 
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uppsägningstiden eller sådan permitteringstid som nyss nämndes får 
uppbära endast den lägre inkomst som en avlöning efter avtalets be
stämmelser om timlön vanligen innebär. Från de synpunkter som upp
bär förslaget kan det inte heller accepteras, att arbetstagaren får något 
slags uppsägnings- eller permitteringslön som ger lägre förtjänst än 
den normala arbetsinkomsten. Det finns därför behov av en regel som 
ger arbetstagaren garantier för att han får normal arbetsinkomst, även 
om arbete inte erbjuds honom. 

En sådan reglering av viss miniminivå på lön som här åsyftas finns 
f. n. i semesterlagen (12 §). Det regelsystcm som där uppsfallts synes 
med fördel kunna läggas till grund även för den nu föreslagna lagstift
ningen. För arbetstagare, som är avlönad med tidlön beräknad för vec
ka eller längre tidsenhet betyder detta, att han under uppsägningstid 
och vid långtidspermittering - får den lön som belöper sig på den ti
den även om arbetsgivaren inte kan sysselsätta honom. 

För andra arbetstagare är läget mer komplicerat. I vissa fall kan års
inkomsten påverkas av att arbetstagaren har varit frånvarande från ar
betet på grund av sjukdom, havandeskap eller barnsbörd, militärtjänst
göring eller tjänstgöring i civilförsvaret. Sådan frånvaro - s. k. privi
legierad frånvaro - jämställes i fråga om sådana arbetstagare som nu 
åsyftas under vissa förutsättningar och med vissa begränsningar med ar
betad dag när det är fråga om tillämpning av semesterlagen. För des
sa arbetstagare gäller enligt semcsterlagcn följande när det gäller att 
beräkna semesterlönens storlek, vilket skall ske på grundval av ar
betstagarens sammanlagda arbetsinkomst i anställningen under kvalifi
kationsåret, dvs. närmast föregående kalenderår. I arbetsinkomsten in
räknas inte semesterlön, sjuklön och övcrtidstillägg. För varje dag som 
utgör privilegierad frånvaro skall å andra sidan arbetsinkomsten ökas 
med ett belopp motsvarande arbetstagarens genomsnittliga dagsinkomst 
i anställningen under kvalifikationsåret. På den lönesumma som sålunda 
räknas fram utgör semesterlönen för hela semcstcrtiden nio procent. För 
varje dag som semestern överstiger 24 dagar för år räknat ökas semes
terlönen med fyra tiondels procent av arbetsinkomsten. Detta system 
passar bra även för det nu aktuella lagförslaget. Nioprocentsregeln, som 
är avpassad efter fyraveckorsscmestern, måste dock av naturliga skäl 
ersättas med någon annan regel, lämpligen den i scmesterlagen före
kommande regeln om fyra tiondels procent för scmesterdag utanför fy
raveekorssemestcm. Det föreslås därför att lönen för dessa arbetstaga
re beräknas så att den för varje dag utgående lönen under tid då arbe
te inte kan erbjudas skall uppgå till fyra tionde1s procent av in
komsten under kvalifikationsåret varmed då avses närmast föregående 
kalenderår. 

De angivna löneberäkningsrcglerna avser som framgår av det anför
da endast det fallet att arbetsgivaren inte kan erbjuda arbete. Med hiin
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syn till de grunder för lagstiftningen som återspeglas i bl. a. löneberäk
ningsrcglerna torde arbetsgivaren vid tilfömpningen av Jagen inte kom
ma att medges att placera arbetstagare i arbete som ger lägre inkomst 
än vad som följer av löneberäkningsreglerna, i varje fall inte utan att 
tillskjuta mellanskillnaden. 

Skulle arbetstagaren ha förvärvat eller uppenbarligen ha kunnat för
värva lön i annan anställning, bör detta belopp avräknas från det- be
lopp arbetsgivaren enligt de föreslagna reglerna är skyldig att utge. 

Förslaget bygger med andra ord på den principen att en uppsagd eller 
permitterad arbetstagare är skyldig att stå till arbetsmarknadens förfo
gande. Avrlikningsregeln bör emellertid ges en tämligen snliv tolkning. 
Den får inte tolkas så att den öppnar möjligh~ter för arbetsgivaren att 
undandra sig sina ekonomiska förpliktelser. Avsikten är endast att för

hindra en stötande överkompensation till arbetstagarna eller förmåner 
som är oskilligt stora med hänsyn till att arbetstagaren utan svårighet 
och utan olägenheter kunde ha skaffat sig annat arbete under den lediga 
tiden. I praktiken torde det kunna gå till så att den offentliga arbets
förmedlingen i samråd med arbetstagarens fackliga organisation bedö
mer, om arbetstagaren bör ta arbete som finns ledigt. 

De förordade reglerna föranleder ytterligare ett par kommentarer. Vid 
permittering kommer reglerna i ett normalfall att fungera på följande 
sätt. Under de första fem dagarna - karenstiden - utgår permitte
ringslön enligt det särskilda pcrmitteringslöneavtal som f. n. finns på ar

betsmarknaden. Sedan löper en tid på nio dagar under vilken arbets
tagaren lyfter arbetsJöshetscrslittning. Därefter träder de nu föreslagna 
reglerna in, och arbetsgivaren blir skyldig att betala full lön till arbets
tagaren. För tydlighetens skull bör också anmärkas att förslaget inte på
verkar rådande avtalssystem om avgångsvederlag o. d. En arbetstagare 
som omfattas av lagen och har rätt till lön under sex månaders uppsäg
ningstid kan alltså dessutom ha rätt till avgångsbidrag enligt AGB-för

säkringen. 
De föreslagna reglerna får betydelse i den situationen att arbetsgivaren 

försätts i konkurs. Både gällande rätt och den förmånsrättslag, som trä
der i kraft den 1 januari 1972, innebär, att arbetstagaren kan åberopa 

förmånsrätt i arbetsgivarens konkurs för lön under skälig uppsägnings
tid, om konkursboet säger upp anställningsavtalet. Förmånsriittslagcn in
nehåller en maximiregel: förmånsrätt för lön under uppsiigningstid gäl

ler endast inom ramen för en skälig uppsägningstid av högst sex måna
der. Det är uppenbart att skälig uppsägningstid i kon
k urs inte kan bestämmas så, att den blir kortare än vad som normalt 
följer av en för arbetstagaren giillande lagstiftning om uppsägningstidens 

längd. En arbetstagare som omfattas av den nu föreslagna lagen torde 
därför i arbetsgivarens konkurs få förmånsrätt för lön under den upp
sägningstid som gäller för honom enligt lagen. Under dessa omständig
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heter följer av lagen om statlig Jöncgaranti i konkurs, att statsgarantin 
gäller för lön under den uppsägningstid som föreskrivs i den nu före
slagna lagen. Från den förmånsberättigade utdelningen i konkursen 
och därmed även från belopp som utgår enligt statsgarantin - avräknas 
belopp som svarar mot lön som arbetstagaren under uppsägningstiden 
lyfter från ny anställning Gfr prop. 1970: 201 s. 66). 

I detta sammanhang bör niimnas, att förslaget torde böra föranleda 
en ändring i 2 § tredje stycket lagen om statlig lönegaranti vid kon
kurs. Betalning enligt garantin utgår för varje arbetstagare med högst 
ett belopp som motsvarar tre gånger det vid tiden för konkursbeslutet 

gällande basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. Detta maximi
belopp torde emellertid böra höjas något, så att det för arbetstagare, 
som omfattas av det här framlagda lagförslaget, i allmänhet kan täcka 

förutom innestående lön och semesterersättning Gfr prop. 1970: 201 
s. 65) även lön under sex månaders uppsägningstid. Det synes vara till
räckligt om maximibeloppet bestäms till fyra basbelopp. 

Förslaget om lagstadgad uppsägningstid och riitt till lön vid längre 
permitteringar innefattar väsentliga förbiittringar av den äldre arbets
kraftens utsatta ställning. Den praktiska effekten av förslaget i den de

len kan antas bli att arbetsgivarna kommer att noggrant planera upp
sägningar och permitteringar. De kommer att undvika permitteringar 
för längre tidrymder och i sådana fall i stället tillgripa uppsägning. 
Från den synpunkten skulle de föreslagna bestämmelserna i vissa fall 
få verkningar som inte är odelat positiva för äldre arbetstagare. Detta 
aktualiserar frågan om det är möjligt att inom ramen för lagstiftningen 
ge vissa regler om äldre arbetstagares rätt till anställning. 

Vissa kollektivavtal på arbetsmarknaden innehåller klausuler om i 
vilken ordning arbetstagare skall återanställas. En paragraf i huvudav
talet mellan SAF och LO behandlar sålunda detta ämne, låt vara att 
paragrafen inte ger en uppsagd eller permitterad arbetstagare någon 
ovillkorlig r ä t t t i 11 å t e r a n s t ä 11 n i n g. Det bör vara möj
ligt att bygga ut och förbiittra det skydd som den avtalsbestämmclscn 
är avsedd att ge. Eftersom syftet med den nu aktuella lagen är att min
ska arbetslösheten för äldre arbetstagare, ter det sig naturligt att lagen 
reglerar också rätt till återansfällning. 

Liksom den nyss nämnda klausulen i huvudavtalet bör åtcranställ
ningsrätten gälla arbetstagare som har avskedats på grund av arbets

brist. Har arbetstagaren sagts upp på grund av sitt förhållande i tjäns
ten, bör han däremot inte kunna göra gällande rätt till återanställning. 
Klausulen i huvudavtalet gäller också vid permittering. Med hänsyn till 

att rätten att permittera utan lön i lagen begränsas till korttidspermit
teringar torde rätten till återanställning efter permittering inte behöva 
regleras i lagen. 

Det kan naturligtvis inträffa, att en arbetsgivare som har sagt upp 
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anställda på grund av arbetsbrist, först något eller några år d1irefter 
blir i stånd att nyanställa arbetskraft. Har så lång tid förflutit torde 
emellertid både arbetsgivare och arbetstagare betrakta det gamla an
ställningsförhållandet som utagerat. Rätten till återanställning bör där
för tidsbegränsas. Klausulen i huvudavtalet förutsätter, att fråga om an
ställning uppkommer inom fyra mänader efter avskedet. En tidsperiod 
på fyra månader förefaller emellertid vara i kortaste Jaget. Det föreslås 
därför att tidsperioden bestäms till sex månader räknat från den dag 

då det gamla anställningsavtalet utlöptc. Har återanställning skett bör 
arbetstagaren omedelbart komma i åtnjutande av lagens uppslignings
skydd. För denna speciella situation bör alltså kravet på en kvalifika
tionstid på tre år inte gälla. 

Som förut nämnts har det inte ansetts möjligt att i detta samman
hang uttryckligen reglera frågan under vilka omständigheter uppsägning 
över huvud taget skall kunna tillgripas från arbetsgivarens sida. Den 
föreslagna bestämmelsen om rätt till återanställning torde emellertid få 
återverkningar även på den frågan. 

Arbetsdomstolen har ibland haft att pröva tvister om s. k. turord
ningsklausuler enligt vilka i tjänsten äldre arbetare tillförsäkrats rätt 
att vid arbetsbrist kvarstanna i arbete framför i tjänsten yngre arbe

tare. Domstolen har därvid framhållit att sådana klausuler fött skulle 
kunna förlora praktisk betydelse, om arbetsgivaren oberoende av ar
betsbrist skulle kunna avskeda arbetare på vilket skäl som helst. Dom

stolen har därför antagit, att sådana turordningsklausuler har den inne
börden att arbetsgivaren inte kan avskeda en företrädcsberättigad arbe
tare utan att det finns obejtivt godtagbart skäl för det. 

Synpunkter av detta slag må5te göra sig gällande även när det blir 
frågan om tillämpning av den föreslagna bestämmelsen om återanställ
ningsrätt. Bestämmelsen kan inte rimligtvis sättas ur spel bara genom 
att arbetsgivaren med anledning av ett framställt yrkande om återan
ställning påstår, att den tidigare uppsägningen av arbetstagaren i fråga 
inte föranleddes av arbetsbrist. För ett sådant påstående har arbetsgi
varen bevisbördan. I allmänhet torde han inte kunna styrka sitt på
stående på något annat sätt än genom en bevisning om att det förelåg 

annat objektivt godtagbart sklil för uppsägningen än arbetsbrist. På det
ta sätt kan bestämmelsen om rätt till återansfällning indirekt komma 
att leda till att den av arbetsdomstolen i domen 1932 nr 100 uppställda 
rättsgrundsatsen om arbetsgivarens fria upp

s ä g n i n g s r ä t t i n t e 1ä n g r e k a n u p p r ä t t h å ll as. Det 
får ankomma på domstolarna - närmast arbetsdomstolen - att av

göra om de redan nu och utan uttryckliga bestämmelser i limnet anser 
sig kunna bryta mot tidigare praxis och ersätta principen om arbets
givarens fria uppsägningsrlitt med den motsatta principen att uppsäg
ning inte får ske annat än på saklig grund. Det är inte förenat med 
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några olägenheter om domstolarna på denna punkt skulle föregripa det 
pågående utredningsarbetet om anställningstryggheten. Den fria upp
sägningsrätten är en kvarleva från äldre tider, och den speglar inte de 
anspråk på socialt ansvar som man åtminstone numera har rätt att 
ställa på arbetsgivaren. Den måste dlirför i alla händelser avskaffas inom 
en nära framtid. 

4.2.3 Undantag från lagens tillämpningsområde 

Inom flera branscher förekommer s ä son g a r b e te. Som exempel 
på arbetstagare som syssels~itts i sådant arbete kan nämnas flottnings
arbetare, virkesmätare, vissa skogsarbetare m. fl. Anställningsavtalen för 
säsongarbetare kan vara konstruerade på olika sätt. Ibland torde arbets
givaren förfara så, att han permitterar arbetstagaren vid säsongens slut 
och återintar honom i arbete vid nästa säsongs början (s. k. säsongpermit
tering). I sådant fall har anstlillningsavtalet i och för sig gällt även under 
den tid som förflutit mellan en s1isongs slut och nästa säsongs början. I 
andra fall kan li.iget vara det, att anställningsavtalet upphör i och med att 
säsongen avslutas och att ett nytt anställningsavtal anses vara ingånget 
i och med att arbetstagaren återintas i arbetet vid nlista slisongs bör
jan. Gemensamt för de olika anställningsformer som kan förekomma 
vid säsongarbete torde vara, att arbetstagaren har klart för sig då han 
tar arbetet att han inte kan påräkna. sysselsättning när säsongen upp
hör. Situationen påminner i hög grad om den som föreligger när en 
arbetare anställs för viss bestämd tid eller för visst arbete. På grund 
härav och med hänsyn till att förhållandena vid säsongarbete torde 
växla inom olika branscher talar övervägande sklil för att arbetstagare 
som sysselsätts i säsongbetonat arbete undantas från tillämpningsområ
det för den provisoriska lagstiftning som är aktuell nu. 

Från semesterlagens tillämpningsområde undantas arbetstagare, som 
är m e d 1 e m av a r b e t s giv arens f a m i 1 j, och arbetstagare: 
som uteslutande avlönas genom andel i vinst. För båda dessa arbets
tagarkategorier föreligger så speciella förhållanden att de båda katego
rierna generellt bör undantas från den nu aktuella lagens tillämpnings
område. 

Föregående år beslutades ny lag om arbetstid m. m. i husligt arbete. 
Lagen gäller för arbete som arbetstagare utför i arbetsgivarens hushåll. 
Uppsägningstiden vid tillsvidareanställning är 14 dagar om inte annat 
avtalats. I förarbetena framhålls (prop. 1970: 150 s. 56) att en ompröv
ning av uppsägningstiden kan bli aktuell när utredningen rörande ökad 
anställningstrygghet m. m. har slutfört sitt arbete. Eftersom ar b e te i 
h u s h å 11 har särskild karaktär, har det inte ansetts påkallat att nu 
inom ramen för den provisoriska lagstiftningen om uppsägningstid om
pröva frågan om uppsägningstid för arbetstagare som arbetar i arbets
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givarens hushåll. Lagen bör alltså inte giilla för sådana arbetstagare. 
Tjänstemän som tillhör företags 1ed ni n gen i egentlig me

ning företräder direkt arbetsgivaren och har i själva verket en utpräglad 
arbetsgivarfunktion. Därav följer att de måste stå i ett särskilt för
troendeförhållande till arbetsgivaren. Brister detta förtroende måste ar
betsgivaren ha möjlighet att snabbt entlediga tjänstemannen i fråga. I och 

för sig hindrar detta visserligen inte att uppsägningstiden görs förhållan

devis lång. Enligt allmänna arbetsrättsliga grundsatser är arbetsgivaren 
nämligen oförhindrad att med omedelbar verkan avstänga en arbets
tagare från tjänsteutövning - trots att arbetst~:gan:n har rätt till upp
sägningstid - men detta befriar inte arbetsgivaren från hans skyldig
het att utge lön till arbetstagaren under uppsägningstiden. Oavsett detta 
får tjänsteman inom företagsledningen anses inta en så speC'iell stiillning 

- anslällningsvillkorcn bestäms f. ö. ofta i ansHillningskontrakt för den in
dividuelle tjänstemannen och inte i kollektivavtal - att övervägande 
skii\ talar för att sådana tjänstemän icke bör omfattas av lagen. 

Lagen ( l 914: 45) om kommission, han delsagentur och handelsresande 
- som tillkommit i nordiskt samarbete - innehåller i 86 § en föreskrift 

om uppsligningstid på minst tre månader för hand e 1 s resan de 
som är anställd i huvudmannens tjänst. Ett förslag till ändringar i kom
missionslagen har nyligen lagts fram av kommissionslagstiftningssakkun
niga (SOU 1970: 69). Förslaget som har tilikommit i nordiskt samarbete 
berör även 86 § kommissionslagen. Under dessa förhållanden är det 
fömpligast att sådana arbetstagare som avses i kommissionslagen, dvs. 
vissa handelsresande och platsförsäljare, tills vidare lämnas utanför den 
nu aktuella Jagen. 

Ansfällningsförhållandena för s j ö m ii n regleras av bestämmelser i 
sjömanslagen. Lagen innehåller bl. a. bestämmelser om antällningsav
talets upphörande och om uppsägningstid. Sjömanslagen är f. n. föremål 
för översyn av 1964 års sjömanslagskommitte som väntas avge beHinkan
de inom kort. Förhållandena inom sjöfarten är i olika h[insecnden s[ir
präglade. Bl. a. är ålderssammansättningen på sjöfolksförbumlets med
lemskår en helt annan än den man vanligen finner inom industrin och 
handelns organisationer. En stor del av den svenska handelsflottan består 
av fartyg som aldrig anlöper svensk hamn och stora arbetstagargrupper 
utgörs av personer som inte är bosatta i Sverige. För omkring två tredje

delar av de ombordanställda avser anställningen fartyget. Den åter
stående tredjedelen liksom praktiskt taget allt fartygsbefäl är däremot 

anställda vid rederiet, s. k. rederianställning. Anst1illningsförhållandena 

uppvisar sålunda en splittrad bild. Under dessa omständigheter synes 
de arbetstagare för vilka sjömanslagen gäller böra lämnas utanför den 
nu aktuella provisoriska lagstiftningen. Frågan får tas upp till förnyad 
prövning när sjömanslagskommittcns betänkande föreligger. 

Frågan om trygghet i anställningen ~ir måhända ibland inte lika v[i
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senllig för d e l t i <l sans t li 11 d a arbetstagare som för heltidsan
stiillda. I flertalet fall torde emellertid en dcltidsanställning ha sådan 
betydelse för arbetstagaren, att han av sociala och arbetsmarknadspoli
tiska skiil bör åtnjuta samma trygghet i anställningen som andra arbets
tagare. Eftersom det möter svårigheter att finna en klar skiljelinje mel

lan de deltidsanställningar som bör omfattas av lagen och de som even
tuellt skall kunna lämnas utanför, förordas inte något undantag från 
lagens tillämpningsområde beträffande deltidsanställda arbetstagare. 

4.2.4 Påföljds- och riittegångsbestämmelser m. m. 

Av den föreslagna lagens karaktär följer att den bör vara tvingande. 
Det synes inte finnas något praktiskt behov av att införa en möjlighet 
att genom kollektivavtal frångå lagens minimiregler. Däremot bör själv
fallet inget hinder föreligga att avtal träffas om bättre skydd än det la

gen ger. 
Skulle arbetsgivare bryta mot föreskrift i lagen, bör han bli skyldig 

att ersiitta uppkommen skada. I allmänhet blir det fråga om att utge 

ersättning för mistad lön. I överensstämmelse med vad som gäller inom 
annan arbetsrättslig lagstiftning bör även ideell skada kunna ersättas. 

Det bi.ir vidare vara möjligt att jämka skadeståndet. 
I kollektivavtalens förhandlingsordningar uppställs regelmässigt pre

skriptionsregler enligt vilka tvister som inte har påtalats inom föreskri
ven tid inte kan underkastas riittslig prövning om motparten gör pre
skriptionsinvändning. B.:stärnmelser av det slaget finns även i lagstift
ningen (se 25 § Jagen om förenings- och förhandlingsrätt samt 22 § 

semesterlagen). Även på det nu aktuella området finns det behov av 
att avskära parter från möjligheten att tvista om saker som ligger långt 
tillbaka i tiden. Hiir föreslås därför en regel enligt vilken den som vill 
fordra skadestånd skall väcka talan inom två år efter det att skadan in
träffade. Om det försummas bör takditten vara försutten. 

Utredningen rörande ökad ansfällningstrygghet m. m. har i uppgift att 
utreda även möjligheterna att vidga arbetsdomstolens behörighet i arbets
rättsliga tvister. Detta är en komplicerad fråga, och det är varken möj
ligt eller Himpligt att i detta sammanhang frångå den ordning som f. n. 
g~illcr för prövning av arbetsrättsliga tvister. Det föreslås diirför, att 
arbetsdomstoien blir behörig domstol i mål beträffande arbetstagare 
vilkas anställningsavtal regleras av kollektivavtal. Är det fråga om en 

oorganiserad arbetstagare, bör tvisten prövas av allmän domstol. Denna 
k.ompetensfördclning mellan arbetsdomstolen och allmän domstol får 
omprövas av utredningen i samband med utredningens prövning av 
övriga kompetensfördelningsfrågor. Hinder bör inte föreligga att par

terna i stället enas om att hänskjuta tvist om lagens tillämpning till av
görande av skiljemlin. 

Riksdagen 1971. 1 sam/. Nr 107 5 



66 Prop. 1971: 107 

4.3 	Lagen om vissa åtgärder för att främja anställning av äldre arbets

tagare på den öppna marknaden 

4.3 .1 Lagstiftningens tillämpningsområde 

Strävan att lösa de äldres sysselsättningsproblem genom att de i störs
ta utsträckning bereds lämpliga arbeten på den öppna marknaden kan 
i och för sig anses tala för att det förordade systemet med insyn och 
anvisningar görs generellt, dvs. omfattar alla arbetsgivare. Härigenom 
skulle arbetsmarknadsmyndigheterna systematiskt få kännedom om struk
turen på arbetskraften vid olika arbetsplatser. 

Det konkreta behovet av att i den åsyftade formen vinna förbätt
ringar i fråga om den äldre arbetskraftens sysselsättningsmöjligheter i 
företagen är emellertid skiftande. Omfattningen av arbetslösheten och 
av samhälleliga sysselsättningsskapande åtgärder varierar mellan olika 
regioner. Samtidigt ter sig möjligheterna att öka tillfällena till nyanställ
ning av äldre arbetskraft olika från fall till fall. Det har samband med 
bl. a. näringsstrukturen i olika regioner och kanske framför allt med 
förhållandena i varje enskilt företag och den tillgängliga arbetskraftens 
förutsättningar. Behovet och möjligheterna att placera äldre arbetskraft 
ändras också från tid till annan, på kort sikt till följd av bl. a. konjunktur
variationer och på längre sikt på grund av den fortgående strukturom
vandlingen, förändringarna i arbetskraftens ålderssammansättning, m. fl. 
omständigheter. 

Ett system som är generellt i den meningen att samhiillet skall hålla 
kontakt med praktiskt taget alla arbetsgivare synes varken lämpligt eller 
nödvändigt. Ett sådant system kräver dessutom stora resurser. Syftet att 
skapa ökad sysselsättning åt de äldre bör man kunna nå med ett mera 
begränsat system som ger utrymme. för selektiva insatser, dvs. ett sy
stem som gör att ingripanden kommer till stånd i den omfattning som 
behövs med hänsyn till regionala och andra förhållanden på arbetsmark
naden och som är möjlig med hänsyn till tillgiingliga resurser. 

På grund av dessa överviiganden föreslås att lagen konstrueras så att 
a r b e t s m a r k n a d s m y n d i g h e t er n a s j ä I v a k an r e g
1 e r a v i I k e n u t s t r ä c k ni n g I a g en s k a 11 t i 11 ä m
p as. Inom arbetsmarknadsverket är det framför allt länsarbetsnämn
derna som har den närmare kännedomen om regionala och lokala för
hållanden på arbetsmarknaden. Det bör därför vara dessa nämnder som 
bemyndigas att förordna om skyldighet för viss arbetsgivare att fömna 
uppgifter om personalförhållandena i hans verksamhet. 

Bemyndigandet kan emellertid behöva förses med v i s s a b e 
g r än s ni n g ar. 

Den första frågan är huruvida undantag bör göras för v i s s a 
s ek t o r e r. För möjligheterna att placera en friställd arbetstagare på 
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den öppna marknaden är bl. a. hans utbildning, yrkeserfarenhet och 
personliga önskemål av betydelse. Det är därför viktigt att placerings
möjlighcterna inte begränsas genom att länsarbetsniimnd ställs utan möj
lighet att diskutera personalrekryteringen med arbetsgivare inom olika 
verksamhetsområden. Det bör följaktligen inte komma i fråga att ge
nerellt ta undan arbetsgivare med viss verksamhet från det föreslagna 

systemet. 
I fråga om undantag för arbetsgivare med v i s s t an t a 1 a n

s t ä 11 d a bör beaktas att produktionsgången kan behöva ändras eller 

arbetsuppgifterna på arbetsstället fördelas på annat sätt, om sysselsätt

ningsmöjligheterna för de äldre skall kunna förbättras. Mycket små 
företag har ofta begränsade möjligheter att göra sådana ändringar. Änd
ringar av det slaget kan i varje fall innebiira stora ekonomiska belast

ningar för dem. De små företagen rekryterar vidare arbetskraft i liten 
omfattning. Ett anspråk på dessa företag att vidta åtg1irdcr så att de 
kan öka nyrekryteringen av äldre kan därför inte väntas ge niimn
värda sysselsättningseffekter. De insatser länsarbetsnämnden i varje kon

kret fall behöver göra står inte i direkt proportion till företagsstorleken. 
Insatserna kan diirför bli oproportionerligt stora i förhållande till ef

fekterna av dem. Inte heller kan man bortse från att tjänsteförhållandet 

i mycket små företag ofta är präglat av ett personligt förhållande mel
lan arbetsgivare och arbetstagare som gör att speciella åtgärder från 
samhtillets sida i fråga om personalrekryteringen inte ter sig 1indamåls
cnliga. Småföretag bör därför uteslutas från Jagens tillämpningsområde. 
Gränsen synes lämpligen böra sättas så att lagen inte omfattar arbetsgi

vare som har färre än fem anställda. 

En annan avgränsningsfråga är för vilka å 1 d e r s g r u p p er åt

gärder behöver vidtas. Uppgifterna om de äldres arbetslöshet, särskilt 
uppgifterna om arbetslöshetstidens fängd, tyder på att svårigheterna 
blir miirkbara redan när arbetstagarna kommer upp i 50-årsåldern och 
att svårigheterna ökas markant i åldersgrupperna 55 år och däröver. 
Särskilda insatser behöver alltså göras framför allt för personer i dessa 
åldrar. Vid vilken ålder svårigheterna i de konkreta fallen siitter in be
ror emellertid på flera omständigheter. Arbetstagarens utbildning och 
yrkeserfarenhet spelar in, likaså näringsstrukturen i regionen, konjunk
turfäget, m. fl. omständigheter. De samhälleliga sysselsättningsskapande 
åtgärderna omfattar i inte ringa utsträckning även personer i ålders
grupperna närmast under 50 år. Åtgärder kan därför vara påkallade 

för att säkerställa sysselsättning även åt arbetstagare som inte har nått 

50-årsåldern. Hänsyn måste vidare tas till att länsarbetsniimndernas re
surser varierar. Slutsatsen blir att man i lagen inte bör närmare ange för 

vilka åldersgrupper länsarbetsnämnden skall äga vidta åtgärder. Det bör 

vara tillräckligt att lagen förklaras avse åtgärder för att främja anställ
ning av äldre arbetstagare. Vid lagtillämpningen torde viss ledning kunna 
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hämtas av det förhållandet att den föreslagna lagen om anställningsskydd 
för vissa arbetstagare är avsedd att gälla fr. o. m. 45-årsåldern och att 

det fulla uppsägningsskyddet med sex månaders uppsägningstid skall 
gälla fr. o. m. 55-årsåldern. 

4.3.2 Förfarandet hos länsarbetsnämnd 

Som underlag för länsarbetsnämnds bedömning av sysselsättningsmöj
lighctcrna för äldre arbetstagare bör nämnden kunna skaffa sig upp

gifter från arbetsgivare angående den aktuella personalsammansättningen 
och andra omständigheter som har betydelse för att bedöma place
ringsmöjligheterna. Det förordas därför att länsarbetsnämnd får rätt 
att förelägga arbetsgivare att på tider som nämnden bestämmer redo
visa vilka anställda han har. Arbetsgivaren bör vara skyldig att ange 
de anställdas namn, ålder, kön, nationalitet och funktion inom verk

samheten och hur de fördelas på olika arbetsplatser. Det är också ange

läget att nämnden fortlöpande hålls underrättad om uppsägning av ar
betstagare som omfattas av den föreslagna lagen om anställningsskydd 
för vissa arbetstagare. Nämnden föreslås få befogenhet att infordra upp
gifter i enlighet härmed. 

Det skall ankomma på fänsarbetsniimnden att bedöma i vilka fall 
förordnande om uppgiftsskyldighet skall meddelas. Som allmän rikt
punkt bör därvid i enlighet med det förut sagda gälla att förord
n a n d c o m upp g i f t s sky I d i g h e t bör meddelas i den ut
sträckning som de regionala arbctsmarknadsförhållandena för den äldre 
arbetskraften kräver det. Det innebär att det i län med hög arbets
löshet eller där omfattande syssclslittningsskapande åtgärder har vidtagits 
kan finnas skiil att ge åtskilliga arbetsgivare förelägganden. I län dlir 
sysselsättningsläget för iildre arbetskraft är väsentligt bättre, aktualiseras 
förelägganden i mindre utsträckning. I vissa fall kan Hinsarbetsnämn
den emellertid behöva förordna om uppgiftsskyldighct redan som all
män beredskapsåtgärd inför väntade förändringar på arbetsmarknaden 
i länet. Antalet förordnanden kan alltså komma att variera åtskilligt 

från region till annan. 
När det gäller vilka arbetsgivare som bör lämna uppgifter är det an

gefäget att länsarbetsnämnden särskilt beaktar den förtrogenhet med 

företagen och andra arbetsställen som de anställdas organisationer har. 

Det står givetvis utan särskild författningsbestämmclse därom organisa

tionerna fritt att lämna förslag på arbetsgivare som enligt deras mening 

bör omfattas av förordnande. Man får förutsätta att sådana förslag i re
gel kommer att följas i den utsträckning som nämndens resurser med
ger det. I vissa fall kan organisationerna å andra sidan bedöma att för

utsättningar saknas för viss arbetsgivare att förbättra sysselsättningsmöj
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ligheterna för äldre arbetstagare. Man bör för att undvika onödig be

lastning på både nämnderna och arbetsgivarna i görlig mån undvika att 

förordna om skyldighet att lämna uppgifter till fönsarbetsnlimnd, om 
det framstår som utsiktslöst att arbetsgivaren på kortare eller Hingre 

sikt kan vidta sådana åtglirder som är ägnade att förbättra de äldres 

sysselsättningsmöjlighetcr. En sådan onödig omgång kan undvikas, om, 

förutom arbetsgivaren, också de anställd~:s organisationer får tillfälle 

yttra sig över förslag till förordnande om insyn. En bestämmelse av 

detta innehåll föreslås. 

Uppgifter från arbetsgivare har grundläggande betydelse för länsar

betsnämndens möjligheter att bedöma förutsättningarna för stirskilda åt

gärder. Länsarbetsnämnden bör därför kunna förena förordnande om 
uppgiftsskyldighet med vite. Vitesförefäggande torde knappast behöva 

utnyttjas i normalfallen. 

Förordnanden om uppgiftsskyldighet bör meddelas i den utsträckning 
förhållandena för de äldre på arbetsmarknaden kräver det. Insyn kan 

aktualiseras bl. a. om arbetsgivare driver en allmlint olämplig personal

politik, som kan komma till uttryck t. ex. genom särskilt hög personal

omsättning. Det kan förutsättas att de ansfälldas organisationer kommer 

att bevaka att nämnden blir underrättad om dylika fall. A andra sidan 

bör ett förordnande om insyn i det konkreta fallet inte· tolkas som att 

nämnden misstänker brister i arbetsgivarens personalpolitik. Det bör 

betonas att det är förhållandena på arbetsmarknaden för de äldre som 

bör vara utslagsgivande för omfattningen av ·insynsförordnandena. Det 

inneblir att nämnden i sina strävanden att finna Jlimpliga anställningar 

för den tillgängliga äldre arbetskraften kan behöva v~inda sig även till 

sådana arbetsgivare som redan har gjort insatser för att bereda även 

äldre arbetskraft sysselsättningsmöjligheter i sin verksamhet. 
Genom uppgifterna från arbetsgivaren och de anställdas organisa

tioner får länsarbetsnämnden ett första underlag för att bedöma, om 
det finns förutsättningar för arbetsgivaren att anställa flera iildre ar

betstagare. Om nämnden på grundval hlirav finner anledning anta att 
arbetsgivaren sysselsätter förre äldre arbetstagare än vad som är rim

ligt med hänsyn till ålderssammansättningen på tillgänglig arbetskraft, 
bör nlimnden kunna vidta ytterligare åtgärder i syfte att den äldre ar

betskraften skall få sysselslittningstillfällen. En naturlig åtgärd är att 

en diskussion i rekryteringsfrågorna kommer till stånd mellan de parter 

som dessa frågor angår, nlimligcn nämnden, arbetsgivaren och de an

ställdas organisationer. Nämnden föreslås diirför få möjlighet att fram

ställa be g är an o m ö v e r 1 ägg n i n g a r med arbetsgivaren och 

de berörda arbetstagarorganisationerna beträffande arbetsgivarens möj

ligheter att sysselslitta fler äldre arbetstagare. 

överfäggningarna bör syfta till att utreda vilka förutsättningar ar

betsgivaren har att sysselslitta äldre arbetstagare i sin verksamhet. Även 
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behovet av åtgärder för att redan anställda äldre skall kunna behålla 
sina anställningar bör undersökas vid överläggningarna. De arbets
marknadspolitiska medel som står till förfogande i det konkreta fallet 

bör redovisas. Ingående överläggningar härom är nödvändiga, eftersom 
man måste räkna med att arbetsgivare, trots den information som bl. a. 

arbetsmarknadsverket kontinuerligt lämnar, många gånger inte är till
räckligt förtrogna med exempelvis i vilka fall bidrag kan lämnas eller 
vilka utbildningsmöjligheter som arbetsmarknadsverket kan erbjuda. Sär
skilt bör undersökas i vilken utsträckning det är möjligt att vidta sådana 
åtgärder beträffande arbetsplatsernas utformning och fördelningen av 

arbetsuppgifterna i verksamheten att syssclslittningsmöjlighcterna för 
äldre arbetskraft förbättras. Förbättringarna bör ta sikte på såväl de 
redan anställdas förhållanden som möjligheterna till rekrytering av äldre 
arbetskraft. Härigenom ansluter man bl. a. till försöksverksamheten med 
s. k. anpassningslag. Arbetsgivaren kan i det sammanhanget väntas re

dovisa bl. a. vilka produktionstekniska eller företagsekonomiska fakto

rer som påverkar hans personalpolitik och möjligheter att göra sådana 
ändringar. 

Möjligheterna till förbättrad anpassning av arbetsplatserna till den 
iildre arbetskraftens förutslittningar är en av de frågor i vilka det är 

särskilt viktigt att få del av synpunkter från de anställdas represen
tanter. De anställdas medverkan vid överfäggningarna har vidare bety
delse för bl. a. möjligheterna för nyanställda äldre att snabbt bli för
trogna med arbetsförhållandena och insatta i arbetsprocesserna. 

Formerna för överläggningarna bör inte regleras närmare. Målet för 
överläggningarna bör vara att i första hand nå fram till gemensamt 
accepterade lösningar som kan genomföras i samförständ mellan foimst 
arbetsgivaren och de anställda. 

På grundval av vad som förekommer vid överlliggningarna bör läns
arbetsnämnden bilda sig en uppfattning i frågan huruvida arbetsgivaren 
kan vidta åtgärder för att förblittra den äldre arbetskraftens sysselsföt
ningsförhållandcn. överläggningarna kan ge vid handen att det av olika 
skäl inte finns utrymme för konkreta åtgärder beträffande förhållan
dena på arbetsplatsen eller ökad rekrytering av äldre arbetstagare. Om 

nämnden däremot finner att arbetsgivaren rimligtvis bör kunna för

bättra anställningsförhåJlandena så att möjligheterna blir större att sys

selsätta äldre arbetskraft, bör nämnden som nämnts söka i första hand 
komma fram till en lösning i samförstånd med arbetsgivaren och be

rörda arbetstagarorganisationer. 
Kan en samförståndslösning inte nås, bör nämnden kunna ge an

v i s ni n g a r om lämpliga åtgärder från arbetsgivarens sida. I fråga 
om åtgärdernas karaktär kan rent allmänt påpekas att önskemålet att 
bereda friställd äldre arbetskraft sysselslittning givetvis inte får gå ut 
över de redan ansfälldas trygghet i anställningen. Anvisningarna bör 
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därför kunna avse dels vilka åtgärder som behövs för att redan an
ställda äldre skall kunna behålla sina ansfällningar, dels vad som bör 
iakttas vid nyrekrytering av arbetskraft. Eftersom behovet att bereda 
tillgänglig äldre arbetskraft sysselsättning varierar efter skilda omstän
digheter och från tid till annan och då olika arbetsgivares förutsätt
ningar att bereda nya sysselslittningstillfällen åt äldre kan vara skif
tande, bör länsarbetsnämnd få fria händer att utforma anvisningarnas 

närmare innehåll med beaktande av omständigheterna i varje särskilt 
fall. En annan sak är att en anvisning bör vara så preciserad, att det 

klart framgår vilka länsarbetsnämndens önskemål är. Dessa kan komma 
till uttryck bl. a. genom att mål beträffande arbetsstyrkans ålderssam

mansättning anges och en tidsgräns nämns när målet bör vara uppnått. 
Föreskrifter om arbetsstyrkans åldersmässiga sammansättning kan re
dan nu meddelas inom byggnadstillståndslagstiftningens ram. Med detta 
som förebild föreslås att länsarbetsnämnd skall kunna rekommendera 
arbetsgivaren att i samband med nyanställningar öka andelen äldre 
arbetstagare i arbetsstyrkan enligt vad nämnden säger. 

4.3.3 Förfarandet hos AMS 

Om arbetsgivare viigrar att medverka vid begärda överläggningar eller 
att följa länsarbetsnämndens anvisningar, bör nämnden genom anmälan 
hänskjuta frågan till AMS för närmare utredning och avgörande. 

AMS skall alltså kunna avgöra ärenden, som länsarbetsniimnd har 
anhiingiggjort. AMS kan emellertid vid kontakter med arbetsgivare i 

andra frågor eller på annat sätt få uppmärksamheten riktad på arbets
givare som bör ha förutsättningar att öka rekryteringen av äldre arbets

tagare. AMS föreslås därför få befogenhet att besluta om direkta över
Higgningar mellan AMS och arbetsgivare om sysselsättning av äldre ar
betstagare. Det får anses självklart att AMS i erforderlig utsträckning 
inhämtar de regionala organens och de fackliga organisationernas syn
punkter på frågan om sådana överläggningar bör komma till stånd 
eller ej. 

I ärende som länsarbetsnämnd har hiinskjutit till AMS får AMS 
givetvis den utredning som har förelegat i nämnden. Emellertid skall 
hänskjutande ske också i fall då arbetsgivare har undandragit sig att 
medverka i överläggningar med nämnden. l\fan måste diirför räkna 

med att utredningen ibland är knapphändig. l andra fall gäller det att 
klarlägga anledningen till att länsarbetsnämnds anvisningar inte har 

följts. Det synes därför nödvändigt att AMS får särskilda befogenheter 

att föranstalta om utredning i ärendet. 
I första hand bör AMS ha möjlighet att k a I 1 a a r b e t s g i v a r e 

t i 1 1 ö v e r 1 ä g g n i n g a r i frågan om sysselsättning av lildre arbets
tagare. Som nämnts kommer sammantriiden i en del fall att ske med 
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arbetsgivare som har visat tredska. Det kan knappast anses betänkligt, 
om AMS får möjlighet att bl. a. i sådana fall använda tvångsmcdel för 
att få till stånd överläggning. AMS föreslås därför kunna vid vite kalla 

arbetsgivare till överläggning. 
Så som förfarandet hos länsarbetsnämnd har skisserats beror det vii

sentligen på arbetsgivarens medverkan i vad mån nämnden får nlirmare 
insyn i personalstrukturen och personalpolitiken vid företaget och om 
andra förhållanden av betydelse för bedömningen av möjligheterna att 
syssclslitta äldre arbetskraft. I detta sammanhang kan erinras om att 
arbetsgivare enligt förctagsnämndsavtalen i princip är skyldig att lämna 
de anställdas representanter i företagsnämnden omfattande och förhål
landevis detaljerade informationer i frågor som gäller personalpolitiken 
och personalförhållandena. AMS bör utrustas med befogenheter att av 
arbetsgivaren få informationer av väsentligen samma karaktär och om
fattning som han i princip är skyldig att lämna i förctagsnämndcn. 

AMS föreslås få befogenhet att vid vite ålägga arbetsgivare att f ö r e t e 
d e s k r i f t I i g a h and 1 i n g ar som kan antas ha betydelse för 

bedömningen av arbetsgivarens personalpolitik. 

För att utredningen hos AMS skall bli fullständig bör de synpunkter 

som företrädare för arbetstagarsidan: kan ha tillföras utredningen. Det 
bör ske genom att de anställdas organisationer bereds tillfälle att delta 
i överläggningssammantriidena. En uttrycklig föreskrift härom bör tas 

in i lagen. 
Arbetsgivaren lir självfallet oförhindrad att vid överliiggningarna låta 

sig biträdas av sin organisation. Föreskrifter härom behövs inte. Vidare 
kan AMS utan uttryckligt stöd i lagb.::stämmelsc bereda arbetsgivarens 
organisation tillfälle att yttra sig. Det kan tas för givet att yttrande kom
mer att inhämtas i de fall då det kan antas tillföra iircndet synpunkter 
av betydelse. 

Liksom vid länsarbetsnämnds handläggning kan utredningen hos AMS 
tiinkas ge vid handen att arbetsgivaren har vidtagit vad som är rim
ligt för att möjliggöra för äldre att sysselslittas i arbetsgivarens verk
samhet och att så många lildrc arbetstagare sysselsiitts som med hiinsyn 

till omständigheterna kan begäras. Är detta inte fallet, bör AMS liksom 
Uinsarbetsnämnden i första hand söka komma fram till en samförstånds
lösning om vilka åtgärder som skall vidtas från arbetsgivarens sida eller, 

om en sådan lösning inte nås, ge a n vi s n i n g a r om åtgärder för 
att anpassa arbetet till den äldre arbetskraftens förutsiittningar och/ eller 

om ökad andel äldre arbetstagare i arbetsstyrkan. 
Om arbetsgivare uppenbart nonchalerar anvisningar från AMS, be

hövs emellertid i sista hand kraftigare medel för att få till stånd rättelse. 
Ett medel som har avigsidor men kan vara verksamt som yttersta kor
rektiv är en direkt k o n tro 11 f r ån ar bets f ö r med 1ingens 
s i d a ö v e r a r b e t s g i v a r e n s r e k r y t e r i n g a v a r b c t s
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kraft. Det kan erinras om att enligt den byggnadsreg\ering som 
grundades på lagen om tillståndstvång för byggnadsarbeten kunde till
stånd förenas med föreskrift om att byggherren eller entreprenören 
skulle ta kontakt med viss arbetsförmedling, innan arbetare sysselsattes 

byggnadsarbetet. Arbetskraft till arbetet kunde antingen anvisas av 
förmedlingen eller redovisas av företagaren på särskild förteckning som 

skulle granskas av förmedlingen innan däri upptagna arbetare fick 
sysselsättas. Efter mönster hiirav föreslås att AMS får rätt att i nyss 
åsyftade fall förordna att arbetsgivare inte får anställa andra arbets
tagare än sådana som den offentliga arbetsförmedlingen har anvisat eller 
eljest godtagit för ansfällning hos arbetsgivaren. Det har framgått av 
vad som redan sagts att möjligheten till sådant förordnande bör begag
nas med yttersta varsamhet. Man måste i varje siirskilt fall beakta de 
risker för negativa verkningar för arbetstagare som kan följa av att 
arbetsgivare tvingas anställa andra iin dem han i första hand vill ha. I 
fall där det är uppenbart att ingenting annat hjälper måste emellertid 
det korrektiv som ligger i ett förordnande om arbetsförmedlingstvång 
kunna tillgripas. 

Innan arbetsförmedlingstvång åläggs arbetsgivaren skall AMS själv
fallet alltid bereda både arbetsgivaren och de anställdas organisationer 
tillfälle att yttra sig. 

4.3.4 Påföljder m. m. 

Förslaget bygger på att ett samråd skall komma till stånd mellan ar
betsgivare, arbetstagare och samhällets organ i frågan om sysselsätt
ning av äldre arbetskraft på den öppna arbetsmarknaden. I enlighet 
härmed är systemet utformat så att åtgärder av mera ingripande karak
fär kan vidtas först stegvis och sedan det har visat sig möta svårigheter 
att på annat sätt tillgodose den äldre arbetskraftens intressen. Som re
dan har framgått kan emellertid vissa tvångsmedel och sanktioner inte 
undvaras. 

Den yttersta åtgärd som kan komma i fråga enligt det föregående 
är att AMS förordnar om arbetsförmedlingstvång. Förordnandet måste 
förses med sanktioner mot överträdelser. Sanktionen bör utformas så 
att den inte påverkar den i strid mot förordnandet anställda arbetskraf

tens trygghet i anställningen. Vite är därför inte fömpligt. Det föreslås 
därför att överträdelse av förordnandet skall kunna för~nlcda s t r a f f 
ansvar. Straffsatsen kan lämpligen bestämmas till böter eller fängelse 
i högst ett år. Atal bör få väckas endast efter medgivande av AMS. 

De uppgifter som arbetsgivare och andra kan komma att Himna i ären

den enligt den föreslagna lagstiftningen kan komma att gälla förhållan
den som av olika anledningar inte bör komma till utomståendes känne
dom. För att ett öppet meningsutbyte skall komma till stånd mellan 
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arbetsmarknadsmyndighet, arbetsgivare och företrädare för fackorga
nisation i de konkreta frågor som har samband med nyanställning av 

äldre arbetskraft, är det nödvändigt att handlingar som rör enskilt före

tags affärs- eller driftförhållanden eller arbetstagares och arbetssökandes 

personliga förhållanden kan bli föremål för s ek r e t e s sk y d d. I Ja

gen (1937: 249) om inskr1inkningar i rätten att utbekomma allmänna 

handlingar (sekretesslagen) finns f. n. bestiimmelscr som ger skydd för 

sådana uppgifter om enskilt företags affärs- eller driftförhållanden som 

lämnas i handlingar som gäller statlig utredning m. m. med avseende på 

näringslivet (21 §). Vidare finns bestämmelser om skydd för handlingar i 

ärenden rörande offentlig arbetsförmedling (25 §). Varken de berörda 

bestämmelserna eller annan bestämmelse i sekretesslagen synes bli till

lämpliga på handlingar i ärenden enligt den föreslagna lagstiftningen. 

Det behövs därför en särskild bestämmelse i sekretesslagen om in

skränkningar i rätten att utbekomma handling i sådant ärende, i den 

mån handlingen innehåller uppgift om enskilt företags affärs- eller drift

förhållanden eller enskilds personliga förhållanden. Sekretessbestämmel

sen bör kompletteras med motsvarande tystnadspliktsbestämmelscr i den 

nu aktuella lagen. 

4.3.5 Resursfrågor 

I årets statsverksproposition (bil. 13 s. 51) har beräknats medel för 

försfärkning av länsarbetsnämndernas kanslier och förmedlingsorgani

sationen med 25 tjänster för kontakter med företagare i syfte att under
söka vilka förändringar som kan vidtas för att bl. a. fler äldre skall 

kunna anställas eller behålla sina anställningar. Vinner detta förslag bi
fall, finns vissa resurser för det här förordade systemet. Skulle ytter
ligare resurser behöva ställas till förfogande för att täcka de behov som 
1>ystemet kan ge upphov till, bör Kungl. Maj:t vara oförhindrad att lämna 

medgivande till erforderliga anslagsöverskridanden. På längre sikt kan 
systemet medföra behov av anslagsförstärkningar. 

5. 	 Remissyttrandena 

5.1 	 Allmänt 

Bedömningen i promemorian att 'sys se Isättnings p rob 1 e

m e n f ö r d e ä l d r e a r b e t s t a g a r n a är bekymmersamma 

delas i allmänhet av remissinslanserna. Enligt AMS finns det flera 

orsaker till att svårigheterna för de äldre att behålla eller få anställ

ningar ökat under senare år. Strukturrationaliseringarna har lett till att de 

llldre har fått större problem än de yngre att komma in i produktionen. 

Detta har varit fallet även när efterfrågan på arbetskraft har varit all
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mänt hög. De äldre har helt naturligt svårare för omställning i: arbetslivet, 
och härtill kommer att man på den öppna arbetsmarknaden i viss ut
sträckning har haft en negativ attityd till nyanställning av även medel
ålders arbetskraft. Antalet äldre arbetslösa har därför relativt sett ökat 
väsentligt mera än antalet yngre arbetslösa och arbctslöshctstiderna för 
de äldre har väsentligt förlängts. De arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

som hittills vidtagits har enligt AMS visat sig otillräckliga. 
Enligt LO är strukturförändringarna i näringslivet, jämsides med den 

tekniska och organisatoriska utvecklingen inom företagen, vliscntliga 
orsaker till de allt mer uttalade svårigheterna för den ~ildre arbets
kraften. Det är enligt LO inte tillfredsställande att den 1ildre arbets
kraften i ökande utsträckning måste sysselsättas genom samhlillets för
sorg. Priset för den snabba strukturomvandlingen skall inte ensidigt 
betalas av den äldre arbetskraften. Arbetsgivarna måste ta på sig ett 

ökat ansvar för att förbättra de äldres syssclsättningsmöjlighetcr på den 
öppna marknaden. Mot bakgrund av det allvarliga läget för de iildre 

lir det nödvändigt med snabba insatser. Det är riktigt att med förtur 
behandla frågan om de lildres anstmlningstrygghct och nödvändigt att 
bryta ut den ur det större pågående utredningsarbetet. TCO påpekar att 

arbetslösheten bland medlemmarna i tjiinstemännens arbctslöshctskassor 
har stigit påtagligt de senaste åren. Risken för långtidsarbetslöshet lir 
störst för de äldre och giiller tjänstemlin både i privat och i offentlig 
tjänst. 

Svenska kommunförbundet anser det angeläget att åtglirder vidtas 
för att hindra utstampning av äldre ur arbetslivet och ansluter sig i allt 
viisentligt till de motiv för förslagen som angivits i promemorian. 
Förbundet vill dock framhålla att de föreslagna bestämmelserna inte 
får leda till att arbetskraften uppdelas så att inom den privata sektorn 
sysselsätts vlisentligen unga och starka arbetstagare medan äldre och 
handikappade huvudsakligen sysselsätts inom den offentliga sektorn. 
Liknande synpunkter anförs av Svenska landstingsförbundet. 

Enligt statens lzandikappnld föreligger de svårigheter, som utgör mo
tiven för lagförslagen, för ytterligare stora grupper arbetstagare, näm
ligen de som utan att vara äldre lider av fysiska eller psykiska handi
kapp. Rådet ställer sig därför tveksamt inför lagförslag som åsyftar att 
förbättra villkoren för endast en av dessa grupper. Rådet understryker 
slutligen att förslagen endast utgör ett provisorium. 

Enligt SAF visar tillgänglig statistik inte procentuellt högre arbcts

löshetssiffror för äldre arbetstagare än för yngre. De äldre arbetslösa 

finns i stor omfattning i de delar av landet som har påverkats slirskilt 
negativt av strukturomvandlingen. Den höga takten i strukturföränd
ringarna beror bl.a. på utvecklingen av internationella konkurrensför

hållanden och den svenska ekonomiska politiken. Enligt SAF:s mening 
är den officiella näringspolitiken och fackföreningarnas löncpolitik, som 
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syftar till ökad ekonomisk tillv[ixt genom snabb strukturomvandling, 
de primiira orsakerna till de aktuella sysselsättningssvårigheterna. Det 
bör därför i första hand ankomma på samhället att råda bot på dessa 

svårigheter. Det är oriktigt att hävda att arbetsgivarsidan har brustit i 
ansvar vad gäller den lildre arbetskraftens sysselsättningsprohlem. Åt
skilliga insatser i syfte att främja de äldres sysselsättning och ekono
miska trygghet har gjorts av arbetsmarknadens organisationer, t. ex. med
verkan i information och aktivitetsåtgärder, överenskommelser om AGB 

och AGE och varsel till arbetsmarknadsverket, den förebyggande före
tagshiilsovården och insatser på vuxenutbildningens område. SAF fram
håller vidare att man måste undvika att man får en vanemässig benä

genhet att indela de på arbetsmarknaden aktiva i olika åldersgrupper. 
En sådan indelning skulle enligt SAF vara ägnad att skärpa generations

motsättningarna och leda till en olycklig kategoriindcln!ng på arbets
marknaden. Frågan om de äldres sysselsättningsproblem bör lösas pft 
frivillighetens väg genom aktivt samarbete mellan företagen, de an

stlillda, arbetsmarknadens organisationer och myndigheterna. Det gemen
samma arbete som nu pågår för att förbiittra de äldres ställning bör 
intensifieras. SAF föreslår att överl~iggningar tas upp mellan myndig
heter och arbetsmarknadsparterna i syfte att komma fram till åtgHrder 

som ökar de äldres syssclsättningsmöjligheter. Förslagen innebär dess
utom ingrepp på områden som tidigare förbehållits den fria förhand
lingsrätten och detta sker utan närmare belysning av förslagens verk
ningar. SAF finner detta betänkligt. Föreningen skogsbrukets arbets

gimrc samt Skogs- och lantarbetsgivareföreningen instämmer i SAF:s 
yttrande. 

5.2 Förslaget till lag om anstiillningsskydd för vissa arbetstagare 

Förslaget har i sina huvuddrag tillstyrkts av bl. a. AMS (majoriteten), 
SA V, statens omplaceringsnämnd, · Svenska kommunförbundet, Svenska 
landstingsförbundet, LO och TCO. 

Sålunda anser LO att det första steg mot ökad trygghet i anställ
ningen som tas genom lagen bör bli riktgivande för kommande reformer. 

AMS understryker att Jagen för arbetsmarknadsverkets del innebtir att 

arbetsförmedlingen får bättre tillfälle att planera nya sysselsättnings

möjligheter för den friställda äldre arbetskraften och att i samråd med 
den överväga lämpliga arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Liknande 
synpunkter anförs av statens omplaccringsniimnd och KSA-utredningen. 

TCO å sin sida framhåller dock att man i första hand bör förb~ittra 
personalplaneringen inom företagen och d~irigenom skapa en situation 
<lär ansvaret för de äldre med lång anstiillningstid blir så stort att upp
sägning i princip inte skall behöva ske. 

Negativa till förslaget är bl. a. SAF, BFO, Föreningen skogsbrukets 
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arbetsgivare, Skogs- och lantarbetsgivareföreningen och KFO. 

Enligt utredningen rörande ökad anställningstrygghet m. m. innebär 
uppsägning ett ståndpunktstagande om avbrytande av ansföllningsför
hållande och försvårar diirför till sin natur ofta övervägande om alter
nativa lösningar. Ett alternativ som i lika hög grad som förlängda upp
s1igningstider kan garantera arbetstagaren rådrum, löneskydd, m. m. 
är regler om varsel. Möjligheterna att inom ett varselsystem komma 
fram till för arbetstagaren bättre lösningar är större än om arbetsgivaren 
har tagit ställning genom uppsägning. Därtill kommer att varselreglcr 
inte i samma mån som uppsägningsregler skulle hindra utredningen i 

dess fortsatta överväganden. Enligt SAGO torde det inte föreligga svå
righeter att snabbt träffa överenskommelser om uppsägningstidernas 
längd för äldre arbetstagare. 

SAF framhåller att den föreslagna lagen på väsentliga punkter rubbar 
förutslittningarna för det system som genom lagstiftning och kollektiv

avtal har byggts upp för att främja anställningstryggheten m. m. Fören
ingen har flera gånger föreslagit LO förlängning av den personliga 
uppsägningstiden men förslagen har i det stora hela tillbakavisats. 
Frågan har emellertid nyligen åter aktualiserats. SAF anser att man bör 

avvakta parternas överenskommelse och tillägger att om lagstiftning 
trots det anförda anses böra komma till stånd skulle syftet att skydda 
de lildre blittre nås och en kommande definitiv lösning i mindre mfm 
föregripas genom ett system med förlängda varseltider och skadestånds
skyldighet i händelse varsel inte iakttas. Till varselrcglerna kan knytas 
ett förfarande för samråd som kan påkallas av arbetsmarknadsmyndig
heterna eller arbetstagarens organisation. Även KFO föredrar i första 
hand regler om varsel. 

Enligt SPF bör de äldres sysselsättningsproblem i första hand lösas 
genom avtal och samråd mellan arbetsmarknadens parter. SPF under
stryker i samband härmed betydelsen av en systematisk långsiktig perso
nalplanering inom företagen så att möjligheter till omplaceringar inom 
dessa skapas. 

Promemorians förslag i fråga om å 1 d e r s g r ä n s e r n a för de ar
betstagare som skall omfattas av anstlillningsskyddet lämnas utan erin
ran av flertalet remissinstanser. Bl. a. LO förordar dock att åldersgrän
serna sänks, medan SAF och KFO föreslår högre gränser. Flera instan
ser är av den meningen att en högsta åldersgräns bör fastställas med 
hänsyn till arbetstagarnas inträde i pensionsåldern. 

LO framhåller att skyddet bör sättas in i god tid. Erfarenheterna talar 

för att arbetslöshetens omfattning och arbetslöshetstidernas föngd inte 

skiljer sig på ett avgörande sätt för personer i åldersgruppen 50-54 år 
jämfört med den i 55-årsåldern eller högre. I branscher med stor andel 

kvinnlig arbetskraft inträder sysselsättningssvårigheter vid ännu lägre ål

der. Det är också viktigt att begränsa arbetsgivarnas möjligheter att styra 
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över sin arbetskraftsefterfrågan till arbetstagare med kortare uppsiig
ningstider. Med hänsyn till det sagda förordar LO att sex månaders upp

sägningstid skall föreligga vid 50 års ålder. LO delar promemorians syn
punkter på avtrappningsregler för att undvika tröskeleffekter och vill i 

enlighet därmed att åldersgränsen för fyra månaders uppsligningstid 
s1inks till 45 år och för två månaders uppsägningstid till 40 år. Förslag 
om sänkning av åldersgränserna i enlighet h1irmcd framförs också av 

Svenska fabriksarbetareförbundet, Svenska transportarbetaref örbwulet 

och Svenska 111etal/i11dustriarbetareförbw1det samt Svenska byggnadsar

betareförbwulet. Sistnämnda förbund understryker också de besvärande 
sysselslittningsproblem, som är förenade med tilltagande ålder för arbets

tagare med fysiskt ansträngande arbete, t. ex. byggnadsarbetare. För

bundet anser också att den lagstiftning som skall ersätta provisoriet bör 
eftersträva en smidigare avtrappning av uppsägningstidernas föngd. 

KSA-utredningcn upplyser att det förslag om kontant arbetsmark

nadsstöd som utredningen ämnar lägga fram den närmaste tiden kommer 

att innehålla bl. a. bestämmelser om förlängd ersättningstid för arbets

lösa som har fyllt 55 år. Det förslaget står väl samman med promemo
ricförslagen om åldersgräns för den längsta uppsägningstiden. För yngre 

personer saknas motsvarigheter i utredningens förslag i fråga om crslitt
ningstidens längd. Utredningen säger att en viss ökning av risken för ar
betslöshet och längre arbetslöshetstidcr inträder redan vid omkring 40 år. 
Det kan därför finnas skäl till en lägre åldersgräns iin 45 år. 

Enligt SACO intriiffar en kraftig tröskeleffekt vid 45 års ålder. Skyd

det kan inträda vid 40 års ålder och då med minst en månads uppsäg
ningstid. I övrigt godtas de föreslagna tiderna. Det förordas att kollektiv
avtal träffas därom. 

SAF och KFO anser att i en lagstiftning bör åldersintervallerna vara 
50, 55 och 60 år. SAF säger vidare att föreningen inte kan ansluta sig till 
promcmoricuttalandct att det statistiska materialet tyder på att svårig
heter att få ny ansfällning uppkommer redan i 45-årsåldern. En diffe
rentiering av uppsiigningstidcrna efter ålder kan medföra komplikationer 
genom att den avviker från den på flera områden accepterade principen 
om differentiering efter anställningstidens längd. 

Frågan om behovet av övre åldersgränser behandlas av bl. a. arbets

domstolens ordförande som anser att det inte fullt tydligt framgår vad 

som är avsett beträffande de allra äldsta arbetstagarna. Det är enligt 

arbetsdomstolens ordförande i och för sig fullt tänkbart att regler om 
lagstadgad uppsägningstid och rätt till lön under permitteringstid skall 

gälla även den som är verksam efter pensionsåldern. Dtircmot är det svå
rare att undvara någorlunda klara och Hitthanterliga regler om en övre 

åldersgräns vid tillämpningen av reglerna om rätt till återansfällning och 
de principer om skydd mot obehörig uppsägning som må anses ligga 

i dessa. Även vid tilHimpning av reglerna om beräkning av lön under 
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uppsägningstid och permittering uppkommer frågan om verkan av att 
arbetstagare inträder i pensionsåldern. Enligt SAV, utredningen rörande 

ökad anstiillningstrygghet m. m. och SAF bör den föreslagna lagen inte 
giilla den som blir berättigad till ålderspension enligt lagen om allmiin 

försäkring. 
Svenska kommunförbundet vill att det klarläggs om ersättningar på 

grund av lagen skall tillkomma den som på grund av hög levnadsåkler 

eller varaktig arbetsoförmåga Jämnar sin anställning och får pension en
ligt lagen om allmän försäkring. Förbundet utgår från att den föreslagna 

lagen inte skall äga tillämpning i de fallen, eftersom arbetstagaren nor
malt får förutsättas inte längre stå till arbetsmarknadens förfogande i 

och med pensioneringen. Förbundet påpekar dessutom att arbetstagare 
med pensionsrätt enligt statliga eller kommunala pensionsbestämmclser 

iir skyldig att lämna sin anställning då han uppnår i pensionsbestämmel
serna angiven pensionsålder eller vid dessförinnan inträffad varaktig 

arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall. SAV anmärker att 
verket utgår från att anställningsskyddet inte skall giilla när anställning 

inom statligt reglerad verksamhet upphör på annat sätt än genom upp
sägning, t. ex. genom avsättning, avgång i samband med pensionering, 

försiittande i disponibilitet eller skiljande från tjänst eller vikariat av 
den som har varit anställd mindre än tre månader i följd. 

Promemorians förslag att det för skyddet bör krävas viss k v a 1 i f i
k a tio n st i d har inte i och för sig föranlett erinringar från remiss

instanserna, men flera av dem har framfört synpunkter på bl.a. kvali
fikationstidens längd och dess beräkning. 

Arbetsdomstolens ordförande och SAV förklarar att de förutsätter att 

den tid som skall få medräknas i kvalifikationstiden skall vara sam

manhängande. LO säger att regler om minsta anställningstid kan vara 
nödvändiga för att förslaget inte skall göra arbetsgivare ännu mer nega
tiva mot att ansfölla iildre arbetstagare. Emellertid bör även arbetstagare 
som för någon tid har avbrutit anställningsförhållandet kunna få skyd
det. Som förutsättning för skyddet bör diirför enligt LO:s mening gälla 
att det är fråga om anställning som har varat minst 18 månader under 
den senaste treårsperioden. Även Svenska byggnadsarbetareförbundet 

och Svenska f abriksarbetareförbundet förordar en på det sättet bestämd 
kvalifikationstid. Svenska metallindustriarbetareförbundet och Svenska 

transportarbetareförbundet föreslår en kvalifikationstid på två år. För

slag om sänkning av kvalifikationstiden har också framförts vid det 

socialdemokratiska partiets rådslag. 
Enligt SAF är däremot en kvalifikationstid på tre år alltför kort. SAF 

förordar att tiden skall vara fem år. 

Enligt arbetsdomstolens ordförande är det för lagens tillämpning inte 

likgiltigt om kvalifikationstiden formellt knyts till varaktigheten av den 
aktuella anställningen eller till den tid varunder arbetstagaren har varit 



80 Prop. 1971: 107 

anstlilld hos samme arbetsgivare. En anknytning till anställningsavtalets 
varaktighet kan för vissa fall nödvändiggöra slirskilda regler för att med 

normalfallet likvärdiga fall inte skall falla utanför Jagen. Men även i 
andra fall lin vid övergång till annan anställning inom samma koncern 

eller vid överlåtelse av företag kan anknytning till anställningens varak

tighet leda till inte avsedda kons1~kvenscr. Omflyttning av en tjänsteman 
från en arbetsuppgift till en annan inom samma verksamhet torde i regel 

innebära att ett nytt anställningsavtal föreligger. Utformningen av lag
texten bör inte resa hinder mot att tjänstemannen får tillgodoräkna sig 

även den tidigare unställningen som kvalifikationstid. I viss mån samma 

problem möter vid tillämpning av bestlimmelserna om återanställnings
rätten. En enhetlig reglering av gränsdragningsfrågornu bör ske. 

SA V utgår från att tjänsteman, som t. ex. genom befordran övergår 
från en tjänst hos en myndighet till en annan tjänst hos samma myndig

het, får tillgodoräkna sig anstlillningstiden i den förra tjänsten, om 

tjänstemannen sägs upp från den nya anställningen. SAV föreslår också 
att uttrycket »tid under vilken arbete utförts åt» utbyts mot »anställ
ningstid hos» för att undvika tveksamhet i frågan huruvida endast fak
tiska arbetsdagar skall medräknas. 

Statens omp/acering:mä11md anser att det i detta sammanhang i fråga 

om statlig verksamhet är ofampligt att skilja mellan anställningsbegrepp 
och arbetsgivarbegrepp. Vid beräkning av förmåner till statsanställda 
tillgodor~iknas arbetstagaren i princip all statlig anställningstid, varvid 

staten betraktas som en enda arbetsgivare. Möjligheterna att främja ar

betskraftens rörlighet bör inte begränsas. Med koncern bör därför jLim
sfallas statsförvaltningen. 

Enligt SACO får det förutsättas att eftersom statsverket inte skall be
traktas som en koncern, offentlig verksamhet i kommunal regi inte hel
ler skall anses tillhöra en koncern. Konsekvenserna härav är enligt 
SACO:s mening orimliga. Skolområdet är i anstlillnings- och avlönings
hänseende i praktiken att anse som ett och samma företag. Koncern
begreppet måste därför omfatta den statliga skolverksamheten, den kom
munala skolverksamheten och övergångar mellan dessa områden. SACO 
förutsätter också att skifte av huvudman inom det offentliga skolom

rådet skall betraktas som företagsöverlåtelse i lagförslagets mening. 

Anställningsskyddet skall enligt promemorian ges endast åt arbets

tagare med an s t ä 11 ni n g s av t a I so m g ä 11 er t i 11 s v i d a
r e. SACO vill att lagen skall omfatta alla arbetstagare vilkas ansläll

ningstid i realiteten har varat i tre år, bl. a. timlärare, extra lärare samt 

icke behöriga extra ordinarie lärare som förordnas tills vidare för viss tid, 
högst för ett läsår eller budgetår i sänder. Ett särskilt problem gäller en

ligt SACO icke behöriga lärare. Deras förordnanden gäller till dess be
hörig lärare kan anstälJas. Söker behörig lärare tjänst, skall han förord

nas och förordnad icke behörig förare måste träda tillbaka. För denne 
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gäller inte någon föreskrift om uppsägningstid. Om en icke behörig lä
rare skall ges upp till sex månaders uppsligningstid behövs bestämmel
ser om att behörig icke ordinarie lärare får tillträda den sökta och er

hållna tjänsten utan hinder av att uppsägningstid börjar löpa för den 
avträdande icke behöriga läraren. 

SA V framhåller att det möjligen på längre sikt bör övervägas att ge 
även vissa arbetstagare som är anställda på viss tid ett förstärkt an
ställningsskydd. Och utredningen rörande ökad anställningstrygghet 

m. m. säger att det på s'ikt bör övervägas att generellt utstrlicka det 
lagstadgade skyddet till alla anställningar som i realiteten har varat i tre 
år. 

Arbetsdomstolens ordförande anför att någon tvekan möjligen kan 

uppstå om lagens bestämmelser om uppsägningstid skall vara tillämpli
ga i de fall då arbetstagare har anställts som vikarie för annan vid t. ex. 
långvarig sjukdom eller militärtjänstgöring. Om tiden hos samme arbets

givare uppgår till tre år, förefaller det enligt arbetsdomstolens ordföran
de i och för sig rimligt att lagen blir tillämplig. Även SAV berör frågan 

om Jagens tillämplighet på vikariat. Enligt SAV:s mening bör den som 

innehar tjänst vid viss myndighet och får vikariat tills vidare på högre 
tjänst vid myndigheten kunna sägas upp från vikariatet utan att förlängd 
uppsägningstid enligt lagen skall behöva iakttas, eftersom arbetstagaren 
återgår till sin ursprungliga tjänst och det i vikariatets natur ligger att 

anställningen är tillfällig. Dliremot bör enligt SA V :s mening skyddet ges 
åt den som sägs upp från långtidsvikariat hos annan arbetsgivare än 

den där han har sin tjänst, om vikariatet har varat i minst tre år. Möj

ligen bör Kungl. Maj:t ges befogenhet att föreskriva i vad mån bestäm

melserna i lagen bör gälla när tjänsteman skiljs från vikariat eller göro
målsförordnande på statligt reglerad tjänst. 

Förslaget om längre uppsägningstider för äldre arbetstagare skapar 
vissa problem på undervisningsområdet, s1iger SAGO, i första hand be
tdffande tills vidare förordnade extra ordinarie lärare. Inom skolområdet 
finns turordningsregler som bygger på att anställningstiden på orten skall 
ha avgörande betydelse. Det bör i det fortsatta arbetet tillses att en för
längd uppsägningstid för äldre inte bryter sönder denna ordning. SACO 
kan inte acceptera exempelvis att en 45 års extra ordinarie adjunkt med 
tre års ansfollningstid på orten i en uppsligningssituation skall slå ut en 

44-årig kollega som har 15 års anställningstid på samma ort. Detta kan 

nämligen indirekt bli följden av lagstiftningen. 
Ibland kan det råda delade meningar om en anställning är stadigvarande 

eller tidsbegränsad, säger utredningen rörande ökad anställningstrygghet 

m. m. Uppsägningsreglerna bör dlirför konstrueras så att de skall kunna 

tilfämpas oberoende av tvister om anstlillningsförhållandets natur. I hu
vudsak liknande synpunkter framförs av Svenska byggnadsarbetareför
bundet. 
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När det gäller möjligheterna att avskeda en arbetstagare med ome
delbar verkan på grund av p e r s o n 1 i g a o m s t än d i g h e te r 

lämnas förslaget utan erinran av flertalet remissinstanser. 
Enligt SAF bör dock lagen i sin helhet konstrueras så att den endast 

avser situationer då uppsägning eller permittering sker på grund av 

driftinskränkningar eller driftnedläggningar. För de fall, då uppsiig
ning sker på grund av anställds enskilda förhållande bör förfarandet 
enligt huvudavtalen gälla. 

Uppsägningsgrunden att arbetstagaren i väsentlig mån åsidosätter sina 

skyldigheter avviker enligt utredningen rörande ökad anställningstrygg

het m. m. från de mera begränsade avskedandegrunder som ibland stad

gas i lag eller kollektivavtal. Det framgår enligt utredningen inte om la
gen skall vara dispositiv vad gäller inskränkningar av arbetsgivarens 
avskedanderätt. Även Svenska kommunförbundet ifrågas~itter om bestäm

melserna om rätt till omedelbart avskedande hör hemma i den föreslagna 
lagen med hlinsyn till dess syfte och dess provisoriska karaktiir. Förbun

det framhåller vidare att kravet på beslut inom en vecka ofta nog kan 
komma att kollidera med de principiella rättsslikerhetsreglerna i de kom
munala kollektivavtalen att arbetstagaren skall få tillfälle att yttra sig · 
innan beslut i saken fattas. 

Enligt arbetsdomstolens ordförande bör förslaget inte få tolkas så 
att arbetsgivaren, för att undgå skyldighet att iaktta den i lagen bestämda 
uppsägningstiden, ovillkorligen måste säga upp arbetstagaren med 

omedelbar verkan. Han anser vidare att det inte är lämpligt att arbets

givaren skall säga upp inom en vecka från det arbetsgivaren· fick känne
dom om avtalsbrottet. Det bör i stället vara tillräckligt att arbetsgivaren 
inom den tiden påtalar avtalsbrottet hos arbetstagaren och dennes orga
nisation. SA V påpekar att uppsägningstidens längd för vissa arbetstagare 
lir oberoende av om uppsligningen föranleds av att arbetstagaren i väsent
lig mån åsidosatt sina skyldigheter eller ej. Sttdana regler finns för liine
gradsplacerade tjänstemlin inom SA V:s kollektivavtalsområde. U ppsiig
ning väljs ofta framför avsättning i disciplinär ordning när tjlinsteman 
med tillsvidareanställning skall skiljas från tjänsten på grund av sådana 

personliga omständigheter som avses i den föreslagna lagen. Det bör 1 

sHillet anges att rätt till uppsägningstid inte föreligger, om arbetstagaren i 
avsevärd mån åsidosätter sina skyldigheter enligt anställningsavtalet och 
ansHillningen på grund härav sägs upp. SA V framhåller vidare att det 

bör överlåtas åt rlittspraxis att avgöra när rätten att verkställa uppslig
ning utan iakttagande av uppsägningstid skall anses vara försutten. Om 

en tidsfrist skall stlillas upp, bi.ir den vara längre än en vecka för att 
crfonlcrlig utredning skall kunna göras och förhastade uppsägningar 

skall kunna undvikas. SAF åberopar i huvudsak motsvarande sklil för en 
förlängd tidsfrist i dessa fall som SA V och tillägger att uppsägningsrät

ten kan vara förbehållen den högsta för.::tagsledningen. 
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Aven SACO anser att tidsfristen bör förlängas. Utredningen rörande 

ökad anstiillningstrygghet m. m. förordar att tidsfristen utgår. 

Eftersom olika rättsverkn!ngar uppkommer beroende av om uppsäg
ning sker på grund av personliga omständigheter eller på annan grund 
behövs enligt SA V bestämmelser om uppsägningsförfarandet. Arbetstaga
ren bör vid uppsägningstillfället få besked om uppsägningen grundas på 
arbetsbrist eller på att han i väsentlig mån har åsidosatt sina skyldig
heter. Lämpligen bör uppsägningen göras i skriftlig handling, i vilken 
anges när uppsägningen skall träda i kraft. Liknande synpunkter anför 
utredningen rörande ökad anställningstrygghet m. m. 

I fråga om 1 ö n u n d e r u p p s ä g n i n g s t i d e 11 e r p e r
m i t t e r i n g s t i d framhåller LO att bestämmelserna om lön under 
uppsägningstid måste ses som en förutsättning för att syftet med skyd
det verkligen skall nås. Reglerna om rätt till lön under permitteringar 
är enligt LO nödvändiga för att inte lagen skall sättas ur spel. Enligt 
KSA-utredningen är arbetslöshetsförsäkringen främst ett skydd mot 
att förvärvsinkomst helt bortfaller genom brist på arbete. Med hänsyn 
till framtida samordning med arbetslöshetsförsäkringen finner utred
ningen det vara av särskilt värde att promemorieförslaget upptar regeln 
att arbetstagare skall ha lön under uppsägningstiden, även om arbets
givaren ej kan erbjuda honom arbete. 

Den föreslagna tiden om 14 dagar för permittering utan lön är 
för kort enligt utredningen rörande ökad anställningstrygghet m. m. 
Den kan i vissa situationer framkalla uppsägningar som eljest skulle ha 
kunnat undvikas. Permitteringstiden bör kunna utsträckas till 30 dagar. 
Utredningen påpekar också att undantag inte har gjorts för tid då 
utbildningsbidrag utgår, för permitteringar som har föranletts av kon
flikt, semesterstängningar eller sådant myndighetsbeslut som arbets
givaren inte har bort räkna med. I huvudsak liknande synpunkter på 
frågan om permitteringstidens fängd framförs av SAF, som också fram
håller att reglerna om rätt till uppsägningslön, i de fall arbete inte kan 
erbjudas, kan leda till stötande konsekvenser i händelse av force majeure 
genom att arbetstagare behandlas olika beroende på ålder. Både beträf
fande arbetare och tj~instemän torde en klar force majeurc-situation en
ligt gällande rätt leda till uppmjukning av eljest tillämpade regler. 

SA V förutsätter att utan slirskilt stadgande därom arbetstagare som 

deltar i strejk eller är föremål för lockout inte har rätt till löneför

måner. 
Beträffande h e r ä k n i n g e n a v 1 ö n e n under uppsägnings

tiden resp. permitteringstiden uttalar KSA-utredningen att det är av 
särskilt viirde för samordningen med den framtida arbetslöshetsförsäk
ringen att preciserade regler ges om minsta lönehclopp under uppsäg
ningstid eller permitteringstid. SAGO anser att begreppet lön bör preci
seras så att med lön avses inte bara lön i teknisk bemärkelse utan också 
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avlöningsförmåner som belöper på uppsägningstiden. LO förutsätter att 
det vid sidan av lönen erläggs sedvanliga sociala kostnader. Semester
lönen är en miniminivå. Det är önskvärt att lönen så långt möjligt över
ensstämmer med den aktuella lönen vid uppsägningstillfället. Den frågan 
förutsätts bli löst vid förhandlingar. 

Utredningen rörande ökad a11ställni11gstrygghet m. m. erinrar om att 
de centrala avtalspartema har knutit an till väntetidsersättningen vid 

beräkningen av pcrmittcringslönen. Om arbete inte kan beredas, bör 

lönen enligt SAF utgå enligt avtalens bestämmelser, dvs. med exempelvis 

tidlön eller väntetidsersättning o·::h inte obligatoriskt knytas till semes
terlönen. 

Arbetsdomstolens ordförande knyter an till uttalandet i promemorian 

att de särskilda lönebcräkningsrcglerna endast avser det fall att arbets
givaren inte kan erbjuda arbetstagaren arbete men att det med hänsyn 

till grunderna för lagstiftningen får antagas att arbetsgivaren vid tillämp
ning av lagen inte kan komma att medges att placera arbetstagaren i 

arbete som ger lägre inkomst än vad som följer av löneberäkningsreglerna, 
i varje fall inte utan att tillskjuta mellanskillnaden. Arbetsdomstolens 
ordförande påpekar att uttalandet torde vara begränsat till den lagstad

gade uppsägningstiden. I det sammanhanget bygger uttalandet på en 
rimlig tolkning av den föreslagna lagtexten. Utredningen rörande ökad 

anställningstrygghet m. m. anmärker att reglerna om garanti för bibe

hållen förtjänst vid omplacering innebär ett ståndpunktstagande i en 

viktig principfråga när det gäller löncberäkningen. I frågan pågår för

handlingar mellan de centrala avtalsparterna. 
SAF godtar för sin del inte ifrågavarande uttalande i promemorian. 

Föreningen påpekar att om omplacering sker under uppsägningstid, 
skulle den omplacerade kunna erhålla högre förtjänst än andra som 
utför samma arbete. Om arbete kan beredas under uppsägningstiden. 
bör lön utgå enligt grunderna för resp. avtal. Bibehållen förtjänst även 
vid omplacering till annat arbete är en riittighet som för närvarande inte 
finns för andra arbetstagare. SAF anser att pågående centrala förhand

lingar i frågan bör avvaktas. 
Arbetsdomstolens ordförande fäster uppmärksamheten på att vid se

mesterlöneberäkning ett tidigare kvalifikationsår får väljas vid privile

gierad frånvaro under hela det ordinarie kvalifikationsåret. Ett fall, 
som inte synes omedelbart få sin lösning i nu förevarande förslag är, att 
arbetstagaren inte har varit anställd hos arbetsgivaren under hela kvali

fikationsåret, något som kan intdiffa huvudsakligen vid återanställning. 
I dylika fall bör rimligen jämkning ske på samma sätt som vid privilegie
rad frånvaro under kvalifikationsåret. Arbetsdomstolens ordförande på
pekar vidare att det inte synes klart hur långtidspermittering skall behand

las i semesterhänseende och därmed inte heller hur långtidspermittering 
med lön enligt den föreslagna lagen under kvalifikationsåret skall 
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behandlas. Det behövs ett klargörande uttalande på denna punkt. 
I fråga om de föreslagna avräkningsregkrna påpekar LO att det inte 

anges hur man skall förfara när arbetstagaren under uppsägningstiden 

eller pcnnitteringstiden uppblir sjukpenning. Huvudregeln bör enligt 
LO:s mening vara att sjukskrivningstid betraktas som överhoppbar i 
detta sammanhang. 

Enligt arbetsdomstolens ordförande bör avräkningen rimligen inte 

omfatta sådana inkomster som arbctst«garen hade kunnat påräkna även 

om han hade erbjudits arbete i full utsträckning av den arbetsgivare som 
har sagt upp eller permitterat honom. Han påpekar vidare att arbets
tagare i vissa fall torde kunna bereda sig en normal inkomst fullt jäm

förbar med arbetsinkomst, t. ex. genom verksamhet som uppdragstagare 
eller självständig företagare. Sådan inkomst synes inte böra få uppbäras 

jämsides med uppsägnings- eller permitteringslön från den förra arbets

givaren. Sistnämnda synpunkter delas av SAV. SAF anser att avräkning 
bör få ske i samma omfattning som nu lir fallet enligt allmänna rätts
regler. Vidare anser SAF att avräkningen bör omfatta avgångsbidrag och 

permitteringslön och understryker vidare att med lön måste jämställas 
förtidspension, näringshjiilp och utbildningsbidrag. Statens omplace

ringsnämnd anser att om det uppstår oenighet i frågan om arbetstagare 

bör ta visst ledigt arbete under uppsägningstid eller permitteringstid, 
skall anställningsmyndigheten hänskjuta frågan till statens personal

nämnd för avgörande. SAF hävdar att det inte är rimligt att arbets
givaren skall ha bevisbördan för att arbetstagaren uppenbarligen borde 
ha kunnat förvärva inkomsten i annan anställning. Av avgörande bety
delse för avräkningsfrågan måste vara om arbetsgivaren eller arbetsför

medlingen kan ge anvisning på annat lämpligt arbete. Reglerna i arbets
löshetsförsäkringen om skyldighet att anta anvisat arbete bör tillämpas. 

När det gäller de föreslagna bestämmelserna om r ä t t t i 11 å t c r
a n st ä 11 n i n g framhfrller TCO att de kommer att kunna få stor 
betydelse i de fall personalplaneringen inom ett företag lir dåligt utbyggd. 
Bcsfämmclserna iir emellertid för snävt formulerade. Företrädesrätt till 
ny ansfällning bör ges till tidigare anställd även om det gäller något 
annorlunda verks::imhet eller om en ny arbetsuppgift kräver viss vidare
utbildning på arbetsgivarens bekostnad. SACO anser att återamtällnings
rätt bör föreligga oberoende av den närmare orsaken till arbetsbristen 

och att detta förhållande behöver klargöras. 
Enligt utredningen rörande ökad anstiillningstrygghet m. m. har före

trädesrätten vissa nackdelar bl. a. genom att den konserverar kategori
tänkande och minskar rörligheten på arbetsmarknaden. Förslaget om 

återanställningsrätt bryter också mot nuvarande praxis som låter dug

ligheten vara i första hand avgörande för rätt till återanstiillning. SAF 

påpekar att huvudavtalets regel om företrädesrätt under 4 månader är 
svår att tillämpa jiimsides med förslagets 6-mtmadersregel och anser 
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att huvudavtalets regel bör tilliimpas även i detta sammanhang. När 
det gäller det rent praktiska förfarandet föreslår SAF att arbetstagaren 
skall famna arbetsgivaren sin adress, eftersom det ofta inte är praktiskt 

möjligt för arbetsgivaren att söka reda på arbetstagaren. 

Utformningen av återanställningsrätten lämnar enligt arbetsdomsto

lens ordförande utrymme för flera frågor. Av uttrycket »Samme arbets
givare i samma eller likartad verksamhet» framgår inte klart omfatt

ningen av de anspråk som skall kunna ställas på återanställning hos 
arbetsgivaren. Sålunda kan frågas huruvida arbetstagare skall kunna 

göra anspråk på återanställning hos samme arbetsgivare på annan ort 
o~h samme offentlige arbetsgivare vid annan förvaltning eller liknande. 

Vidare bör övervägas vad som skall krävas av arbetsgivare vid efter
forskning av arbetstagare som kan komma i fråga för återansfällning, 
formerna för erbjudande om sådan anställning, skyldighet för arbets

givaren att ge arbetstagaren tid att överviiga erbjudande att återgå i 
anställning hos honom och möjligheterna för arbetstagaren att göra sig 

fri från annan anställning som han kan ha fått i mellantiden, uppmjuk
ning av återanställningskravet om arbetstagaren skulle ha fått annan 
likvärdig anställning samt arbetsgivarens skyldighet att undersöka arbets

tagarens kvalifikationer beträffande de arbetsuppgifter som kan komma 
i fråga. Arbetsdomstolens ordförande pekar vidare på frågan om arbets

givaren skall åläggas undersökningsplikt oberoende av initiativ från 

arbetstagarens sida och om arbetsgivaren skall vara skyldig att bereda 

arbetstagaren tillfälle till provtFinstgöring. Det ifrågasätts slutligen om 
inte något slag av formaliserad medverkan genom arbetsförmedlings
organen bör övervägas vid tilW.mpningen av nu ifrågavarande regler. 

SA V anser att förtursrätten endast bör avse anställning med arbets
uppgifter av samma eller likartat slag som arbetstagaren hade tidigare 
och utgår frfm att företrLidcsrätt till statlig a::iställning endast gäller 
anställning hos den myndighet där arbetstagaren senast var anställd. 
Enligt SA V bör vidare i paragrafen tas in en erinran om föreskrifterna 
i regeringsformen § 28 om förtjiinst och skicklighet som grund för 
tjänstetillsättning. SAV anmärker att principerna i nämnda paragraf 

också tillämpas vid tills[ittning av vissa icke-statliga tjänster. Påpekande 
i nämnda avseenden görs liven av SACO. Utredningen rörande ökad 

anställningstrygglzet m. m. ~mser att det bör klarläggas när tillräckligt 
kunnande skall anses föreligga. Vidare bör preciseras gränserna för 
olika arbetstagarckategoriers företrädesrätt. LO hävdar att uttrycket 

tillräckligt kunnande må!>te ges en vid tolkning. Den lokala fackliga 
organisationen bör få deltaga i bedömningen av frågan om tillriickligt 

kunnande föreligger. 
Uttalandet i promemorian att bestiimmclserna om r~itt till återanställ

ning indirekt kan leda till att :r:iittsgrundsatsen om arbetsgivarens fria 
uppsägningsrätt inte föngre kan upprätthållas kommenteras av arbets
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domstolens ordförande, som framhåller att det är en komplicerad fråga 

huruvida denna rättsgrundsats fortfarande gäller och vad i så fall inne

börden av den fria uppsägningsrätten skall anses vara. Regler om skyl
dighet för arbetsgivare att visa saklig grund för beslut om uppsägning 

är numera vanliga i kollektivavtalsförh:lll:rnden och det skulle kunna 
påstås, att ett krav av samma innebörd får anses glilla även i anställ

ningsförhållanden som inte regleras av kollektivavtal. A andra sidan 
talar mot tanken att principen om fri uppsägningsrätt skulle anses över

given i nu gällande riitt ett flertal omständigheter, såsom t. ex. de in
skränkningar som har stadgats i det i huvudavtalet fastställda uppsäg

ningsskyddet och utformningen av skadeståndsrcglcrna i detta avtal. Om 

emellertid en mera allmän r~ittsutveckling bort från grundsatsen om fri 
uppsägningsrätt inte kan antagas ha skett, något som promemorian 

utgår från, synes det enligt arbetsdomstolens ordförande vara tveksamt 

huruvida den aktuella lagstiftningen kan tillmätas väsentlig betydelse 

för innehållet i gfölande rätt utanför lagens eget tillämpningsområde. 
Det förefaller svårt att tänka sig att en lagstiftning som anges vara av 

begränsad omfattning och av provisorisk karaktär och som dessutom 
skall gälla enbart för en del av arbetsmarknaden, skall i rättspraxis kunna 
tillmätas en så vidsträckt betydelse som antyds i promemorian. Beträf
fande de arbetstagargrupper som omfattas av lagförslaget torde med 
större skiil kunna antagas att lagen i realiteten kommer att innebära 
även skydd mot uppsägning utan behöriga skäl. Innebörden av de 

föreslagna reglerna bör emellertid klargöras genom tydliga uttalanden i 
förarbetena. Därför bör det tydligt redovisas huruvida avsikten med 
reglerna om återanställningsrätt är den antydda. 

Promemorians förslag om u n d an t ag f r ån I a ge n s t i 11

1 ä m p ni n g för vissa arbetstagargrupper lämnas utan erinran av 
flertalet rcmissinstanser. Vissa kritiska synpunkter har dock anförts. 

Enligt arbetsdomstolens ordförande kan undantaget för s ä s o n g
a r b e t a r e förefalla tveksamt. För en säsongarbetare som sägs upp 
i början av en säsong kan det te sig mindre skäligt att han inte får 
skydd enligt lagen. A andra sidan torde en stor del av säsongarbetarna 
undantas genom att de inte är anställda tills vidare. Det kan enligt 
arbetsdomstolens ordförande godtas att svårigheterna att nu lösa frå
gorna för slisongarbetarna föranleder att det får anstå därmed. 

Några remissinstanser yrkar på att undantaget för säsongarbetare 

slopas. LO pekar på att lagen har begränsats till att gälla arbetstagare 

med tillsvidareavtal. Förändringarna på arbetsmarknaden har lett till att 
tidigare traditionellt säsongarbete har utvecklats till hclårsarbete. Arbets

marknadens p:irter bör sträva efter att klarlägga i vilka fall tillsvidare
anställning skall anses föreligga. Det finns därför inte tillräcklig anled

ning att utesluta säsongarbete från lagens tillämpningsområde. Samma 

synpunkter anför Svenska byggnadsarbetareförbundet. 
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Undantaget för arbetstagare i företagsledande 
eller därmed j ä m f ö r l i g st ä 11 n in g måste enligt TCO 

ges en mycket restriktiv innebörd. Det bör avse främst verkställande 
direktörer i stora företag och arbetstagare på företagsledande nivå i stat
liga eller kommunala organ. Tjänstemän i förtroendeställning i mindre 
företag bör ha skyddet eftersom de i promemorian åberopade skälen 
för undantagande inte har betydelse i de fallen. Enligt SACO finns inte 
skäl för generelJa undantag för kategorin tjänstemän i företagsledandc 
ställning. I förhållandet till arbetsgivaren föreligger nlimligcn ingen prin
cipiell skillnad mellan olika grupper arbetstagare vid ett företag eller 

en institution. 
Förslaget att a r b e t st ag a r e s o m o m fatt a s a v I a g e n 

om kommission, handclsagentur och handelsre
s ande skall undantas kritiseras av två remissinstanser, nämligen ut
redningen rörande ökad anställningstrygghet m. m. samt TCO. Utred

ningen rörande ökad anställningstrygghet m. m. säger att kommissions
lagstiftningssakkunnigas förslag inte har lagts fram mot bakgrund av 
det nu aktuella promemorieförslaget. Utredningen anser inte heller att 
den omständigheten att de sakkunnigas förslag har lagts fram i nordiskt 

samarbete är tillräckligt bärande skäl för att betaga handelsresande 
skyddet. I den norska lagen om arbeidervem har undantag inte gjorts 

för handelsresande. TCO framför liknande synpunkter och hävdar att en 
anställd handelsresandes situation inte såvitt nu är i fråga skiljer sig 
från den försäljares som arbetar på arbetsgivarens kontor. 

Sveriges redareförening tillstyrker, med hänsyn till reglerna i gällande 
sjömanslag, att den föreslagna lagen inte skall omfatta s j ö m 1i n. 
Innehållet i sjömanslagskommittens nyligen framlagda betänkande bör 
enligt föreningen inte föranleda annat ståndpunktstagande. 

Vissa remissinstanser är däremot kritiska mot det föreslagna undan
taget för sjömän. TCO anser de i promemorian anförda skälen för 
undantag inte vara bärande och påpekar att de fackliga organen träffar 
avtal för de ombordanställda och att dessa omfattas av svensk lagstift
ning i andra hänseenden. Svenska sjöfolksförbundet, vars synpunkter 

delas av LO, påpekar att promemorieförslaget innebär att arbetstagare 

som arbetar ombord men inte är anställd av redaren får skydd enligt 

lagen, i motsats till den av redaren anställde arbetstagaren med even
tuellt samma arbetsuppgifter. Förbundet framhåller vidare att sjömans
lagens konstruktion av anställningsförhållandet såsom innebärande tjänst 

på ett bestämt fartyg bygger på äldre tiders förhållanden med dåliga 

kommunikationer mellan redare och befälhavare. På senare år har rede

rianställningen fått ökad betydelse. Sjömanslagskommittens förslag 
grundas på det på arbetsmarknaden till lands gängse betraktelsesättet 

att arbetsgivare och anställd står i omedelbart avtalsförhållande till 
varandra och att anvisningen av arbetsplatsen endast är ett led i an
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ställningsvillkorens fullgörande. Sjömän bör därför omfattas av den 
föreslagna lagen om anställningsskydd för vissa arbetstagare. 

I anslutning till förslaget i promemorian att d e I t i d s an st ä 11
n inga r skall omfattas av uppsägningsskyddet anför SAF att det såvU! 
i lagstiftning som i kollektivavtal finns undantag för mera begränsade 

deltidsanstiillningar, vanligen sådana som avser mindre än två dagar 
eller 17-18 timmar i veckan. Liknande undantag bör göras i detta sam
manhang. Även KFO föreslår att deltidsanställda med kort veckoarbets

tid undantas. 

Promemorieförslaget att lagen bör ha tv in g a n d e karaktär 

berörs särskilt av LO, SAF och arbetsdomstolens ordförande. LO fram
håller att det är en fördel att lagen anger minimiregler och att de fack

liga organisationerna har frihet att sluta avtal om bättre förmåner än 
vad lagen anger. SAF påpekar att de flesta lagar rörande arbetsmark
nadens förhållanden är dispositiva i den meningen att andra regler kan 

införas och tillämpas genom kollektivavtal. Det saknas anledning att 
frångå det systemet för den händelse den aktuella lagstiftningen skulle 

genomföras. Ett ytterligare skäl till dispositivitet är svårigheterna att 

förutse hur lagen kommer att verka inom skilda avtalsområden, särskilt 
med hänsyn till speciella branschförhållanden. 

Enligt arbetsdomstolens ordförande bör det i lagtexten klargöras att 
förbudet mot avtal om inskränkning av förmåner enligt lagen endast 

omfattar i förväg träffade avtal. Han tilfögger att det inte synes fullt 

klart att arbetstagare genom avtal i efterhand skall kunna avstå från 

t. ex. anspråk på full lön under uppsägningstid. 
Förslagen till sk ad est ån d s r e g l er föranleder arbetsdomsto

lens ordförande att påpeka att reglerna om skadestånd kan föranleda 

vissa tillämpningssvårigheter. I synnerhet skadeståndsmätningen vid brott 
mot bestämmelserna om återansfällningsskyldighet torde vara proble
matisk. I viss mån liknande synpunkter anförs av SAV och utredningen 
rörande ökad anställningstrygghet .m. m. 

När det gäller förslagen om p r e s k r i p t i o n s r e g 1 e r fram
håller arbetsdomstolens ordförande att det inte är klart om det avses 
preskription av anspråket som sådant eller av rätten att föra talan om 
detsamma. Utredningen rörande ökad anställningstrygghet m. m. kritise
rar att preskriptionstiden inte får inskränkas genom avtal. I vart fall bör 

talerätten inskränkas på sätt som skett i 25 § lagen om förenings- och 

förhandlingsrätt. SAF delar sistnämnda uppfattning. SAV anser pre

skriptionstiden på två år vara för lång. 
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5.3 Förslaget till lag om vissa åtgärder för att främja anställning av 
äldre arbetstagare på den öppna marknaden 

Även detta lagförslag har godtagits ~tv flertalet rcmissinstanser, där
ibland AMS (majoriteten), SAV, statens omplaceringsnämnd, Svenska 

kommunförbundet, Svenska landstingsförbundet, LO, Svenska bygg

nadsarbetareförbundet, TCO och SAGO. 

Kritiska mot förslaget är däremot bl. a. SAF, BFO, KFO, Föreningen 

skogsbrukets arbetsgivare och Skogs- och lantarbetsgivareföreningen. 

Enligt TCO kan det i ett dynamiskt näringsliv inte skapas sådan an

ställningstrygghet att inte vissa arbetstagare ändå drabbas av arbetslös

het. Många arbetsgivare har visserligen ett gott socialt ansvar mot äldre 
arbetskraft men samtidigt finns det alltför många arbetsgivare både på 

den enskilda och den offentliga sidan som inte anser sig ha något ansvar 

av det slaget. Det är dlirför ofta mycket svårt för äldre arbetskraft att 
få ny anställning. Om arbetsgivarens förpliktelser gentemot de anställda 

ökas lagstiftningsvägen, riskerar man att arbetsgivarmotståndet mot att 
anställa äldre förstärks. TCO anser därför att det är oundglingligen nöd

vändii:,1: med åtgärder av det slag som föreslås. Förslaget är väl avvägt. 

Också LO betonar att de båda föreslagna lagarna måste ses som komple

ment till varandra och pekar på att Jagen om anställningsskydd tar sikte 

på att ge större trygghet åt individen medan lagen om vissa åtgärder för 
att friimja anställning av äldre arbetstagare på den öppna marknaden 
inriktar sig på åtgärder från företagens sida. Svenska byggnadsarbetare

förbundet menar att förslaget är väl ägnat att stärka den iildre arbets
kraftens situation på arbetsmarknaden. Enligt SACO kan de föreslagna 
åtgiirderna accepteras mot bakgrund av den äldre arbetskraftens utsatta 
sfällning och svårigheterna att med andra åtgärder komma till rätta med 
problemen. 

Den föreslagna lagen kan enligt SAF inte rimligen ensam ge nämn
värda sysselsättningscffekter. Motivet att den behövs för att möta risken 
att lagen om ansHillningssky<ld skall medföra ökat motstånd mot att 

anställa äldre arbetskraft visar det vanskliga i att genom en hårt bin

dande reglering påverka arbetsmarknadssituationen i viss riktning för en 

särskild grupp. Förslaget om tvångsarbetsförmedling inger starka prin

cipiella betänkligheter. Det är grundläggande för strävandena att för
bättra arbetsplatsens förhållanden att samverkan där bygger på frivilliga 

åtaganden. De tvingande inslagen innebär ett frångående av den frivil

liga samverkanslinjen. Det påpekas också att de vagt angivna men syn
nerligen långtgående befogenheter som föreslås tillagda arbetsmarknads

myndigheterna innebär risker för mindre väl övervägda avgöranden. 

Arbetsgivarna har inte möjlighet att på förhand bedöma lagens innebörd 
och verkningar. En lagtext med så vag utformning kan SAF inte accep

tera. I yttrandet insfämmer Föreningen skogsbrukets arbetsgivare samt 
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Skogs- och lantarbetsgivaref öre11inge11, vilka i lagstiftningen ser ett all
varligt hinder för långsiktigt hållbara lösningar för företagens arbcts

kraftspolitik. Även KFO finner det mycket tveksamt om den föreslagna 
lagen i någon väsentlig mån kan återföra äldre till produktionen. Skälet 
är att de arbetslösa äldre i stor utsträckning finns i regioner med få före
tag som kan rekrytera. 

När det giiller lagens t i 11 ä m p n i n g so m råde lämnas försla
get utan erinringar av flertalet remissinstanser. 

SA V håller för troligt att i de frågor som regleras av lagen samarbete 
kommer att iiga rum mellan länsarbetsnämnd och övriga myndigheter, 
bl. a. statens omplaceringsnämnd, så att åtgärder enligt lagen inte skall 
behöva vidtas mot statliga myndigheter. Statens omplaceringsnämnd 

anser att föreskrifter behövs om att arbetsmarknadsmyndigheterna skall 
samråda med statens personalnämnd, som den 1 juli 1971 övertar ompla
ceringsnämndens uppgifter, innan åtgiirder vidtas som avser ansrnil
ningar inom den statliga sektorn av arbetsmarknaden. Nämnden anser 
också att tillfälle bör beredas personal från den statliga sektorn att i 
första hand ifrågakomma till statliga arbetsplaceringar. 

Förslaget att från tillämpningsområdet skall undantas f ö r e t a g 
m e d m in d r e ä n fem an st ä 11 d a har föranlett uttalanden 
från ett par remissinstanser. Sålunda anser bl. a. Svenska byggnads

arbetareförbundet att uppgiftsskyldigheten bör utsträckas till att omfatta 
samtliga arbetsgivare. SAF däremot anser att gränsen bör sättas vid 
arbetsgivare som regelbundet sysselsätter minst 50 arbetstagare. 

Även förslagen beträffande i n n e h å I 1 e t i d e u p p g i f t e r 
som länsarbetsnämnden föreslås kunna infordra godtas av flertalet re
missinstanser. Sålunda anser AMS att uppgifterna kan utgöra en värde
full informationskälla som ger ett bättre underlag för arbetsmarknads
myndigheternas arbete med att lösa sysselsiittningsfrågorna både för 
företagen och de anställda arbetstagarna. LO föreslår att uppgifterna 
om ålder och kön utbyts mot uppgifter om personnummer. Vidare 
framhåller LO att arbetsförmedlingen måste ha tillgång till uppgifter 
om löneförhållanden för att en arbetssökande skall kunna skapa sig en 
allsidig uppfattning om en tilltänkt arbetsplats. Om arbetsmarknads
myndigheterna skall kunna göra en uttömmande bedönming av före
tagens personalpolitik när det giiller den äldre arbetskraften, måste de 

få uppgifter om varje arbetstagares lön. Även Svenska byggnadsarhetare

förb1111det föreslår att uppgiftsskyldigheten skall omfatta löneförhållan

dcna. 

Kritiska synpunkter på uppgiftsskyldighetens omfattning anförs bl.a. 

av utredningen rörande ökad anställningstrygghet m. m. Utredningen 
anser att det finns risk för att det uppstår ett byråkratiskt system som 
innebär betydande praktiska olägenheter för länsarbetsniimndcma och 
en betungande uppgiftsplikt för företagen i förhållande till åtgärdernas 
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effekt. Niimndernas förordnanden bör därför ges andra former. Enligt 
utredningen bör periodisk uppgiftsskyldighet inte tillgripas annat iin 
undantagsfall. Sammanfattande b1~skrivningar av arbetskraftens struktur 
etc. kan enligt utredningen ofta vara att föredra framför detaljuppgifter. 
SAF framhåller att uppgiftsplikten kan bli mycket betungande och anser 
att förslagen om uppgiftsskyldighetens omfattning inte kan motiveras 
med intresset att bereda äldre arbetstagare sysselsättning. De strider 
dessutom mot önskemålet att värna om den personliga integriteten. 
Motiv till att exempelvis arbetstagarnas nationalitet skall anges anförs 

inte. I likhet med utredningen anser SAF att vissa översiktliga uppgifter 
bättre kan tillgodose ändamålet med uppgiftsskyldighet. 

Några remissinstanser behandlar närmare synpunkterna i promemorian 
om i v i 1k a f a 11 f ö r o r d n a n d e o m u p p g i f t s s k y I d i g
h e t b ö r m c d de 1as. AMS anser att det är av största betydelse 

att det så starkt markeras angelägenheten av en nära samverkan mellan 
arbetsmarknadsvcrket, företagen och de anställdas organisationer för 
att lösa sysselsättningsfrågorna både för företagen och de enskilda 
arbetstagarna. Även LO anser att lagen måste bygga på ett väl utvecklat 

samarbete mellan arbetsmarknadsmyndigheter och arbetstagarnas fack
liga organisationer. Det finns därför skäl att möjliggöra för den fackliga 
organisationen att vara med så tidigt som möjligt. Enligt LO:s mening 
bör därför utsägas i lagtexten att fänsarbetsnämnd äger på eget initiativ 
eller efter hemställan från arbetstagarorganisation ålägga arbetsgivare 
att lämna de aktuella uppgifterna. Även Svenska byggnadsarbetareför

bundet anser att länsarbetsnämnd bör inhiimta uppgifter om viss arbets
givare efter hemställan av arbetstagarorganisation. 

Vid rådslagen inom det socialdemokratiska partiet har en bred opinion 
ansett att facklig organisation bör få del av samma information som 
arbetsmarknadsmyndigheterna. Det har också ansetts önskviirt att de 
fackligt förtroendevaldas ställning på arbetsplatserna stärks. 

SAF kritiserar uttalandet i promemorian att uppgiftsskyldighet bör 
meddelas i den utsträckning som de regionala arbetsmarknadsförhållan

dcna för den äldre arbetskraften kräver det. Man framhåller att hänsyn 
i första hand måste tas till vederbörande företags situation när det gäller 
arbetstagarnas åldersfördelning. Om förslaget syftar till att för~tagen 

skall tvingas ha en ålderssammansättning som motsvarar arbetstagarnas 
ålder i en viss region, kan företagens möjligheter att fortsiitta driften i 

en viss region med åldrande befolkning försvagas. Svårigheterna att 
stimulera företag till etablering i regioner med åldrande arbetstagar
struktur skulle accentueras, om möjligheterna att rekrytera yngre be
griinsades. SAF anför vidare att uttalandet i promemorian att det skall 
stå de fackliga organisationerna fritt att lämna förslag på arbetsgivare 

som bör omfattas av åtgärder och att det kan förutsättas att förslagen i 
regel kommer att följas, inte kan vara ägnat att befrämja relationerna 
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på arbetsmarknaden. SAF anser att det antingen bör först ankomma 
på parterna att genom sina etablerade förhandlingskontakter på lokal 
och central nivå söka undanröja rådande problem eller att problemen 
i första hand bör fångas upp av samrådsorgan såsom anpassningslag 
eller företagsnämndcr. Först därefter kan det enligt SAF komma i fråga 
för de fackliga organisationerna att föra saken vidare till länsarbets
nämnden. Liknande synpunkter anhiggs av utredningen rörande ökad 

anställningstrygghct m. m. SAF framhåller slutligen att det uttryckligen 

bör anges att även arbetsgivarens organisation skall beredas tillfälle att 
yttra sig innan förordnande om insyn meddelas. 

Promemorieförslaget i fråga om ö v e r 1 ä g g n i n g a r hos fäns
arbetsnämnd och AMS samt överläggningarnas syfte, innehåll och re
sultat lämnas utan erinringar av flertalet remissinstanser. AMS framhål
ler emellertid att överläggningarna kommer att ge länsarbetsnämnderna 
större möjligheter att informera företagen om tillgängliga arbetskrafts
resurser, de arbetsmarknadspolitiska medel som finns för att undanröja 
svårigheterna att anställa eller behålla den äldre arbetskraften i före· 
taget och om de företräden som äldre arbetskraft kan ha. LO anser att 
lagförslaget bör utformas så att överläggningar skall vara obligatoriska, 
om det finns anledning till antagande att arbetsgivare sysselsätter färre 
äldre arbetstagare än vad som är rimligt med hänsyn till åldersfördel

ningen på tillgänglig arbetskraft. 

Enligt utredningen rörande ökad anställningstrygghet m. m. bör det 
preciseras vilka arbetstagarorganisationer som skall få delta i överlägg
ningarna. Utredningen anser att endast organisationer vilkas medlem
mar berörs av nämndens åtgärder och som står i kollektivavtalsförhållan
de med arbetsgivaren bör komma i fråga. Med hänsyn till möjligheterna 
att få till stånd förhandlingsuppgörelser bör motsvarande dittigheter att 
delta i överläggningarna tillkomma arbetsgivarens organisation. SAF 

yrkar att det uttryckligen anges att vederbörande arbetsgivarorganisation 
äger rätt att delta i överläggningar. 

Synpunkterna i promemorian på arbetsmarknadsmyndigheternas 
an vi s n i n g a r i de fall då samförståndslösning inte kan uppnås 
har i allmänhet inte föranlett erinringar från remissinstanserna. Utred

ningen rörande ökad anstäl/ningstrygghet m. m. framhåller dock att det 
bör ytterligare preciseras vilka anvisningar som skall kunna komma i 
fråga, framför allt om det gäller åtgärder som griper in i själva före
tagsledningen. Enligt utredningen uppkommer frågan om det bör kunna 
föreskrivas exempelvis minskning av övertidsuttaget för att bereda flera 

arbetstagare sysselsättning under ordinarie arbetstid och huruvida före
tagsutbildning eller omplaceringar inom företaget skall kunna anvisas. 
SAF, som också anser ytterligare preciseringar nödvändiga, anför att det 

bör anges om exempelvis även anskaffning av nya maskiner eller kanske 
t. o. m. ombyggnader av hela avdelningar skall komma i fråga. SAF an
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märker vidare att någon gr1ins uppåt för de åligganden som anvisningarna 
kan innebiira inte anges och att det inte heller finns någon garanti för att 
kostnaderna för åtgärderna står i proportion till det resultat som kan 
uppnås. SAF ifrågasätter också om länsarbetsnämnd kan skaffa sig så 
ingående insikter i de ekonomiska och produktionstekniska förhållan
dena vid företag att ensidiga beslut är försvarbara. Arbetsmarknads
myndigheterna kan komma att ta på sig ett stort ekonomiskt ansvar. 
Enligt SAF bör vid ombyggnader eller vidtagande av särskilda anord
ningar på arbetsplatserna som följd av en eventuell lagstiftning ekono
miskt stöd utgå i likhet med vad nu är fallet vid anpassning av arbets
plats för handikappade. 

Förslaget att arbetsmarknadsmyndigheterna i anvisningar skall kunna 
föreskriva kvotering av äldre arbetskraft berörs av bl. a. Svenska kom

munförbundet som säger att förslaget bör gälla även kommunerna under 
förutsättning att det inte av dem krävs att de skall sysselsätta en större 
andel äldre arbetskraft än övriga arbetsgivare. 

Även promemorians förslag om vissa tvångs åtgärder har 
godtagits av flertalet remissinstanser. TCO anför att i flertalet fall 

torde en avsedd effekt kunna uppnås redan då arbetsgivaren uppmärk
sammas på en skev åldersfördelning bland de anställda och erbjuds 
hjälp att undersöka förutsättningarna att sysselsätta äldre arbetstagare i 
verksamheten. Om arbetsgivaren visar bristande samarbetsvilja erbjuder 
Jagen fullt tillräckliga påtrycknings- och tvångsåtgärder. Det finns enligt 
TCO anledning att anta att de mera långtgående tvångsåtgärderna ytterst 
sällan kommer till användning. SAGO understryker för sin del vikten 
av att tvångsmedlen anv~inds med stor varsamhet. 

AMS förklarar att man är medveten om att arbetsförmcdlingstvång 
kan innebära vissa negativa konsekvenser för alla berörda instanser. 
AMS utgår från att ett smidigt handläggande av frågor om den 
äldre arbetskraften skall starkt begränsa behovet av tvångsåtgärder. 
LO anser att bestämmelser om tvångsåtgärder är nödvändiga men förut
sätter att de aldrig blir aktuella beträffande arbetsgivare som känner 
ansvar för den äldre arbetskraften. 

Enligt SAF måste det allmänna intresset av ett effektivt fungerande 
näringsliv komma att allvarligt åsidosättas, om inte företagen har möj
lighet att v~ilja de medarbetare för olika arbetsuppgifter som bäst kan 

fullgöra den aktuella sysslan. Genom de föreslagna tvångsåtgärdcrna 
skulle den grundläggande principen att envar får fritt välja sina med
arbetare åsidosättas. Oavsett företagsstorleken skapar det problem att 

placera in en person som arbetsgivaren själv inte önskar anställa. Olägen
heterna kan dock vara större för den arbetstagare som på det föreslagna 

sättet anvisas viss arbetsplats. Förslaget om arbctsförmedlingstvång stri
der dessutom mot bestämmelserna i arbetsmarknadskungörelsen enligt 
vilka vid arbetsförmedling skall efterstriivas att varje arbetsgivare får 
biista möjliga arbetskraft och varje arbetssökande det arbete som är 
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lämpligt för honom. Förslaget innebär dessutom ett vittgående avsteg 
från den relativt fria arbetsmarknad som har funnits. 

I fråga om de föreslagna s t r a f f b e s t ä m m e 1 s e r n a hävdar 
SAF och SPF att fängelse är en alltför sträng påföljd för överträdelse 
av förordnande om arbetsförmedlingstvång. 

Vissa synpunkter på se kr e t e s sky d det m. m. tas upp av 
SAF och utredningen rörande ökad anställningstrygghet m. m. SAF 

påpekar i fråga om AMS:s befogenheter att erhålla upplysningar rörande 
personalpolitiken, att dessa upplysningar kan vara betydelsefulla och 
konfidentiella. Det är enligt SAF oklart om uppgifterna också blir till
gängliga för motpartens organisationer. Uppgiftsskyldigheten kan med

föra att företag vid redovisning av den långsiktiga personalplaneringen 
samtidigt måste avslöja för konkurrenter hemlighållna utbyggnadsplaner. 
Uppgiftsskyldighet bör därför på samma sätt som enligt avtalen om 
företagsnämnder föreligga endast om den inte kan lända till skada för 
företaget. I viss mån liknande synpunkter anför utredningen rörande 

ökad anställningstrygglzet m.m. Utredningen anser också att det behöver 

närmare utvecklas hur föreläggandena att förete skriftliga handlingar 
skall utformas. Det bör klarläggas vilka problem som är förknippade 
med föreläggandena, exempelvis huruvida det skall ankomma på AMS 
att precisera de handlingar som avses. Beträffande bestämmelsen om 

straff för brott mot tystnadsplikt anmärker utredningen att undantag i 
bestämmelserna bör göras för fall då gärningen är ämbetsbrott. Här
igenom nås att berörda ämbetsmän kan dömas för ämbetsbrott vid brott 
mot tystnadsplikten. SAF hävdar att AMS:s befogenhet att vid vite före
lägga arbetsgivare att förete handlingar angående personalpolitiken går 
långt utöver syftet att främja anställning av äldre arbetskraft. Bestäm
melserna kan inte accepteras. I likhet med utredningen anser SAF att 
närmare preciseringar behövs. 

Frågan om b e s v ii r s r ä t t för organisationer har inte lösts, säger 
utredningen rörande ökad anställningstrygglzet m. m. Frågan bör enligt 
utredningen lösas enligt de principer som har kommit till uttryck i 
lagen (1969: 93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt. 
Arbetsdomstolen bör dock inte vara besvärsmyndighet. SAF anser att 
det behöver sägas att beslut enligt lagen inte skall lända till eftcrr~ittelse 
förrän de har vunnit laga kraft. Vidare bör arbetsgivare ha möjlighet att 
kunna överklaga beslut av AMS i fråga om uppgiftsskyldighet med hän
syn till att skyldigheten kan vara betungande. 

6. Departerncntschefen 

6.1 Allmänna överväganden 

I vttrt land brukar arbetslösheten kunna hållas på en låg nivå. Vissa 
grupper möter emellertid s~irskilda svårigheter på den öppna arbets
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marknaden vilka hittills inte kunnat bemiistras. Detta gföler främst de 
äldre arbetstagarna. Siirskilda anstdingningar har gjorts för att skapa 

arbetstillfällen och öka försörjningstryggheten för denna kategori. Men 
trots de insatser som gjorts har läget för den iildre arbetskraften efter 
hand blivit alltmer bekymmersamt. Viixande grupper av äldre arbets

tagare är ställda utanför den öppna arbetsmarknaden. Bland de lång

tidsarbetslösa dominerar de iildre. Ett ökande antal måste beredas sys

selsättning genom samhällets försorg. Den fortgående och snabba struk
turomvandlingen medför betydande omställningsproblem, särskilt för de 

äldre. När de ställs utan arbete har de stora svfrrigheter att hävda sig i 
konkurrensen med den yngre arbetskraften, som ofta är bättre utbildad 

och har större prestationsförmåga. Många arbetsgivare har dessutom en 
överdriven uppfattning om ålderns negativa betydelse för prestations

förmågan och glömmer lätt de värden som ligger i mångårig vana och 
erfarenhet. De äldre arbetstagarna iir vidare i större utsträckning än 

de yngre bundna till en ort eller en region, vilket minskar deras möj

lighet att ta tillvara de arbetstillfällen som yppas. 

Detta är bakgrunden till de förslag som lagts fram i den nu behand
lade departementspromemorian om den äldre arbetskraftens anställ

ningstrygghet. Uppfattningen att den iildrc arbetskraftens sysselsättnings
läge i dag utgör ett allvarligt problem delas av flertalet remissinstanser. 

De stora arbetstagarorganisationerna ger i sina rcmissuttalanden uttryck 
åt en oro över utvecklingen för sina äldre medlemmar. 

Flertalet remissinstanser framhåller struktur.förändringarna inom nä

ringslivet som en väsentlig faktor när det giiller de äldres svårigheter på 
den öppna arbetsmarknaden. Det är också min bedömning. Samtidigt 
torde man få räkna med att strukturförändringarna, som i och för sig 
är betydelsefulla för bevarandet av vår internationella konkurrenskraft 
och därmed för vår ekonomiska tillväxt, kommer att fortgå i oför
minskad utstdickning. Jämsides härmed sker, som LO framhållit, en 
teknisk och organisatorisk utveckling inom företagen som bidrar till 
den äldre arbetskraftens svårigheter. 

Samhället har sökt motverka strukturförändringarnas negativa verk
ningar för de anställda genom betydande insatser. Sysselsättningsskapan
de åtgärder vidtas i form av t. ex. beredskapsarbeten eller arkivarbeten. 

Möjligheterna för den frisfollda arbetskraften att få nya anställningar 

på den öppna marknaden underlättas genom omskolning och genom bi

drag i skilda former till arbetsgivare för anställning av svårplacerad ar

betskraft. Genom regionalpolitisk stödverksamhet främjas etablering 

inom regioner, som i särskilt stor omfattning har berörts av struktur

förändringarna, i syfte att öka sysselsättningstillfällena för bl. a. de lo
kalt bundna äldre arbetstagarna. Arbetsmarknadsverket bedriver konti

nuerligt ett omfattande arbete för att informera om den äldre arbets

kraften och dess värde. lnformationsverksamheten sker enligt särskilda 
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aktivitetsprogram. Den leds centralt och riktas framför allt till arbets
givare, fackliga och andra organisationer och offentliga organ. Därtill 
kommer att man inom det sedvanliga arbetsförmedlingsarbetct ägnar
speciell uppmärksamhet åt möjligheterna att bereda den äldre arbets
kraften sysselsättning på den öppna marknaden. 

Vi har nyligen upplevt en högkonjunktur med en ovanligt stark ef
terfrågan på arbetskraft. Det oaktat har antalet till arbe~sförmedling

arna anmälda äldre arbetslösa snarast legat på en högre nivå än de niir
mast föregående åren. Samtidigt har antalet äldre som beretts arbete 

eller utbildning inom arbetsmarknadspolitikens ram varit högt· eller 

t. o. m. stigit. Jag måste därför konstatera att den friställda äldre arbets

kraften inte ens under särskilt gynnsamma konjunkturbetingelser har 
kunnat få arbeten på den öppna arbetsmarknaden i en utsträckning som 

är förenlig med våra ambitioner. 

Om den hittillsvarande utvecklingen får fortgå, kommer den äldre 
arbetskraften som framhålls i promemorian att i ökande utsträckning 
få sysselsättas genom samhällets försorg. Detta är i längden inte till

fredsställande. Samhällets resurser är begdinsade. Men framför allt 
löper man risken att det på arbetsmarknaden kommer till stånd en ka
tegoriuppdelning i en yngre, efterfrågad grupp och en grupp handikap

pade eller äldre för vilken det inte finns plats på den öppna arbets
marknaden. De senaste årens utveckling ger anledning att tro att en 

sådan kategoriuppdelning håller på att ske. Enligt min mening måste 
samhället snarast möjligt inskrida för att hindra denna utveckling. Me

del måste skapas för att förbiittra äldre arbetstagares sysselsättnings
möjligheter på den öppna arbetsmarknaden. I promemorian läggs för
slag fram som har detta syfte, nämligen en lag om anställningsskydd 

för vissa arbetstagare och en lag om vissa åtgärder för att främja an
ställning av äldre arbetstagare på den öppna arbetsmarknaden. 

Det förra förslaget innebär att flertalet äldre arbetstagare tillförslikras 
lagstadgad uppsiigningstid. För arbetstagare som fyllt 55 år föreslås en 
uppsligningstid på sex månader, för arbetstagare i åldern 50-54 år en 
uppsägningstid på fyra månader och för arbetstagare i åldern 45-49 
år en uppstigningstid på två månader. Med sådana lagfästa uppstignings
tider får äldre arbetstagare ökad trygghet i bestående anställningar och 

de får också blittre rådrum att söka nya anställningar om de frisfälls. 
Det andra förslaget innebär att ett samarbete i organiserade former 

etableras mdlan arbetsmarknadsmyndigheterna, arbetsgivarna och ar
betstagarorganisationerna i frågor om förbättring av sysselsättningsmöj

lighetcrna för äldre arbetskraft. 

Promemorieförslagrn har fått ett i stort sett gynnsamt mottagan
de av det övervägande antalet remissinstanser. De fackliga organisatio

nerna liksom även AMS (majoriteten) och KSA-utredningen är sålunda 
positivt inställda till grnnddragen i förslagen. Även statens avtalsverk, 

7 Riksdagen 1971. 1 sam[. Nr 107 
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Svenska kommunförbundet och Svenska landstingsförbundet godtar i 
huvudsak förslagen. Utredningen rörande ökad anställningstrygghet 

m. m. framför däremot åtskilliga kritiska synpunkter. Flertalet berörda 
privata arbetsgivarorganisationer, bland dem SAF, har också riktat stark 
kritik mot förslagen. SAF har därvid givit uttryck åt den principiella 

uppfattningen att frågan om de äldres syselsättning bör lösas på frivillig 

väg genom aktivt samarbete mellan företagen, de anställda, arbetsmark
nadsorganisationerna och myndigheterna. 

Om äldre arbetskraft skall kunna få trygghet för bestående anställ
ning och möjlighet att göra en produktiv insats på den öppna mark
naden, måste enligt min mening den negativa insfällning mot äldre ar
betskraft som finns hos vissa arbetsgivare brytas. Jag vill i det sam
manhanget framhålla att den omfattande informationsverksamhet, som 

arbetsmarknadsmyndigheterna bedriver när det gäller de äldre arbets

tagarnas sysselsättningsproblem, inte synes ha lett till några påtagliga 

förbättringar av deras läge på arbetsmarknaden. Produktionen och för
delningen av arbetsuppgifterna måste enligt min mening anpassas efter 

den äldre arbetskraftens möjligheter. En sådan anpassning kräver en 
samverkan mellan arbetsmarknadsmyndigheterna, de fackliga organisa

tionerna och företagen. Att goda resultat kan nås genom ett sådant sam
arbete har den hittillsvarande försöksverksamheten med de s. k. an
passningslagen gett vid handen. Frågan blir då närmast om det kan anses 

vara tillräckligt att denna samverkan grundas enbart på överenskom
melser mellan arbetsmarknadens parter och arbetsmarknadsmyndighe

terna eller om den, som föreslås i promemorian, bör vila på en lagstift
ning. 

Som framhållits i det föregående är de äldres sysselsättningsproblem i 
dag ägnade att inge oro, och deras svårigheter på arbetsmarknaden kan 
väntas öka. Det är ytterst samhället som är ansvarigt för att problemet 
får en tillfredsställande lösning. För att en sådan lösning skall kunna 
nås måste samhällsorganen kunna handla med den auktoritet som en 
lagstiftning ger. Endast därigenom får man en garanti för att erforder

liga förbättringar av de äldres utsatta läge verkligen genomförs i det 
praktiska livet. Åtgärder som vilar enbart på partsöverenskommelser 
har vidare sina givna begränsningar. Sådana överenskommelser kan en

dast täcka en del av arbetsmarknaden, eftersom man knappast kan 

räkna med att alla arbetsmarknadsorganisationcr träffar överenskom
melse. Oorganiserade arbetsgivare kommer dessutom att ställas utanför. 

Vidare kan erfarenheterna från partsöverenskommelser av denna typ 
inte betecknas som odelat gynnsamma. Jag syftar på överenskommel

sen om varsel till arbetsmarknadsmyndigheterna vid driftinskränk
ningar och driftnedläggningar. Undersökningar visar att varsel visser

ligen i allmänhet iakttas men att varseltiderna i betydande utsträckning 
underskrids. Möjligheterna att i de konkreta fallen åstadkomma verk

liga förbättringar för de äldre blir dessutom inom ramen för en generell 
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överenskommelse alltid beroende av att arbetsgivaren har en i det stora 
hela positiv grundinställning till frågan. Med hänsyn till vad jag nu 
nämnt förordar jag att problemen angrips genom lagstiftning. 

Frågan om förbättrat skydd i bestående anställningar utreds f. n. av 
den för drygt ett år sedan tillsatta utredningen rörande ökad anställ
ningstrygghet m. m. Utredningen har att överväga behovet av lagstadgad 
trygghet i anställningen, bl. a. vilka uppsägningstider som behövs, vilka 

skäl för uppsägningar som bör godtas och i vad mån det vid sidan av 
i lag bestämda uppsägningstider behöver införas rätt till särskild av
gångsersättning. I direktiven betonas särskilt den äldre arbetskraftens 

svårigheter, men utredningsuppdraget gäller i princip alla arbetstagare. 
Utredningen bediknas inte kunna slutföra sitt arbete förrlin under år 
1972. Eftersom utredningen har att behandla åtskilliga komplicerade 
frågor måste man räkna med att lagstiftning på grundval av utredning
ens blivande betänkande inte kommer att kunna träda i kraft förrän 
tidigast om ett par år. 

Promemoricförslaget till lag om anställningsskydd för vissa arbets

tagare innebär att man i viss mån föregriper utredningens arbete. Som 

framhålls i promemorian, och som också understrukits i LO:s remiss
yttrande, är detta emellertid nödvändigt med hänsyn till behovet av att 

snabbt kunna underlätta de äldres utsatta läge. Jag biträder därför upp
fattningen att man bör överväga lagstiftning utan att avvakta utred

ningens förslag. 
Under remissbehandlingen har framhållits, att flera viktiga frågor 

rörande anställningstryggheten har lämnats olösta i promemorian. Av 
naturliga skäl måste emellertid lagstiftning om anställningsskydd i nu
varande läge få en provisorisk karaktär. Det är enligt min mening inte 
möjligt att i detta sammanhang lösa alla de komplicerade problem som 
har samband med trygghet i anställningen. Jag delar sålunda den i pro
memorian gjorda bedömningen att frågan om uppsägningsgrunderna är 
alltför invecklad för att lösas genom provisorisk lagstiftning. Jag anser 
inte heller att det nu är möjligt att gå in på frågan om lagstadgad rätt 

för arbetstagare till avgångsvederlag. 

Med vad jag nu sagt avser jag inte att beteckna den föreslagna Jagen 
om anställningsskydd för vissa arbetstagare som ett provisorium i den 
meningen att lagen skulle kunna upphävas eller ändras utan att ersättas 
av bestämmelser som ger de arbetstagarkategorier vilka omfattas av 
lagen åtminstone ett i huvudsak Jikv~irdigt skydd. I så måtto bör stats

makternas stiillningstagande vara definitivt. Det blivande utredningsför

slaget kommer att läggas till grund för ytterligare förbättringar av an

sfallningstryggheten. Det kan då bli aktuellt att ändra eller jämka den 

nu föreslagna Jagen men några försämringar av tryggheten i ansfäll
ningen i förhållande till vad som nu föreslås bör det inte kunna bli 

tal om. 
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I detta sammanhang vill jag också ta upp en synpunkt som har fram
förts av TCO under remissbehandlingen. TCO framhåller att lagstad
gade uppsägningstider inte ger tillräckligt skydd för anställningen. En

ligt TCO:s mening bör man skapa sådana regler att uppsägning av de 

äldsta arbetstagarna med lång anställningstid i princip inte skall komma 
i fråga, om inte utomordentligt starka skäl föreligger. Detta är ett upp
slag som kan övervägas, men så radikalt nya regler kan inte genomfö

ras utan ingående undersökningar. Det ankommer på utredningen rö

rande ökad anställningstrygghet m. m. att inom ramen för sina direktiv 

närmare överväga det av TCO framlagda förslaget. 
Under remissb(:handlingen har på ett par håll föreslagits att man skall 

ersätta reglerna om uppsägningstid med bestämmelser om varsel. Var
sel lämnas till skillnad mot uppsägning inte till arbetstagaren utan till 

hans organisation och i en del fall även till arbetsmarknadsmyndighet. 
Varsel kan följas av ett samrådsförfarandc, varefter arbetsgivaren kan 

tillgripa uppsägning. Ett sådant system skulle utan tvivel kunna utfor

mas så att tryggheten i anställningen förbättrades. Systemet passar emel

lertid bäst när det blir aktuellt att friställa ett större antal arbetstagare 
på grund av uppkommen arbetsbrist. Det förekommer f. n. också vid 
individuella uppsägningar men då endast niir det är frågan om organi

serade arbetstagare. Det har inte varit möjligt att i det nu genomförda 
avgränsade lagstiftningsarbetet finna en ordning som kan tifömpas iiven 
i fråga om oorganiserade arbetstagare. De i promemorian förordade be

stämmelserna om rätt till lön under uppsägningstid och vid långtidsper
mittering samt om rätt till återanställning kan knappast få någon mot
svarighet i ett system som bygger på varsel. Skulle man försöka föra in 
sådana regler i ett varselsystem får man en ordning som i praktiken 
är ungefär densamma som den i promemorian föreslagna. Jag anser 
därför att de i promemorian föreslagna bestämmelserna om ansUillnings
skydd för vissa arbetstagare är att föredra. Jag vill inte utesluta att dessa 
bestämmelser kan behöva kompletteras med regler om varsel, en fråga 
som omfattas av direktiven för utredningen rörande ökad ansUHlnings
trygghet m. m. 

Som jag nyss redovisade anser det stora flertalet remissinstanser att 
förslaget till lag om anställningsskydd för vissa arbetstagare i sina huvud

drag kan läggas till grund för lagstiftning. På flera håll framförs dock 
förslag till ändringar eller kompletteringar av olika bestämmelser i pro

memoridörslaget. För egen del har jag blivit övertygad om att huvud

punkterna i förslaget - lagstadgad uppsägningstid med full lön, lön 
under längre tids permittering och viss rätt till återanställning - är 
ägnade att förbättra äldre arbetstagares anställningstrygghet och att 

mildra svårigheterna för dem vid nödvändiga företagsnedläggningar och 

driftinskränkningar. Remissbehandlingen har enligt min mening också 
visat att de tekniska svårigheter som möter vid en lagstiftning på dctla 
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förhållandevis komplicerade rättsområde kan bemästras. 
Enligt promemorian kan man som redan nämnts inte stanna vid att 

skapa förbättringar i den iildre arbetskraftens ansfällningstrygghet. Skydd 
av detta slag kan inte hindra att äldre arbetstagare iiven i framtiden 
friställs på grund av förändringar i näringslivet. Vidare måste man 
räkna med att det förstärkta skyddet i bestående anställningar kan göra 

det svårare för iildre arbetstagare att få nya anstiillningar på den öppna 

arbetsmarknaden. Det är därför nödvändigt att kombinera skyddet 

bestående anstiillningar med åtgärder som är avsedda att förbättra möj
ligheterna till nyanställning för äldre arbetstagare. Därutöver framhålls i 

promemorian det önskviirda i att arbetsförhållandena i största möjliga 

utsträckning anpassas till de äldre arbetstagarnas förutsättningar. Mot 

denna bakgrund föreslås en ordning som bygger på att ett samarbete 
skall kunna etableras mellan arbetsmarknadsmyndigheter, arbetsgivare 

och de fackliga organisationerna i syfte att förbättra sysselsättningsmöj

ligheterna för de äldre arbetstagarna. Kontakter skall kunna tas mellan 
de tre parterna i den utsträckning som förhållandena för den iildre 

arbetskraften påkallar det. Dessa kontakter skall kunna byggas ut till 

regelrätta överliiggningar om det visar sig behövas. Med överläggningar

na som grund skall sedan arbetsmarknadsmyndigheterna kunna meddela 

arbetsgivaren anvisningar beträffande sysselsättandet av äldre arbets
tagare. Följs inte anvisningarna skall arbetsmarknadsstyrclsen i sista 

hand ha vissa tvångsmedel till sitt förfogande. 

Flertalet remissinstanser delar uppfattningen att åtgärder som kom
pletterar anställningsskyddet behöver vidtas och att lagstiftning bör 

övervägas i detta syfte. Jag vill nämna att de tre huvudorganisationerna 
på arbetstagarsidan är av denna uppfattning, liksom företrädarna för 

arbetsgivarna på den offentliga sektorn. Kritik mot den föreslagna ord
ningen kommer i huvudsak från arbetsgivarsidan på den privata sek
torn. Man ser där promemorieförslaget som ett frångående av den fri
villiga samverkanslinje som tidigare dominerat arbetsmarknaden. I stäl
let för tvingande åtgärder förordar dessa remissinstanser överläggningar 
mellan myndigheterna och arbetsmarknadens parter för att därigenom 
få till stånd åtgärder för förbättrade sysselsättningsmöjligheter för de 
äldre, t. ex. förbättrad personalplanering och anpassning av arbetsupp
gifterna, varvid långsiktiga åtgärder anses siirskilt betydelsefulla. I dessa 

yttranden förordas samtidigt en förstärkning av samhällets rörlighets

stimulerande medel. En vidareutveckling av den frivilliga samverkan 
mellan företag, fackliga organisationer och myndigheter i form av an

passningslag anses värdefull. 

Den förslagna lagen om anställningsskydd för vissa arbetstagare ger 

äldre arbetstagare påtagliga förbättringar i fråga om anställningstrygg
heten. Jag delar emellertid, liksom flertalet rcmissinstanser, den uppfatt

ning som kommit till uttryck i promemorian, att lagen inte ensam ger 
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ett tillräckligt stöd för den äldre arbetskraften. Den medför visserligen 
att arbetsgivaren måste planera friställningar inom sin arbetsstyrka läng
re tid i förväg än f. n., ·men den hindrar inte att äldre arbetstagare allt

jämt kan komma att sägi1s upp i stor utsträckning därför att de inte 

anses svara mot de ökade produktivitetskraven. Jag vill i det samman

hanget också understryka att det t"inns äldre arbetstagare som sjiilva 
säger upp sina anställningar, därför att de inte längre orkar med ar

betet. Jag vill därför för egen del instämma i vad som sligs i prome

morian om det angelägna i att lagstiftningen om längre uppsiigningstider 
kombineras med anordningar som tar sikte på att göra arbetsmiljön 
bättre anpassad till de iildres förutsättningar och därigenom bättre till
varataga deras arbetsinsatser. 

Det är emellertid ofrånkomligt, vilket också genomgående har vits
ordats under remissbehandlingen, att äldre arbetstagare även i fortsätt

ningen kommer att mista sina anställningar till följd av driftinskränk

ningar eller företagsnedläggningar. Jag delar den uppfattning, som kom

mit till uttryck i departementspromemorian, att de. föreslagna särbestäm
melserna för äldre arbetskraft i form av förlängda uppsiigningstider 
m. m. kan få den oförmånliga konsekvensen för de äldre att motståndet 

mot nyanställning av dem ökar. 

På grundval av de omständigheter jag nu har anfört är det min be
stämda mening att man måste överväga att lagstiftningsvägen öka möj

ligheterna för äldre arbetstagare att behålla sina ai1ställningar och sam
tidigt tillse att de får större möjligheter att få nya anstiillningar på den 

öppna arbetsmarknaden. 
Den i promemorian föreslagna ordningen har i allt väsentligt god

tagits av flertalet remissinstanser som ett ändamålsenligt instrument att 
främja de äldres sysselsättningsmöjligheter på den öppna arbetsmark
naden. Mot förslaget har SAF riktat bl. a. den invändningen att de 
synnerligen långtgående befogenheter som arbetsmarknadsmyndigheter
na får är för vagt angivna och att detta medför risker för bl. a. mindre 
väl övervägda ingripanden i företagens planering. Till detta vill jag stiga 
följande. De åtgi-irder som kan komma att aktualiseras i förhållande till 
olika företag måste helt naturligt bli av mycket skiftande slag, beroende 
bl. a. på företagens storlek, struktur och befogenhet. Det är enligt min 

mening utomordentligt svårt att definiera förutsättningarna för de åt
gärder av skilda slag som ·kan behöva aktualiseras i de konkreta fallen. 

Jag vill i detta sammanhang understryka att arbetsmarknadsmyndig

heterna i främsta rummet skall söka tillvarata alla möjligheter att nå 
fram till lösningar i samförstånd med arbetsgivare och arbetstagare. 
Det är det effektivaste sättet att främja lagstiftningens syfte och det 

förutsätter i sin tur att myndigheterna utnyttjar sina befogenheter på ett 
smidigt sätt. Den representation som arbetsmarknadens parter har i 
AMS och .länsarbetsnämnder bör vara en garanti mot godtycke vid till

lämpningen av bestämmelserna. Med dessa utgångspunkter finner jag, 
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i likhet med flertalet remissinstanser, att man bör acceptera att arbets
marknadsmyndigheternas befogenheter får en allmänt hållen utform

ning. 
Utredningen rörande ökad anställningstrygghet m. m. framhåller att 

det föreslagna systemet ensamt inte kan ge några mera betydande sys

selsättningseffekter, utan att dessa främst nås på annat sätt, t. ex. genom 

rörlighetsstimulerande åtgärder. Med anledning härav vill jag framhålla 

att den förordade ordningen i första hand innebär att arbetsmarknads

myndigheterna får ett ytterligare medel till sitt förfogande när det gäl
ler att sörja för den äldre arbetskraftens sysselsättning. Som fram

går av vad jag förut har nämnt är detta medel bl. a. ägnat att påverka 

det motstånd mot att anställa äldre arbetskraft som finns på sina håll. · 
Den nya lagstiftningen, använd jämsides med de hittillsvarande arbets
marknadspolitiska medlen, bör enligt min uppfattning förbättra syssel
sättningsmöjligheterna för de äldre arbetstagarna. 

Jag vill slutligen framhålla att vad jag i det föregående sagt om de äld

res svårigheter på arbetsmarknaden i stor utstdickning gäller även andra 
grupper i samhället, främst de handikappade. Den omständigheten att 

man nu - mot bakgrunden av den aktuella arbetsmarknadssituationen 
- omedelbart ger sig i kast med den äldre arbetskraftens problem får 

inte tas till intäkt för uppfattningen att de handikappades bekymmer 
skulle ha en fägre angelägenhctsgrad. De handikappades sysselsättnings
problem är emellertid delvis svårare att lösa. Jag räknar med att den 
pågående utredningen rörande ökad ansHillningstrygghet m. m. ägnar 

dem erforderlig uppmärksamhet. 
Mot bakgrund av de allmiinna överväganden jag nu har gjort för

ordar jag att lagstiftning för förbättring av de äldres anställningsför
hållanden kommer till stånd i huvudsaklig överensstiimmclse med de 
förslag som lagts fram i departementspromemorian. 

6.2 Lagen om anställningsskydd för vissa arbetstagare 

6.2.1 	 Inledning 

Uppsägningstidernas fängd varierar i dag starkt på arbetsmarknadrn. 
Flertalet tjänstemän har uppsägningstider som i regel varierar mellan 
en och sex månader beroende främst på anställningstidens längd men 
ibland också på ålder eller lön. Arbetarna har betydligt kortare upp
sägningstider, på den privata arbetsmarknaden i allmänhet 14 dagar, 
i vissa fall sex dagar. Arbetare i offentlig tjänst har längre uppsägnings

tider, vanligen en månad. 
Ett system med lagstadgade uppsägningstider av den typ som föreslås 

i promemorian medför utan tvivel ett ökat anställningsskydd för mycket 
betydande grupper av äldre arbetstagare. Arbetstagare som omfattas av 
förslaget kommer att få ökat rådrum att söka ny anställning utan att 

behöva råka ut för inkomstminskningar. En förbättring av anställnings



104 Prop. 1971: 107 

tryggheten uppnås också genom att förslaget rimligen bör leda till ökad 
benägenhet hos arbetsgivarna att söka undvika fristiillningar av dessa 

kategorier anställda. Denna effekt av förslaget får särskild betydelse när 

arbetsgivaren överväger att fägga ned företaget eller inskränka driften. 

Kan en företagsnedfäggning eller driftinskränkning inte undvikas, kom

mer den offentliga arbetsförmedlingen att genom de förliingda uppsäg

ningstiderna få ökat rådrum att planera nya sysselsättningsmöjligheter 

för den friställda arbetskraften och att i samråd med arbetstagarna över

väga lämpliga arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Skulle arbetsgivaren 
försättas i konkurs, leder förslaget till att stora grupper arbetstagare får 
en starkare ställning i konkursen än vad som f. n. är fallet. Jag åter

kommer senare till denna speciella effekt av förslaget. 

Promemorieförslagct är inte begränsat till regler om uppsägningsti
dens längd. Det innehåller också bestämmelser om rätt till lön under 
uppsägningstid när arbete inte kan erbjudas arbetstagaren, rätt till lön 
vid permittering som överstiger 14 dagar och rätt till återanställning när 
arbetsgivaren nyanställer arbetskraft inom sex månader efter det att 
den gamla anställningen upphörde. 

De nu berörda delarna av promemorieförslaget har, som jag senare 
skall närmare utveckla, främst tillkommit som ett nödvändigt komple

ment till reglerna om uppsägningstid, utan vilket det skydd som dessa 
regler lir avsedda att ge skulle kunna urholkas. Det iir uppenbart, att 
förslaget i dessa delar dock har stor självständig betydelse för att öka 
anställningstryggheten för de äldre arbetstagarna. Särskilt galler detta 
förslaget om rätt till återanställning och om rätt till lön vid långtids
permittering. Det sistnämnda förslaget innefattar också - liksom för
slaget om förlängda uppsägningstider - ett viktigt steg på vägen mot en 
utjämning av skillnaderna mellan tjänstemän och arbetare i fråga om 
tryggheten i anställningen. 

I detta sammanhang vill jag än en gång understryka, att lagstift
ningen utgör ett provisorium som framläggs för att förbättra den iildre 
arbetskraftens utsatta läge på arbetsmarknaden i avbidan på att utred
ningen rörande ökad anställningstrygghet m. m. lägger fram ett definitivt 

förslag till lösning av hela problemkomplexet om trygghet i anställ
ningen. Ambitionerna att lösa problemen får avpassas efter denna ut

gångspunkt. Vissa arbetstagarkategoriers anställningsförhållanden är av 
sådan natur att det möter stora svårigheter att få till stånd ökad trygg

het i anställningen för deras del. Sådana arbetstagarkategorier kan be
höva lämnas utanför den nu aktuella provisoriska lagstiftningen. Andra 

i och för sig viktiga men av olika skäl svårlösta frågor som rör trygghe
ten i anställningen måste också lämnas olösta i detta sammanhang. Den 
nu förordade lagstiftningen utgör alltså inte någon slutgiltig lösning av 

frågan om trygghet i anställningen ens när det gäller äldre arbetstagare 

som omfattas av lagen. 
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6.2.2 Förslagets huvudgrunder 

Promemorieförslaget innebär ett särskilt anställningsskydd för äldre 
arbetstagare. A 1 d e r s g r ä n sen har satts så att arbetstagare som 
fyllt 55 år får sex månaders uppsägningstid, arbetstagare som fyllt 50 år 
fyra månaders uppsligningstid och arbetstagare som fyllt 45 år två må

naders uppsägningstid. Under remissbchandlingen har även andra ålders

gränser förordats. SAF menar att det statistiska material som finns till

gängligt inte ger stöd för ett uttalande i promemorian att svårigheter att 
få ny anställning kan uppkomma redan i 45-årsåldern. SAF förordar ål

dersgrlinser på 50, 55 och 60 år och uttalar dessutom att betydande orätt

visor kan uppkomma genom att levnadsåldern och inte anställnings
tidens längd är avgörande. LO framhåller å andra sidan att förhållan
dena för åldersgruppen 50-54 år inte skiljer sig på något avgörande sätt 
från dem som råder för åldersgruppen 55 år och högre. LO, Svenska 
byggnadsarbetareförbundet, Svenska fabriksarbetareförbundet, Svenska 
metallindustriarbetareförbundet och Svenska transportarbetareförbundet 

föreslår åldersgränser på 40, 45 och 50 år. 
Det nu aktuella lagförslaget föranleds av att sysselsättningssvårighe

ter förekommer i fråga om äldre arbetstagare. Det är därmed ofrån
komligt att levnadsåldern och inte anställningstidens längd måste yara 
avgörande för lagens tillämplighet. Det tillgängliga statistiska materia

let visar enligt min mening, att påtagliga sysselsättningssvårigheter före
ligger särskilt beträffande arbetstagare som har fyllt 55 år. Detta be
styrks bl. a. av de i avsnitt 2 lämnade uppgifterna om arbetslöshetsti

dens fängd. Arbetstagare i denna åldersgrupp måste anses ha speciellt 
behov av det skydd som den föreslagna Jagen iir avsedd att ge. När det 
gäller arbetstagare som inte har fyllt 55 år är bilden inte lika klar. Det 
statistiska materialet kan visserligen siigas ge visst stöd åt antagandet att 
sysselsättningssvårigheter inträder redan i 50-årsåldern men det nu till
giingliga materialet tillåter inte några bestämda slutsatser om hur syssel
sättningssituationen generellt sett ter sig för arbetstagare som är i 40
årsåldern. 

A andra sidan är det, som framhålls i promemorian, angeläget att 
skyddet sätts in i god tid innan besvärande sysselsiittningssvårigheter kan 
antagas uppkomma. Det är vidare önskvärt att undvika stora tröskel

effekter. Åldersgränsen för lagens tillämplighet måste därfö: sättas så, 

att utrymme finns för en avtrappning av det slag som förordats i pro
memorian. Mot bakgrund av de anförda omständigheterna anser jag, 

att den nedre åldersgdinsen inte kan sättas så högt som vid 50 år. 

Valet står enligt min mening mellan att sätta åldersgränsen till 45 år 
eller till 40 år. I valet mellan dessa två alternativ har jag stannat för en 

nedre åldersgräns på 45 år. Ställningstagandet får ses i belysning bl. a. 
av att det här är fråga om en provisorisk lagstiftning som skall ge er
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farenheter för fortsatt reformarbete. En nedre åldersgräns vid 45 år 
ger också enligt min mening lämpligt utrymme för en sådan avtrappning 

som jag nyss nämnde. Jag föreslår därför att den nedre åldersgränsen 
nu sätts vid 45 år. 

Promemorieförslaget innehåller inte någon regel om en övre ålders
gräns för lagens tillämplighet. Flera remissinstanser har gjort gällan

de, att det föreslagna systemet med långa uppsägningstider inte är på 
sin plats när det gäller arbetstagare som har inträtt i pensionsåldern. Jag 

vill inte utan vidare insfämma i den uppfattningen. Det framstår som 
tämligen naturligt att den· som efter uppnådd pensionsålder kvarstår 
i sin anställning också skall behålla det skydd han enligt den föreslagna 
lagen åtnjöt omedelbart före inträdet i pensionsåldem. Den omständig

heten att en ålderspensionär genom sin p~nsion har en trygghet för sitt 
uppehälle synes inte böra leda till att rätt till åldcrspension skall med

föra att arbetstagaren skall riskera att bli friställd med kort varsel. På 
en speciell punkt synes emellertid saken ligga något annorlunda till. Jag 

syftar på reglerna om rätt till återanställning. Det torde vara riktigt 
att lagstiftningen bör bygga på att även ålderspensionärer skall åtnjuta 
trygghet för en bestående anställning, men det förefaller inte påkallat 

att lagstiftningen dessutom skall innebära, att ålderspensionärer har rätt 
till ny anställning. Jag förordar därför att ålderspensionärer undantas 
från reglerna om återanställningsrätt. 

De i promemorian -förordade u p p s äg n i n g s t i d e r n a har i 

allmänhet inte föranlett någon erinran från remissinstanserna. SAF 
anser emellertid, att den fängsla uppsägningstiden bör vara fyra måna
der. För eg~n del delar jag den i promemorian framförda uppfattningen 
att den fängsla uppsägningstiden skall vara sex månader, vilket är en 
upps~igningstid som gäller för många tjänstemän vid uppsägning från 
arbetsgivarens sida. Som förordats i promemorian bör denna uppsäg
ningstid gälla för arbetstagare som har fyllt 55 år. Jag biträder vidare 
förslaget, att arbetstagare i åldern 50-54 år skall ha fyra månaders upp
sligningstid och att arbetstagare i ftldern 45-49 år skall ha två måna
ders uppsägningstid. Med anledning av ett uttalande från SACO under 
remissbehandlingen vill jag tillägga, att jag inte finner det påkallat att 

man f. n. gör en avtrappning ned till en månads uppsligningstid. 
Jag vill i detta sammanhang ta upp ett uttalande av utredningen 

rörande ökad anställningstrygghet m. m. om att den ·provisoriska lag

stiftningen kan komma att binda utredningen i dess fortsatta arbete. När 
det gäller de nu förordade reglerna om åldersgränser och uppsägningsti

der är det sjlilvfallet att regclsystemet kan behöva jämkas och komplet
teras när utredningen framlägger sitt förslag som inte skall röra bara 

äldre arbetstagare utan avse hda arbetsmarknaden. Utredningen har 
givetvis också att ta hänsyn till hur den nu föreslagna lagen utfaller i 
den praktiska tillämpningen. Det nu sagda gäller också andra delar av 
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lagstiftningen. Utredningrns farhågor synes mig därför överdrivna. I 
ett avseende blir utredningen dock bunden, nämligen så till vida som 
det inte kan komma i fråga att minska det anställningsskydd som nu 
införs. Detta bedömer jag inte som något hinder i utredningens fort
satta arbete. 

Promemorieförslaget innehåller besfämmelser om k v a 1 i fik a 
t i o n st i d. Enligt dessa skall arbetstagarens ansfällning ha varat i· tre 
år för att den lagstadgade uppsägningstiden skall gälla. SAF vill att kva- · 
lifikationstiden skall förlängas till fem år. På fackligt håll anser man 

däremot att tre år utgör en alltför lång kvalifikationstid. Samma upp
fattning redovisas i socialdemokratiska partiets skrivelse, enligt vilken 
krav på sina håll har framförts om att helt slopa kvalifikationstiden. 

Som framhålls i departementspromemorian är behovet av skydd 
för utpräglade korttidsanställningar mindre framträdande. Man måste 

också ta hänsyn till risken för att en del arbetsgivare skulle bli mindre 
benägna att anställa äldre arbet~kraft ifall de lagstadgade uppsägnings

tiderna skulle komma att gälla omedelbart vid tilltr1idandet av anställ
ningen. Jag delar därför den i promemorian framförda uppfattning

en, att en viss tid måste förflyta innan en nyanställd arbetstagare får 
rätt till skydd enllgt den nu aktuella lagen. Det kan tilläggas att både 
avtalet om AGB-försäkring och huvudavtalens regler om avskedande på 
grund av enskild arbetstagares förhållande innehåller bestämmelse'r 
om kvalifikationstid. 

När det gäller rent ekonomiska förmåner som exempelvis avgångs
bidrag bör måhända kvalifikationstiden vara tämligen lång. Den ekono
miska erslittningen ses då som ett slags intjänad lön. När det g1iller 
rätten till förlängd uppsägningstid enligt den nu aktuella lagen är ett 

sådant synsätt dock inte träffande. Här gäller det inte i första hand att 
tillförsäkra arbetstagarna ekonomiska förmåner utan att bereda dem 
ökad trygghet i anställningen. En regel om kvalifikationstid har i ett så
dant system inte någon annan funktion än att man genom regeln reduce
rar risken för att arbetsgivare undviker att nyanställa äldre arbetstaga
re. Det är givet att kvalifikationstiden under sådana förhållanden måste 
bestämmas efter skönsmässiga grunder. Stor vikt måste dLirvid fästas vid 
de synpunkter som har framförts på fackligt håll. 

LO, Svenska byggnadsarbetareförbundet och Svenska fabriksarbeta

reförbundet förordar en kvalifikationstid på 18 månader, under det att 
Svenska metallindustriarbetardörbundet och Svenska transportarbeta

reförbundet föreslår en kvalifikationstid på två år. Eftersom jag anser, 
att risken för minskad benägenhet hos arbetsgivarna att anställa äldre 
arbetskraft manar till en viss försiktighet, vill jag ansluta mig till det 

sistnämnda förslag.:t och förordar alltså en kvalifikationstid på två år. 
Promemoricförslaget innebär, att kvalifikationstiden skall vara sam

manhängande. En arbetstagare som lämnar sin anställning för en korta
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re tid men därefter blir återanställd måste alltså enligt promemorieför
slaget tjänstgöra under tre år i den nya ansfällningen för att komma 
i åtnjutande av skydd enligt den föreslagna lagen. Denna konstruktion 

har kritiserats av de nyss nämnda fackliga organisationerna. Har ar
betstagare varit anställd i 18 alternativt 24 månader under den senaste 
treårsperioden bör enligt dessa organisationer kvalifikationskravet vara 
uppfyllt. Enligt min mening kan det förekomma fall där det skulle ver
ka stötande om ett kortare avbrott i ett ansHillningsförhållande skulle 
medföra, att intjänad kvalifikationstid förverkades. Jag vill därför biträ
da den uppfattning som dessa fackliga organisationer har gett uttryck 
åt. Jag förordar, att regeln om kvalifikationstid utformas så, att arbets

tagaren skall ha varit anställd hos arbetsgivaren minst 24 månader un
der de tre år som närmast föregått uppsägningen. Tilläggas kan att 

regler med denna konstruktion förekommer i fråga om bl. a. möjlighet 
för äldre arbetstagare att få omställningsbidrag enligt arbetsmarknads
kungörelsen. 

Promcmorieförslaget innebär, att arbetstagaren i princip skall ha in
nehaft den anställning uppsägningen gäller i tre år för att komma i 
åtnjutande av de föreskrivna uppsägningstiderna. Det görs emellertid 
ett par undantag från den principen. Undantagen innebär, att arbets
tagaren får tillgodoriikna sig anställning i annat företag i samma kon
cern, anställning hos förutvarande ägare av det företag där han är an

ställd och anställning hos företag inom koncern som förutvar:rnde äga
re har tillhört. 

De förordade reglerna rörande övergång till annan anställning inom 
samma koncern eller vid företagsöverlåtelse har inte i och för sig för
anlett någon erinran under remissbehandlingen. 

För egen del anser jag reglerna välgrundade och biträder dlirför 
förslaget i denna del. 

I promemorian föreslås särskilda regler beträffande t i d s b e g r ä n 
sade anställningar och ansUillningar som ute
s 1 ut an de avser vi s st ar b e t e. Enligt dessa regler gäller la

gen i princip inte för sådana anstäilningar. 
Under remissbehandlingcn har dessa begränsningar av lagens tillämp

lighet kritiserats på ett par håll. Enligt dessa remissinstanser borde ar
betstagare som i realiteten varit anställda så länge att kravet på kvalifi

kationstid är uppfyllt omfattas av lagen. A andra sidan bör anmärkas, 
att förslaget på denna punkt har godtagits av Svenska byggnadsarbetare

förbundet inom vars medlemskar sådana anställningsformer som här 

åsyftas är särskilt vanliga. 
När en arbetstagare anställs för viss tid eller visst arbete, har i regel 

både han och arbetsgivaren klart för sig när ungefär anställningen kom

mer att upphöra. Det betyder bl. a. att arbetstagaren har anledning 
att se sig om efter nytt arbete helt oberoende av besked från ar
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betsgivaren om att anställningen skall upphöra. Därigenom skiljer sig 
denna anställningsform på ett i detta sammanhang betydelsefullt sätt 
från tillsvidareanställningar. Det förekommer ofta att en anställning av 
den nu aktuella typen upphör utan någon uppsägning, nämligen när 

tiden för anställningen går till ända eller när det arbete anställningen 
gäller har slutförts. I sådana fall kan uppenbarligen ökad trygghet i an
ställningen inte åstadkommas genom bestämmelser om lagstadgad upp
sägningstid. I andra fall anses det att en uppsägning skall ske. En 
bestämmelse härom finns exempelvis i husbyggnadsavtalet. Många gång
er skulle det emellertid vara svårt att ens i dessa fall tillämpa de i lag
förslaget föreskrivna uppsägningstiderna. Det anses nämligen att arbets
tagaren genom uppsägningen skall få besked om när anställningen 

skall upphöra Gfr AD 1956 nr 45) och ett sådant preciserat besked kan 
ofta vara svårt att ge ett halvår i förväg, t. ex. när det är fråga om 
större byggnadsarbeten. De nu anförda omständigheterna visar enligt 
min mening, att det inte är lämpligt att låta den föreslagna provisoriska 
lagen om uppsägningstider omfatta anställningar som har begränsats 
till viss tid eller visst arbete. Inom byggnadsområdet har man emeller
tid genom avtal parterna emellan kunnat lösa åtskilliga sociala frågor 
med beaktande av de speciella förutsättningar, som föreligger inom 
området, och jag finner det naturligt och önskvlirt att man även i fråga 

om den äldre arbetskraftens anställningstrygghet eftersträvar att åstad
komma sådana lösningar. Det ankommer självfa1Jet även på utredning

en rörande ökad anställningstrygghet m. m. att närmare överväga hur 
dessa arbetstagarkategorier skall kunna beredas ökad trygghet i an
ställn:ngen. 

Enligt promemorieförslaget måste begränsningen av ansfällningsavta

lets giltighet ha föranletts av arbetsuppgifternas särskilda beskaffenhet 
eller stå i överensstämmelse med praxis i branschen. Denna särskilda 
bestämmelse, som har tillkommit för att arbetsgivare inte skall söka 
kringgå lagen genom att utan saklig anledning anställa arbetstagare på 
viss tid, har lämnats utan erinran under remissbehandlingen. Jag biträ
der promemorieförslaget på denna punkt. 

I offentlig verksamhet förekommer ofta vikariatsförordnanden som 
kan gälla bara några dagar men också sådana som striicker sig över 
flera år. Även i privat verksamhet torde liknande arrangemang före

komma. Det kan t. ex. inträffa att en tjänsteman tillfälligt förordnas att 
fullgöra en annan tjänstemans arbetsuppgifter. I dessa situationer kan 
läg~t otvivelaktigt vara sådant att arbetstagaren genom förordnandet 

måste anses ha fått en ny ansfällning låt vara av tillfällig natur. Om 
förordnandet inte är tidsbegränsat fordras då en uppsägning för att 
arbetstagaren skall kunna skiljas från den tillfälliga ansHillningen. Un

der remissbehandlingen har bl. a. statens avtalsverk fäst uppmärksam
heten på dessa fall och förordat, att en uppsägning från ett vikariat inte 
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skall omfattas av lagen, såvida arbetstagaren återgår till annan anställ
ning hos samme arbetsgivare. Med den av mig föreslagna konstruk
tionen av reglerna om kvalifikationstid ställs frågan på sin spets på 
ett annat sätt än vad fallet blir vid en· tillämpning av promemorieför
slagets regler. Det kan inte gärna vara rimligt, att den som får ett till
fälligt förordnande tills vidare pil en annan tjänst skall kunna åberopa 
den lagstadgade upps1igningstiden, när det blir aktuellt att häva förord

nandet. För att en sådan effekt skall kunna undvikas fordras särskilda 
bestämmelser. Jag föreslår därför en stirskild undantagsbesfämmclse av 
innebörd att, om arbetstagare uppsägs från tillfällig anställning, reglerna 
om lagstadgad uppsägningstid inte äger tillämpning såvida arbetstaga
ren efter uppsägningen får återgå till tidigare anställning hos samme 

arbetsgivare. Jag är medveten om att en sådan regel i vissa fall, 
nämligen vid långtidsvikariat, kan få mindre önskvärda effekter. I en 

provisorisk lagstiftning måste dock sådana ofullkomligheter godtagas. 
Promemorieförslaget innehåller regler om vilken uppsägningstid som 

skall gälla, när arbetsgivaren vidtar uppsägning, men reglerar inte upp
sägningstiden vid u p p s ä g n i n g f r å n a r b e t s t a g a r e n s s i 
d a. Under remissbehandlingen har med anledning härav framhållits, 
att det på arbetarområdet är kutym, att uppsägningstiderna gäller ömse

sidigt för arbetsgivaren och arbetstagaren. Detta är i och för sig 
riktigt, men sådan ömsesidighet råder inte på tjänstemannaområdet, där 
uppsägningstiden ofta är längre, om uppsägningm görs av arbetsgivaren 
än om den görs av arbetstagaren. Mot bakgrund av att förslaget om 

lagstadgad uppsägningstid uppbärs av sociala och arbetsmarknadspoli
tiska skäl, som saknar direkt motsvarighet vid uppsägning från ar
betstagarens sida, finner jag inte någon anledning att gå ifrån prome
morieförslaget på denna punkt. 

SAF har föreslagit att lagen skall begränsas till de fall då uppsägning 
- eller permittering - sker på grund av i n s k r ä n k n in g e I 
1 e r n e d 1 ä g g n i n g a v d r i f t e n. Enligt min åsikt skulle det 
vara opraktiskt att tillämpa olika uppsägningstider allteftersom uppsäg
ningen sker på grund av arbetsbrist eller på grund av enskild arbets

tagares förhållande i tjänsten. Såvitt jag känner till förekommer inte 

heller ett sådant system på arbetsmarknaden. Jag kan därför inte an

sluta mig till SAF:s förslag. 
I vissa fall kan arbetstagare som omfattas av lagen enligt promemorie

förslaget s ä g a s u p p u t a n a t t d e n 1 a g s t a d g a d e u p p 

s äg n i n g s t i d e n i akt t as. Förutsättningen härför är enligt för
slaget, att arbetstagaren i väsentlig mån har åsidosatt sina skyldigheter 
enligt anställningsavtalet. Remis:;instanserna har i allmänhet godtagit 
förslaget. För egrn del anser jag det vara klart, att de lagstadgade 
reglerna om upps1igningstid inte bör utgöra hind;:r för en arbetsgivare 
att häva anställningen vid grova avtalsbrott från arbetstagarens sida 

utan att iaktta den lagstadgade uppsägningstiden. I och för sig skulle 
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det vara önskvärt att närmare precisera i vilka situationer ett sådant 
hävande skall kunna ske. Som framhålls i promemorian är förhållande
na emellertid så skiftande att en sådan preciserad reglering knappast 
kan genomföras utan ingående överväganden. Jag· ansluter mig därför 
på denna punkt till promemorieförslaget. 

Promemorieförslaget innehåller ett slags preskriptionsregcl rörande 
möjligheten att avskeda med omedelbar verkan. Som grund för sådant 
avsked får nämligen inte åberopas enbart förhållande som arbetsgiva
ren har känt till mera än en vecka före uppsägningen. Åtskilliga remiss
instanser har framhållit, att denna tidsfrist är alltför snävt tilltagen och 
kan leda till att arbetsgivaren avstår från närmare utredning av vad 

som har hänt och tillgriper avsked med omedelbar verkan för att inte 
riskera att gå miste om sin rätt att avskeda. 

Jag anser att det finns ett behov av en regel som hindrar arbetsgivare 
att som grund för ett avsked med omedelbar verkan åberopa händel
ser som ligger långt tillbaka i tiden. Den kritik som har riktats mot 
den föreslagna tidsfristen finner jag emellertid vägande. Det är ange
läget, att arbetsgivaren tillvaratar alla möjligheter att utreda vad som 

har inträffat och överlägga härom med den berörda arbetstagarorgani
sationen. Den av SAF föreslagna tidsfristen på en månad synes vara 
tillräcklig härför. Jag föreslår i enlighet med det sagda att tidsfristen 
bestäms till en månad. 

I promemorieförslaget föreskrivs, att arbetstagare som har rätt till 
lagstadgad uppsägningstid skall ha 1 ö n u n d e r u p p s ä g n i n g s 
tiden, även om arbetsgivaren ej kan erbjuda honom arbete. Detta 
förslag har allmänt godtagits under remissbehandlingen. SAF förordar 
dock ett undantag från regeln för den händelse arbetsgivaren till följd 

av klar force majeure har varit förhindrad att bereda arbetstagaren 
sysselsättning. 

Den föreslagna regeln om rätt till lön ansluter nära till arbetsdom
stolens praxis enligt vilken avtalsbestämmelser om uppsägningstid har 
den principiella innebörden att arbetstagaren har rätt till lön under 
uppsägningstiden även om arbete då inte kan erbjudas. Förslaget att 
lagfästa denna praxis synes mig välgrundat. Viss tvekan kan måhända 
föreligga i frågan om undantag bör göras för forcc majeure. För tjäns

temännens del torde dock den ordningen i regel tillämpas att lön ut~ 

betalas, även om tjänstemannen till följd av force majeure inte kan 

sysselsättas under uppsägningstiden. Det finns ingen anledning att på 
denna speciella punkt låta lagstiftningen konservera skillnader mellan 
tjänstemän och arbetare. Härtill kommer att arbetsgivaren har vissa 
möjligheter att försäkra sig mot skada på grund av driftsavbrott. Jag 

är därför inte beredd att göra något undantag för det fallet att arbets
givaren till följd av force majeure varit förhindrad att sysselsätta ar
betstagaren under upp~ägningstiden. 

Promemorieförslaget innehåller även regler om rätt till 1Ön vid 
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per m i t ter i n g. Reglerna innebär att arbetstagaren, om han varit 
permitterad mer än 14 dagar i följd eller sammanlagt mer än 30 dagar 
under samma kalenderår, har rätt till lön för överskjutande permitte
ringstid. Förslaget har i huvudsak godtagits under rerilissbehandlingen. 
SAF och utredningen rörande ökad anställningstrygghet m. m. anser 
emellertid att den föreslagna 14-dagarstiden bör utsträckas till 30 dagar. 

I likhet med remissinstanserna unser jag det nödvändigt med en re
gel som förhindrar arbetsgivare att kringgå reglerna om lön vid upp

sägning genom att i stället för uppsägning tillgripa långtidspermittering. 
Promemorieförslaget skall ses mot bakgrund av att urbetsgivare enligt 
gällande rätt inte bör tillgripa permittering, om en uppkommen arbets

brist kan väntas bli långvarig. Enligt arbetsdomstolens praxis får en 
arbetsgivare inte heJler tillgripa permittering i stället för uppsägning om 
avsikten är att arbetstagaren inte vidare skull användas i arbetsgivarens 
tjänst. Promemorieförslaget kan sägas inneblira en vidareutveckling och 
precisering av dessa grundsatser. Man kan givetvis ha olika uppfatt
ning i frågan om den föreslagna 14-dagarsfristen bör utstrlickas eller 
eventuellt förkortas. För egen del finner jag emellertid förslaget vara 
väl avvägt. Med anledning av ett uttalande under remissbehandlingen 

vill jag framhålla, att jag inte finner anledning att göra något undan
tag från regeln om rätt till lön vid permittering i fall då permitteringen 
föranleds av omständigheter utom arbetsgivarens kontroll, såsom per
mittering på grund av konflikt eller myndighetsbeslut som arbetsgivaren 

inte hade bort räkna med. Detta ståndpunktstagande överensstämmer 
med vad jag nyss anförde i en liknande fråga vid behandlingen av re
geln om rätt till lön under uppsägningstid. 

Reglerna om riitt till lön vid uppsägning och permittering komplette
ras i promemorieförslagct med bestämmelser om lönens storlek. Dessa 
l ö n c b er ä k n i n g s r c g 1 e r innebär att lönen i princip skall be
räknas som om arbetstagaren i stället hade haft semester och varit be
rättigad till semesterlön. Denna teknik har lämnats utan erinran av fler
talet remissinstanser men på ett par håll ifrågasätts, om man inte i stäl
let bör anknyta till kollektivavtalens regler om tidlön eller om vänte

tidserslittning. 

Det framstår som uppenbart - och har inte heller bestritts. av någon 
remissinstans - att lagen måste innehålla regler som fastställer en viss 
miniminivå på den lön som skall utgå vid uppsägning och långtidsper
mittering. Det gäller då att finna ett system, som kan tillämpas över 
hela arbetsmarknaden oberoend1! av om lönen till arbetstagaren i fråga 
bestäms i kollektivavtal eller i annat avtal. Det låter sig då inte göra 
att anknyta till kollektivavtalsbestämmelser om tidlön eller om vänte
tidsersättning. Däremot kan man tilfämpa det i semesterlagen angivna 
rcgclsystemet för beräkning av semesterlön, vilket gäller för hela arbets

marknaden. Och detta system - tillämpat i det nu aktuella samman



113 Prop. 1971: 107 

hanget - ger på det hela taget arbetstagaren tillräckliga garantier för eri 
acceptabel miniminivå på ·uppsägnings- resp. permitteringslön. Jag vill 
därför ansluta mig till promemorieförslagets principiella uppbyggnad av 
löneberäkningsreglema, 

Arbetstagare som är avlönad med tidlön beräknad för vecka eller 
längre tidsenhet kommer enligt promcmoricförslaget att under uppsäg
ningstid - och vid långtidspermittering - få den lön som belöper sig 
på den tiden, även om arbetsgivaren inte kan sysselsätta honom. Detta 
har inte föranlett någon erinran under rcmissbehandlingcn och jag god
tar förslaget. 

För andra arbetstagare, dvs. i praktiken främst de som avlönas med 
tim- eller ackordslön, är enligt promemorian läget mer komp.liccrat~ I 

vissa fall kan årsinkomsten påverkas av att arbetstagaren har varit från
varande från arbetet på grund av sjukdom, havandeskap eller barns
börd, militärtjänstgöring eller tjänstgöring i civilförsvaret. 

Sådan frånvaro - s. k. privilegierad frånvaro - jämställs i fråga om 
sådana arbetstagare under vissa förutsättningar och med vissa bcgriins
ningar med arbetad dag när det är fråga om tillämpning av semester
Jagcn (se 7 § andra stycket b) - e) semesterlagen). För dessa arbets
tagare gäller enligt semcsterlagen följande vid beräkning· av semester" 
lönens storlek, en beräkning som skall ske på grundval av arbetstaga

rens sammanlagda arbetsinkomst i anställningen under kvalifikations
året, dvs. niirmast föregående kalenderår. I arbetsinkomsten inräknas 
inte semesterlön, sjuklön och övertidstillägg: För varje dag som utgör 
privilegierad frånvaro skall å :indra sidan arbetsinkomsten ökas med ett . 

belopp motsvarande arbetstagarens genomsnittliga dagsinkomst i anställ
ningen under kvalifikationsåret. På den löncsumma som sålunda riiknas 
fram utgör semesterlönen för hela semestertiden nio procent. För varje 
dag som semestern överstiger 24 dagar för. år riiknat ökas semester
lönen med fyra tiondels procent a,v arbetsinkomsten. Promemorieför
slaget innebär, att dessa regler i semesterlagen· tillämpas även i det nu 
aktuella sammanhanget. Nioproccntsrcgeln, som är avpassad efter fyra
vcckorssemestern, har dock ersatts med en regel enligt vilken lönen be
räknas så att den för varje dag utgående lönen under tid då arbete inte · · 
kan erbjudas skall uppgå till fyra tiondels procent av inkomsten under 

kvalifikationsåret. Med kvalifikationsår avses i promcmorieförslaget det 
kalenderår som närmast föregått·uppsägningen resp. permitteringen. För 

uppsägningar under år 1971 blir alltså år 1970 kvalifikationsår. 
De föreslagna löneberiikningsreglerna för tim- och ackordsavlönad~ 

förutsätter, att arbetstagaren har varit anställd hos arb.::tsgivaren under 
hela kvalifikationsåret. Med den av mig förordade bestämmelsen om en 

kvalifikationstid på sammanlagt 24 mfmader inom en 36-månadcrspe

riod behöver inte så vara fallet. Jag kan belysa detta med följande 
exempel. En person sägs upp i december 1971. Han har varit anställd 
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hos arbetsgivaren under hela år 1971, två månader under år 1970 
och hela år 1969. Kravet på kvalifikationstid är därmed uppfyllt. Lönen 
under uppsägningstiden skulle - om ingen ändring gjordes i promcmo
rieförslaget - beräknas så, att den för varje dag under uppsägningstiden 
utgående lönen motsvarar fyra tiondels procent av 1970 års inkomst hos 
arbetsgivaren. Detta leder uppenbarligen till att lönen under uppslig
ningstiden blir alldeles för låg. Problemet bör enligt min mening lösas 
genom en regel som innebär, att arbetsinkomsten under kvalifikations
året skall för varje arbetsdag under tid då arbetstagaren inte var anställd 

hos arbetsgivaren ökas med ett belopp motsvarande arbetstagarens 
genomsnittliga dagsinkomst hos arbetsgivaren under kvalifikationsåret. 
Den nu föreslagna regeln är i huvudsak överensstämmande med bestäm
melsen i 12 § tredje stycket semesterlagen om jämkning av inkomst
underlaget vid privilegierad frånvaro under kvalifikationsåret. TiJmmpad 
på det nyss anförda exemplet innebär regeln följande. Först räknar man 
ut den genomsnittliga dagsinkomsten under de två månader arbetstagaren 
var anställd hos arbetsgivaren år 1970. Antalet arbetsdagar under de åter
stående tio månaderna mulitipliceras därefter med den uträknade ge

nomsnittliga dagsinkomsten. Produkten adderas med den arbetsinkomst 
arbetstagaren uppburit hos arbetsgivaren under år 1970. Slutsumman 
utgör det inkomstunderlag på vilket den förut angivna procentberäk
ningen skall göras. 

Utöver vad jag nu har förordat synes inte några jämkningar av eller 
tillägg till de i promemorian föreslagna löneberäkningsreglerna i fråga 
om tim- och ackordsavlönade vara erforderliga. Jag ansluter mig därför 
till promemoriaförslaget på denna punkt med det tillägg för vilket jag 
nyss har redogjort. 

Promemorieförslagets Jönebcräkningsregler har kompletterats med en 
a v r ä k ni n g s r e g e I . Enligt denna får arbetsgivaren från den lag
stadgade uppsägnings- resp. permitteringslönen avräkna in\wmst som ar
betstagaren under den tid lönen avser har förvärvat eller uppenbart borde 
ha kunnat förvärva i annan anställning. 

Det skulle enligt min mening i och för sig med fog kunna hävdas, 

att en arbetsgivare bör vara skyldig att fullgöra sin del av anställnings
avtalet, även om han inte är i stånd att tillgodogöra sig någon motpresta
tion från arbetstagaren i form av utfört arbete. Avstår arbetsgivaren 
från att kräva arbetsprestationer skulle han med andra ord inte ha att 
göra med hur arbetstagaren utnyttjar den ledigblivna tiden. Jag vill 

emellertid inte bestrida, att det trots allt kan förefalla stötande, om en 
arbetstagare uppbär lön från två håll. En avräkningsrcgel för att hindra 
sådan överkompensation bör därför införas. Eftersom det från allmiin 
synpunkt är angeläget, att arbetsföra personer står till arbdsmarknadcns 

förfogande bör avräkning ske även för inkomst som arbetstagaren up
penbart borde ha kunnat förvärva på annat håll. Mot bakgrund av det 
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förut anförda om arbetsgivarens principiella skyldighet att fullgöra sin 
del av anställningsavtalet finner jag inte anledning att, som förordats från 
arbetsgivarhåll, utvidga avräkningsmöjligheterna utöver vad som följer 
av att arbetstagaren »uppenbart» borde ha kunnat skaffa sig inkomst 
på annat håll. 

Avräkningsregcln i promemorieförslaget avser endast lön i annan an
ställning. Som framhållits under remissbehandlingen bör även inkomst 
från uppdrag eller förvärvsverksamhet som egen företagare kunna av
räknas. Från arbetsgivarhåll har hävdats att avräkning också bör kunna 
ske för avgångsbidrag, utbildningsbidrag, näringshjälp och förtidspension. 

För egen del anser jag att det inte finns tillräckliga motiv för att låta 
en arbetstagare vid sidan av lön uppbära sådana sociala och arbetsmark

nadspolitiska förmåner som är avsedda att utgöra ersättning för bort
fallen lön. Jag förordar därför, att avräkning får ske för utbildningsbi
drag enligt arbetsmarknadskungörclsen och för ålderspension enligt la
gen om allmän försäkring, i de fall då pensioneringen följt på uppsäg
ningen. När det gäller förtidspension föreligger det visserligen inte någ
ra formella hinder mot att bevilja sådan under uppsägnings- eller per
mitteringstid. Jag riiknar emellertid med att det kommer att bli ovanligt 

att full förtidspension beviljas efter uppsägning eller permittering på 
sådant sätt att pens;on utgår för tid under vilken arbetstagaren har rätt 

till uppsägnings- eller permitteringslön. Enligt min mening behövs det 

dlirför inte någon slirskild regel om avriikning av förtidspension. Vad 
härefter angår ntiringshjälp enligt arbetsmarknadskungörelsen är sådan 
avsedd att utgöra bidrag till den som vill starta egen verksamhet. Nä

ringshjälpen lir alltså inte en erslittning för bortfallen lön och bör där
med inte heller få avräknas på den lagstadgade lönen. Avgångsbidrag 
enligt AGB-försäkringen eller AGE-systemet är, som jag tidigare har 
antytt, en ekonomisk förmån som arbetstagaren har tjänat in genom 
flera års arbete. Den har annan funktion än lön. Jag vill inte frångå den 
i promemorian intagna ståndpunkten att AGB-ersättning och liknande 
förmåner inte får avräknas. 

De i promemorian gjorda uttalandena om förslagets betydelse i den 
situationen att a r b e t s g i v a r e n f ö r s ä t t s i k o n k u r s har 
inte föranlett några invändningar under remissbehandlingen. Jag vill 
för min del ansluta mig till dessa uttalanden. En arbetstagare som om

fattas av den nu föreslagna lagen kommer alltså att i arbetsgivarens 
konkurs få förmånsditt för lön under den lagstadgade uppsägningstiden. 

Därmed följer av Jagen om statlig lönegaranti vid konkurs att stats
garantin gäller för lön under den lagstadgade uppsägningstiden. Det 
enligt nämnda Jag giillande maximibeloppet för statsgarantin - för varje 
arbetst<!gare högst tre gånger det vid tiden för konkursbeslutet gällande 

basbeloppet enligt Jagen om allmän försäkring - bör såsom förordats 
i promemorian höjas till fyra basbelopp. 
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Promemorian innehåller också förslag om r ä t t t i 11 å t e r a n 

st ä 11 ni n g. Förslaget innebär följande. Om arbetst::igare som har rätt 
till lagstadgad uppsägningstid blir skild från anställningen på grund av 
arbetsbrist äger han under sex månader därefter företrädesrätt till ny 
anställning hos samme arbetsgivare i samma eller likartad verksamhet 
under förutsättning att han har tillräckligt kunnande för det nya arbetet. 

Om flera arbetstagare har sådan rätt, har enligt förslaget den som varit 
anställd längst tid hos arbetsgivaren företräde. 

Ingen remissinstans har motsatt sig att i lagen upptas regler om rätt 
till återanstlillning. De föreslagna bestämmelserna om rätt till lön vid 
permittering kan enligt min åsikt antagas leda till att arbetsgivarna söker 
undvika permitteringar och i stället tillgriper uppsägning vid uppkom

men arbetsbrist. Bestämmel.sen om rätt till återanställning kommer att 
kraftigt motverka de för arbetstagarna oförmånliga verkningar som ett 
sådant förfaringssätt skulle medföra. Jag anser därför att regler om rätt 
till återanställning inte kan undvaras. Eftersom den föreslagna lagen 

om anställningsskydd är avsedd att bereda äldre arbetstagare ett sär

skilt skydd är det ofrånkomligt att äldre arbetstagare som omfattas av 
lagen måste ges företrädesrätt till återanställning framför yngre arbets
tagare för vilka lagen jnte gäller, även om dessa senare arbetstagare 
kan åberopa längre anställningstid. 

Förslaget om rätt till återanställning under sex månader efter det att 
anställningen upphörde innebär att en arbetstagare med sex månaders 
lagstadgad uppsägningstid får företrädesrätt till nyanställning _som sker 
inom ett år efter det att han fått del av uppsägningen. SAF har yrkat 
att den förordade sexmånaderstiden, inom vilken rätt till återanst:illning 
föreligger, skall begränsas till fyra månader. I skrivelsen från social
demokratiska partiet framförs å andra sidan yrkanden om förlängning· 
av den föreslagna tiden. Här gäller det att göra en avvägning mellan å 
ena sidan mdre arbetstagares intresse av att kunna få komma tillbaka 
till sin gamla arbetsplats och å andra sidan det allmänna intresset av att 
att undvika långtgående kategoriklyvningar mellan äldre och yngre ar
betssökande. Den i promemorian förordade sexmånaderstiden bör enligt 
min mening inte förkortas. Det kan däremot finnas skäl som talar för 
en förlängning av tiden. Vid den nu aktuella provisoriska lösningen 
förordar jag att promemorieförslaget följs. Erfarenheten får visa o;n 
en förlängning av tiden bör göras vid en mer definitiv reglering av dessa 

frågor. 

Under remissbchandlingen har framför allt arbetsdomstolens ordfö
rande kritiserat förslaget om rätt till återanställning med den utgångs
punkten att förslaget är opreciserat och lämnar alltför många frågor 

olösta. För egen del vill jag framhålla, att rätt till återanställning givet
vis kan komma att göras gällande på skilda sätt under många olika 
förhållanden. I de flesta fall torde det inte erbjuda några svårigheter 
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för arbetsgivaren att framföra erbjudande om återanstliJlning till arbets
tagaren särskilt som det måste ha tett sig som naturligt för arbetsgivaren 
att ta reda på arbetstagarens adress i samband med att den tidigare an
ställningen upphörde. Av allmänna avtalsrättsliga grundsatser följer, att 
arb~tstagare som vill ha återanställning, måste acceptera erbjudande här

om utan oskäligt uppehåll. Det ligger i sakens natur, att arbetstagaren 
i princip måste vara beredd att tilltrlida anställningen i enlighet med 
vad arbetsgivaren anger i sitt erbjudande om återanställning. Det senast 
sagda gäller dock med reservation för att arbetsgivaren inte kan beglira, 

att den nya anställningen skall tillträdas inom så kort tid att det i själva 
verket inte finns någon realitet i återanställningsrätten. Denna fråga får 

bedömas olika alltefter vilken befattning det är fråga om. Att i lag när
mare precisera tidsgränserna torde knappast vara lämpligt med hänsyn 
till risken för att tidsgränserna blir stela och svåra att tillämpa i mera 
speciella situationer. 

Skulle den adress arbetstagaren på arbetsgivarens begäran har läm
nat vid den tidigare anställningens upphörande visa sig vara inaktuell, 
framstår det som en naturlig åtgärd att arbetsgivaren underrättar veder
börande fackliga organisation vid företaget om saken. Har arbetsgivaren 
gjort det, bör det normalt inte bli fråga om att utdöma skadestånd för 

åsidosättande av regeln om rätt till återanställning. 

Enligt min mening bör spörsmålet om i vilken ordning rätt till åter
anställning skall utövas och därmed sammanhängande frågor inte regle
ras närmare i lag, eftersom något sådant kan leda till icke önskvärd 
stelhet i den praktiska tillämpningen. Jag vill understryka, att den på
följd som i praktiken kan komma i fråga vid åsidosättande av återan
ställningsrätten är skadestånd. Den skadeståndsregel som jag kommer 
att föreslå i det följande är så utformad att domstolarna får möjligheter 
att jämka skadestånd efter vad som finnes skäligt. Har arbetsgivare 
vidtagit de åtgärder som med hänsyn till omständigheterna framstår som 
rimliga för att arbetstagaren skall kunna tillgodogöra sig sin rätt till 
återanställning, bör det alltså inte bli fråga om någon påföljd för arbets
givaren. 

Med anledning av vad bl. a. statens avtalsverk har uttalat under re
missbehandlingen vill jag framhålla, att de i 28 § reg~ringsformen in
tagna besmmmelserna om förtjänst och skicklighet såsom enda beford
ringsgrunder vid tillsättning av statliga tjänster givetvis måste gälla 
framför de i denna lag upptagna bestämmelserna om rätt till återanställ
ning. Detsamma bör vara fallet betrliffande tjänster, på vilka kommu

naltjänstemannalagen är tillämplig och där avlöningsförmånerna fast

ställs under medverkan av Kungl. Maj:t eller myndighet som Kungl. 
Maj:t bestämmer. En regel av denna innebörd har tagits med i den före
slagna lagen. 

Promemorieförslaget innehåller en särskild besfämmelse om att den, 
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som har blivit återanställd, omccklbart får riitt till lagstadgad uppsiig
ningstid. Den tidigare anställningstidcn räknas med andra ord som kva
lifikationsgrundandc. I sak har denna besHimmelse godtagits av rcmiss
instanscrna. Även om regeln med den utformning av kvalifikationsbe
stämmelserna som jag har förordat får mindre betydelse, anser jag dock 
att det finns praktiskt behov av regeln. Som arbetsdomstolens ordföran
de har framhållit, bör regeln inie giilla ifall den nya anställningen avser 

viss tid eller visst arbete. Som jag förut har påpekat måste dessa an
ställningsformer i princip Jämnas utanför den nu aktuella provisoriska 
lagstiftningen. I detta sammanhang vill jag också erinra om att, som 
jag tidigare har framhållit, rätt till återanställning inte bör tillkomma 
den som har åldcrspcnsion enligt lagen om allmän försäkring. 

I promemorian görs vissa uttalanden rörande förslagets återverkningar 
på den i arbetsdomstolens dom 1932 nr 100 antagna principen om 
arbetsgivarens fria uppsäg n in g s rätt. Uttalandena 
innebär att bestämmelserna om rätt till återanställning kan komma att 

leda till att rättsgrundsatsen om arbetsgivarens fria uppsägningsrätt inte 
längre kan upprätthållas men att den frågan får överlämnas till rätts
tillämpningen. Jag vill med anledning härav framhålla, att det här lir 
fråga om en oskriven rättsgrundsats som har bekräftats ·i arbetsdom

stolens praxis och endast i mindre utsträckning på vissa speciella områ
den begränsats genom Jag. Oskrivna riittsgrundsatser kan föriindras ge
nom den allmänna rättsutvccklingen. Arbetsdomstolens ordförande har 
pekat på omständigheter som har inträffat efler arbetsdomstolens dom 
1932 nr 100 o::h som kan ha påverkat rättsutvccklingen. Genom till
komsten av den nu föreslagna lagen, särskilt då besfämmelscn om rätt 
till återanställning, tillkommer ytterligare en omständighet som i hög 
grad bör vara ägnad att påverka riittsutvccklingen i riktning bort från 
grundsatsen om fri uppsägningsrätt. Denna bedömning rubbas inte av 
att lagen har en i viss mån provisorisk karakfär, eftersom det inte är 
fråga om ett provisorium i den men•ngen att det kan bli aktuellt att 
i framtiden minska den ansttillningstrygghct som den nya lagen ger. 
Arbetsdomstolens ordförande synes också utgå från att den föreslagna 
lagen i realiteten kommer att innebära inte bara viss rätt till återanställ
ning utan också skydd mot uppsiigning utan behöriga skäl, åtminstone 

för de arbetstagargrupper som omfattas av lagen. 

6.2.3 	Undantag från lagens tillämpningsområde 

Enligt promemoricförslaget undantas från lagens tillämpningsomr[1de 

bl. a. arbetstagare som är medlem av arbetsgivarens familj, arbetstagare 
som avlönas uteslutande genom vinst och arbetstagare som omfattas av 
lagen om arbetstid m. m. i husligt arbete. Jag biträder dessa förslag, 
som inte har mött någon erinran under remissbchandlingen. 

I promcmorieförslaget undant2s vidare säsongarbetare, arbetstagare i 
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förctagsledande eller därmed jämförlig stlillning, arbetstagare som om
fattas av sjömanslagen samt handelsresande och platsförsäljare. 

Undantaget för säsongarbetar e har kritiserats på flera håll 
under remissbehandlingen. Med den utformning jag föreslagit beträffan
de regeln om kvalifikationstid finns det inga tekniska svårigheter att 
låta lagen gälla även för s1isongarbetare. Det synes också naturligt att en 
säsongarbetare som blir uppsagd i början av siisongen skall komma i åt

njutande av det skydd den föreslagna lagen är avsedd att ge. Jag anser 
därför, att undantag inte bör göras för säsongarbete .. Detta stånd punkts

tagande föranleder emellertid ett tillägg till den förut behandlade re
geln om rätt till lön vid långtidspermittering. Det kan inte gärna vara 
rimligt, att den som har tagit anställning i ett säsongbetonat arbete skall 
kunna göra anspråk på lön under permittering som avser den tid av 
året som ligger utanför säsongen. Jag förordar därför, att i Jagen anges 
att bestämmelserna om ditt till lön vid permittering inte gäller om per
mitteringen föranleds av att arbetet är säsongbetonat eller eljest till sin 
natur inte sammanhängande. Det sista tillägget avser arbetstagare i in
termittent, dvs. med viss regelbundenhet återkommande, arbete. Sådant 
arbete förekommer bl. a. i stuveri- och restaurangfacket. I detta sam
manhang vill jag även ta upp frågan om något motsvarande undantag 
bör göras i fråga om rätten till lön under uppsägningstid. Ett sådant 
undantag skulle t. ex. kunna få den utformningen att rätt till lön inte 

skulle föreligga för uppsägningstid som inte ligger inom säsongen. Vid 
bedömningen hiirav måste emellertid beaktas att utvecklingen "inom nä
ringslivet är den att traditionellt säsongarbete alltmer utvecklas i rikt
ning mot helårsanställning. För det stora flertalet säsongarbetare torde 
anställningen ha i huvudsak samma betydelse som en helårsanställning 
har för andra arbetstagaie. Säsongarbetaren riiknar vanligen med att få 
komma tillbaka i arbetet när nästa säsong börjar. Och iiven arbetsgiva
ren är inställd på det. En upps1igning har från denna synpunkt samma 
verkan för säsongarbetaren som för andra arbetare; han får ett besked 
om att han måste söka s·ig annan anställning. Hans behov av uppsäg
ningslön är i huvudsak detsamma som den helårsanställde arbetstaga
rens. Av dessa skäl intar jag den ståndpunkten att några särregler i frå
ga om uppsägningslön till säsongarbetare inte bör införas. Den av mig 
tidigare föreslagna avräkningsregeln för dubbel lön får anses i till

räcklig grad säkerställa arbetsgivarnas berättigade intressen i samman
hanget. Jag vill slutligen erinra om att det förut behandlade undantaget 

för anställningar som avser viss tid kan bli tillämpligt på vissa arbets

tagare som sysselsföts i säsongbetonat arbete. 

SACO har under remissbehandlingen gjort gällande, att det inte finns 
någon anledning att undanta ar b e t s t ag a r e i f ö r e t ags 1 e d an
d e c 11 e r d ä r m e d j ä m f ö r 1 i g s t ä 11 n i n g från Jagen. Jag 

delar emellertid den i promemorian framförda uppfattningen, att dessa 
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arbetstagare intar en så speciell ställning att den nu aktuella provisoriska 

lagstiftningen inte bör gälla för dem. Att som TCO synes förorda inte 

göra undantag för personer i ledningen för mindre företag men däremot 

för personer i ledningen för större företag torde vara en alltför kompli

cerad ordning för att genomföras åtminstone i en provisorisk lagstift

ning. 

Undantaget för s j öm än har kritiserats på flera håll. Läget i fråga 

om dessa arbetstagare är det, att sjömanslagen förutsätter att anställ

ningen avser fartyget eller viss resa. Omkring två tredjedelar av de om

bordanställda har denna anställningsform. Återstoden liksom praktiskt 

taget allt fartygsbefäl är anställda hos rederiet, s. k. rederianställning. 

Sjömanslagskommitten har nyligen framlagt ett betänkande enligt vilket 

ombordanställda och fartygsbefäl skall ha rederianställning. Innan sjö
manslagen har ändrats i enlighet med detta förslag, är det vanskligt att 

låta den nu aktuella lagen gälla för arbetstagare som omfattas av sjö

manslagen. Härtill kommer att förhållandena inom sjöfarten i flera hän

seenden är speciella och skiljer sig från förhållandena inom industrin 

och handeln. I detta sammanhang är av särskilt intresse att endast drygt 

15 % av sjöfolksförbundets medkmskår har uppnått 45 års ålder, en ål

dersfördelning som markant skiljer sig från vad som är vanligt inom 

handelns och industrins organisationer. Jag har kommit till den slut

satsen att lagen inte f. n. bör göras tillämplig på arbetstagare som om

fattas av sjömanslagen. 

Utredningen rörande ökad anställningstrygghet m. m. och TCO har 

hävdat, att det inte finns någon anledning att undanta h an de 1s r e
s a n d e och platsförsäljare från lagen. Som skäl för undantaget har i 

promemorian åberopats, att det finns regler om upps~igning i kommis

sionslagen, vilken har tillkommit i nordiskt samarbete, och att förslag 

till ändringar i kommissionslagen nyligen har lagts fram av kommis
s!onslagstiftningssakkunniga. Detta är emellertid enligt min mening 

knappast tillräckligt vägande skäl för att göra undantaget. Det är inte 

heller förenat med några större tekniska svårigheter att låta lagen gälla 
för sådana handelsresande och platsförsäljare som är att anse som ar

betstagare. Jag anser därför att undantag inte bör göras för dessa arbets

tagarkategorier. Som n[irmare redovisas i specialmotiveringen föranleder 

detta vissa ändringar i 86 § kommissionslagen, 

I promemorian uttalas, att det inte har ansetts lämpligt att göra nå

got undantag för de 1tidsans t ä 11 ni n g ar. Under remissbehand

lingen har framhållits, att undant::ig brukar göras både i lag och i kol

lektivavtal för mera begränsade dclti<lsanställningar. För egen del vill 

jag först framhålla, att det är en allmfö1 strävan friin statsmakternas sida 

att få till stånd en anpassning av arbetet efter arbetstagarens förutsätt

ningar. Ett s[itt att göra en sådan anpassning är att anställa arbetskraft 
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på deltid. Även om deltidsanställningen är begränsad, kan den ha stor 
betydelse för arbetstagaren. Detta gäller särskilt vissa katcgor!cr arbets
tagare, bl. a. de handikappade. Jag anser mig därför inte böra förorda 
något undantag i fråga om deltidsanställda. 

6.2.4 Påföljds- och rättegångsbcstämmelser m. m. 

Enligt promcmorieförslaget är lagens bestämmelser tvingande. Arbets
givare som åsidosätter Jagen blir skyldig att ersätta uppkommen skada, 
även ideell sådan. Skadestånd kan dock jämkas. Förslaget innehåller 
vidare en preskriptionsregel enligt vilken talan skall väckas senast två 
år efter skadans uppkomst. Talan skall prövas av arbetsdomstolen, om 
anställningsavtalet regleras av kollektivavtal och i annat fall av allmän 
domstol. I fråga om talans väckande och utförande hos arbetsdomsto
len skall enligt förslaget 13 § lagen om arbetsdomstol tillämpas. 

Under remissbehandlingcn har SAF uttalat, att Jagen bör vara dispo
sitiv, så att huvudorganisationerna kan. komma överens om andra reg
ler. Jag har svårt att se att det kan finnas behov av en sådan rörelse
frihet. Lagen har karaktären av en social skyddslag för den äldre arbets

kraften och det är inte meningen att det anställningsskydd som lagen 
ger dessa kategorier av arbetstagare skall kunna urholkas. Jag ansluter 

mig därför till promemorieförslaget på denna punkt. Jag vill emellertid 
understryka att det inte föreligger något hinder för parterna att träffa 
avtal om ytterligare förbättrat anställningsskydd. Som jag tidigare be
rört kan det dessutom vara önskvärt för de grupper av arbetstagare, 
som Jämnats utanför den föreslagna lagen, att anställningstryggheten 
stärks avtalsvägen. 

Ett par remissinstanscr har påpekat, att preskriptionsreglerna bör kom
pletteras med en bestämmelse om att arbetsgivaren inom viss kortare 
tid - två eller fyra månader - skall underrättas om anspråk på skade
stånd. Det har vidare framhållits, att de föreslagna preskriptionsreglerna 
är svåra att tillämpa vid krav som grundas på reglerna om rätt till 
återanställning. 

En regel om att anspråk skall framföras till arbetsgivaren inom viss 
tid har den fördelen att man förbättrar möjligheterna att få fram vad 
som egentligen har inträffat. Regler av denna typ är också regelmässigt 
intagna i de på arbetsmarknaden förekommande förhandlingsordningarna. 
En regel av detta slag synes mig därför böra införas i preskriptionsbcsHim
melscrna. Den tidsfrist inom vilken anspråk måste göras gällande hos 

arbetsgivaren bör efter mönster av huvudavtalets förhandlingsordning 
bestämmas till fyra månader. Det kan inte anses vara helt klart hur pro
memorieförslagets preskriptionsregler skall tillämpas vid krav som grun

das på reglerna om rätt till åtcransfällning. Det är nlimligen tveksamt 
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när skadan i ett sådant fall har uppkommit. För att skapa klarhet i frå
gan föreslår jag en specialregel, enligt vilken preskriptionstiden i såda
na fall börjar löpa när den anställning vartill arbetstagaren gör gällande 
företrädesrätt har tillträtts av annan. 

I övrigt har promemorieförslagets påföljds- och rättegångsbestämmel
ser godtagits i sina grunddrag av remissinstanserna. För egen del finner 
jag dessa delar av förslaget ändamålsenliga och viil därför biträda dem. 
Till vissa siirskilda frågor återkommer jag i specialmotiveringen. 

6.3 Förslaget till lag om vissa åtgiirder för att främja sysselsiittning av 

äldre arbetstagare på den öppna arbetsmarknaden 

6.3.1 Lagens tillämpningsområde 

I promemorian diskuteras till en början om g e n e r e 11 a e 11 e r 
se I ek t i v a åt g ä r de r bör komma i fråga. Som framhålls i prome
morian har ett generellt system, som i princip omfattar alla arbetsgivare, 

framför allt den fördelen att arbetsmarknadsmyndigheterna systematiskt 
och fortlöpande får kännedom om strukturen på arbet~kraften vid alla 

arbetsställen. A andra sidan varierar behovet och förutsättningarna att 
bereda äldre förbättrade sysselslittningsmöjligheter starkt. För det här 
aktuella syftet är det därför inte motiverat att kontakter etableras med 
alla arbetsgivare. Syftet att bereda förbättrade sysselsättningsmöjligheter 
åt de äldre bör kunna tillgodoses inom ramen för ett selektivt system som 
möjliggör ingripanden i den utstrlickning som den äldre arbetskraftens 
förhållanden påkallar det och är möjligt med hänsyn till bl.a. arbetsmark
nadsmyndigheternas resurser. Det finns därför starka skäl för förslaget 
i promemorian att arbetsmarknadsmyndigheterna bör kunna reglera i 
vilken utsträckning befogenheterna enligt lagen skall utnyttjas. Förslaget 
har inte mött några erinringar under remissbehandlingen. Aven jag 
ansluter mig till förslaget. Lagstiftningen bör alltså ge arbetsmarknads
myndigheterna befogenhet att vidta åtgiirder för att förbättra den äldre 
arbetskraftens sysselslittningsmöjligheter i den utsträckning som förhål
landena i konkreta fall påkaliar det. 

I promemorian föreslås att arbetsmarknadsmyndigheternas möjlighe
ter att vidta åtgärder för de iildre inte skall begränsas genom att ar
betsgivare med viss verksamhet undantas. Aven offentliga arbetsgivare 

skall alltså kunna bli föremål för ingripanden. Jag tillstyrker promemorie
förslaget som i denna del har godtagits under remissbehandlingcn. 

I detta sammanhang vill jag niimna att Svenska kommunförbundet 

och Svenska landstingsförbundet har - utan att dock yrka på undan
tagande från lagens tillämpningsområde - betonat att lagen inte får 
till1impas så att vissa arbetsgivare, t. ex. offentliga arbetsgivare, i slirskilt 
stor utsträckning får ta hand om arbetskraft som har ett utsatt läge. 
Till detta vill jag först säga att de offentliga arbetsgivarna självklart 
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skall visa samma ansvar för den anställda äldre arbetskraften som and
ra arbetsgivare. När det g~iller nyanställning är lagstiftningen inte inrik
tad på att vissa arbetsgivare skall ta hand om äldre arbetskraft utan dels 
på att bryta inställningen att äldre arbetskraft generellt är sämre arbets
kraft, dels på att arbetsplatsen och arbetsuppgifterna vid behov skall 
anpassas till de äldre arbetstagarnas förutsättningar så att de skall kunna 
fullgöra arbetsprestationer som är jämförbara med de yngre arbets

tagarnas. Mot denna bakgrund finns det enligt min mening ingen grund 
för de framställda farhågorna. Dessutom syftar lugen till lösningar 
samråd mellan berörda. myndigheter och parter. I den mån anvisningar 

som meddelas arbetsgivaren anses för betungande står det arbetsgiva
ren, vare sig enskild eller offentlig, fritt att påkalla ingripande från 
AMS. Alägganden av tvingande natur kan bringas under Kungl. Maj:ts 
prövning. 

En ytterligare fråga beträffande timimpningsområdet som diskuteras 
i promemorian gäller huruvida arbetsgivare med få anställda bör un
dantas. Promemorians ståndpunkt som har Jämnats utan erinran av fler
talet remissinstanser innebär att a r b e t s g i v a r e s o m s y s s e I

s ätt e r min dr e än f e m a r b e t s t ag a r e skall undantas. 
Några arbetstagarorganisationer, däribland Svensk:i byggnadsarbetareför
bundet, motslitter sig detta undantag. Sålunda betonar Svenska trans

portarbetareförbundet att en inte ringa del av arbetsmarknaden faller 
utanför tillämpningsområdet. om begränsningen accepteras. A andra si
dan anser SAF att en nedre gräns bör sättas vid arbetsgivare som regel
bundet sysselslitter minst 50 anställda. 

Från principiell synpunkt kan visserligen hävdas att åtglirder bör kun
na vidtas oberoende av om arbetsgivaren sysselsätter iler eller färre an
ställda. Emellertid torde dd åtminstone i ett inledande skede redan av 
resurssklil vara nödvändigt att den nya ordningen tillämpas med en viss 
begränsning. Vidare talar framför allt effektivitetshänsyn för att be
gränsningen väljs med utgångspunkt i omfattningen av arbetsgivarens 
verksamhet. Arbetsgivare med ett fåtal anstiillda. har ofta begränsade 
möjligheter att vidta sådana åtgärder som kan behövas för att förblittra 
sysselsättningsmöjligheterna för äldre arbetskraft. Insatser från arbets
marknadsmyndigheternas sida bctr~iffande dessa småforetag torde i re
gel inte kunna ge några. nämnvärda praktiska resultat. Jag förordar där
för en grUnsdragning som i likhet med promemorieförslaget innebär att 
arbetsgivare med endast några få anställda inte skall omfattas av lagen. 
Nlirmarc belysning av grlinsdragningsfrågan ger vissa uppgifter från sta

tistiska centralbyråns centrala företagsregistcr i fråga om förhållandena 
vid utgången av år 1968. På grundval av dessa uppgifter kan beräknas att 

ca 68 procent av samtliga vid företag anställda personer sysselsätts vid 
företag med minst 50 anställda och ca 91 procent vid företag med minst 
fem anstlillda. Den i promemorian gjorda gränsdragningen får bl. a. 
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mot den bakgrunden anses innefatta en rimlig avvägning. 
En annan fråga beträffande lagstiftningens räi.:kvidd gäller för vilka 

å 1 d e r s g r u p p e r åtgärder :;kall kunna vidtas. Av de statistiska 
uppgifterna om arbetslöshetens omfattning och arbetslöshetstidernas 
längd kan utläsas att svårigheterna på arbetsmarknaden är särskilt känn
bara för personer i de högsta åldersgrupperna, dvs. i åldern 55 år eller 
högre. Framför allt för dessa personer behöver insatser göras. Jag vill 
emellertid erinra om AMS:s uttalande att man har kunnat mlirka en 
negativ attityd till nyanställning av även medelålders arbetskraft. I pro
memorian framhålls också att svårigheterna för arbetskraften kan in
träda vid varierande åldrar, beroende på t. ex. arbetstagarens utbildning 
och yrkeserfarenhet, näringsstrukturen i regionen m. m. och att de sam
hälleliga syssclsättningsskapande åtgärderna i inte ringa omfattning gäl
ler även personer i åldersgrupperna närmast under 50 år. Detta gör 
att åtgärder bör kunna vidtas för att säkerställa sysselsättning även för 
dem. Jag ansluter mig därför till slutsatsen i promemorian att det inte 
finns skäl att närmare ange vilka åldersgrupper som omfattas av arbets

marknadsmyndigheternas befogenheter enligt lagstiftningen. Som har 
påpekats i promemorian kan ledning vid den praktiska tillämpningen 
hämtas av det förhållandet att mitt förut framlagda förslag till förbättrat 
anställningsskydd gäller arbetstagare som har nått 45 års ålder. För 
yngre personer torde i varje fall i dagens läge åtgärder i regel inte 

behöva aktualiseras. 

6.3.2 Förfarandet hos länsarbetsnämnd och AMS 

Enligt departementspromemorian skall syftet med den föreslagna lag
stiftningen tillgodoses genom ett förfarande som i sina huvuddrag före
slås bli utformat på följande sätt. Utgångspunkten för arbetsmarknads
myndigheternas bedömningar av förutsättningarna att förblittra de äldres 
sysselsättningsmöjligheter skall vara att dessa myndigheter får möjlighet 
att infordra vissa grundläggande uppgifter om arbetskraftsstrukturcn på 
olika arbetsplatser. Uppgifterna inhämtas av länsarbetsnämnderna efter 
kontakter med arbetsgivaren och vederbörande arbetstagarorganisatio

ner. 
I den utsträckning arbetsmarknadsförhållandena påkallar det kan läns

arbetsnämnd ta upp överläggningar med arbetsgivaren och arbetstagar
organisationerna om sysselsättningsförhållandena för äldre arbetskraft. 
överläggningarna förutsätts syfta i första hand till att klarlägga förhål

landena och förutsättningarna att öka möjligheterna för äldre att syssel
sättas i verksamheten. Visar det sig att några sådana förutsättningar 
inte finns, får länsarbetsnämnden lägga ner ärendet. Om däremot för
utsättningarna kan antagas föreligga, skall fortsatta överläggningar 
hållas i syfte att nå fram till samförståndslösningar beträffande åtgärder 
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som kan leda till ökade syssclsättningstillfällen för äldre. Men om sam-. 
förstånd inte kan nås, skall överläggningarna: också kunna resultera. i 
ensidiga anvisningar från nämndens sida. Anvisningarna skall kunna 
innehålla bl. a. rekommendationer om att företaget skall ansHilla viss 

andel äldre arbetskraft vid nyrekrytering. 
Om arbetsgivare undandrar sig att samarbeta med länsarbetsnämn

den, skall nämnden enligt promemorieförslaget anmäla förhållandet hos 
AMS, som i sin tur kan ta upp överläggningar med arbetsgivaren och 

berörda fackliga organisationer. Vidare föreslås att AMS skall få vissa 
utredningsbefogenheter, bl. a. möjlighet att utfärda editionsföreläggande i 
fråga om handlingar som belyser personalpolitiken. Som ett yttersta 
medel för de fall då arbetsgivaren inte på annat s~itt kan förmås att 
vidta åtgärder föreslås att AMS skall kunna föreskriva att arbetskraft 
endast får anställas hos arbetsgivaren genom den offentliga arbetsför
medlingen eller med dess godkännande. Åsidosättande av föreskrift här

om föreslås bli straffsanktionerat. 

I promemorians förslag ligger tonvikten på att överläggningar i syfte 

att förbättra de äldres sysselsättningsmöjligheter skall ske i samverkan 
mellan myndigheter, organisationer och arbetsgivare som berörs av frå
gan. Tvångsmedlen är avsedda endast som en yttersta utväg för de fall 
då det visar sig omöjligt att få till stånd ett samarbete med vederbö

rande arbetsgivare. 

Förslaget har accepterats av en majoritet remissinstanser. Även jag 
finner att den föreslagna ordningen bör kunna ge ett gott underlag för 
arbetsmarknadsmyndigheternas strävanden att bereda den äldre arbets
kraften ökade syssels~ittningsmöjligheter på den öppna arbetsmarknaden~ 
En nödvändig förutsättning för att nå effekt i dessa strävanden är, så
som också framhållits i promemorian, att insatserna görs i n ä r a 
samarbete med de anställda och deras fackli
g a o r g a n i s a t i o ner. Det är viktigt att de anställdas förtrogenhet 
med arbetets villkor och arbetsplatsernas förhållanden redan från början 
tas till vara, inte minst vid överväganden om lämpliga åtgärder. De an
sfällda har också goda förutsättningar att följa hur föreslagna åtgärder . · 
omsätts i praktiken och vilket resultat de ger. Jag vill i detta sammanhang 
niimna att de synpunkter på promemorieförslagen som Sveriges social
demokratiska arbetareparti har inh~irritat från ett stort antal lokala parti
organisationer visar att ett betydande intresse föreligger från de anställ

d~s sida för ett ökat inflytande för deras del över personalpolitiken vid 
företagen. Det har därvid också föreslagits att de fackliga organisationer

na skall få del av den information som lämnas arbetsmarknadsmyndig
heterna bl. a. för att organisationerna skall kunna effektivt bevaka att 

rekommenderade åtgärder kommer till stånd. På många håll har man 
dessutom föreslagit att de fackligt förtroendevalda skall få en starkare 
ställning på arbetsplatserna för att kunna deltaga i bevakningen av 
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att lagstiftningen följs. 

Jag delar de synpunkter som sålunda har förts fram. De bör enligt 
min mening återspeglas i lagstiftningen på ett mer omedelbart sätt än vad 
som skett i promemorieförslaget. Jag förordar en uttrycklig reglering i 
lagen av inte bara arbetstagarorganisations medverkan i handläggningen 
av frågor som avses i lagen utan också formerna för denna medverkan. 
Jag föreslår att arbetstagarorganisations medverkan sker genom före
trädare som utses av organisationen bland dess medlemmar. Det finns 
inte anledning att räkna med att organisation kommer att utse fler 
företrädare än nödvändigt. Organisationen bör ha möjlighet att välja fö
reträdare även utanför den krets som är anställd hos arbetsgivaren. I 
praktiken torde det emellertid ofta framstå som ändamålsenligt att till 

företrädare utse någon som är arbetstagare på den aktuella arbetsplatsen 
och då gärna någon som är företagsombud eller ledamot av företags
nämnden. För att markera att sådan företrädare skall ha en väl skyddad 
position, bör Jagen innehålla bestämmelser som ger honom trygghet mot 
oförmånlig behandling med anledning av verksamheten som företriidare 
för arbetstagarna i detta sammanhang. Härvid synes lämpligt att knyta an 
till de regler som enligt 42-44 § § arbetarskyddslagen gäller i fråga om 
skyddsombud. Dessa bestämmelser innebär i huvudsak att skyddsombud 
inte får hindras att fullgöra sina uppgifter. Arbetstagare får inte på den 
grund att han har utsetts till skyddsombud eller i anledning av sin verk
samhet som skyddsombud skiljas från sin anställning eller få försämrade 
arbetsförhållanden eller anställningsvillkor. Bestämmelserna är skade
ståndssanktionerade. Skadeståndsskyldigheten omfattar även annan än 
rent ekonomisk skada. Jag förordar att de nu berörda reglerna i arbetar
skyddslagen görs tillämpliga på arbetstagarorganisations företrädare i 

nu aktuella sammanhang för det fall att denne är anställd hos arbets
givaren. 

När det gäller v i I k a u p p g i f t e r I ä n s a r b e t s n ä m n d e n 
s k a 11 k u n n a i n f o r dr a från arbetsgivaren föreslås i promemo
rian att uppgifter skall kunna inhlimtas om antalet anställda arbetstagare 
och om deras namn, ålder, kön, nationalitet, arbetsplats och huvud
sakliga arbetsuppgifter. Uppgifterna skall kunna avse även uppsägningar 

eller permitteringar för längre tid än 14 dagar av arbetstagare som om
fattas av den föreslagna lagen om anställningsskydd. Det föreslås också 

att uppgifterna skall lämnas på tider som nämnden bestämmer. 
Förslagen i fråga om uppgiftsskyldighctcn har i huvudsak godtagits 

under remissbehandlingen, men vissa invändningar har dock framförts. 
Jag återkommer härtill i det följande. Dessförinnan önskar jag emel
lertid anföra vissa mera allmänna synpunkter på denna fråga. 

Länsarbctsn[imnderna kan i regel förutsättas ha tillgång till vissa in
formationer om arbetsgivare inom länet, t. ex. i fråga om verksamhetens 
huvudsakliga inriktning eller omfattning och det ungefärliga antalet an
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ställda. Däremot torde nämnderna inte sällan sakna en mera detaljerad 
förtrogenhet med bl. a. personalförhåJlandena hos olika arbetsgivare. De 
bör därför ges befogenhet att av arbetsgivare erhålla vissa närmare upp
gifter till grund för sina bedömningar. Vilka dessa uppgifter bör vara 
måste avgöras med hänsyn till de åtgärder som kan komma i fråga. Jag 
vill därvid erinra om att syftet med länsarbetsnämndernas ingripanden 
bör vara dels att sysselsättningsförhållandcna för redan ansfallda äldre 
arbetstagare förbättras genom arbetsgivarens försorg och dels att förut
sättningar skapas för anställning av fler äldre arbetstagare. För att 

dessa syften skall tillgodoses behövs i första hand vissa närmare upp
gifter om de redan anställda. Genom uppgifter om uppsiigningar eller 
långtidspermitteringar skapas möjligheter att snabbt vidta åtgärder för 
att undvika friställningar. Inte minst för bedömningen av möjligheterna 
att bereda nya anställningar åt tillgänglig arbetskraft inom länet är det 

nödvändigt med uppgifter om de arbetsplatser på vilka arbetsgivaren 
mera permanent driver verksamhet och vilka arbetsuppgifter som i 
huvudsak utförs av de anställda på dessa platser. 

Mot promemorieförslaget har från arbetsgivarhåll riktats den kriti
ken att det medför risker för ett byråkratiskt system. D<!ssa risker sy
nes mig överdrivna med hänsyn till att det blir är fråga om ett selek
tivt system som innebär dels att endast ett begränsat antal arbetsgivare 
skall lämna uppgifter, dels att uppgifternas omfattning kan avpassas 
efter vad som framstår som erforderligt i varje särskilt fall. 

LO har föreslagit att uppgifter skall lämnas även om löneförhållan
dena. Jag är inte beredd att för dagen tillmötesgå detta krav. Skulle erfa
renheterna visa att behov därav föreligger, får frågan prövas om. Med 
anledning av ett påpekande i ett annat remissyttrande vill jag nämna 

att jag mot bakgrund av den föreslagna lagstiftningens intentioner inte 
anser det påkallat att uppgiftsskyldighetcn får gälla även uppsägningar 
och permitteringar av yngre arbetskraft. 

De ståndpunktstaganden jag nu har redovisat leder till att jag förordar 
att uppgiftsskyldigheten får den omfattning som har föreslagits i de
partementspromemorian. Vidare ansluter jag mig, liksom flertalet re
missinstanser, till förslaget i promemorian att föreläggandet att lämna 
uppgifter skall kunna förenas med vite. Jag diknar dock med att denna 
möjlighet bara skall behöva utnyttjas i rena undantagsfall. 

Som jag inledningsvis nämnt delar jag uppfattningen i departements

promemorian att förelägganden om u p p g i f t s s k y 1 d i g h e t b ö r 
m e d d e 1 a s s e 1 e k t i v t. Vilka grunder länsarbetsniimnden skall 

följa vid detta urval synes inte böra regleras närmare i författningstexten. 
I promemorian föreslås att som allmän riktpunkt i detta hänseende skall 
gälla att föreläggande bör meddelas i den utsträckning som de regionala 

förhållandena på arbetsmarknaden kräver det. Detta har i allmänhet 
godtagits av rcmissinstanserna. SAF har emellertid hävdat att hänsyn 
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i första hand måste tas till vederbörande företags situation när det gäl
ler arbetstagarnas åldersfördelning och varnat för de negativa följderna 
för såväl företaget som vederbörande region, om förslaget leder till att 
företaget tvingas ha en ålderssammansättning som motsvarar åldersför
delningen bland arbetstagarna i regionen. 

För egen del anser jag att föreläggande bör aktualiseras inte bara i 
sådana regioner där lokalt bunden äldre arbetskraft har särskilda svårig
heter att få arbete utan också i andra delar av landet. Även om syssel
sättningsläget är i och för sig tillfredsställande, kan nämligen varsel om 
företagsnedläggningar eller andra väntade förändringar på arbetsmark

naden vara ägnade att inge farhågor för de äldres sysselsättilingsfäge, 
något som kan utgöra skäl för att länsarbetsnämnden skärper sin upp
märksamhet på utvecklingen och vid tecken på svårigheter för den äldre 
arbetskraften på vissa arbetsplatser utnyttjar de befogenheter som lagen 

ger. A andra sidan är det givet att ett bekymmersamt sysselsättningsläge 
för den äldre arbetskraften i viss region kan bero på en ogynnsam 
åldersfördelning i just den regioni~n. Den nya lagstiftningen bör i sådant 
fall inte tas till intäkt för längre gående ingripanden än i andra regioner. 
De särskilda problem som ett speciellt högt antal äldre i en region kan 
ge upphov till bör i stället bemiistras med de arbetsmarknadspolitiska 
medel i övrigt som står eller ställs till arbetsmarknadsmyndigheternas för
fogande. 

I enlighet med vad jag har angett förut kan åtgärder enligt den före
slagna lagen aktualiseras i två typer av fall, nämligen dels när äldre 

arbetskraft behöver bli placerad på den öppna arbetsmarknaden, dels 
när sysselsättningsförhållandena behöver förbättras för redan anställda 
äldre arbetstagare. I båda dessa typsituationer är det av särskild betydelse 
att länsarbetsnämnderna ·drar nytta av den· speciella förtrogenhet med 
företagen och förhållandena där ·som de anställdas fackliga organisatio
ner har. Också i promemorian betonas detta. Det förutsätts där att 
länsarbetsnämnderna i regel kommer att följa förslag av facklig organi
sation till åtgärder med stöd av befogenheterna enligt lagen. Dessa ut
talanden har väckt kritik från bl. a. utredningen rörande ökad a·nstälJ

ningstrygghet m. m. och SAF, som båda anser att problem på arbets
platserna bör lösas i första hand genom de redan etablerade förhand

lingskontakterna och att det först därefter bör komma i fråga att de 
fackliga organisationerna vänder sig till länsarbetmämnden. LO har å 
sin sida yrkat att i lagtexten intas· en bestämmelse om att länsarbets

nämnd skaIJ ha skyldighet att inleda åtgärder på begäran av facklig 

organisation. 

I anslutning till de synpunkter som sålunda anförts vill jag framhålla 
att det givetvis ankommer på vederbörande fackliga organisation själv 
att bedöma vilka åtgärder organisationen bör vidtaga. För att det före
slagna systemet skall fungera tillfredsställande är det emellertid viktigt 
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att de fackliga organisationerna håller samband med fänsarbetsnämnder

na och riktar deras uppmärksamhet på fall diir fltgärder av olika anled

ningar kan behövas för att värna om äldre anställdas eller arbetssökandes 

intressen. I likhet med promemorieförslaget räknar jag med att läns

arbetsnämnderna i regel följer sådana förslag i den mån resurserna med

ger det_ Däremot är jag inte beredd att för dagen förorda en skyldighet 

för länsarbetsniimnderna att inskrida på begäran av facklig organisation. 

Av naturliga skiil kan länsarbetsnämndernas verksamhet inte bygga 

uteslutande på en sådan medverkan som jag nyss har berört. N;imndcr

na måste själva vara aktiva för att följa utvecklingen. Av särskild bety

delse är det att nämnderna uppmärksammar de fall då arbetsgivaren 

enligt arbetsförmedlingens erfarenheter kan antas föra en allmänt olämp

lig personalpolitik. I promemorian anförs som tecken på en sådan olämp

lig personalpolitik att personalomsättningen är särskilt hög. Detta har 

föranlett ett uttalande under remissbehandlingen att exceptionellt hög 

personalomsättning kan ha andra förklaringar, t. ex. att arbetskraft på 

orter med arbetskraftsbrist går över till bättre betalda arbeten. Detta 

påpekande kan i och för sig vara riktigt, men det iir i så ran en för

klaring till personalomsättningen som länsarbetsntimndcn har att ta hän

syn till när den bedömer sitt fortsatta agerande. Jag finn.::r därför att 

påpekandet inte strider mot synpunkterna i promemorian_ 

Med hänsyn till vikten av att man undviker onödiga förelägganden 

delar jag uppfottningen i promemorian, mm också godtagits under re

missbchandlingen, att arbetsgivaren och de fackliga organisationerna 

bör beredas tillfälle att yttra sig innan föreläggande om uppgiftsskyldig

het meddelas. Av samma skäl föreslår jag att också arbetsgivarens orga

nisation skall få tillfälle att yttra sig. 

Uppgifterna från arbetsgivaren och den utredning i övrigt som läns

arbetsniimnden har elkr får tillgång till utgör som jag redan har nämnt 

underlaget för en preliminär b~dömning från Hinsarbetsnämndens sida 

om möjligheterna för arbetsgivare att sysscb:ätta fler äldre arbetstagare. 

Om utfallet av bedömningen blir att arbetsgivaren sysselsätt~r färre 

äldre arbetstagare iin vad som är rimligt med hänsyn till ålderssam

mansfötningen på tillglinglig arbetskraft, bör nämnden enligt promemo

rieförslagct ha möjl ghet att ta upp ö v e r 1 ii g g n i n g a r för att un

dersöka förutsättningarna för förbättrade syselsättningsmöjligheter för 

de äldre. Förslaget Himnas i allmänhet utan erinran av rcmiss;nstanserna. 

LO anser dock att överläggningar skall vara obligatoriska när utfallet av 

bedömningen blir det angivna. För egen del anser jag att överföggningar 

normalt bör komma till stånd när liinsarbetsnlimnd kommer till den 

i promemorian angivna slutsatsen. Emellertid kan det i en del fall re

dan på ett tidigt stadium vara uppenbart att arbetsgivaren inte har möj

ligh~t att sysselsätta fler lildre arbetstagare eller göra särskilda förbätt

ringar för de redan anställdas räkning. Eftersom överläggningar i såda

9 Riksdagen 1971. 1 sam/. Nr 107 
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na fall inte kan väntas ge något resultat, bör det enligt min mening 
finnas möjlighet för länsarbetsnämnden att låta frågan om ytterligare 
åtgärder bero. Jag förordar därför att lagen får den utformning som 
föreslagits i departementspromemorian. 

Enligt promemoricförslaget, som i denna del har godtagits av fler
talet remissinstanser, bör länsarbetsnämndens överläggningar äga rum 
med arbetsgivaren och de berörda arbetstagarorganisationerna. Försla
get är enligt min mening lämpligt. De arbetstagarorganisationer som 
åsyftas är givetvis de som företräder de anställda hos arbetsgivaren. 
Med anledning av ett påpekande under remissbehandlingen vill jag till

Jägga att dessa organisationer i regel blir de som står i kollektivavtals
förhållande till arbetsgivaren. Skäl talar för att, som bl. a. SAF har före
slagit, också den organisation som arbetsgivaren tillhör skall få delta i 
överläggningarna. Jag föreslår att bestämmelserna får denna innebörd. 

Eftersom den ordning som jag förordar ytterst skall tjäna syftet att 
förbättra sysselsättningsmöjlighetcrna för äldre arbetstagare bör under 

överläggningarna klarläggas om och i vilken mån arbetsgivaren har möj
ligheter att företaga sådana förbättringar. Detta förutsiitter i sin tur 
att ett öppet informationsutbyte kan komma till stånd mellan Hins
arbetsnämnden samt arbetsgivar- och arbetstagarsidan rörande de för
hållandrn som inverkar på arbetsgivarens möjligheter att behålla resp. 
nyanställa äldre i sin verksamhet. Jag återkommer längre fram till frå
gan om vilka åtgärder ur sekretessynpunkt som kan bli nödvändiga för 
att garantera ett sådant öppet informationsutbyte. 

Som AMS framhåller i sitt yttrande är det naturligt att länsarbets
nämnderna utnyttjar möjligheterna att informera arbetsgivaren bl. a. om 
tillgängliga arbetskraftsresurser och om de arbetsmarknadspolitiska me
del som kan ställas till förfogande för att undanröja svårigheter att an
ställa eller behålla lildre arbetstagare. En närmare reglering av överlägg
ningarnas former eller innehåll anser jag i likhet med promemoricför
slaget inte böra ske. Det har inte heller påyrkats av remissinstanserna. 

Jag har förut i flera sammanhang framhållit betydelsen av att sam
verkan i detta sammanhang sker mellan dem som i de konkreta fallen 
närmast berörs av problemen. Det är viktigt att överläggningarna får 

till resultat att berörda parter blir ense om hur problemen Uimpligast 

bör lösas. Gemensamt accepterade lösningar som genomförs i sam
verkan mellan länsarbetsnämnd, arbetsgivare och arbetstagare utgör den 
bästa garantin för att tillfredsställande resultat skall nås. 

I vissa fall kan det emellertid visa sig omöjligt att nå fram till sam
försttindslösningar. För sådana fall bör enligt promemorian fönsarbets

n1imndcn ensidigt kunna utfärda an vi s ni n g ar om fömpliga 
åtglirder för att förblittra sysselsättningsmöjligheterna för äldre arbets
tagare. Förslaget om möjlighet att utfärda ensidiga anvisningar har i 
allmlinhet lämnats utan erinringar under remissbchandlingen. SAF och 
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vissa andra företrädare för privata arbetsgivare har emellertid satt 
fråga om arbetsmarknadsmyndigheterna kan skaffa sig tillräckliga in
sikter i de ekonomiska och produktionstekniska förhållandena hos en
skilda företag så att ensidiga anvisningar är försvarbara. De anser också 
att möjligheten att ge ensidiga anvisningar kan, om den utnyttjas, inne
bära att myndigheterna tar på sig ett ekonomiskt ansvar. 

Med hänsyn till syftena med den föreslagna lagstiftningen är det gi

vetvis inte tillfredsställande, om fänsarb..:tsnämndens inställning till frå
gan om vilka åtgärder för de äldre som arbetsgivaren bör vidta blir helt 
beroende av att denne samtycker till åtgärderna. Länsarbetsnämnd bör 

därför iiven enligt min mening ha möjlighet att ensidigt ge arbets
givaren anvisningar om åtgärder som nämnden finner skäligen böra vid
tas för att förbättra de äldres förhållanden. 

Länsarbetsnämnden kan otvivelaktigt i en del fall ställas inför svåra 
avvägningsproblem när den skall utnyttja befogenheten att ensidigt ge 
anvisningar. Rent allmänt vill jag framhålla att det är viktigt att nämn
den inte minst genom vad som förekommer vid överläggningarna skaf
far sig ett tillfredsställande informationsunderlag. Om reella överlägg
ningar har skett och Iänsarb2tsnämndens synpunkter på vilka åtgärder 
som bör komma i fråga avvisas av arbetsgivaren exempelvis därför att 
han bedömer att produktionsresultatet kan äventyras, om de genomförs" 
eller att deras genomförande drar alltför höga kostnader, finns anled

ning för Uinsarbetsnämnden att gå fram med stor försiktighet. Stor be
tydelse måste dLirvidlag också tillmätas de anställdas synpunkter. Möj
ligheterna att få åtgärder genomförda kan vidare försvåras, om intresse
motsättningar mellan arbetsgivare och anställda eller olika grupper av 
anställda föreligger eller kan befaras uppstå i fråga om åtgärderna. 

Även i dessa fall bör nämnden givetvis iaktta stor försiktighet. 

I fråga om vad a n v i s n i n g ar n a b ö r i n n e h å 11 a vill jag till 
en början ta upp promemorians förslag att Uinsarbetsnämnd skall kunna 
ge arbetsgivaren rekommendationer om ålderskvotering, dvs. om arbets
styrkans åldersm1iss·ga sammansättning. Författningsbestämmelser om 
ålderskvotering finns f. n. inom byggnadstillståndslagstiftningen. l\föj

Jigheten till ålderskvotering utnyttjas i det sammanhanget ganska ofta 
och ålderskvoteringen tillmäts betydelse för att trygga den äldre bygg
arbetskraflens sys~elsiittning. Enligt de flesta remissinstanserna talar goda 

skiil för att Jänsarbetsniimnd skall ha befogenhet att i särskilda fall re
kommendera fdderskvotering, och jag delar denna uppfattning. Möj
ligheten till ålderskvotering måste emellertid anviindas med varsamhet. 

Till en början vill jag framhålla att förverkligandet av sådana rekom
mendationer inte får gå ut över de redan anställdas trygghet i ans@l
ningen. Det inneblir att anvisningarna i främsta rummet bör ta sikt\! på 

vad arbetsgivaren bör iaktta i samband med nyrekrytering av arbets
kraft. Vidare bör an •·isningarna vara så preciserade att det klart framgår 
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hur stor andel iildre som enligt Hinsarbetsnämndens mening bör ingå i 
arbetsstyrkan. Vid denna bedömning iir det nödvändigt att ~;törsta 

hänsyn tas till de speciella förhållanden under vilka varje siirskilt företag 
arbetar, bl. a. företagets behov av specialutbildad arbetskraft. Redan av 

denna anledning bör det undvikas att möjligheterna för Jtimarbetsniinmd 
att gi.ira lämpliga avvägningar begränsas genom gcncrelia föreskrifter 
om kvoter. Kvoteringsanvisningarna bör justeras, om ändrade fi\rhftllan
den ger anledning till det. Detta kan bli aktuellt bl. a. om arbetsför
m,'dlingen inte kan erbjuda arbet!:givaren tillräckligt antal iiltlre arbets

tagare när den~:'.: behöver nyrekry'.'.'ra. Enligt min bediimning biir dock 
möjligheten för liinsarbetsnämnd att ge arbetsgivaren am'isningar om 

att i samband med nyanst:illningar öka andelen äldre arbetstagare i 
arbetsstyrkan i flertalet fall kunna utgöra ett lämpligt medel för att 
främja nyanstiillning av iildre på den öppna arbetsmarknaden. 

Kvoteringsanvisningar utgör emellertid inget universalmedel för att 
komma tillriitta med de äldres sysselsiittningsproblem. Utrymme måste 
finnas även för andra åtgiirder för att skapa förbättrade syssclslit!nings
möjligheter för de äldre. I promemorian siigs att länsarbetsnämnden bör 
ha frihet att utforma anvisningarnas innehi\11 från fall till fall utan att 
vara bunden av närmare föreskrifter angående vilka åtgärder som kan 
komma i fråga. Promemorian har i detta avseende kritiserats av bl. a. 
SAF som anser att synpunkterna på de anvisningar som kan bli aktuella 
är alltför vaga. En gräns uppåt för de åliigganden wm anvisn;ngarna 

kan innebära för företagen bör anges, och det behöver klarföggas om 
exempelvis anskaffning av nya maskiner ell.:r t. o. m. ombyggnader av 
hela avdclning:ir skall kunna föreskrivas. Även utredning~n rörande 
ökad anställningstrygghcl m. m. anser att ytterligare preciseringar be
hövs och sätter i fråga om anvisningar skall kunna utfärdas om exempel
vis minskning av övcrtidsuttag för att bereda fler äldre syssels1ittning 
under ordinarie arbetstid eller om företagsutbildning eller omplaceringar 
inom företaget skall kunna anvisas. Enligt min mening måste utgångs
punkten för bedömande av vilka anvisningar som skall kunna meddelas 
- vid sidan av kvoteringsföreskrifter - vara det speciella behovet i varje 

särskilt fall att förbättra syssclsättningsmöjlighcterna för de äldre. Det 

är därför inte lämpligt att bcgr1insa länsarbetsnämndernas möjligheter 
till vissa särskilt angivna typer av åtgärder. Även varierande förutsätt

ningar att fl till stånd olika i och för sig önskvärda åtgärder iir skäl att 

undvika en specificering. Vad som är tekniskt och ekonomiskt möjligt 
måste sålunda noga övervägas med hiinsyn till omständigheterna i varje 
s1irskilt fall. Vid dessa överv1iganden är arbetsgivarnas och arbetstagarnas 
medverkan en viktig garanti för att diskussioner och överväganden 
hålls på ett realistiskt plan, så att rekommenderade åtgärder är ägnade 
att förbättra sysselsättningsförhållandena utan att äventyra verksamhe
tens fortbestånd. Jag anser alltså i likhet med promemorian och flertalet 



133 Prop. 1971: 107 

remissinstanscr att länsarbetsniimnderna bör ha frihet att från fall till 
fall utforma anvisningarnas niirmare innehåll. Jag utgår från att till

fredsstlillandc resultat många gånger kan nås genom enkla tekniska 

anordningar eller smärre förändringar av organisatorisk art eller ge
nom ianspråktagande av vanliga arbetsmarknadspolitiska medel. 

Det är viktigt att !Unsarbetsnämnden får möjlighet att följa i vad mån 

arbetsgivaren omsätter resuitatet av överUiggningarna i praktiskt hand

lande o:::h vilka effekter åtgärderna får. Därvid kan fortlöpande uppgif

ter om personalstrukturen ge niimndcn inblick i hur resultatet blir. Jag 

vill också framhålla betydelsen i detta avseende av informationer från 

de anställda och deras organ!sationer om utvecklingen. Av uttalanden 

från fackligt håll att döma kan man dikna med att arbetstagarna o;;h 

deras organisationer är beredda att engagera sig i uppfiiljningsarbetet. 

Jag utgår från att länsarbetsnämnderna komer att ta till vara de möjlig

heter till samarbete som här föreligger. 

Det kan emellertid inte uteslutas att arbetsgivare vägrar att deltaga i 
överläggningar eller åsidosätter gjorda åtaganden eller meddelade an

visningar utan godtagbar anledning. Det behövs då g ar an t i e r f ö r 
att överläggningar verkligen kommer till stånd 

r c s p. a t t ö v e r e n s k o m n a e 11 e r r e k o m m c n d c r a d c 

å t g ä r d e r v i d t a s. 

I promemorian föreslås i detta syfte att länsarbetsniimnd skall hän

skjuta frågan om åtgärder till AMS, om arbetsgivaren undandrar sig 

att medverka vid överHiggningar eller om han inte följer anvisningar, 

som nämnden har meddelat. Förslaget har inte föranlett erinringar un

der rcmissbehandlingen och jag ansluter mig till det. 

Det normala bör vara att överläggningar äger rum på det regionala 
planet. För speciella fall kan det dock visa sig iindamålscnligt att över
läggningarna förs direkt på det centrala planet. I promemorian före
slås därför att AMS skall kunn:1 ta upp direkta överläggningar efter 

anmälan av arbetstagarorganisation eller på eget initiativ. Jag ansluter 
mig till förslaget, som i allmänhet har godtagits av rcmissinstanserna. 
Också arbetsgivarorganisation bör, som bl. a. SAF har pf,pebt, kunna 

begära överläggningar direkt med AMS. Detta kan tänkas bli fallet 
t. ex. om länsarbetsniimnd har rekommenderat åtgärder som berör en 

hel bransch och som därför har betydelse utöver det enskilda fallet. 

Enligt promemorians förslag skall övcrföggningarna hos AMS på mot

svarande sätt som överläggningarna vid länsarbetsnämnd inriktas på i 
första hand samförståndslösningar. Först om det inlc visar sig möjligt 

att nå samförstånd bör det komma i fråga att AMS utfärdar ensidiga 

anvisningar. Mot en sådan ordning har inte rests några invändningar 

und~r rcmissbchandlingen. Även enligt min mening bör handläggningen 

hos AMS, som ofta kommer att gälla särskilt svårbedömbara ärenden, 
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ha samma inriktning som överläggningarna hos länsarbetsnämnd. Jag 
ansluter mig alltså till promemorieförslaget. 

AMS:s avgöranden får betydelse främst som ledning för länsarbets
nämndernas verksamhet i h:ir aktuella frågor. Det är d~irför väsentligt 
att AMS kan grunda sina bedömningar på ett så fullständigt utrcdnings
material som möjligt. Jag förordar med hänsyn härtill att AMS, som 
föreslås i promemorian, får särskilda utredningsbefogenheter. I prome
morian föreslås att utredningen skall tillföras de anställdas synpunkter. 

Det bör enligt promemorian ske genom att de anställdas organisationer 
kallas till överläggningarna. Förslaget har inte mött erinringar under 

remissbchandlingen. Också jag tillstyrker det. Jag tillstyrker vidare SAF:s 
förslag att även arbetsgivarens organisation skall kallas till överfägg
ningarna. 

För att säkerstä1la att arbetsgivaren medverkar vid överföggningarna 
och att närmare uppgifter från honom rörande hans personalpolitik 
tillförs utredningen skall AMS enligt promemoricförslagct få befogen
het att vid vite dels kalla arbetsgivaren till överläggning, dels f ö r e
l ä g g a a r b e t s g i v a r e n a t t f ö r e t e h a n d I i n g a r som kan 
antas ha betydelse för bedömningen av hans personalpolitik. Flertalet 
remissinstanser har godtagit dessa förslag. Kritik mot förslagen i fråga 

om editionsföreläggande har riktats av SAF och utredningen rörande 
ökad anställningstrygghet m. m. SAF, som anser att förslaget går utöver 
syftet att frlimja sysselsättningen för iildre arbetskraft, menar att det 

bör anges vilka handlingar ett cditionsförefaggande kan avse. Båda 
instanserna pekar på att handlingar om personalpolitiken kan gälla planer 
som bör hemlighållas av konkurrensskäl och understryker behovet av 
sekretesskydd även i förhållande till fackliga organisationer. Enligt SAF 
bör skyldighet att lämna uppgifter föreligga endast om det ej kan J~inda 
företaget till skada. 

I frågan om vilka handlingar som ett föreläggande skall kunna omfatta 
kan som påpekas i promemorian ledning sökas i företagsnlirnndsav
talen, som innehåller exemplifieringar av limnen som ingår i det dlir 
använda uttrycket allmlinna riktlinjer för företagets personalpolitik. Det 

synes rimligt att AMS får tillgång till i princip motsvarande uppgifter 

som ledamöter av förctagsnämnd kan få. Med dessa uttalanden torde 
jag ha klargjort min uppfattning om den nlirmarc innebörden av uttrycket 
handlingar som kan antas ha betydelse för bedömningen av arbets
givarens personalpolitik. Däremot kan jag inte förorda att AMS:s möj
ligheter att få tillgång till dessa handlingar begränsas genom att arbets
givaren, som SAF har föreslagit och som i huvudsak överensstämmer 
med företagsn1imndsavtalcn, får göra en diskretionär bedömning av 
vilka fall han anser att lämnandet av uppgifter skulle kunna medföra 
skada för honom och på den grund kunna vägra att efterkomma ett 

föreläggande. 

i 
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Utdömande av vite för underlåtenhet att efterkomma editionsförefög
gandc förutsätter att handlingen är identifierad i föreläggandet. I edi

tionsförelägga~de som förenas med vite måste följaktligen de handlingar 
som föreläggandet omfattar anges på sådant s[itt att de kan klart iden
tifieras. Det är vidare tydligt att editionsplikten omfattar endast redan 
upprlittade handlingar och alltså inte kan inrymma skyldighet för ar
betsgivaren att uppditta handlingar särskilt. De sekretessfrågor som 
editionsplikten aktualiserar återkommer jag till i det följande. 

Den sakkunskap som AMS har i fråga om arbetsmarknadens förhål
landen jämte de möjligheter till insyn som enligt vad jag har förordat skall 
tilläggas AMS ger enligt min uppfattning goda förutsättningar för me
ningsfyllda överläggningar och praktiskt genomförbara resultat av över
läggningarna. Man har dlirför ankdning att tro att resultatet av över
läggningarna också skall bli genomförda i den utsträckning förhållan

dena medger det. 

Som ett yttersta korrektiv om arbetsgivare uppenbart nonchalerar 
anvisningar från AMS föreslås i promemorian att kontroll skall kunna 
utövas över arbetsgivarens rekrytering av arbetskraft. Enligt förslaget 
skall Al\'IS i sådant fall kunna förordna att a r b e t s g i v a r e n i n t e 
får anställa andra arbetstagare lin sådana som 
den offentliga arbetsförmedlingen har anvisat 

e 1 1 c r e l j e s t h a r g o d t a g i t för anställning hos arbetsgivaren. 
Samtidigt understryks i promemorian att den föreslagna möjligheten 

bör utnyttjas med yttersta varsamhet med hänsyn bl. a. till de negativa 
verkningarna för arbetstagare som kan följa av att arbetsgivare tvingas 
anställa andra än dem han i första hand vill ha. Vid remissbehandlingen 

har allmänt betonats att förordnånde om arbetsförmedlingstvång är 
en starkt ingripande åtgärd, vars utnyttjande kan vlicka bet1inklighetcr 
från flera synpunkter. Med hänsyn till syftet med den här aktuella 
lagstiftningen och den restriktiva användning av detta påtrycknings
medel som har förordats i promemorian anser sig de flesta remissin
stanscr kunna godta förslaget. SAF har dock bestämt motsatt sig att 
möjlighet till sådant förordnande införs och åberopar bl. a. att den 
grundläggande princ'pen att envar för fritt välja sina medarbetare dlir
igenom skulle åsidosättas. 

När man bedömer förslaget i denna del bör man som utgångspunkt 
ha de förutsättningar för användandet av arbetsförmedlingstvång som 
anges i promemorian, nl"imligen att det är fråga om ett yttersta sank
tionsmedcl mot arbetsgivare som uppenbart åsidosätter ett samh~ille

Jigt ansvar. Vad som inryms i detta ansvar skall vara prövat av den 

centrala arbetsmarknadsmyndigheten i samråd med arbetstagarens och 
arbetsgivarens organisationer med beaktande av bl. a. att de åtg~irder 

arbetsgivare bör vidta inte får sådan art och omfattning att intres
set av ett effektivt fungerande näringsliv äventyras. Att man med hän



136 Prop. 1971: 107 

syn till olika samhällsintressen begränsar arbetsgivares rlia att fritt v1ilja 
sina medarbetare är i och för sig ingen nyhet. Så t. ex. innebiir timimp
ningen av de kvoteringsbestämmclser som utnyttjas nu som villkor för 
bedrivandet av byggnadsverksamhet att denna rätt i viss mån begränsas. 
Den av SAF åberopade prin:.::ipen i arbetsmarknadskungörelsen att man 

vid arbetsförmedling skall cfterslrliva att varje arbetsgivare får bästa 
möjliga arbetskraft och varje arbetssökande det arbete som lir fömpligast 
för honom gäller redan nu endast inom den ram som gällande lagstift

ning drar upp o:.::h upphävs inte om promemorieförslaget i förevarande 
del genomförs. 

Med hänsyn till syftena med den föreslagna lagstiftningen fäster jag 
i fråga om arbetsförmedlingstvång särskilt avseende vid personalorga
nisationernas insfällning. Samtliga hörda personalorganisationer har i 
sina remissyttranden förklarat sig kunna accepkra ett arbetsförmedlings
tvång som ett yttersta medel i detta sammanhang, trots att man lir väl 
medveten om att arbetsförmedlingstvång kan ha negativa konsekvenser 
för alla berörda parter. Jag är därför b:.::redd att förorda promemorie
förslaget. För min del utgår jag från att det finns goda utsikter att 
bestämmelserna om arbetsförmedlingstvång inte skall behöva tillgripas 

i praktiken. Förekomsten av bestämmelserna härom bör emellertid vara 
ägnad att inskärpa allvaret i samhällets krav på att arbetsgivarna skall 
ta sin del av ansvaret för den äldre arbetskraften. 

Formella garantier måste finnas för att förordnande om arbetsförmed
lingstvång efterlevs. I promemorian föreslås att s a n k t i o n e n sk a 11 
u t g ö r a s av s t r af f och straffsatsen bestämmas till böter eller 
fängelse i högst ett år. Vid remissbehandlingen har förslaget i allmlinhet 
tillstyrkts men från några håll har hiivdats att fiingelse iir en alltför 
sträng påföljd. Även enligt min mening bör överträdelse av förordnande 
om arbetsförmedlingstvång straffbeläggas. Möjlighet att ådöma frihets
straff bör finnas för siirskilt klandervärda överträdelser, framför allt 
upprepade åsidosättanden som kan ses som en uppenbar obstruktion mot 
lagstiftningen. Jag ansluter mig därför till promemorieförslaget. Jag 

anser också i likhet med promemorian att åtal bör få väckas endast 

efter anmälan av AMS. 

Utredningen rörande ökad anställningstrygghet m. m. föreslår att 
straff införs också för det fall att arbetsgivare medvetet lämnar felaktiga 
uppgifter till länsarbetsniimnd. Enligt min mening finns del inte något 
praktiskt behov av en sådan straffbestämmelse. 

I promemorian har föreslagits att AMS:s beslut i fråga om förord

nande om uppgiftsskyldighet inte skall få överklagas. Detta har för
anlett erinran från SAF:s sida. Det är enligt min mening inte erfor
derligt att dessa beslut skall kunna prövas av Kungl. Maj:t och jag an
sluter mig därför till promemorieförslaget i denna del. I anslutning till 

ett uttalande under remissbehandlingen rörande besvärsrätt för organisa
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tioner vill jag anföra att besvärsrätt enligt allmänna regler tillkommer 
den som beslutet ang[tr. I vilken utsträckning beslut kan anses angå 

arbetstagarnas eller arbetsgivarens organisationer på sådant sätt att en 
självständig besvärsriitt föreligger för dem torde få avgöras i rättstill
fämpningen. 

En ytterligare fråga som kräver ställningstagande är behovet av se k
r e t e s s b e s t ä m m e 1 s e r o c h r e g 1 e r o m t y s t n a d s p 1 i k t. 
I promemorian framhålls, som jag tidigare nämnt, att ett öppet menings
utbyte mellan arbetsmarknadsmyndighet, arbetsgivare och företrädare för 
fackliga organisationer kräver att handlingar som gäller enskilt företags 
affärs- eller driftförhållanden eller arbetstagares e1ler arbetssökandes per

sonliga förhållanden kan sekretessbeläggas. Nuvarande besfämmelser i 
sekretesslagen ger inte önskvärt skydd. I promemorian föreslås att i sekre
tesslagen skall införas en särskild bestämmelse som inskränker rätten att 
utbekomma handlingar i sådant ärende, i den mån handlingen inne
håller uppgift om enskilt företags affärs- eller driftförhållanden eller 
enskilds personliga förhållanden. Vidare föreslås bestämmelser om tyst
nadsplikt i motsvarande hänseenden. Promemorieförslaget har godtagits 
av flertalet remissinstanser. SAF anmärker emellertid att det är oklart 

om uppgifterna rörande personalpolitiken skall bli tillgängliga även för 
motpartens organisationer och påpekar också risken för att redovis
ningen av personalplaneringen kan innebära att exempelvis för kon
kurrenter hemlighållna utbyggnadsplaner avslöjas. Utredningen rörande 
ökad anställningstrygghet m. m. anser att det trots sekretesskyddet är 
betänkligt att partsreprcsentanter inom arbetsmarknadsmyndigheterna får 
del av produktionsplancr m. m. Även enligt min mening är det niid

vändigt för att ett förtroendefullt utbyte av informationer skall kunna 
komma till stånd vid överläggningar enligt den föreslagna lagen att det 
intl.! finns risk att uppgifter om enskilt företags eller sammanslutnings 
affärs- eller driftförhållanden eller enskilds personliga förhållanden kom
mer till allmän kännedom. Ett tillräckligt skydd mot sådana risker ska
pas emellertid genom bestämmelser om sekrdess och tystnadsplikt en
ligt promemorians förslag. Jag förordar därför förslaget. Straff för 
brott mot tystnadsplikt kan i enlighet h~irmed inträda för den som fått 
del av uppgift som har lämnats med stöd av Jagen och yppar eller nytt
jar vad han därvid erfarit om förhållanden som jag nyss har berört. 

Det är enligt min mening så betydelsefullt att möjligheter till ett fritt 
informationsutbyte vid överläggningar skapas att intresset av att bevara 
sekretessen kring åsyftade förhållanden får väg::t tyngre än tillgodosecn
det av i o::h för sig motiverade ansprak på att vidareinformation om 

dessa förhållanden skall kunna lämnas. Man torde alltså inte behöva 
befara att sekretessbelagda uppgifter, i fall då dessa kan vålla skada, 
sprids utanför den krets som deltar i överläggningarna, dvs. förutom 

arbetsgivaren och företrädare för den arbetsgivarorganisation han tillhör 
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även företrädare för arbetsmarknadsmyndigheterna och för berörda 
arbetstagarorganisationer. 

6.3.3 Resursfrågor 

I promemorian hänvisas till att i årets statsverksproposition (prop. 
1971: 1 bil. 13 s. 51) har bcriiknats medel för förstärkning av länsar
betsnämndernas kanslier och förmedlingsorganisationen med bl. a. 25 
tjänster för kontakter med företagare i syfte att undersöka vilka för

ändringar som kan vidtas för att bl. a. fler äldre skall kunna få anstiill
ning på den öppna arbetsmarknaden eller behålla anstiillningar diir. För
slaget har godtagits av riksdagen (InU 1971: 3, rskr 1971: 56). Det kom
mer alltså att finnas vissa resurser för det förordade systemet, sligs det 
i promemorian. Enligt promemorian torde Kungl. Maj:t kunna medge 
erforderliga anslagsöverskridanden om ytterligare resurser behöver sHillas 
till förfogande. På längre sikt anses den nya lagstiftningen emellertid 
kunna medföra behov av anslagsförstärkningar. 

AMS förklarar med anledning av detta uttalande att styrelsen redan 

nu vill anmäla att behov av rcsursförstLirkningar föreligger. LO och 
TCO framhåller betydelsen av att länsarbetsnämnderna får tillräckliga 
förstärkningar för att framgångsrikt kunna tillämpa den föreslagna la
gen. Förstärkningen med 25 tjänster lir enligt TCO otillräcklig. 

Också enligt min bedömning kommer Hinsarbetsniimnderna att för 
sin tillämpning av den föreslagna lagstiftningen behöva personalförstärk
ningar. Kostnaderna för erforderliga förstärkningar kommer att belasta 
anslag som på grund av sin karaktär av förslagsanslag får överskridas. 
De anslagsöverskridanden som i ett inledande skede kan bli aktuella kan 
ber~iknas röra förhållandevis marginella belopp. Någon omräkning av 
anslag torde därför inte nu behöva ske på grund av de nya uppgifterna 
för arbetsmarknadsverket. 

6.4 V pprättade lagförslag 

I enlighet med vad jag har anfört i det föregående har inom inrikes
departementet upprättats försbg till 

1) lag om ansfällningsskydd för vissa arbetstagare, 
2) lag om ändring i lagen (1914: 45) om kommission, handelsagentur 

och handelsrcsande, 
3) lag om ändring i lagen (1970: 741) om statlig li.inegaranti vid kon

kurs, 
4) lag om vissa åtgärder för att friimja syssehättning av äldre arbets

tagare på den öppna arbetsmarknaden, 
5) lag om ändring i Jagen (1937: 249) om inskränkningar i rätten att 

utb;:komma allmänna handlingar. 
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Rörande de enskilda bestämmelserna i lagförslagen vill jag ylterligare 
anföra följande. 

7. Specialmotivering 

7.1 Lagen om anställningsskydd för vissa arbetstagare 

1 § 

Första stycket 

I första stycket föreskrivs, att arbetstagare, som uppsägs och då har 
varit anställd hos arbetsgivaren i minst 24 månader under de tre år som 
n[irmast föregått uppsägningen, äger åtnjuta en uppsägningstid på minst 
två månader, om han fyllt 45 år, på minst fyra månader om han fyllt 
50 år och på minst sex månader om han fyllt 55 år. 

l'vied »arbetstagare» åsyftas här del civilrättsliga arbetstagarbegrep
pet i första hand med den ·innebörd det har i semesterlagen. 

Den uppställda regeln om en kvalifikationstid på 24 månader under 

de tre år som har föregått uppsägningen innefattar inte något krav 
på att ansfällningen skall ha varit sammanhängande. Det fordras inte 

heller att det har varit fråga om anställningar av samma slag. På 
denna punkt skiljer sig mitt förslag från promemorieförslagct. I pro
memorian har som exempel nämnts bl. a. det fallet att en telearbetare 
tar anställning hos statrns järnvägar. Enligt promemorieförslaget skulle 
denne arbetstagare inte kunna tillgodor~ikna sig anställningstiden hos 
televerket om han blev uppsagd av statens järn\ägar. rvicd anledning 
hlirav vill jag först framhålla, att i ett sådant fall de båda anställningar
na har·avsett en och samme arbdsgivare nämligen staten. I det nu ak
tuella samm•mh:mget bör nämligen, som också anges i promemorian, 
inte den särskilda myndigheten utan staten anses vara arbetsgivare. Enligt 
mitt förslag får arbetstagaren därför i det nyss angivna exemplet till
godoräkna sig anställningstiden hos televerket. Niir det gäller kommunal
ansfällda blir på motsvarande sätt kommunen att anse som arbetsgivare. 
En person som varit anst:illd först som arbetare och sedan som tjänste
man hos samme arbetsgivare får enligt paragrafon tillgodoräkna sig den 
tid han var anställd som arbetare, ifall han blir uppsagd från sin be
fattning som tjänsteman. Detta gäller även om han skulle ha varit an

ställd någon tid hos annan :irbelsgivare inn:in han tillträdde tj1instc
mannabefattningen, givetvis under förutsättning att kvalifikationskravet 

är uppfyllt. 
Paragrafen gäller vid uppsägning som görs av arbetsgivaren. Regler

na om uppsägningstidens liingd skall ti!Uimp:is oberoende av vilken grund 

som åberopas för uppsägningen. Som närmare ang~s i 3 § behöver i 
visst fall de i 1 § föreskrivna uppsägningstiderna inte iakttagas. Regler
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na i 1 § 1ir minimiregler, och dc:t är alltså fullt möjligt att trliffa avtal 
om längre upps1igningstidcr än dem som anges i lagen. I fråga om 
handelsrcsande och platsförsäljarc kan kommissionslagens regler om 
uppsägningstid i vissa fall leda till att arbetstagaren har rätt till längre 
uppsägningstid än vad som följer av 1 §. 

Som framhålls i promemorian gmler lagen i princip inte vid upp
sägning som syftar endast till omreglering av anställningsvillkoren. Om 
överenskommelse om sådan omreglering inte kan träffas och arbetsgiva
ren inte vill behålla arbetstagaren i anställningen, får Jagen emellertid 
den verkan att arbetstagaren m;°lste få en uppsägning som går ut på 
att anst1illningen skall upphöra, varefter den lagstadgade uppsägningsti
den börjar löpa. I andra fall kan situationen vara den att arbetsgivaren 
inte avser att med uppsägningen definitivt skilja arbetstagaren från an
ställningen. Ett säsongarbete kan vara anordnat så att anställningsavtalet 

formellt upphör i och med s1isongcns utgång och ett nytt anställningsav
tal ingås n1ir arbetstagaren återintas i arbetet vid nlista säsongs början. 
En uppsligning från arbetsgivarens sida, som inte syftar till att säsongar
betaren skall betagas möjligheten att återkomma i arbetet n~ista säsong, 
lir i realiteten inte likviirdig med en upps1igning av en tillvidareanställ
ning. En sådan uppsägning av en s1isongarbctare har alltså en speciell ka
raktär och bör därför vid tilllimpningcn av denna Jag inte anses utlösa de 
rättsvcrkningar som enligt lagen följer av uppsägningar i allmänhet. En 
sådan rättstilfömpning står f. ö. i överensstämmelse med arbetsdomstolens 
praxis enligt vilken viigran att återanstlilla säsongarbetarc har bedömts 
vara föreningsdittskdinkning, trots att anställningsviigran annars inte om
fattas av lagen om förenings- och förhandlingsriitt (AD 1944 nr 96). 
Som förut framhå,lits blir lagen dock ti!Himplig om en uppsägning av en 
siisongarbetare har den innebörden att arbetstagaren inte skall få ftter
komma i arbetsgivarens tjiinst. ~led anledning av vissa uttalanden under 
remissbchandlingen vill jag påpeka, att lagen inte 1ir tilUimplig om an
ställningen upphör på annat slitt än genom en privatdittslig uppslignings
handling. Detta kan förekomma i offentlig verksamhet t. ex. genom av
sättning, avgång i samband med pensionering, försättande i disponibilitet 
eller förflyttning (se 32 kap. 4 § brottsbalken samt 19 och 31-34 §§ 

sta tst j änstem annalagen). 

Första stycket gäller som nyss nämnts bara vid uppsiigning från ar

betsgivarens sida. Uppsiigningstidcrna måste iakttas även av konkursbo 
som vill siiga upp arbetstagare liksom av arbetsgivares dödsbo. Eftersom 
lockout och strejk enligt stadgad praxis inte anses bryta anstlillningsför

hållandct behöver lagstadgad uppsägningstid inte iakttas om sådan strids
åtgärd skall vidtas. 

Statliga tjänstemän som har tiHsatts genom fullmakt eller konstitutorial 
kan inte skiljas från tjänsten genom uppsägning. Lagen om anställnings

skydd för vissa arbetstagare förutsätter att en uppsägning av anställ
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ningsförhållandet kan äga rum från arbetsgivarens sida. Lagen är alltså 
inte ti1Jämplig på sådana statstjänstemän. 

Andra stycket 

I detta styckes första punkt återfinns den förut behandlade regeln 

att paragrafen inte gäller arbetstagare, vars ans1 ällning begränsats till 
viss tid eller visst arbete, om begränsningen av anställningsavtalets gil
tighet föranleds av arbetsuppgifternas b.:skaffenh·~t eller står i överens
stämmelse med praxis inom branschen. 

Bestämmelsen om att begränsningen föranleds av arbetsuppgifternas 
beskaffenhet kan bli tillämplig, om en person med speciella yrkeskun
skaper anställs för ett arbde som kräver dessa kunskaper. Som exempel 
på att begränsningen överensstämmer med branschpraxis kan nämn:is 
det fallet att en byggnadsarbetare anställs för ett visst bygge. Ett annat 
fall är det att anställningen har begränsats till viss tid med stöd av 

bestämmelser som meddelats av Kungl. Maj:t. Detta förekommer t. ex. 
inom det allmänna skolväsendet. Vid säsongbetonat arbete kan en be
gränsning av anställningsavtalets giltighet till s1isongen också t1inkas ha 

stöd i branschpraxis. Vid bedömningen av frågan om branschpraxis 
föreligger kan det tillämpliga kollektivavtalet vara till god ledning. 

Om en arbetstagare anställs för viss tid eller visst arbete utan att en 
sådan begränsning av anställningsavtalets giltighet föranleds av arbets
uppgifternas särskilda beskaffenhet eller branschprnxis, får Jagen för ar
betsgivarens del den verkan att arbetsgivaren är skyldig att säga upp 
arbetstagaren och avvakta att den lagstadgade uppsägningstiden utlöper 
innan anställningsavtalet upphör. 

Andra punkten innehåller den förut behandlade regeln att, om ar
b~tstagaren uppsägs från tillfällig anställning, besfämmelserna i paragra
fen inte äger tillämpning, såvida arbetstagaren efter uppsägningen får 
återgå till tidigare anställning hos samme arbet~.givare. Best1immelsen 
tar sikte på vikariatstjlinstgöring och likn::mde tillfällig tjänstgöring. Om 
en p:rson har befordrats, kan alltså bestämmelsen inte åberop.as, ifall 
arbetsgivaren vill låta vederbörande återgå till sin förra befattning. Det 
kan i detta sammanhang erinras om att begrepp<~t tillfällig anställning 
används även i statstjänstemannalagen (8, 30 och 35 § §). Där avses fall 
när någon anställs för tid som beräknas inte överstiga tre månader. 
Denna anställningsform torde emellertid på grund av 1 § andra stycket 
första punkten ej omfattas av lagen om anställningsskydd, i varje fall 
om anstiillningen inte har varat mer än tre månader. 

Tredje stycket 

Sty~ket upptar de i den allmiinna motiveringen behandlade reglerna 
om arbete åt koncernföretag, arbete åt förutvarande ägare och arbete 
åt företag inom koncern som förutvarande ägare tili.hört. 
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Innebörden av bestämmelserna är att en arbetstagare som sägs upp 

från ett koncernföretag har rätt att tillgodoräkna sig den tid han har 
varit anställd hos annat företag i samma koncern, givetvis under förut
sättning att tjänstgöringen ligger inom den tid av tre år som anges 

första stycket. Det har inte någon betydelse om arbetsuppgifterna hos 
de olika koncernföretagen varit likartade eller ej. Det fordras inte att 
anställningstidcn hos koncernföretagen varit sammanhängande. överlå
telse av företag har enligt detta stycke inte den betydelsen att ny kvali
fikationstid måste intjänas hos förvärvaren av företaget. 

I promemorian nämns att reglerna i detta stycke i vissa fall kan få 
analogisk tillämpning. Om en person, som drivit rörelse, ombildar denna 
till aktiebolag bör sålunda enligt promemorian arbetstagaren vid upp

sägning från bolagets sida få tillgodoriikna sig den tid under vilken han 
varit anställd i den tidigare rörelsen. Motsvarande kan i vissa fall komma 
att gälla, om ett bolag försätts i konkurs och den som haft bestämmande 
inflytande i bolaget anställer bolagets personal, kanske också inköper 

maskiner o. d. från konkursboet, och sedan fortsätter den rörelse bolaget 
tidigare drivit. Jag biträder för egen del dessa uttalanden som har Jäm
nats utan erinran under remissbehandlingen. 

2 § 

Paragrafen innehåller reglerna om att vissa grupper av arbetstagare 

inte omfattas av lagen. 
Undantaget i fråga om familjemedlemmar bör ges en tämligen vid

sträckt tolkning. Till familjemedlemmar bör sålunda hänföras inte bara 
de närmaste släktingarna, utan även t. ex. fosterbarn, under förutsätt
ning att de lever tillsammans med arbetsgivaren och tillhör dennes hus
håll Gfr prop. 1970: 1 so s. 44 o. 

I paragrafen undantas också arbetstagare i »företagsledande eller där
med jämförlig ställning». Uttrycket har hämtats från 2 § allmänna arbets
tidslagen. I det nu aktuella sammanhanget avses härmed, liksom i sist
nämnda lag, tjänstemän som direkt företräder arbetsgivaren och där
med har en utpräglad arbetsgivarfunktion. Exempel på att en arbets

tagare tillhör företagsledningen är att han svarar nlirmast under verk

stäJlande direktören för en gren av företagets verksamhet. Detta betyder 
i ett större företag, att direktionsmedlemmar, försliljningschefer, produk
tionschefcr och liknande i regel inte omfattas av lagen. För statlig verk
samhet betyder bestämmelsen att bl. a. verkschefer, överdirektörer, av
delningschefer, rektorer och skolchefer inte kommer att omfattas av la

gen. 
Det gjorda undant~get för arb1!!stagare som omfatlas av sjöm:mslagcn 

eller lagen om arbetstid m. m. i husligt arbete torde inte erfordra någon 

ytterligare kommentar. 
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3 § 
I paragrafens första punkt anges att, om arbetstagaren i väsentlig 

mån åsidosätter sina skyldigheter mot arbetsgivaren, denne får siiga upp 

anställningsavtalet utan att iaktta uppsägningstid enligt 1 §. Som fram

går av formuleringen reglerar bestämmelsen inte arbetsgivarens rätl att 

säga upp ett anställningsavtal. Liksom motsvarande paragraf i prome

morieförslaget har paragrafen inte något annat syfte än att - under 

vissa angivna förutsättningar - befria arbetsgivaren från att iaktta eljest 

giillande lagstadgad uppsägningstid enligt 1 §. Om dessa förutslittningar 

föreligger - vilket måste styrkas av arbetsgivaren - kan arbetsgivaren 

välja mellan att säga upp anställningen med omedelbar verkan eller att 

ge viss uppsägningstid. De förutsättningar under vilka arbetsgivaren har 

rätt att frångå den lagstadgade uppsägningstiden iir allmänt :mgivna. 

Bestämmelsen är ett uttryck för en inom arbetsrätten allmänt gällande 

grundsats: vid väsentligt kontrnktsbrott från ena partens sida behöver 

den andra parten inte iaktta uppsägningstid om han vill häva avtalet. 

Det måste vara fråga om ett väsentligt kontraktsbrott. Det torde inte 

vara ovanligt, att en förseelse från arbetstagarens sida utgör saklig grund 

för uppsägning men inte är så allvarlig att den ger arbetsgivaren riitt att 

frångå gällande uppsägningstid. Det lir inte möjlig;: att uttömmande ange 

alla de fall när lagstadgad uppsiigningstid inte behöver iakttas. Det beror 

på förseelsens art, arbetsuppgifternas karaktär och även på arbetstaga

rens ålder och anställningstid. Stöld på arbetsplatsen och förskingring 

av anförtrodda medel är i regel tillräckligt för att omedelbart avsked 

skall få ske. Onykterhet i tjänsten kan men behöver inte alltid vara till

räcldig grund för avsked utan iakttagande av hi:~stadgad uppsägnings

tid. I arbetsdomstolens praxis finns åtskilliga exempel på avgöranden 

av denna typ. Denna praxis kan utgöra en utgång:;punkt för tillämpning 

av bestämmelsen. 

Under remissbehandlingen har frågan vlh.:kts hur besWmmelscn skall 

tilliimpas i fråga om offentliga tjänstemän. Statstjllnstemannalagcn inne

håller inte några regler om uppsägingstidens lär,gd men däremot om 

under vilka förutsättningar och i vilken ordning tjänsteman som för

ordnats tills vidare får sägas upp (30 §). Regler om uppsligningstidens 

Hingd för sådana statstjänstemiin finns i kollektivavtal. Dessa avtalsbe

stiimmelscr måste givetvis respekteras av staten. Det kan medföra, att 

staten inte har möjlighet att avskeda statstjänstemän med omedelbar 

verkan trots att detta i och för sig skulle kunna ske enligt 3 § denna lag. 

I detta llige bn det emellertid finnas möjlighet att med stöd av 19 § 

statstpnstemannalagen avsätb tjlinstcmannen i frltga. En annan möjlig· 

het iir att tj~instemannen siigs upp med iakttagande av en i avtalet an

given uppsligningstid som kan vara kortare än den lagstadgade. För 

tydligheten skull bör tilläggas att den omständigheten att statstjänste

miinnens åligganden i tjänsten inte får regleras genom avtal inte utgör 
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något hinder mot att försumrghet i tjlinstcn åberopas som en sådan om

stiindighet som bcriitligar arbetsgivaren att frångå den lagstadgade upp

sägningstiden. 

Enligt paragrafens andra punkt får som grund för upps1igning enligt 
första punkten inte åberopas enbart sådant förhållande som arbetsgiva

ren känt till mer iin en månad före uppsägningen. Detta innebär, att 

arbetsgivaren i princip går miste om sin riitt att på grund av en allvarlig 

förseelse från arbetstagarens ~idn. frångå den lagstadgade uppsägnings

tiden, ifall han inte inom en m<°mad efter att han fått reda på förseelsen 

delger arbetstagaren en uppsägning. Arbetsgivaren är emellertid oför
hindrad att åberopa en tidigare försummelse från arbetstagarens sida 

jämte en nyligen inträffad förseelse. Av allmänna regler torde dock följa, 

att arbetsgivaren inte kan åberopa försummelser som ligger långt till

baka i tiden. Skulle arbetsgivaren inle förut på något sföt ha reagerat 

mot en tidigare försummelse, torde han inte heller ha möjlighet att åbe

ropa försummelsen i fråga. 

4 § 

Första stycket 

I detta stycke föreskrivs, att arbetstagare, som har rätt till uppsägnings

tid enligt 1 §, skall ha lön under uppsiigningstiden, även om arbets

givaren inte kan erbjuda honom arbete. 

Som förut nämnts är arbetsgivaren skyldig att utge lön även vid drifts

avbrott på grund av naturhändelse o. d. Sker uppsägning medan ar

betstagaren är permitterad utan lön, får arbetstagaren på grund av denna 
bestämmelse rätt till lön från den dag han får del av uppsl"igningen. 
Skulle arb::tstagaren delta i strejk eller bli utsatt för lockout, kan han 
dock inte åberopa denna bestämmelse som stöd för att iindå få uppbära 

lön. 
Bestämmelsen utgår från att arbetsgivare och arbetstagare har ömse

sidiga skyldigheter. Arbetsgivaren har att betala lön och arbetstagaren 

att utföra arbete. Om arbetstagaren under uppsiigningstiden av någon 

anledning inte kan eller vill utföra arbete, har arbetsgivaren inte skyl

dighet att betala ut lön på grund av besfämmelscn. Ett exempel på en 

sådan situation är att arbetstagaren på grund av sjukdom blir förhind

rad att arbeta. Under sjukdomstidcn utgår då sjukpenning eller ev. 

sjuklön 1 kso'.n fallet är för andra ansföllda. I detta sammanhang vill 

jag o::kså nlimna att jag i vart fall f. n. inte funnit skfö att, såsom LO 

ifrågasatt, föreslå att sjukdomstiden inte skall inräknas i uppsLignings

tiden. 

Andra stycket 

I första punkten i detta stycke föreskrivs att om arbetstagaren utan 

föregående uppsägningstid varit permitterad mer än 14 dagar i följd 
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eller sammanlagt mer än 30 dagar under samma kalenderår, han skall 
ha lön för överskjutande permitteringstid. 

Innebörden av det i lagtexten använda uttrycket »fjorton dagar i 
följd» är att arbetstagaren får rätt till lagstadgad permitteringslön när 
14 kalenderdagar förflutit från det permitteringen började. Under dessa 
14 dagar kan arbetstagaren vara berättigad till permitteringslön enligt 
det särskilda avtal om sådan lön som gäller på arbetsmarknaden resp. 

till arbetslöshetsersättning. Vid tillämpning av 30-dagarsregeln gäller på 
motsvarande sätt att exempelvis nio kalenderdagar i följd vid ett per

mitteringstillfälle sammanläggs med fyra kalenderdagar i följd vid ett 
annat permitteringstillfälle. När den sammanlagda permitteringstiden 
uppgår till 30 kalenderdagar utgår omedelbart permitteringslön enligt 

här föreslagna bestämmelser, vare sig den trettioförsta dagen inträffar 
under piigående permittcringspcriod eller utgör första dagen i en ny 

sådan period. 
Uttrycket »permitterad» innebär att initiative;t måste ha utgått från 

arbetsgivaren. En arbetstagare, som har fått tjänstledigt på egen begä
ran, kan alltså inte göra gällande rätt till lön på grund av denna besföm

melsc. 
Andra punkten innehåller det förut behandlade undantaget för sä

songpermittering och permittering vid intermittent arbete. Undantaget är 
emellertid begränsat. En sLisongarbetare har sålunda rätt till lön enligt 
andra stycket, om det skulle bli fråga om en långtidspermittering under 
s1isongen. 

5 § 
Första stycket 

I stycket föreskrivs att om arbetstagare enligt 4 § har rätt till lön för 
tid då arbete ej kan erbjudas honom, lönen för sådan tid inte får under
stiga det belopp som skulle ha utgått, om han i stället haft semester 
och varit berättigad till semesterlön enligt semesterlagen. Den tid under 
vilken arbete inte kan erbjudas jiimställs alltså i ersättningsavscende med 
semester. Av besfämmelscn följer, att arbetstagar•! med tidlön beräknad 
för vecka eller längre tidsenhet får uppbära den på tidsperioden i fråga 

belöpande lönen. Arbetstagaren får med andra ord sin vanliga lön eller 
den lön han skulle ha haft om han varit i arbete. 

Hänvisningen till semesterlagen innebär att i princip alla regler för 
semesterlöneberäkning skall tillämpas vid löneh!räkning enligt denna 

paragraf, om inte annat följer av paragrafen. I fall som avses i 1 § tredje 
stycket tillämpas bestämmelserna på samma sätt som när semesterlön 
skall beräknas under hänsynstagande till semesterrätt som har intjänats 
hos tidigare ägare av företaget Gfr 6 och 12 §§ ~.emesterlagen). 

10 Riksdagen 1971. 1 sam[. Nr 107 
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Andra stycket 

I detta stycke ges vissa specialregler om löneberlikning när det gäller 
andra arbetstagare än den som avlönas med tidlön beräknad för vecka 
eller längre tidsenhet, dvs i praktiken Mimst tim- och ackordsavlönade. 

Enligt första punkten skall vid beräkning av lönens storlek det kalen
derår som niirmast föregått uppsiigningcn eller permitteringen anses 

som kvalifikationsår och den för varje dag utgående lönen utgöra fyra 
tiondels procent av arbetsinkomsten hos arbetsgivaren under kvalifika
tionsåret. Vid beräkningen av lönens storlek skall man först utgå från 
den lön arbetstagaren faktiskt erhållit under kvalifikationsåret. I in
komstunderlaget skall inräknas annan privilegierad frånvaro iin semester 
på samma slitt som sker vid tilfömpning av nioprocentregeln i semestcr
lagen (se prop. 1963: 68 s. 56 ff). A andra sidan skall i överensstämmel
se med vad som gäller enligt semesterlag<:n från inkomstunderlaget un
dantas semesterlön, övertidstillägg och sjuklön. Sedan inkomstunderlaget 
har uträknats i enlighet härmed, skall för varje vardag under uppsäg
nings- eller permitteringstiden ber:iknas ett belopp motsvarande fyra 
tiondels procent av inkomstunderlaget. Begränsningen till vardagar står 
i överensstämmelse med regeln i 8 § första stycket semesterlagen att sön
dagar inte inräknas i semestern. För sedvanliga fridagar skall dock, lik
som också för helgdagar, lön beräknas. 

I andra punkten anges att om arbetstagaren inte har varit anställd hos 

arbetsgivaren under hela kvalifikationsåret, skall för varje dag, som ar
betstagaren till följd därav inte har deltagit i arbetet, arbetsinkomsten 
ökas med ett belopp motsvarande arbetstagarens genomsnittliga dags
inkomst hos arbetsgivaren under kvalifikationsåret. Bestämmelsen har 
kommenterats tidigare. 

Under remissbehandlingen har frågan vlickts huruvida permitterings
lön som utgått under kvalifikationsåret på grund av denna lag skall 
inräknas i inkomstunderlaget. Enligt min åsikt måste sådan lön anses 
vara »arbetsinkomst» och skall därför inräknas i inkomstunderlaget. 

Det bör också anmärkas att förmån av fri bostad och löneförmån som 
är avsedd att utgöra ersättning för särskilda kostnader inte inräknas i 

inkomstunderlaget (jfr 12 § fjärde stycket semesterlagen). 
Bestämmelserna i denna paragraf innebär i fråga om s. k. okontrol

lerade arbetstagare att de får rätt till lön motsvarande den särskilda se

mesterlön som enligt 16 § semesterlagen skall utgå till sådana arbets

tagare. 
Besfämmelserna om löneberäkning gäller endast det fallet att arbets

givaren inte kan erbjuda arbete. I promemorian uttalas att - med hän
syn till de grunder för lagstiftningen som återspeglas i bl. a. löneberäk
ningsreglerna - arbetsgivaren vid tillämpningen av lagen inte torde kom

ma att medges att placera arbetstagare i arbete som ger lägre inkomst 
än vad som följer av löneberäkningsreglema, i varje fall inte utan att till
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skjuta mellanskillnaden. Uttalandet som bara avs.~r den lagstadgade upp

sägningstiden har under rcmissbehandlingen bitr2tts av arbetsdomstolens 
ordförande men kritiserats av ett par andra remissinstanser. För egen 

del ansluter jag mig till den uppfattning i saken varåt arbetsdomstolens 
ordförande har givit uttryck. 

Slutligen kan niimnas att bestämmelserna i para1:,'Tafen inte hindrar 
arbetsmarknadspartcrna att komma överens om andra beräkningsregler, 
förutsatt att dessa inte ger ett sämre resultat för berörda arbetstagare än 
de i lagen angivna löneb~räkningsreglcrna. 

Tredje stycket 

Enligt första punkten får arbetsgivaren från lönen avräkna inkomst, 

som arbetstagaren under den tid lönen avser förvärvat eller uppenbart 
borde ha förvärvat i annan anställning, genom uppdrag eller genom 
egen förvärvsverksamhet. 

Utgångspunkten enligt denna paragraf lir, att arbetsgivaren skall be
tala lön beräknad efter de i paragrafen angivna grunderna. Bestämmel
serna i tredje stycket har karaktären av ett undantag från denna huvud
regel, vilket undantag, som förut har framhållits, tillkommit för att 

arbetstagaren inte skall bli överkompenserad på ett stötande sätt. Av 
denna allmänna uppläggning följer att arbetsgivare som vill verkställa 
en avräkning enligt detta stycke måste bevisa, att: arbetstagaren har för

värvat eller uppenbarligen borde ha förvärvat avräkningsbar inkomst. 

I det senare fallet kan bevisningen bestå i en utredning om att det 
funnits gott om Himpligt arbete som arbetstagaren utan olägenhet kunde 

ha åtagit sig. Givetvis kan det inte fordras att en arbetstagare söker ett 
arbete för vilket han inte iir kvalificerad. Arbetsgivaren kan inte heller 

lägga en högt kvalificerad arbetstagare till last att denne inte velat ut
föra okvalificerat arbete Gfr NJA 1948 s. 376 och AD 1941nr135). 

Av grunderna för bestämmelsen följer att arbetsgivaren inte får av
räkna inkomst från bisyssla eller liknande som arbetstagaren skulle ha 
uppburit även om han hade erbjudits arbete av arbetsgivaren. 

Andra punkten innehåller de förut behandlade reglerna om avräk
ning av utbildningsbidrag och ålderspension. Som en förutsättning för 
avräkning gäller att förmånen har beviljats efter upps[igningen eller per

mitteringen och att förmånen avser sall!ma tid som lönen. 

6 § 

Första stycket 

I stycket föreskrivs i första punkten, att om arbetstagare, som har rätt 
till upp_sägningstid enligt 1 §, blir skild från anställningen på grund av 

ar?etsbrist, arbetstagaren under sex månader därefter äger företrädesrätt 
till ny anställning hos samme arbetsgivare i den verksamhet där han ti

digare sysselsattes, förutsatt att han kan antagas ha tillräckliga kvalifi

kationer för det nya arbetet. 
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Tidsfristen på sex månader räknas från det den tidigare ansHillningen 
upphörde. Företrädesrätten gäller i den verksamhet där arbetstagaren 
tidigare sysselsattes. Med »verksamhet» avses här vad som på den pri
vata sektorn kan beniimnas »rörelse». Om arbetstagaren har varit an

stiilld i en verkstadsrörelse, äger han alltså företrädesditt inom den rö
relsen. Företrädesrätten gäller därvid alla arbetsplatser inom rörelsen i 

fråga. För statlig verksamhet betyder bestiimmelsen att företrädesrätten 
gäller inom anställningsmyndighetens verksamhetsområde. En arbets

tagare som har varit anställd hos domänverket har alltså företriidesrätt 
inom alla domänverkets förvaltningar men inte inom exempelvis väg
verkets verksamhetsområde. 

Med uttrycket »kvalifikationer för det nya arbetet» iir avsett att 

markera, att arbetstagaren skall ha de allmiinna kvalifikationer som 
normalt ställs på dem som söker anställningen i fråga. Eftersom arbets
sökandena ofta får genomgå viss upplärningstid, betyder detta att en ar
betsgivare i ett sådant fall inte kan vägra återanställning på den grun
den att arbetstagaren inte från första dagen fullständigt behärskar de nya 
arbetsuppgifterna. Företrädesriitt föreligger alltså, om arbetstagaren har 

den kompetens som arbetsgivare i allmänhet fordrar av dem som söker 
ett sådant arbete. 

Det torde vara allmänt vedertaget på arbetsmarknaden att arbetsgi

varen anger skälet för en uppsägning. I allmänhet kan det därför inte 
antas erbjuda några svårigheter att konstatera huruvida grunden till en 
uppsägning utgörs av arbetsbrist eller arbetstagarens enskilda förhållan
de. Skulle arbetsgivaren inte ha angivit grunden för uppsägningen, får 
arbetsgivaren anses ha bevisbördan för att uppsägningen inte har skett 
på grund av arbetsbrist. Jag har därför inte funnit anledning att, som 
vissa rcmissinstanser har förordat, införa regler om i vilken form upp
sägning skall göras. 

Bestämmelsen avser endast rätt till återanställning. Förekommande 
klausuler om turordning vid uppsiigning omfattas alltså inte av bestäm

melsen. 
Andra punkten innehåller regeln om att anställningstidens längd är 

avgörande vid konkurrens mellan flera företrädesberättigade arbets

tagare. 

Andra stycket 

I stycket återfinns bestämmelserna om att den som återanställts enligt 

6 § genast får anställningsskydd enligt lagen. Arbetstagare som åter

anställs tillfälligt för begränsad tid eller för visst arbete får till följd 
av 1 § andra stycket inte sådant skydd liksom naturligtvis inte heller 
arbetstagare som enligt 2 § inte omfattas av lagen. 
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Tredje stycket 

Stycket upptar bestämmelsen om att paragrafen inte gäller arbetstaga
re som har ålders pension cnlit,>t lagen om allm [in försäkring. Vidare 
föreskrivs att paragrafen inte skall gälla vid ansrnllning som statstjänste
man eller vid anstfölning på vilken kommunaltjiinstemannalagen är till
lämplig och för vilken avlöningsförmånerna fastställs under medverkan 
av Kungl. Maj:t eller myndighet som Kungl. Maj:t bestämmer. 

7 § 
Enligt paragrafen får arbetstagares förmåner enligt denna lag inte 

inskränkas genom avtal. Sker det iir avtalet ogiltigt i den delen. Ett av

tal som ger arbetstagaren bättre förmåner än vad som följer enligt lagen 
drabbas självfallet inte av någon ogiltighctspåföljd. Ogiltighet intriider 

endast i fråga om avtalsvillkor som gäller mellan arbetsgivare och den 
arbetstagare eller arbetstagarorganisation som genom villkoret ger efter 

på den lagenliga rätten. Skulle arbetsgivare ha åsidosatt regeln i 6 § om 
åtcranställningsrätt blir inte anstiillningsavtalet mellan arbetsgivaren och 
den arbetstagare som felaktigt anställts ogiltigt tilil följd av 7 §. 

Med anledning av ett uttalande under remissbehandlingen vill jag 
framhålla, att förbudet i denna paragraf endast avser avtal som triiffas 
i förväg. En arbetstagare som blir uppsagd kan efter uppsägningen med 
giltig verkan avstå från den lagstadgade uppsligningstiden. En sådan si

tuation kan f. ö. ses som att arbetstagaren själv sliger upp sig, och upp

sägning från arbetstagarens sida omfattas ·inte av lagen. Är det frågan 
om ett avstående från rätt till lön, torde detta kunna ske bara i fråga 
om förfluten tid. I den delen kan hänvisas till vad som anförs under 9 §. 

8 § 

Denna paragraf innehåller skadcståndsbestämmelser. Paragrafen har 
utformats efter mönster av motsvarande besHimrnelser i annan arbets
rättslig lagstiftning, t. ex. 20 § semesterlagen. 

Om arbetsgivaren åsidosätter sina skyldigheter enligt lagen, uppkom
mer ofta ekonomisk skada för arbetstagaren i form av mistad lön. För
slaget vilar alltså på den i rättspraxis antagna principen att arbetstaga

rens anspråk av detta slag inte är att beteckna som en lönefordran utan 
som skadestånd för mistad lön Gfr AD 1948 nr 21, 1949 nr 11 m. fl.). 

Under remissbchandlingcn har framhållits, att det kan ställa sig svårt 

att bestämma skadeståndet vid åsidosättande av rätten till återanställ
ning. Med anledning härav vill jag framhålla, att detta inte är något nytt 
problem. Klausuler om företrädesriitt till anställrnng har sedan lång tid 

tillbaka funnits på arbetsmarknaden. 

I något remissyttrande har frågan berörts, om domstol kan förplikta 

11 Riksdagen 1971. 1 sam[. Nr 107 
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arbetsgivare att återanställa arbetstagare som enligt 6 § har rätt till åter
anställning. De allmänna domstolarna anser sig f. n. inte kunna bifalla 

sådana yrkanden, under det att arbetsdomstolen åtskilliga gånger har in
tagit motsatt ståndpunkt (se härom i NJA 1960 s. 63). Arbetsdomstolen 

har emellertid framhållit, att den rättsliga påföljden av underlåtenhet att 
följa en sådan dom i praktiken inte kan bli annan än skadestånd. En

ligt svensk rätt kan nämligen arbetsgivaren inte av exekutiv myndighet 

tvingas att låta arbetstagaren utföra arbete. Mot denna bakgrund finner 

jag det inte erforderligt att ta ställning i den under remissbehandlingen 
väckta frågan. Tydligt är att ytterst kan det ändå inte bli frågan om an

nan exigibel påföljd än skadestånd. I fråga om statstjänstemän kan 
dock anmärkas att det till följd av 28 § regeringsformen inte är möjligt 
att bifalla ett sådant yrkande som här berörts. 

9 § 

Paragrafen, som innehåller reglerna om preskription, är utformad med 

i första hand 25 § lagen om förenings- och förhandlingsrätt som före
bild. 

Med anledning av ett påpekande av arbetsdomstolens ordförande vill 

jag nämna att anspråk på uppsägningslön och lön vid långtidspermitte

ring preskriberas successivt allteftersom lönen förfaller till betalning, 

10 § 

Paragrafen, som utformats efter förebild bl. a. av 11 § lagen om ar
betsgivares kvittningsrätt, innehåller föreskrift om att mål som avser 
tillämpningen av lagen skall prövas av arbetsdomstolen, om ansfäll
ningsavtalet regleras av kollektivavtal, och i annat fall av allmän dom
stol. Rör tvisten rätt till återanställning är det för forumfrågan avgöran
de, ifall det tidigare anställningsavtalet reglerades av kollektivavtal eller 
ej. Det har ansetts lämpligt att här särskilt ange, att tvist på grund av 
lagen kan hänskjutas till skiljemän (jfr 11 § andra stycket lagen om ar
betsdomstol). Vidare föreskrivs att 13 § lagen om arbetsdomstol gäller 
i fråga om talans väckande och utförande, även om målet inte är sådant 

som avses i den lagen. Genom denna föreskrift tillförsäkras organisa
tionerna rätt att föra talan i målet. Skulle en organisation inte vilja föra 
en medlems talan, får denne själv utföra sin talan. 

Under rcmissbchandlingen har bl. a. statens avtalsverk gjort gällande. 
att vissa forumproblem kan uppkomma vid tillämpning av 3 §. Med an

ledning härav vill jag anföra följande. 
Frågan om den statlige arbetsgivarens rätt att över huvud taget skrida 

till uppsägning av statstj:insteman får inte regleras i avtal och prövas i 

sista hand av regeringsrlitten. Arbetsdomstolen eller allmän domstol kan 
inte avgöra en sådan tvist. Frågan om uppsägningstidens längd regleras 

i avtal och i den nu föreslagna lagen. Denna senare fråga kan, om det är 

fråga om en organiserad arbetstagare, inte prövas av regeringsrätten 
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utan endast av arbetsdomstolen (eller skiljemiin). Gäller det en oorga

niserad tjänsteman har denne möjlighet att både anlita besvärsvägen och 

föra talan om skadestånd vid allmän domstol. Detta överensstämmer 

med vad som eljest gäller i fråga om oorganiserad tjänstemans rätt att 

föra talan i lönemål. 

Ikrajtträdandet 

Lagen bör träda i kraft snarast möjligt, dvs. dagen efter den dag då 

lagen utkommit från trycket i Svensk författningssamling. 

Det har redan framhållits, att den nu föreslagna lagen har utpräglat 

social och arbetsmarknadspolitisk karaktär. Mot den bakgrunden före

slås inte några generella övergångsbestämmelser i fråga om äldre an

ställningsavtal. Det betyder att lagens regler om uppsägningstid, per

mittering och återanställning vid ikraftträdandet kommer att gälla alla 

anställningsförhållanden inom Jagens tillämpningsområde. Av utform

ningen av 1 § och följande paragrafer följer att lagen dock inte blir 

tillämplig om en uppsägning har skett före ikraftträdandet. 

Regeln i 1 § om kvalifikationstid skall tillämpas så, att även an

ställningstid före lagens ikraftträdande räknas som kvalifikationsgrun

dande. Detta står i överensstämmelse med den av arbetsdomstolen an

tagna tolkningen att kollektivavtalsbcstämmelscr om semester normalt 

innebär, att även arbete som utförts innan kollektivavtalet träffades 

skall grunda rätt till semester enligt avtalet (se AD 1964 nr 27). 

Bestämmelsen i 6 § om återanställningsrätt iir tillämplig endast på 

arbetstagare som blivit uppsagd först efter lagens ikraftträdande. 

7 .2 Lagen om ändring i kommissionslagen 

Som förut nämnts irmchåller 86 § kommissionslagen regler om upp
sägningstidens längd vid upps;igning av handelsrcsandes anställnings

avtal. I paragrafen har införts ett tillägg i vilket erinras om att handels

resande vid uppsägning från huvudmannens sida i vissa fall åtnjuter 

Hingre uppsägningstid enligt lagen om anställningsskydd för vissa ar

betstagare. Tillägget gäller även för platsförsäljare (se 93 §). 

Lagändringen bör träda i kraft samtidigt med Jagen om anställ

ningsskydd för vissa arbetstagare. 

7.3 Lagen om iindring i /ngrn om statlig /önegarallti vid ko11kr1rs 

I denna lag har betdiffonclc 2 § tredje stycket gjorts elen ändringen 

att maximibeloppet på tre basbelopp höjts till fyra basbelopp. Lagiind

ringen bör triida i kraft samtidigt med lagen om anstlillningsskydcl för 

vissa arbetstagare. Den bör dock inte timimpas bctr1iffande fordran 

som gjorts eller kunnat göras gli!lande i konkurs, i vilken beslut om 

egendomsavtdide meddelats före ikrafttrtidandet (jfr prop. 1970: 20 I s. 

95). 

Frågan huruvida förslaget behöver föranleda att löncgarantiavgiften 
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höjs får bedömas i ljuset av de erfarenheter som tillämpningen av lag
stiftningen om lönegaranti kommer att ge. 

7.4 Lagen om vissa åtgärder för att främja sysselsättning av äldre 
arbetstagare på den öppna arbetsmarknaden 

§ 

Paragrafen innehåller i första stycket regler om länsarbetsnämnds 
rätt att förelägga arbetsgivare att fömna vissa grnndläggande uppgifter 
om personalstrukturen och i andra stycket besWmmelscr om möjlighet 
att förena föreläggande med vite samt om skyldighet för nämnd att höra 
arbetsgivaren samt berörda arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. 
Bestämmelserna har behandlats i den allmänna motiveringen. 

Begreppet arbetstagare har i denna lag samma innebörd som i lagen 
om anställningsskydd för vissa arbetstagare. 

I den i första stycket åsyftade permitteringstiden inräknas, i likhet 
med vad fallet är i lagen om anställningsskydd för vissa arbetstagare, 
även arbetsfria dagar. 

Vilka uppgifter som arbetsgivaren skall lämna har angetts i den all

männa motiveringen. I tillämpningen kan det som har framhållits vid 
remissbehandlingen visa sig iindamålsenligt att ersiitta uppgifterna om 
ålder och kön med uppgift om personnummer. Best~immelserna i denna 
paragraf hindrar inte att så sker. 

Beträffande fänsarbetsnämnds befogenhet att förena föreläggande att 
lämna uppgifter med vite vill jag erinra om att det ~ir en allmän princip 
att staten inte kan föreEiggas vite. Ett föreEiggande som g~iller statlig 
myndighet bör därför inte förenas med vite. Något hinder att förefägga 
kommun vite föreligger diiremot inte. 

Uttrycket berörd arbetsgivarorganisation i denna och vissa följande 
paragrafer avser organisation som arbetsgivaren tillhör. 

Länsarbetsnämnd kan sj1ilvfallct bereda även andra än de i denna 
paragraf uttryckligen angivna tillfälle att avge yttrande. Så t. ex. kan det 
vara lämpligt att yttrande inhämtas från vederbörande byggarbetsnämnd, 
innan föreläggande meddelas arbetsgivare inom byggnadsindustrin. I an
slutning till vad statens omplaceringsnämnd anfört i sitt remissyttrande 
vill jag vidare niimna att fänsarbetsnämnd kan ha anledning att samråda 
med det organ som svarar för statlig omplaccringsverksamhet, innan 
nämnden infordrar uppgifter från statlig myndighet eller vidtar andra 

åtgärder som gäller ansfällningar hos staten. 

2 § 

Paragrafen anger när överläggningar bör äga rum och vilka som får 

delta i överläggningarna. Vidare föreskrivs att länsarbetsnämnd kan ge 
arbetsgivaren anvisningar om åtg:irder för att bereda äldre arbetstagare 
bättre sysselsättningsmöjlighetcr, om överläggningarna ger anledning 

till det. 
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Vid överläggningarna skall, som har utvecklats i den allmänna mo
tiveringen, i främsta rummet efterstriivas gemensamt accepterade lös
ningar. Även sådana lösningar bör ges formen av anvisningar. 

I den allmänna motiveringen har sagts att nämnden bör ha fria händer 
i fråga om den nlirmare utformningen av anvisningarna. Det kan förut

slittas att det inte slillan tir ändamålsenligt att nämnden ger arbetsgiva
ren anvisning om att närmare utreda förutslittningarna för vissa för

bättringar av syssclsättningsförhållandena för iildre arbetskraft. Utred
ningen kan dryftas i ett senare skede av övcrläggn:ngarna och utgöra 
grundvalen för anvisningar om konkreta åtgärder. Det kan tilHiggas 

att sådana anvisningar kan avse en gren av arbetsgivarens verksamhet 
eller viss del av arbetsstyrkan, t. ex. arbetstagare med vissa arbetsupp

gifter eller vissa kvalifikationer. 
I likhet med statens avtalsverk vill jag framhålla att arbctsmarknads

myndighet, då den utfärdar anvisningar eller meddelar förordnande med 
stöd av denna lag, självfallet bör beakta vad som följer av 28 § rege
ringsformen och andra författningsbcstiimmclscr om tillsättning av tjlinst. 

Uttrycklig föreskrift härom i lagen har jag ansett kunna undvaras. 

5 § 

I denna paragraf regleras AMS:s möjligheter att förordna om arbets
förmedlingstvång. 

Förordnande om arbctsförmedlingstvång kan bestämmas att gälla all 
personal som arbetsgivaren rekryterar. Förordnandet kan också be
gränsas till att avse exempelvis rekrytering av personal till visst ar
betsställe eller arbetstagare med vissa funktioner. I förordnandet skall 
anges vilket arbctsförmcdlingskontor arbetsgivaren har att vända sig till 
för att få anvisning på eller godklinnande av arbetskraft. 

Förordnande om arbetsförmcdlingstvång meddelas att gälla tills vi
dare eller för viss tid. Förordnande skall upphävas när det av arbets
marknadspolitiska skäl inte längre behövs eller det av andra skäl inte 
längre är lämpligt att förordnandet består. 

6 § 

Paragrafen innehåller de i den allmänna motiveringen behandlade 
bestämmelserna om företrädare för arbetstagarorganisation i frågor som 

avses i denna lag. 
Av bestämmelserna i 8 § följer att företrädare för arbetstagarorga

nisation blir bunden av tystnadsplikt i den utsträckning som där före

skrivs. Han får således inte för utomstående och inte heller för exem
pelvis andra på arbetsplatsen eller inom organisationen obehörigen yppa 

vad han har fått reda på under iirendets gång om företagets affärs- eller 
driftförhållanden eller arbetsgivares resp. arbetstagares personliga för

hållanden. 
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7 § 

Paragrafen innehåller straffbesfämmelser för brott mot förordnande 

om arbetsförmedlingstvång och regler om åtalsanmiilan. I fråga om tolk
ningen av arbetsgivarbegreppet biir detsamma giilla som vid tilliimp
ningen av 15 § allmiinna arbetstidslagen (1970: 103; se prop. 1970: 5 
s. 139). 

8 § 

Bestämmelserna i denna paragraf om tystnadsplikt har behandlats i 
den allmänna motiveringen. Lagrummet är utformat efter mönster av 
motsvarande bestämmelser i Jagen (1970: 725) om Iokaliseringssamråd. 

9 § 

Denna paragraf innehåller besvärsbcstämmelser. 
Arbetsgivaren iir inte rättsligen förpliktad att följa anvisningar som 

länsarbetsnämnd eller AMS meddelar. Av allmänna regler följer att 

beslut om anvisningar som inte har någon direkt rättsYerkan inte kan 
överklagas. Det har inte ansetts påkallat att göra avsteg från dessa all

männa regler. 
Ärende som fullföljs till Kungl. Maj:t prövas i statsrådet. 
I lagen har inte intagits någon besHimmelse om att beslut länder till 

efterrättelse omedell:mrt. Härav följer att beslut som kan överklagas inte 
får verkställas mot klagandens vilja förriin det vunnit laga kraft. 

Ikraftträdandet 

Arbetsmarknadsmyndigheterna behöver givetvis viss tid för att för
bereda tillämpningen av lagen. Man måste därför räkna med att lagen 
först efter någon tid kan få större praktisk betydelse. Med hänsyn till 
att det emellertid kan visa sig önskvärt i vissa fall att myndigheterna 
ges möjlighet att omedelbart ingripa bör lagen dock träda i kraft snarast 
möjligt. Det föreslås (Eirför att lagen får tdida i kraft dagen efter den 
då den utkommit från trycket i Svensk författningss::unling. 

7.5 I.agen om iindring i lagen om inskriinkningar i riitten att utbekom

ma allmänna handlingar 

I denna lag har införts en ny paragraf vars innehåll har behandlats 
i den allmiinna motiveringen. Lagändringen bör triida i kraft samtidigt 

med lagen om vissa åtgärder för att främja sysselsättning av mdre ar

betstagare på den öppna arbetsmarknaden. 

8. Hemställan 

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att antaga för
slagen till 

1) lag om anstiillningsskydd för vissa arbetstagare, 
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2) lag om ändring i lagen (1914: 45) om kommission, handelsagcntur 
och lzandelsresande, 

3) lag om ändring i lagen (1970: 741) om statlig lönegaranti vid kon

kurs, i 
4) lag om vissa åtgärder för att främja sysselsättning av iildre arbets

tagare på den öppna arbetsmarknaden, 

5) lag om ändring i lagen (1937: 249) om inskränkningar i rätten att 

utbekomma allmänna handlingar. 

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instäm
mande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar 
Hans Maj:t Konungen att till riksdagen skall avlåtas pro
position av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar. 

Ur protokollet: 
Britta Gyllensten 
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Bilaga 

(Departementspromemorians författningsförslag) 

1 Lag om anstäHningsskydd för vissa arbetstagare 

H1irigenom förordnas som följer. 

1 § 

Arbetstagare äger vid uppsägning från anställning, som varat minst 
tre år, åtnjuta en uppsägningstid av 

1. 	minst två månader, om han fyllt 45 år, 
2. minst fyra månader, om han fyllt 50 år, 

3. minst sex månader, om han fyllt 55 år. 

Första stycket gäller icke arbetstagare, vars anställning begränsats 
till viss tid eller visst arbete, om begränsningen av anställningsavtalets 
giltighet föranledes av arbetsuppgifternas särskilda beskaffenhet eller 
står i överensstämmelse med praxis inom branschen. 

Vid tillämpning av första stycket medrliknas tid under vilken arbete 
utförts åt företag inom koncern som arbetsgivaren tillhör. Har företag 
överlåtits, medräknas även tid under vilken arbete utförts åt förut
varande ägare av företaget eller i\t företag i koncern som förutvarande 
ägare tillhörde. 

2 	§ 
Bestämmelserna i 1 § gäller ej i fråga om 
1. 	 arbetstagare som är medlem av arbetsgivarens familj, 
2. arbetstagare som avlönas uteslutande genom andel i vinst, 
3. arbetstagare som sysscls1ittes i säsongarbete, 
4. arbetstagare i företagsledandc eller därmed jämförlig ställning, 
5. arbetstagare som omfattas av sjömanslagen (1952: 530), lagen 

(1970: 943) om arbetstid m. m. i husligt arbete eller lagen (1914: 45) 

om kommission, handelsagentur och handelsresande. 

3 § 

Arbetsgivare äger utan hinder av 1 § uppsäga anställningsavtal till 

omedelbart upphörande, om arbetstagaren i väsentlig mån åsidosätter 
sina skyldigheter enligt avtalet. Som grund för sådan uppsägning får ej 
åberopas enbart sådant förhållande som arbetsgivaren känt till mera än 

en vecka före uppsägningen. 

4 § 

Arbetstagare, som har rätt till uppsligningstid enligt 1 §, skall ha lön 
under uppsägningstiden även om arbetsgivaren ej kan erbjuda honom 
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arbete. 
Har arbetstagaren utan föregående uppsägning varit permitterad mer 

än fjorton dagar i följd eller sammanlagt mer än trettio dagar under 
samma kalenderår, skall han ha lön för överskjutande pcrmitteringstid. 

5 § 

Har arbetstagare enligt 4 § rätt till lön för tid då arbete ej kan er

bjudas honom, får lönen för sådan tid ej understiga det belopp som 
skuIJe ha utgått om han i stället haft semester och varit berättigad till 
semesterlön enligt lagen (1963: 114) om semester. För arbetstagare, 
som avses i 12 § andra stycket lagen om semester, skall vid beräkning 
av lönens storlek det kalenderår som närmast föregått uppsägningen 
eller permitteringen anses som kvalifikationsår och den för varje dag ut

gående lönen utgöra fyra tiondels procent av inkomsten under kvalifi
kationsåret. 

Från lön enligt första stycket får arbetsgivaren avräkna inkomst som 
arbetstagaren under den tid lönen avser förvärvat eiler uppenbart borde 
ha kunnat förvärva i annan anställning. 

6 § 

Blir arbetstagare, som har rätt till uppsägningstid enligt 1 §, skild 
från anställningen på grund av arbetsbrist, äger han under sex månader 
därefter företrädesrätt till ny ansföllning hos samme arbetsgivare i sam
ma eller likartad verksamhet under förutsättning att han har tilldickligt 
kunnande för det nya arbetet. Har flera arbetstagare sådan rätt, äger den 
företräde som varit anställd längst tid hos arbetsgivaren. 

Arbetstagare, som har återanställts på grund av första stycket, har 

rätt till uppsägningstid enligt 1 § oberoende av den nya anställningens 
varaktighet. 

7 § 
Arbetstagares förmåner enligt denna lag får ej inskränkas genom 

avtal. Sker det, 1ir avtalet ogiltigt i den delen. 

8 § 

Arbetsgivare, som ej iakttar vad som föreskrives i denna lag skall er
sätta arbetstagaren uppkommen skada. 

Vid bedömande om och i vad mån skada uppstått skall hänsyn tagas 
även till omsfandigheter av annan än rent ekonomisk betydelse. 

Om det med hänsyn till skadans storlek cIJer andra omständigheter 
är skäligt får skadeståndets belopp nedsättas. Fullständig befrielse från 
skadeståndsskyldighet kan också äga rum. 
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9 § 

Den som vill fordra skadestånd enligt denna lag skall anhängiggöra 
sin talan inom två år efter d:.::t att skadan inträffade. Försummas det, är 
talan förlorad. 

10 § 

Mål om tillämpning av denna lag prövas av arbetsdomstolen, om an
ställningsavtalet regleras av kollektivavtal, och i annat fall av allmän 
domstol. Sådant mål får dock genom avtal hänskjutas till avgörande 
av skiljemän. 

I fråga om talans väckande och utförande hos arbetsdomstolen gäller 
13 § lagen (1928: 254) om arbetsdomstol även om målet ej är sådant 
som avses i den lagen. 

Denna lag tr~ider i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå med
delad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling. 
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Lag om ändring i lagen (1970: 741) om statlig Iönegaranti vid 
konkurs 

Härigenom förordnas, att 2 § lagen (1970: 741) om statlig lönegaranti 
vid konkurs skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 § 

Betalning enligt - - - - - - - - - § handelsbalken. 
Har arbetstagare - - - - - - - - - samma lag. 

Betalning enligt garantin utgår Betalning enligt garantin utgår 
för varje arbetstagare med sam för varje arbetstagare med sam
manlagt högst ett belopp som mot manlagt högst ett belopp som mot
svarar tre gånger det vid tiden för svarar fyra gånger det vid tiden 
konkursbeslutet gällande basbelop för konkursbeslutet gällande bas
pet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962: b~loppet enligt 1 kap. 6 § (1962: 
381) om allmän försäkring. 381) om allmän försäkring. 

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå medde
lad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling, men 
tillämpas ej beträffande fordran som gjorts eller kunnat göras gällande i 
konkurs, i vilken beslut om egendomsavträde meddelats före nämnda 

dag. 
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Lag om vissa åtgärder för att främja anställning av äldre arbets
tagare på den öppna marknadelil 

Härigenom förordnas som följer. 

§ 

Länsarbetsnämnd äger ålägga arbetsgivare som inom länet sysselsätter 
minst fem arbetstagare att till nämnden 

1. på tider som nämnden bestämmer lämna uppgift om antalet sys
selsatta arbetstagare samt, för varje arbetstagare, dennes namn, ålder, 
kön, nationalitet, arbetsplats och huvudsakliga arbetsuppgifter, 

2. fortlöpande anmäla uppsägningar och permitteringar för längre 
sammanhängande tid än fjorton dagar av arbetstagare som omfattas av 
lagen (1971: 000) om anställningsskydd för vissa arbetstagare. 

Förordnande enligt första stycket kan förenas med vite. Innan förord
nande meddelas skall arbetsgivaren och berörda arbetstagarorganisa
tioner beredas tillfälle att yttra sig. 

2 § 

Finner länsarbetsnämnd anledning att antaga att arbetsgivare, som 
avses i 1 §, sysselsätter färre äldre arbetstagare än vad som är rimligt 

med hänsyn till ålderssammansättningen på tiJlgänglig arbetskraft, bör 
nämnden ta upp överläggningar i saken med arbetsgivaren och berörda 
arbetstagarorganisationer. 

Om överläggningarna ger anledning till det, skall nlimnden meddela 
arbetsgivaren anvisningar belrliffande åtg~irder som bör vidtagas för att 
bereda äldre arbetstagare bättre syssclsättningsmöjligheter. Nämnden 
kan därvid anmoda arbetsgivaren att i samband med nyanställningar 
öka andelen äldre arbetstagare i arbetsstyrkan i enlighet med vad 
nämnden närmare anger i sina anvisningar. 

3 § 

Undandrar sig arbetsgivaren att medverka vid överläggningar inför 

länsarbetsnämnden eller följer han ej anvisningar som nämnden med
delat med stöd av 2 § andra stycket, skall nämnden anmäla förhållan

det till arbetsmarknadsstyrelsen. 

4 § 

Arbetsmarknadsstyrelsen kan ta upp frågan om sysselsättningsmöjlig

heterna för äldre arbetstagare hos arbetsgivare, som avses i 1 §, efter 
anmälan av länsarbetsn~imnd eller av arbetstagarorganisation eller på 
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eget initiativ. 

Styrelsen kan kalla arbetsgivaren och berörda arbetstagarorganisatio

ner till överläggningar samt meddela sådana anvisningar som avses i 
2 § andra stycket. Styrelsen kan också förelägga arbetsgivaren att 
förete handlingar som kan antagas ha betydelse för bedömningen av 
arbetsgivarens personalpolitik. 

Kallelse av arbetsgivare till överläggningar samt föreläggande för ar
betsgivaren att förete handlingar kan förenas med vite. 

5 § 
Följer arbetsgivare ej anvisningar som meddelats av arbetsmarknads

styrelsen beträffande anställning av äldre arbetstagare och är det med 
hänsyn till omständigheterna uppenbart att rättelse ej kan åstadkommas 
på annat sätt, kan styrelsen förordna, att arbetsgivaren ej får anställa 

andra arbetstagare än dem som den offentliga arbetsförmedlingen har an
visat eller godtagit. 

6 § 
Arbetsgivare som ej iakttar förordnande enligt 5 § dömes till böter 

eller fängelse i högst ett år. Allmänt åtal får väckas endast efter anmä

lan av arbetsmarknadsstyrelsen. 
Den som fått del av uppgift som lämnats med stöd av denna lag och 

som uppsåtligen eller av oaktsamhet obehörigen yppar eller nyttjar vad 
han därvid erfarit om enskilt företags eller enskild sammanslutnings 
affärs- eller driftsförhållanden eller om enskilds personliga förhållanden 

dömes till böter eller fängelse i högst ett år. Allmänt åtal får väckas 
endast om målsäganden anger brottet till åtal eller åtal är påkallat från 

allmän synpunkt. 

7 § 
Talan mot arbetsmarknadsstyrelsens beslut enligt denna lag föres hos 

Konungen genom besvär. 
Mot styrelsens beslut i fråga som avses i 1 § får talan dock icke föras. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1971. 
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4 Lag om ändring i lagen (1937: 249) om inskränkningar i rätten 
att utbekomma allmänna handlingar 

Härigenom förordnas, att i lagen (1937: 249) om inskränkningar i 
rätten att utbekomma allmänna handlingar skall införas en ny paragraf, 
22 §, av nedan angivna lydelse. 

22 § 
Handling i ärende som avses i lagen (1971: 00) om vissa åtgärder för 

att främja anställning av äldre arbetstagare må i den mån den innefattar 
upplysning om enskilt företags affärs- eller driftförhållanden eller om 
enskilds personliga förhållanden ej utlämnas tidigare än tjugo år efter 
handlingens datum, såvida ej, med hänsyn till det ändamål för vilket 
utlämnande begäres och omständigheterna i övrigt, trygghet kan anses 
vara för handen att upplysningen ej missbrukas till skada för företaget 
eller den enskilde. 

Denna lag trlider i kraft den 1 juli 1971. 
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