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Till statsrådet och chefen
för Arbetsmarknadsdepartementet

Genom beslut den 3 december 1992 bemyndigade regeringen chefen för
Arbetsmarknadsdepartementet, statsrådet Börje Hörnlund, tillkallaatt en
särskild utredare med uppdrag över vissaatt delar detse statligaav
lönegarantisystemet vid konkurs. Den 18 januari 1993 förordnades
landshövdingen Gunnar Björk särskild utredare.som

Den 1 februari 1993 förordnades Åbjörnssonadvokaten Rolf B som
sakkunnig, hovrättsassessorn Mikael Mellqvist departementssekre-samt

Frankterarna Walterson och Eva Thorsell biträda utredningenatt som
och hovrättsassessornexperter Tuula T Kihlgren till sekreterare.

Utredningen har antagit 1993namnet árs lönegarantiutredning.
Härmed överlämnar utredningen betänkandet Förändringar i Iönega-

rantisystemet.
Utredningens uppdrag därmedär slutfört.

Stockholm den 2 november 1993.

Gunnar Björk

Tuula T Kihlgren
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Sammanfattning

Våra huvuduppgifter har varit

bakgrundatt mot de kraftigt stigande kostnadernaav- för lönega-
rantin, från 0,5 mdkr iår slutetca 1980-taletpå tillper över 4,4
mdkr budgetåret 199293 och till beräknade 4,7 mdkr för inneva-
rande budgetår, undersöka lönegarantins omfattning kanom be-
gränsas arbetstagarnasutan att löneskydd urholkas ett oaccepta-
belt sätt,

föreslåatt regeländringar effektiviserar- granskningensom attav
garantin används på det sätt den är avsedd för, samt

övervägaatt hur utbetalning lönegaranti skall- organiseradav vara
i framtiden.

När det gäller frågan lönegarantins omfattningom har i funnit att
den nuvarande kopplingen mellan lönegarantilagen 1992:497 och
förmånsrättslagen 1970:979 bör behållas även i fortsättningen. Däre-

kan lönefordringarnasmot förmånsrätt inskränkas bibehálletmed grund-
skydd för lönefordringarna. En sådan inskränkning minskar utgifterna
för lönegarantin och ökar utdelningen till oprioriterade borgenärer.

Våra förslag beträffande denna del kan sammanfattas enligt följande.

Den tid för vilken lönefordringar omfattas förmånsrätt be-av
gränsas till de senaste anställningsmånaderna.sex I omfattarlag
förmånsrätten lönefordringar för föreår konkursansökningenett och för

månaders uppsägningstid.sex

Förmånsrätten för semesterlön och semesterersâittning ärsom
intjänad före konkursansökningen inskränks till vad står innesom
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omfattardaglintjänandeåret.föregåendedetochlöpandedetför
intjänandeár.föregåendetvåförmânsrätten

förlängstförmånsrättomfattasuppsägningslönpåFordring av
uppsägningstidgodtasLAS. I dag§11följeruppsägningstid avsom

kollektivavtal.ochanställningsavtalenskildaenligt

förarbetsförmedlingensig hosanmälerarbetstagarenpåKrav att
förmånsråitt.omfattasskalluppsägningslönfordring på avhansatt

krav.sådantingetställsdagI

förmånsrättsberätti-frånavräknasskallrörelseInkomst egenav
inkomstföravräkning egeningen avskerdaglönefordring. lgad

rörelse.

uteslutsföretagetfemtedelminstäger avArbetstagare ensom
iandelväsentligägerarbetstagarenfordrasdagförmånsrätt. Ifrån att

förverksamhetdess attinflytande överväsentligtharochföretaget ett
förmånsrätt.frånuteslutasskallfordringhans

garantingranskningeneffektivisera attskall avhurgällerdetNär man
förslag.följandeför haravseddden ärdet sättanvänds på

avräkningattomöjliggörslönegarantimed genomhandelS.k.
för-kunnatborde haarbetstagareninkomstdenförskall ske som

situa-dessaiavräkningingenskerdaganställning. Ii sinvärva nya
tioner.

medbetalaslönefordringarnavilkavidkonkurserUpprepade
årsregel ettinförande omomöjliggörslönegaranti enavgenom

begräns-sådaningenfinnsI daglönegarantilagen.ikarenstid
ningsregel.
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En generell regel riktad missbrukmot och spekulation på löne-
garantins bekostnad införs i lönegarantilagen. I dag innehåller löne-
garantilagen ingen sådan regel.

Beträffande frågan hur utbetalning lönegaranti skallav organi-vara
serad i framtiden har vi funnit den ävenatt fortsättningsvis bör omhän-
derhas länsstyrelserna. Kostnadernaav för utbetalningsfunktionen
bör belasta lönegarantifonden.

Vi har beräknat våra förslagatt medför minskade utgifter för löne
garantifonden l mdkr.om ca

Vi föreslår det hos RSVatt skall upprättas registerett över alla lönega-
rantibeslut. Ett sådant är nödvändigt för denatt föreslagna ka-av oss
rensregeln skall kunna tillämpas. Det skulle vidare underlätta uppfölj-
ningen lönegarantiutbetalningarav och förbättra kontrollen i lönegaran-
tisystemet. Efter uppbyggnadsskedet kan den årliga kostnaden för att
föra registret uppskattas kostnadenmotsvara för högst ársarbets-ett par
krafter.
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Förslag till
Lag ändring i förmånsrättslagenom 1970:979

Härigenom föreskrivs 12 § förmánsrättslagenatt 1970:979 skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

12

Allmän förmånsrätt följer därefter Allmän fönnánsrätt följer därefter
med arbetstagares fordran på med arbetstagares fordran på lönsådan lön eller ersättning ellerannan ersättning på grundannan avpå grund anställningenav anställningen.som Förmånsrätten

förfallit till betalning tidigare omfattarän fordringar harsomår innanett kankursansökningen förfallit till betalning under degjordes och pá lön eller ersätt- månadernasenaste arbets-sex avning under skälig uppsägningstid, tagarens anställningstid hoshögst månader. Har arbets-sex konkursgäldendren och inte tidi-
undertagaren uppsägningstiden månaderän innangare kon-sexutfört arbete enligt anställnings- kursansökningen kom tillin tings-avtalet med gäldenären, gäller rätten.

förmånsrätten all lön eller ersätt-
ning för arbetet. I den mån arbe- Fordran på uppsägningslön om-utförtste under uppsägnings- fattas fömtânsrätt längst föravtiden gäller förmánsrätten endast uppsägningstid följer lag.som avsådan lön eller ersättning Uppsägningslön försom tid underöverstiger inkomst vilken arbets- vilken arbetstagaren inte utför

undertagaren tid lönen eller arbete försom konkursgäldenären
ersättningen förvärvat i elleravser och hellerinte driverannan

anställning ellerannan rörelse, omfattasuppen- egen för-avbarligen borde ha kunnat för- mánsrätt endast arbetstagarenomvärva i anställning han skäli- kan visasom hanatt dröjsmålutanbarr godtaga. Vidgen bestäm- har anmält sig hos arbetsämnet-
mande enligt vad lingi arbetssökande.nyss sagts Försomvilken utsträckning fordran på lön sådan tid omfattar förmánsrätten
eller ersättning under uppsäg- endast lön eller ersättning somningstid förenadär med förmåns- överstiger inkomst vilken arbets-

Lagen omtryckt 1975:1248.
Senaste lydelse 1977:482.



1993:96SOUFörfattningsförslag14

ellerlönenden tidunderiinkomstsamtidig tagarenskall medrätt
förvärvatharersättningenjämställasanställning avserannan iförvärvakunnathabordeellerutgårutbildningsbidrag avsom
Vid be-anställning.arbetsmark-vidstatsmedel annanen
utstvilkenistämmandebidra-måninadsutbildning, den av

ersätt-ellerpå lönfordranninglönentid somget sammaavser omfat-uppsägningstidunderningarbetstaga-ochersättningeneller
medskallförmånsrätt;bidra-berättigad tillblivit tashar avren anställ-iinkomstsamtidigHaruppsägningen. annanefterget

utbildningsbidragjämställastidigare ningförfallitlönefordran som
vidstatsmedelutgårkonkursansök-ár innan avän somett

i denarbetsmarknadsutbildning,förföremålvaritgjordesningen
tidbidragetmån sammaförmånsrätten, avsergällertvist, om

ochersättningenellerlönenförhand-sådanellerväcktstalan som
berättigadblivithararbetstagarenikollektivav-föreskrivesling som uppsägningen.efterbidragettillfrånmånaderinombegärtstal sex

konkursansök-ochförfallodagen
förfallitharlönefordranHarmånader sominomföljtningen sex föremånaderäntidigareslutligtblivit sextvistendetfrån att
föremålvaritkonkursansökningensemesterlön[frågaavgjord. om för-denomfattastvist,för avsemesterersättning äreller som

väcktshartalanmånsrättkonkursansökning- omintjänad innan
iföreskrivsförhandlingeller somförmånsrättengällergjordes,en inombegärtsharkollektivavtallöpandeför detinnestårvad som förfallodagenfrånmånadertvåföregående trede närmastoch

följtharkonkursansökningenochFörmånsrättenintjänandeåren.
detfrånmånader attinominnestående tresemester-gäller även

har avgjorts.slutligttvistenförsemesterersättningellerlön
harsemesterledighet sparatssom

semesterersätt-ochSemesterlön§§och 2018utsträckningdeni
konkur-föreintjänadning ärmed-1977:480semesterlagen som

för-omfattassansökningen avger. innestårvadförmånsrätt som
och närmastlöpandedetför

intjänandeåret.föregående
stycketförstaenligtFörmånsrätt

fordranmedföljerFörmånsrättpåmed fordranföljer även pen-
tillkommervilkenpensionpåarbets-tillkommervilkension

efter-dennesellerefterlevande arbetstagareeller dennestagare månaderhögstförlevandekonkursan- sexär innanhögstför ett
ochkonkursansökningenförenästfâiüan-ochgjordessökningen

månader.följandedärpåFönnânsrättenmånader. sexde sex iocksågällerFörmånsrättenpension;frågaigäller även om
föregåendehosintjänatssom
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arbetsgivare, gäldenären frågaom pension intjänatsom somövertagit för pensionenansvaret hos föregående arbetsgivare, omunder de betingelser i gäldenärensom haranges övertagit ansvaret23 och 26 §§ lagen 1967:531 för pensionen under de betingel
tryggande pensionsutfästel-om av i 23 ochser 26som §§anges

se m.m. lagen 1967:531 tryggandeom
pensionsutfastelseav m.m.Om gäldenären är näringsidkare,

skall arbetstagare, själv eller Om konkursgäldenärensom är nä-jämte närstående ägde väsentlig ringsidkare, skall arbetstagare
andel företageti och hade självsom eller tillsammanssom medväsentligt inflytande dessöver eller närstående,genom senareverksamhet, eller hans efterlevan- än månader före konkursan-sexde ha förmånsrätt enligt denna sökningen har minstägt femte-enparagraf för lön eller pension. del företaget, eller hans efter-avVad gällersom sagts även levande,nu inte haom förmånsrätt
gäldenären juridiskär enligt dennaperson paragraf för lön eller
utan att näringsidkare.vara pension.

Denna lag träder i Äldrekraft den l juli 1994. föreskrifter gäller fortfaran-
de för fordran hos arbetsgivare har försattsen i konkurs föresom ikraftträ-
dandet
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tillFörslag
1992:497lönegarantilageniändringLag om

införasskall1992:497lönegarantilagenidetföreskrivsHärigenom att
lydelse.följande9b§ och9aparagrafer,två avnya

lönefordranfåttharkonkursbeslutetföreår eninom9a § Om någon ett
verksamhet ersatt garan-huvudsakligen genomiuppståtthar samma Isom

garantiersättning.tillinte rättföreliggertin,

förutsättning-kandet attinte antas,ersätts en avlönefordran9b § En om
fordringenvilketanställningsvillkordetelleranställningdenförarna löne-delvisellerheltutgåskullebetalning genomvaritsig hargrundar att

garanti.
I
i
l

1994.julilkraft deniträderlagDenna
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Förslag till
Lag ändring i semester-lagen 1977:480om

Härigenom föreskrivs 29 §att semesterlagen1977:480 skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Semesterersättning bestämmes enligt grunderna för beräkning av semesterlön. För arbetstagare, har rätt till fri kost i arbetsgivarenssom hushåll,
skall kostersättning dock utgå endast för det antal dagar för vilka semes-terersåttning skall beräknas.

För sparade semesterdagar skall semesterersättning beräknas desom omhade tagits under detut semesterår då anställningen upphörde.

Har arbetstagare mottagit Har arbetstagaresemes- mottagit semesterlön i förskott, minskas terlön i förskott,seines- minskas semes-tcrersättningen med sådan terersättningensemes- med sådan semes-terlön. Detta gäller dock ej, terlön. Detta gällerom dock ej, omden förskottsvis erhållna den förskottsvisseines- erhållna semesrterlönen har utgått femän årmer terlönen har utgått än fem årmerföre anställningens upphörande före anställningens upphörande
eller anställningen harom eller anställningenupp harom upphört på grund av hört grund av

arbetstagarens sjukdom, arbetstagarenssjukdom,

förhållande i 4 §som förhållandeavses i 4 §som avsestredje stycket första meningen tredje stycket första meningenlagen 0982:80 anställnings- lagenom 1982180 anställnings-omskydd eller skydd eller

uppsägning från arbetsgivarens 3. uppsägning från arbetsgivarenssida, beror på förhållandesom sida, beror förhållandesom

Senaste lydelse 1982:90.
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arbetstaga-sig tillhänförtill arbetstaga-hänför sig somsom
personligen, närutom upp-personligen. renren medsambandsker isägning en

konkurs.

1994.juliden 1kraftiträderlagDenna



SOU 1993:96

l Utredningsarbetet
1.1 Uppdraget

Regler statlig lönegaranti tillom skydd för arbetstagares lönefordring
vid arbetsgivarens konkurs har funnits på den svenska arbetsmarknaden
sedan den 1 januari 1971. En översyn vissa, främst administrativa,av
frågor beträffande lönegarantisystemet genomfördes under första hälf-

1980-talet.ten Denna översynav utgjorde grundvalen för de föränd-
ringar lönegarantireglernaav genomfördes när densom gällandenu
lönegarantilagen 1992:497 trädde i kraft den 1 juli 1992.

Lönegarantins materiella del dvs. frågan lönegarantireglernaom-
har ändamålsenlig utformningen när det gäller vilka fordringar garantin
skall ersätta har däremot inte tidigare varit föremål för översyn.-

Under de åren harsenaste vi exempellössett Ökningen antaletav
konkurser i Sverige. Under 1980-talet uppgick antalet företagskonkurser
till 5 000 6 000ca år. Under deper åren harsenaste antalet före--
tagskonkurser uppgått till 20 000 år.ca per

Utgifterna för lönegarantin har under tid än sjudubblatssamma mer
och ökat från 600 mkr till över 4 mdkrca budgetår.per

Behovet översyn lönegarantinsav en materiellaav regler har påtalats
både i riksdagen och i den allmänna debatten under år. Samtidigtsenare
har det riktats kraftig kritik vadmot uppfattats alltförsom ettsom
omfattande skydd vissa lönefordringarav och missbrukett garantin.av

Vårt uppdrag enligt direktivenz, bilaga har varitse analyseraatt
lönegarantireglernaom har ändamålsenlig utformningen när det gäller

vilka lönefordringar skall ersättassom garantin föreslå deav samt
lagändringar denna granskning kansom upphov till. Vi skallge också
lämna förslag till hur utbetalningsfunktionen skall utformad ivara
framtiden.

Dir. 1982:58. Särskild utredare rådmannen Arne Wilhelmson.
ZDir. 1992:103.
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bedrivandeArbetets1.2

regeländringarsådanaåstadkommavarithararbete attmed vårtSyftet
be-förlorat sammantagetsyfte gårsocialagarantinsattutan -som -

granskningeneffektiviserar attochgarantin avförutgifternagränsar
för.avseddden ärdet sättanvänds pågarantin

nuvarandelönegarantireglernas ut-synpunkter påinhämtaFör att
till-arbetstagarorganisationer,förföreträdarevi berettformning har

länsstyrelse attkronofogdemyndighet samti konkurs,synsmyndighet
lagstiftningen.erfarenhetersinaförredogörainför avoss

undersök-genomföracentralbyrånStatistiskalåtit envidareVi har
förunderlagfå framförlönegarantiutbetalningar attantalning ettav

iomfattasbörlönefordringarvilka avavseendebedömningar somvåra
ändringar Emedföljerkonsekvenserekonomiskavilkagarantin och som

omfattning.garantinsi
vi bl.a.harutbetalningsftrnktionenutformningenBeträffande av

tjänstemän-ansvarigavarvid delänsstyrelsehosstudiebesökföretagit en
verksamheten.erfarenhetersinaförredogjort avnen
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2 Det svenska lönegarantisystemet
2. 1 Bakgrund

Regler statlig lönegaranti vid konkurs har funnitsom på den svenska
arbetsmarknaden sedan 1970-talets början. Lagen 1970:741 statligom
lönegaranti vid konkurs iträdde kraft den januari1 1971 och gällde
fram till den l juli 1992, då den vår nuvarandeersattes lönegaranti-av
lag l992:4973.

Både 1970 års lag och den gällande lönegarantilagen harnu samma
grundkonstruktion. Garantin innebär således tillatt visststaten ettupp
maximibelopp för arbetstagares löne- och pensionsfordringarsvarar mot

arbetsgivare har försattsen i konkurs. Att arbetsgivarensom har för-
i konkurssatts är därför första förutsättning för garantibeloppen att

skall kunna utgå.
Förmånsrättslagen 1970:979 reglerar den företrädesordning enligt

vilken olika fordringar skall 11autdelning i konkurs. Endast löneford-en
ringar har förmånsrätt kan ersättassom lönegarantin.genom

Före lönegarantins införande skyddades arbetstagares fordringar vid
arbetsgivarens konkurs lönefordringarnaatt hade privilegie-genom en
rad ställning i förmånsrättsordningen. Lönefordringarna hade då tillrätt
utdelning före de flesta andra konkursfordringar, bl.a. före fordringen
på grund inteckning i fast egendomav och företagsinteckning.

Värdet det skydd privilegieradav ställning i förmånsrättsord-som en
ningen medför är dock helt beroende det finns några tillgångar iav om
arbetsgivarens konkursbo. Saknas tillgångar kan ingen utdelning skc
och arbetstagarens fordring kan visa sig värdelös, förmåns-trotsvara
rätten. Det för att arbetstagaregarantera alltidvar att skulle få betalt i

fall förvart del sin fordring arbetsgivareen av mot försattes ien som
konkurs reglerna lönegaranti infördes 19714.som årom

3Pr0p. 1991921139, bet. l99l92zLU37, rskr. 199192318.

Pr0p. 1970:201, bet. l970zlLU79, rskr. 1970:450, SFS 1970:741.
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inte garanteraeftersträvade attlönegarantininförandet manVid av
skyddadeslönenomfattningvidi likalönefordringar somförbetalning

beloppettstället somi garanteraSyftet attförmånsrätten. vargenom
förochkonkursbeslutetföremånadereller tvåförlönmotsvarade en

ackordsersättning,påfordringarnormalauppsägningstidskälig samt
tilldärförbestämdesgarantinenligtMaximiersättningenprovision m.m.

enligt 1 kap.basbeloppetgällandekonkursbeslutetviddetgångertre
försäkring5.allmän1962:3816 § lagen om

föreuppgickochtillfällenvid fleradärefterhöjdesMaximibeloppet
400404ellerbasbeloppettolv gångertill1992juliden 1lagändringen

skeddemaximibeloppet succes-Höjningenvarje arbetstagare.förkr av
lönefordringarnasiändringarhandförstaiföranleddesochsivt av

förmånsrättsordningen.iplacering
1970 årsårredangenomfördes somhöjningen sammaförstaDen

anställnings-År lageninfördes1971kraft.trädde i omlönegarantilag
medfördeäldrelagen,s.k.den somarbetstagare,äldrevissaförskydd

uppsägningstid. För attmånaderstillfickarbetstagareäldre sexuppatt
lönega-ändradesuppsägningslönfordringar påökadeeventuellttäcka

basbeloppfyratillsamtidigtmaximiersättningrantilagens
fastiinteckninggrund egen-fordring påskedde dåhöjning avNästa

försvag-Denpensionsfordringar.ochlöne-föreförmånsrättfickdom
innebarändringenkonkursilönefordringarförskyddet somning av

höj-lönegarantilagenenligtmaximibeloppetkompenserades attgenom
skullepensionframtidaFordring påbasbeloppet.till fem gångerdes

begränsningsregeln7.omfattashellerfortsättningsvis inte av
basbe-tolvtillfemfrånmaximibelopplönegarantinsHöjningen av

före-isäkerhetmedfordringmedsambandi1975 attgjordes árlopp
pensionsfor-ochlöne-föreskattefordringaroch sattestagsinteckning

föran-siniomflyttning turDennaförmänsrättsordningen. varidringar
innebarLagenanställningsskydd.lag1974 årsinförandetledd omavav

sProp. 65.1970:201 s.
1971:201.SFS1971:221,rskr.1971:InU18,°Prop. bet.1971:107,

1971:1046.SFS1971:353,rskr.1971:LU26,7Pr0p. 1971:178, bet.
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alla tillsvidareanställdaatt fick uppsägningstider på mellan ochen sex
månader. Detta medförde Ökning företagens latentaen löneskulderav
och iansågs motsvarande mån försämra värdet säkerhetav genom
företagsinteckning. För stärka företagsinteckningarnasatt värde som
kreditsäkerhet fordringsattes med säkerhet i företagsinteckning före
lönefordringarna i förmånsrättsordningen. Lönegarantins maximibelopp
höjdes samtidigt till tolv basbelop för skydda arbetstagarnasatt lönefor-
dringar. Då lönefordringarnas förmånsrätt därefter ansågs sakna be
tydelse för de flesta arbetstagare också skattefordringarnasattes före
lönefordringarna i förmånsrättsordringen.

Genom lönegarantilagen upphävdesnya kopplingen lönegarantinsav
maximibelopp till basbeloppet. Den maximala ersättningen för löneford-
ringar kan utgå enligt garantinsom frånuppgår den 1 juli 1992 till
100 000 kronor arbetstagare och framgår direktper lönegarantilagenav
9 § LGL.

Både sänkningen maximibeloppet och de förändringarav i lönegaran-
tifrågornas handläggning, infördes lönegarantilagen,som genom nya
hade sin grund i förslag hade avlämnats densom är 1982 tillsattaav
lönegarantiutredningen. Utredningen avlämnade betänkanden,tre varav

Ändringardet första, i lönegarantisystemet Ds A 1983:15, upptog
bl.a. förslag begränsning maximibeloppet.om Det andraav delbetän-
kandet, Ny lönegarantilag SOU 1986:9, innehöll förslag syftadesom
till enhetligare beslutsordningen i lönegarantifrågor.

Utredningens slutbetänkande, Lönegarantin och förmânsrättsordning-
SOU 1988:27, sikteen lönefordringarnaspåtog placering i förmåns-

rättsordningen och innehöll förslaget att lönefordringarnamerparten av
åter skulle sättas före fordring med säkerhet i företagsinteckning i för-
månsrättshänseendeá. Detta betänkande överlämnades till den 1988år
tillsatta Insolvensutredningen beaktas i dessatt utredningsarbete.

Prop. 197576:12, bet. 197576:LU5, rskr. l97576:1 15, SFS 1975:1250.
Utredningens samtliga sakkunniga och avstyrkteexperternaen avFörslaget.

Ju 1988:02, dir. 1988:52.
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fråganutredahuvuduppgifttill atthadeInsolvensutredningen, som
novemberfick ikonkurs,rekonstruktionsförfarande ilagregleratettom

under-bl.a.innefattade attuppdragettilläggsdirektiv. Det1991 nya
uppsägnings-underochi konkursförsattaär somföretagsöka somom

negativt påver-lönegarantimedelutnyttjandemedvidaredrivstiden av
situationersådanailönegarantinochbranscheniföretagandrakar om

företagen.mellankonkurrensosundtillleder
Skuldsaneringslagdelbetänkandettidigare avgettUtredningen, som

Lagslutbetänkandesitt1992novemberiavlämnade1990:74,SOU
bl.a.föreslåsbetänkandetI1992:113.SOUföretagsrekonstruktionom

uppsägnings-lönintjänad samtvarmedlöner,produktivas.k. avsesatt
tvâunderlängstdockfortsätter; ivid företagetdriftentidunder denlön

iföretagsinteckningisäkerhetmedfordringföreskall sättasmånader,
zförmånsrättshänseende.

konkurrensenpåverkarlönegarantin nega-frågangällerdetNär om
vissa sättför attbeläggfått atthaInsolvensutredningensigtivt menar

Insolvensutredningenkonkurrens.osundmedförgarantinutnyttja
genomförslöner mot-produktivas.k.avseendeförslagetatt omanser

Insolvensut-garantin.överutnyttjandesådant avverkar det även ett
be-aktivtkonkursitillsynsmyndighetenocksåföreslår attredningen

överutnyttjas.integarantinvakar att
för-anledningiPropositionremissbehandlats. avBetänkandet har

1994.under årtidigastlämnastorde komma attslaget

kostnadernaochKonkursutvecklingen2.2

lönegarantinför

lönega-benämndarbetsgivaravgift,finansierasLönegarantin genom en
bestäm-1970-taletbörjaniinförandelönegarantinsVid avrantiavgift.

hadearbetsgivarelönesummaden0,02till enavgiften procentdes av
uppgårsuccessivt ochhöjtsdärefterAvgiften harunder året.gett ut

Avgifter-avgiftsunderlaget.0,2till1979januari procent1densedan av

1991:93.Din
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förs till fond, lönegarantifonden,na förvaltasen Kammarkollesom av
giet.

Utbetalningarna från fonden följer naturligen antalet inträffade kon-
kurser. Under 1980-talet antalet konkurser 5 000 6var 000 år.ca per-
Utbetalningarna från lönegarantifondcn uppgick då till i genomsnitt
500-600 miljoner kronor budgetår.per

Konkurser åren 1975 1992-
Antal

24000

20000

16000

f12000

Samtligakonkurser8000

Foretagsknkurser4000
Privatpersonkonkurser

0 l I I 1 l I l I1975 77 79 81 83 85 87 89 91 1992
Källa:SCB,R13SM9301
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företagskon-Antaletkraftigt.ökatkonkursernaharårenDe senaste
till9 887från1992,1990 ochmellan årenfördubbladesänkurser mer

företagskonkurser årantaletmedjämförasSiffrorna kan att219.21
undertidigarenämnts,och6 879tillendastuppgick1989 somvar,

lägre.1980-talet ännu
tidspe-underharkonkursberörts sammaarbetstagareAntalet avsom

199051225 år1989, till00015 årtilluppgåtthafrånökat,riod att ca
iprivatanställd28:einnebär1992. Detta att40580 årtill varoch

1992.underkonkursberördesSverige av
från löne-utgifternapåverkatharkonkurserantaletökningDenna av

tidigarefrånutbetalningarnaökade199091Budgetåretgarantifonden.
miljarder kronor.1,8till överbudgetårkronormiljoner600 perca

miljarder4,4till överutbetalningarnauppgickbudgetåretförraUnder
miljarder4,7tilluppgå199394budgetåretför caberäknasochkronor

kronor.
utdelning-arbetsgivaravgifter,i formintäkterLönegarantifondens av

till 11980-taletslutetunderuppgick caoch räntorkonkurseri avar
kronormiljarder1,7överpåmedbudgetår topparmiljard kronor per

in-minskade199293Budgetåret199192.och199091budgetåren
dennaligga påkan väntasIntäkternakronor.miljardertill 1,2täkterna

budgetår.innevarandeundernivå ävenlägre
rörligadenharlönegarantinförkostnadernaökadedetäckaFör att

tillfällen.vidhöjtslönegarantifonden, tremedförenadkredit, ärsom
förkrediten1992, dåriksdagen vårenbeslutadeshöjningenFörsta av

kronormiljoner200tidigarefråntillfälligtökades199192budgetåret
och199293budgetåretavsågkronor. höjningenAndramiljardertill 2

kronor. Vid den senastemiljardertill 4ökadeskrediteninnebar att

1992,ackordoffentligaochKonkursermeddelanden.SCBz Statistiska
s.

68.Prop. bilaga199293:150, s.

15.1:8,bilagal99192:150,Prop. s.

Prop 1992932117.
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höjningen, budgetåret 199394,som avser ökades krediten till 7 miljar-
der kronor.

LÖNEGARANTIFONQENSINTÄKTER OCH KOSTNADER
BUDGETAREN 198283 199293-

§00
P00 e

I INTÄKTER9
E] KOSTNADER000
AW-WWwüwrm500

900

ZEIJETTLIFJIJLLU.§00

8283 8384 8485 8586 8687 8788 8889 8990 9091 9192 9293
KÄLLA:KAMMARKOLLEGIETl-ONDBYRAN

°Pr0p. 1992931150, bilaga 68.s.
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lönegarantibetalasfordringarVilka2.3 genom

i dag ersättaLönegarantin kan
in-skadeståndpåfordringarochlönefordringar avsersom

komstbortfall
pensionsfordringar

kostnadvissochkonkursiarbetsgivarenför sättakostnad att
konkurslagen.enligtåläggaskanarbetstagarensom

endastlönegarantilagenomfattninglönegarantinsgällerdetNär anger
pensions-ochlöne-förutgåkanersättningvilkeninomden ram

LGL.9 §000 kronor100fordringar,
garantinersättaskanpensionsfordringareller genomVilka löne- som
FRL.1970:979,förmånsrättslagenhänvisning tillengenomanges

förlämnasgarantinenligtbetalning enLGL framgår§7Av att
enligtförmânsrättharersättningellerlönfordring påsådan somannan

enligt 12förmánsrättharpensionfordring påföroch§ FRL12 som
lag.§13eller samma

för-medfordringarendastgäller000 kronor100tillBegränsningen
§ FRL.enligt 12månsrätt

lönegarantilag.1970 årsenligtgällde ävenreglerMotsvarande

iLönefordringar2.4 m.m.

sådanalönegarantin endastomfattarföregåendedetframgåttSom har av åförmåns-skyddsärskildadetförtjäna somlönefordringar 1ansessom
linnebär.rätten å
lbestämmandeblirlönebegreppförmånsrättslagensmedförDetta att 1

omfattning.materiellalönegarantinsför
tillhänföraskanalltomfatta12 FRL av-lön iBegreppet somanses ibetydelseingenharDetanställningen. omgrundlöningsförmån på av

anställningsav-enskiltikollektivavtal elleri ettreglerasförmånerna ett
tal.
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Det har inte heller någon betydelse i vilken form lönen utgår. Lönen
kan sålunda betalas i form av

tidlön,
ackordsersättning,
arvode,
provision,
tantiem eller andel i vinst,annan
kallortstillägg eller tilläggannat ,naturaförmån eller på sätt.annat

Reglerna har i rättspraxis tolkats så förmånsrättenatt omfattar bl.a.
subventionerade lunchkuponger och rätten till fri bostad och fri
bil.

Om arbetsgivaren har utfäst sig gratifikationatt utge meden an-
ledning arbetstagarens insatsav omfattar förmånsrätten också denna.

Också avtalsenliga omkostnader i tjänsten omfattas, såsom
resekostnadsersättning,
traktamente,
kostnaden för hållande bil ellerav egen utrustning.annan

Fordringar på premier för pensionsförsäkringar arbets-m.m, som
givare har utfást sig teckna för sinaatt anställda, omfattas förmåns-av.
rätt, ersätts lönegarantinmen endastgenom fordringen inte harom
överlåtits. Utredningen återkommer till frågan lönegarantin börom
omfatta försäkringspremier i avsnitt 4.6.

Med uttrycket ersättning i 12 §annan FRL främst skade-avses
stånd skall utgå till arbetstagarensom på grund obehörigt avskedan-av
de eller hävande anställningsavtalet. Skadeståndav ersättningsom avser
utöver vad lön ochmotsvarar andrasom anställningsförmåner omfattas
inte förmånsrätt ochav ersätts alltså inte heller lönegarantin.genom

NJA 1988 325.s.

RH 1986:52.

Walin Rydin: Förmånsrättslag, lönegaranti, kvittning- lönmot m.m.,Lund 1992, 130.s.
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enligt lönega-utgåkanersättningdärmed denochFörmånsrätten som
ersättningellerlöngällerdettidsbegränsad. Närrantin är annan

förfallit tillinte harfordringaromfattasanställningengrund somav
underkonkursansökningen samtår företidigare änbetalning ett

månader.förhögstdockuppsägningstid,skälig sex
förfordringen hargrundats närpåhartidsbegränsningenGenom att

ackordsersättningförmånsrättenomfattar sombetalning t.ex.fallit till
tillförfallit betillbaka,tidlängreunderkanskeintjänatshar menen

retroakbeträffandegällerVidaretid.nämndainomförst t.ex.talning
bestämtshartilläggetinträffar först närförfallodagenlönetilläggtiva att

inträtt.betalningsdagenfastställdadåoch den
med utgångs-bedömsuppsägningstidskäligutgörvadFrågan som

§ lager.i llreglernavarvidochlängdanställningensfrån art,punkt
enskildadetintenormerande näranställningsskydd1982:80 ansesom

annat.föreskriverkollektivavtaltillämpligtanställningsavtalet eller
denförmånsrätt ävenförenad medlönefordring omfallvissa ärI en

konkursansökningenår företidigare än ettbetalningtillförfallithar
talantvist ochförföremålvaritharfordringenförhållandetSå är om

begärts.harkollektivavtaliföreskrivsförhandlingellerväckts,har som
konkursansökningenochförfallodagfordringensfrånmånaderinom sex

avgjorts.slutligthartvistenfrån detmånader attföljt inomhar sex
semesterersättning. jsemesterlön ochocksåomfattarFörmånsrätten

ivadförmånsrättenomfattargjordeskonkursansökningentiden innanFör
intjänandeårenföregåendetvådeochlöpandedetförstår innesom

§§2018 ochutsträckningi den semes-harvad sparats somsamt som
Även beräknasuppsägningslönförmedger. semes-1977:480terlagen

sedvanligt sätt.semesterersåttning påellerterlön

Avräkning1

underkonkursgäldenärenförarbeteutför uppintearbetstagarenOm
över-inkomstsådanendastförmånsrätten somomfattarsägningstiden

2°Jfr 50.1985NJA s.
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stiger vad arbetstagaren under den tid lönen eller ersättningen haravser
förvärvat i anställning elleren annan uppenbarligen borde ha kunnat
förvärva i anställning han skäligenen bordesom ha godtagit. Med
inkomst från anställning jämställsen annan utbildningsbidrag utgårsom

statsmedel vid arbetsmarknadsutbildning,av bidragetom avser samma
tid lönefordringen och harsom beviljats efter uppsägningen Avräkning
sker således inte för bl.a. inkomst rörelse.av egen

l den gällande lönegarantilagennu har medtagit bestämmelseman en
arbetstagarens upplysningsskyldighetom 10 § LGL, är avseddsom att

skärpa kontrollen reglernaatt avräkningav i uppsägningslönom efter-
levs. Enligt bestämmelsen skall arbetstagare har inkomsteren frånsom

anställningen underannan uppsägningstiden upplysa förvaltaren om
inkomsterna, dessa tidom arbetstagarensavser samma fordringsom i
konkursen. Förvaltare sådanmottarsom upplysning skallen kontrollera

inkomsterna skallom medföra avräkning i lönegarzintiersättning av-
seende uppsägitingslönexi 12 och 18 §§ LGL.

2 Pensionsfordritzgar

Enligt 12 § FRL omfattar förmânsrätten också fordring på pension
tillkommer arbetstagaresom eller dennes efterlevande för högst ärett

före konkursansökningen och de nästkommande månaderna.sex
Detta gäller även fordring på pension har intjänats hos föregåendesom
arbetsgivare konkursgäldenären harom övertagit för pensionenansvaret
under de förutsättningar i 23 och 26 §§som lagenanges 1967:531 om
tryggande pensionsutfästelseav m.m.

En fordring framtidapå pension omfattas förmånsriitt enligt 13 §av
FRL. Förmånsrätten enligt denna paragraf skyddar endast arbetstagare

är född år 1907som eller tidigare och dennes efterlevande. Pâ motsva-
rande sätt enligt 12 § FRL gäller förmånsrättensom även fordring på
framtida pension har intjänats hos föregåendesom arbetsgivare. lntjä-
nad del utfast pension får inteav antas större årlig pensionavse än vad

basbeloppetmotsvararsom enligt lagen 1962:381 allmän försäk-om
ring. Från det belopp framräknas skall i förekommandesom fall av-
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enligtellerpensionsplanallmänenligtpensiondelupplupenräknas av
pensionsförsäkring.privat

inteomfattas§ FRL13enligtförmånsrätt avmedPensionsfordringar
000 kronor.100tillbegränsninglönegarantins

förmånsrättslagenochkonkurslagenBegränsningsregler i2.4.3

begränsningsregelgenerellinnehåller1987:672, KL,Konkurslagen en
ikanöverhuvudtagetpensionsfordringarochlöne-vilkaavseende som i

betalningföri frågadärmed kommaochkonkursigällandegöras en
framgårdennaKL. Av attstycket2 § första5 kap.lönegarantinenligt

gäl-inte göraspensionarvode ellerpå lön,fordringfåri konkurs
kanvadöverstiger ansesuppenbartfordringen sommånlande i den
lönsamhetverksamhetensarbetsinsats,gjordtillmed hänsynskäligt

gövrigt.iomständigheternaoch isinaförförmånsrättenävenundantagnadockarbetstagare ärVissa
ellersjälvarbetstagaregällerDettapensionsfordringar. somochlöne-

hade väsent-ochi företagetandelväsentligägdenärståendejämte
ersätterendastlönegarantinverksamhet. Dådessinflytande överligt

löne-arbetstagaresdessaersättsförmånsrättomfattasfordringar avsom
ochstyckettredje§12garantinfrånhellerintepensionsfordringaroch

FRL.styckettredje§13

Konkurskostnader2.5 m.m. ,

arbets-sättaförkostnadenockså attgarantin§ LGL ersätter8Enligt
åläggaskanarbetstagaren attkonkurskostnadochkonkursigivaren som

förutunderalltavskrivs,konkursen§ KL3kap.enligt 14betala om
fordringgrundpåkonkursansökningen görs somenavsättning att

lönegarantin.omfattas av
konkurskostnaderförlönegarantin om-enligt m.m.utgårBelopp som

000 kronor.100begränsningsregellönegarantilagensinte omfattas av
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2.6 Ränta

Pâ lönefordringar arbetsgivaremot har försatts ien konkurs beräk-som
ränta såsom pâ andranas konkursfordringar 5 kap. ll och 12 §§ KL.

Ränta skall också beräknas på arbetstagarens kostnad för försättaatt
arbetsgivaren i konkurs. Förmánsrätten omfattar även räntan, inteom

föreskrivetär Ävenannat 2 § andra stycket FRL. räntebeloppet ersätts
lönegarantin.genom

2.7 Skatter m.m.

Innan garantibelopp betalas verkställer länsstyrelsen,ut är utbe-som
talningsmyndighet, skatteavdrag avdrag medsamt belopp skallsom
innehállas på grund beslut införsel ellerav utmätning iom lön 24 §
LGL.

Begränsningen till 100000 kronor arbetstagarens brutto-avser
f0rdring, dvs. fordring före skatteavdrag och avdrag på grund av
införsel och utmätning i lön.

2.8 Handläggning lönegarantifrågorav

Betalning enligt lönegarantin utgår endast arbetsgivaren försattärom i
konkurs. Handläggningen lönegarantifrågorav utgör integrerad delen

förvaltarens arbeteav med konkursboet. Lönegarantilagens regler om
beslut i lönegarantifrågor är därför utformadem.m. med hänsynstagan-
de till hur konkursen handläggs.

1 Konkursförfarandet

Enligt den gällande konkurslagennu handläggs alla konkurser efter
huvudlinjer. Eftersamma tingsrätten haratt beslutat konkurs för-om
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edgángssam-förtidbestämmerochkonkursförvaltareordnar rätten en
manträde.

vilket in-konkursboet,handhavandetdärefterFörvaltaren övertar av
påbörjar dessochförhållandenkonkursboetsisig inhannebär sätteratt

första kon-underredananställdaderegelSom sägsavveckling. upp
kursveckan.

upprättad boupp-förvaltarenskalledgângssammanträdetVid aven
föreliggaskulderochtillgångarkonkursgäldenärensteckning över

skallFörvaltarengäldenären.beedigasi denuppgifternaochfärdig av
tillstånd ochkonkursboetsberättelseskriftligockså upprätta omen

berättelsenlklarläggas.kunnatharsåvitt dessaobeständettillorsakerna
ochborgenärerbrottmisstankareventuella motskall bl.a. omanges

näringsförbud.föranledakanförfaranden som
konkurskost-betalningtillräckerintetillgångarkonkursboetsOm av
konkursen.avskrivsådragit sigharboetskulderoch andranader som

fallimedgeremellertid tillgångar vartkonkursboetOftast har som
fordring. l såsinförförmånsrättmedtill borgenärerutdelningnågon

invänd-ingenutdelningsförslagförvaltaren omfall upprättar ett som,
kungörelseförfaran-efterfastställs rätten ettförslaget,ning görs mot av

ochförslagetenligtmedeltillgängligadärefterutdelarFörvaltarende.
slutredovisning.avger

fast-harutdelningsförslagetmedochavslutad i attKonkursen anses
fårutdelningförtillgängligabliskulletillgångarytterligareOmställts.

efterutdelning.tillförslagupprättaförvaltaren ett
betalning äventill någonräckertillgångar avboetsfallI de

bevaknings-förordnar rättenförmånsrätt, ettsaknarfordringar omsom
fordringarbevakningsista dag närbeslutarRättenförfarande. avenom

När borge-förlikningssammanträde.tid förochskall få ettäga omrum
för-dessagranskasbevakningsinlagorsinain avlämnatharnärerna

ifordringensbevakadedenanmärkning båderikta motkanvaltaren, som
be-harborgenärerSamtligaförmånsrätt.dessochbetalningsrätt som

bevak-anmärkningrikta mothar rättkonkursenfordring i attvakat
ningarna.



SOU 1993:96 Det svenska lönegarantisystemet

Tvistefrågor har uppkommitsom anmärkning handläggsgenom vid
förlikningssammanträdet. Kan frågorna inte avgöras förlikning,genom
skall de prövas rätten vid förhandling.av Ett sådanten avgörande kan
överklagas till hovrätten och Högsta domstolen enligt vad gällersom
för tvistemål i allmänhet.

Även då bevakning har förekommit avslutas konkursen attgenom
förvaltaren upprättar utdelningsförslagett fastställs tingsrätten,som av
varefter utdelning medlen sker till de berättigade.av

Antalet konkurser med bevakning torde tidigare ha rört sig endastom
tvåca tre detprocent totala antalet konkurser.av Det- kan antas att

det kraftigt ökade antalet konkurser under âr också ökat bevak-senare
ningskonkursernas andel konkurserna.av

Konkursförvaltningen står under tillsyn tillsynsmyndigheten,av
TSM. Tillsynsverksamheten handhas 21 kronofogdemyndigheterav i
landet. TSM kontrollerar förvaltningenatt bedrivs på ändamålsenligtett
sätt och konkurskostnadernaatt hålls Förvaltaren skallnere. också i
viktigare frågor höra TSM.

TSM har vidare särskilda funktioner inom lönegarantihanteringen och
kan bl.a. överklaga förvaltarens beslut i lönegarantifrågor.

2.8.2 Lönegarantürâgor konkurseri med bevakning

Som framgått vad tidigareav sagtssom avgörs i dessa konkurser frågan
lönefordringars liksomom övriga konkursfordringars betalningsrätt- -och förmånsrätt bevaknings- ochgenom anmärkningsförfarandet.

När det gäller frågan lönegaranti skallom utgå åligger det förvalta-
att underrättaren länsstyrelsensnarast sådana lönefordringarom som

omfattas garantin och enligtav förvaltarens bedömningsom är klara
ll § första stycket LGL. Förvaltaren bevakar också dessa fordringar
för arbetstagarens räkning 15 § LGL.

Om förvaltaren finner lönefordringatt inteen är klar får den bevakas
arbetstagaren själv.av I fallså lämnar förvaltaren underrättelse om

fordringen till länsstyrelsen först när den efter bevakning har blivit
utdelningsgill 11 § andra stycket LGL.
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föravräkningskerdetbevakaskall kunnaeffektivare attFör att man
uppsägnings-förgarantibeloppfrånanställningfråninkomster annanen

be-införtslönegarantilageni den entidigare nämntsharlön nyasom
OmLGL.10 §upplysningsskyldighetarbetstagarensstämmelse om
tillförvaltarende kommerdetkanupplysningar lämnas attantassådana

efteroch alltsåuppsägningstiden attskedeunderhanda ett avsenare
kanFörvaltarenLGL.§enligt lllänsstyrelsenunderrättatharhan

påverkarförhållandenkännedomfåtthasätt somockså på omannat
omfattasuppsägningslönfordring påarbetagarensvilken deltillfrågan

sändaförvaltarenskall gfall snarast un-I sådana nyenförmånsrätt.av
LGL.12 §länsstyrelsentillderättelse

bevakningkonkurserLönegarantzfrâgor i8.3 utan

lönegaranti-avgjordesförekommerbevakning intei vilkakonkurserI
vissikonkursenfrånikronofogdemyndigheten etttidigarefrågorna av

befogen-lönegarantilagen harGenomförfarande.friståendemån nya
tillagtskonkurseri dessalönegarantifrågor ävenbeslut ifattaheten att

förslagÄndringarna degrundvalgenomfördes på somförvaltaren. av
lönegarantiutredningen.1982 tillsattaden århade lämnats av

medvochprövaförvaltarenskall snarastlönegarantilagenEnligt nya
enligtbetalasskalli konkursenfordringfrågaibeslutdela om enen lgarantin,skall ersättasfordringenOmLGL.16 §garantin genom

tillinnehållbeslutetsunderättelsesändadagskall han omensamma
jtidinomskallbeslutetKopiaLGL.§ samma17länsstyrelsen av

19 §arbetstagarenoch skonkursenitillsynsmyndighetentillsändas
LGL.

på-förhållandenkännedomfårefter beslutet somförvaltarenOm om
uppsägningslönfordring påarbetstagarensdeltill vilkenfråganverkar

garanti-avseendesitt beslutomprövaskall hanförmånsrätt,omfattas av
iomprövningen attResulterarbetalatsinte harännu ut.belopp som

tidigare,belopp änmedskall skegarantin annatenligt ettutbetalning
tillinnehållbeslutetsunderrättelsesändadagskall han omensamma
be-Även kopiaskallomprövningefterLGL.18 § avlänsstyrelsen
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slutet sändas till tillsynsmyndigheten i konkursen och arbetstagaren
19 § LGL.

Är arbetstagaren missnöjd med förvaltarens beslut får han väcka
talan inommot staten veckor fråntre det han fick delatt beslutet.av
Motsvarande rätt väcka talanatt arbetstagarenmot förvaltarensom
beslut är oriktigt har tillsynsmyndigheten i konkurs, för statenssom
talan i tingsrätten 29 och 30 LGL. Talan skall väckas vid den
tingsrätt handlägger konkursärendetsom 32 § LGL.

Vid tingsrätten handläggs målet enligt vad gäller för tvistemål isom
allmänhet, vilket innebär bl.a. tingsrättens domatt enligt vanliga regler
kan överklagas till hovrätt och Högsta domstolen.

När det gäller frågan rättegångskostnader har detom i lönegarantila-
förarbeten förutsättsgens inte begäratt staten ersättning för sina kost-

nader. För skyddaatt arbetstagarna har frågan fördelning rätte-om av
gängskostnader specialreglerats också i lagen bestämmelsegenom en

medger kostnadernasom att kvittas även arbetstagaren har förloratom
målet 33 § LGL.

2.9 Lönegarantifrågor när arbetsgivaren
har försatts i konkurs i ett annat
nordiskt land

Genom lönegarantilagen harnya även reglerat fråganman lönega-om
ranti i nordiska konkurser. Bestämmelserna anknyter till vad enligtsom
praxis har gällt redan tidigare.

Den svenska lönegarantilagen godtar alltså uttryckligen även ford-
ringar riktade arbetsgivaremot har försattsen i konkurs isom ett annat
nordiskt land l § LGL. Bestämmelsen får bakgrundmotses attav en
konkurs i de nordiskaett länderna iav princip utesluter konkurs i ett

nordisktannat land. Detta följer nordiska konkurskonventionenav av
den 7 november 1933.

Prop, 1991922139 42.s.
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garantinenligtbetalningfastlönegarantilagen attislås detEmellertid
övervägan-medanställningfordringförendast avsersomlämnas en

LGL.2 §förhållandensvenskaSverige ellertillanknytningde
förarbetstagareskyddahandförsta somi attBestämmelserna avser

Sverige.iarbeteutförlandnordisktiarbetsgivaresin annatett
arbetsgivarefordring somhans motarbetstagare enattOm anseren

denersättasskalllandnordiskt avii konkurs annatförsatts etthar
garantibelopputbetalningansökaskall hanlönegarantin, avsvenska om

åvistas.handärländetförkonkursitillsynsmyndighetenhos
arbetstaga-OmLGL.§21tillsynsmyndighetenAnsökan prövas av

fickhandetfrånveckorinomfår hanbeslutet tremedmissnöjdärren
skallhandärtingsrättvid dentalanväcka statenmotbeslutetdel av

LGL.stycketandra32 §allmänhetitvistemålisvara
begränsatsynnerligenvarit ge-lönegarantifall harnordiskaAntalet

åren.nom

garantibeloppUtbetalning2.10 av

tingsrättdendärländeti somlänsstyrelsenbetalasGarantibelopp ut av
LGL.§22hörkonkursärendethandlägger

i kon-tillsynsmyndighetenÅr arbetstagarefrågadet som avenom
hararbetstagarenfordringförgarantiersättning somtillerkänts enkurs

land,nordisktikonkursi annatettförsattshararbetsgivare sommot en
arbetstagarendärländetilänsstyrelsengarantibeloppet utbetalas av

LGL.22 §vistas
verkställalänsstyrelsenredan nämnts,skall,utbetalningenFöre som
grundinnehållas påskall avmed beloppavdragskatteavdrag somsamt

LGL.§24utmätning i lönellerinförselbeslut om
arbetstagarnatillanslutningi attlönegarantibeslutetfattasallmänhetI

ställningstagandeinnefattarbeslutet ettinnebärDetta attsägs upp.
harinteännuuppsägningslön,förgarantiersättning sombeträffande

regeldärförinnehållerLönegarantilagen avenbetalning.tillförfallit
ford-arbetstagarensinnanbetalasfårinte utgarantibeloppinnebörd att

LGL.§23betalningförfallit tillharring
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I praktiken betyder detta länsstyrelsernaatt betalar garantibelopput
för uppsägningslön månadsvis allt eftersom lönefordringen förfaller till
betalning. Innan garantibelopp för fordring på uppsägningslön betalas ut
skall arbetstagaren till länsstyrelsen lämna försäkran på heder ochen

sinasamvete anställnings- ochom avlöningsförhållanden under upp-
sägningstiden 25 § LGL. En motsvarande fakultativ fannsregel tidiga-

i lönegarantikungörelsenre 1970:745. Regeln har i den lönega-nya
rantilagen gjorts obligatorisk i de fallutom det framgåratt förvalta-av

beslut eller underrättelserens arbetstagarenatt skall utföra arbete för
konkursgäldenâren under uppsägningstiden 8 § lönegarantiförordningen
1992:50l, LGF. I sådana fall skall inte heller enligt 12 § FRL någon
avräkning ske för andra inkomster.

Om länsstyrelsen de uppgifterattanser arbetstagaren har lämnatsom
i försäkran kan påverkaen frågan till vilken del arbetstagarens fordring
på uppsägningslön omfattas förmånsrätt, skall kopiaav försäkranav
sändas till förvaltaren för denne skallatt kunna ompröva lönegaranti-
beslutet. Garantibelopp för fordring på uppsägningslön får inte betalas

innan förvaltarenut har lämnat besked i frågan till länsstyrelsen 26 §
LGL.

Liksom tidigare inträder i arbetstagarensstaten rätt konkurs-mot
gäldenären i fråga utbetalt garantibelopp.om Utdelning i konkursen för
arbetstagarens fordring tillfaller intill dettastaten belopp 28 § LGL.

2.11 Statistisk undersökning statligav
lönegaranti vid konkurs

Det finns i dag ingen central registrering samtliga lönegarantiären-av
den. Detta innebär det saknasatt lättâtkomliga uppgifter t.ex. om
utbetalningarnas storlek arbetstagare och vilkaper löneford-typer av
ringar är frekvent förekommande.som mer Pâ sätt saknassamma upp-
gifter arbetstagaren har fåttom lönegarantiutbetalning i tidigareen
konkurs.

Avsaknaden central registreringav en lönegarantiärenden kanav
förefalla brist i ochsom försvåraren systemet tvekan uppföljning-utan
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i4.5.1avsnittifrågatill dennaVi återkommerutbetalningarna.en av
i lönega-förskarenstidregelförslag attmed vårt omsamband enom

rantilagen.
lönegaran-avseendeövervägandenför våraunderlagerhållaFör att

utföraSCB,centralbyrån,Statistiskalåtitviharomfattningtins m.m.
2.bilagalönegarantiutbetalningar,antal seundersökning ettaven
ldertidsperiodeninomlönegarantiärendenUndersökningen avser

vilka kon-iärendensådanaEndast1993.31den1992oktober mars-
medtagits.1992 harjuliden 1efterfattatsharkursbeslutet

Götebcrgslän,StockholmsiLänsstyrelsernaharundersökningenI
Östergötlands län,lån,Norrbottenslän,Malmöhuslän,Bohusoch

insänd:SCBtillmedverkat attBlekinge länoch genomlänSkaraborgs
periocen.avseddadenfrånlönegarantiärendenurvaluppgifter ett avom

i ären-handläggningföreskrifter m.m.RiksskatteverketsEnligt om
beslutskallbilaga1992:7,RSFSlönegarantistatlig seden om

formilärenligtutformadblankettpåavfattasLGL18 §16 ellerenligt
blarkettpåLGL lämnas§12ellerenligt llunderrättelseochB3Bl -
fomer-angivnadeU3. frånAvvikelseU1formulärenligtutformad -
särskildefterskeföreskrifternaenligtfårunderrättelseochbeslutförna

tillsynsmyndigheten.ochlänsstyrelsenmedöverenskommelse
Bls.kurvalfrånuppgifter etttill avbegränsatsharUndersökningen

bearbetatsdärefterharMaterialetmotsvarande.ellerblanketterU1och
tabellform.iöverförtsochSCBav

följande.bl.a.utläsastabellmaterialet kanAv

lönegarantiutbetalningtotalfåtthar avarbetstagarna56,5 % enav
lTabell000 kr40mindre änbeloppmed

fordring över-totalrevideradhafthararbetstagarna12,5 % enav
4Tabell000 kr100stigande

§§.2RSFS och1992:7, 1

3RSFS 1992:7,
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Av arbetstagare har haft fordring påsom en

innestående lön har 78,5 % fått lönegaranti för denna fordring med
belopp understigande 20 000 kr Tabell 7

uppsägningslön har 67,4 % fått lönegaranti för denna fordring med
belopp understigande 40 000 kr och 43,5 % med belopp under-
stigande 20 000 kr Tabell 10

semesterersättning på innestående lön 80,5har % fått lönegaranti
för denna fordring med belopp understigande 20 000 kr Tabell 13

semesterersättning på uppsägningslön har 83,6 % fått lönegaranti
för denna fordring med belopp understigande 8 000 kr Tabell 16

bilersättning har 87,3 % fått lönegaranti för denna fordring med
belopp understigande 4 000 kr Tabell 19

traktamenten har 80,6 % fått lönegaranti för denna fordring med
belopp understigande 4 000 kr Tabell 22

Tabell 27
Av arbetstagare har fått lönegaranti harsom

66,3 % haft fordring inneståendepå lönen

83,2 % haft fordring inneståendepåen semester

60,2 % haft fordring pá uppsägningslönen

45,9 % haft fordring på uppsägningstidsemesteren

1,0 % haft fordring på provisionen

2,1 % haft fordring traktamentepåen
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bilersättningfordring5,6 haft på% en

övertidsersättningfordring0,9 % haft påen

kostförmånfordring0,9 % haft påen

tantiemfordring0,2 haft på% en

28Tabell
lönegarantibelopptotalt utbetaltAv avser

inneståendeinnestående lön,på semester,fordringar98,4 %
uppsägningstiduppsägningslön och semester

provision0,1 %

pensionspremier0,2 %

traktamenten0,2 %

bilersättning0,5 %

kostförmån0,1 %

tantiem0,1 %

harålderlönefordringarnas såBeträffande

tid äninne kortareinnestående lön stått84,4 fordringarna på% av
2960 dagar Tabell

uppsägningstid sålönegaranti underBeträffande avser

60 dagartid änuppsägningslön kortare49,6 fordringarna på% av
Tabell 32

SCBlän hlri StockholmsLänsstyrelsenfråntillmötesgåendeGenom
lönegarantiutbe-samtligamaterial avseendedataregistreraterhållitockså

30juli 1992 dentidsperioden den lunderlänsstyrelsentalningar hos
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april 1993 i konkurser beslutade efter den 1 juli 1992. Materialet om-
fattar sammanlagt 8 321 arbetstagare. Tabellmaterialet avseende denna

redovisas i SCB:sgrupp undersökning, underbilaga 5.
Av detta tabellmaterial kan utläsas bl.a. följande.

48,5 % arbetstagarna har fått lönegarantiersättningav totalt utbetaldbruttoI med belopp understigande 40 000 kr Tabell A

D 12,2 % arbetstagarna harav total fordring överstigandeen 100 000kr

Av arbetstagare har haft fordringsom påen

inneståendei lön har 78,7 % fått lönegaranti för denna fordring med

I belopp understigande 20 000 kr Tabell C

uppsägningslön har 58 % fått lönegaranti för denna fordringZ medl belopp understigande 40 000 kr och 31,4 % med belopp under-stigande 20 000 kr Tabell E

semesterersättningl på innestående lön har 75,7 % fått lönegaranti
för denna fordringi med belopp understigande 20 000 kr Tabell D

l
semesterersättning på uppsägningslön hari 89,8 % fått lönegarantiför dennal fordring med belopp understigande 8 000 kr Tabell FI
förmåner endast beskattassom t.ex. fri bil, fri bostad och fri kostl har 87,9 % fått lönegaranti för denna fordring med belopp under-stigande 8 000 kr och 69,2 % med belopp understigande 4 000 kr

b
Tabell G

bilersättning har 87 % fått lönegaranti för denna fordring med be-lopp understigande 4 000 kr Tabell l

traktamente har 76,2 % fått lönegaranti för denna fordring medbeloppl understigande 8 000 kr och 60,6 % med belopp understig-l ande 4 000 kr Tabell H
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representation, etctelefon,förersättningavseendeersättningövrig
understig-beloppmedfordringför dennalönegarantifått91 %har

LTabell000 kr4ande

TTabell
lönegaranti harfåtthararbetstagareAv som

innestående lönfordring påhaft47,4 % en

innestående semesterfordring påhaft73,7 % en

uppsägningslönfordring påhaft75,2 % en

uppsägningstidfordring på semester32,6 haft% en

traktamentefordring på4,8 haft% en

bilersättningfordring påhaft9,9 % en

beskattasendastförmånfordring på11,3 % haft somen

ersättningövrigfordring påhaft16,3 % en

VTabell
äveninkluderarlönegarantiersättningutbetaldavseendeTabellen

lönegarantilagen samtenligtmaximibeloppetligger överbelopp som
i detemellertidtordelänsstyrelsenfrånuppgiftEnligtavdrag.vissa

Över hänföramaxbelopprubrikenunderhelanärmaste procentsatsen
dennaförreservationMed attuppsägningslön.fordringar påtillsig

SCBdet hosundersökningkontrollerassiglåteruppgift inte avgenom
lönegarantier-utbetaldfördelningendatamaterialet,tillgängliga avsynes

28.tabellframgårmed vadlikartadsättning avsom
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3 Lönegaranti i andra länder

l de flesta västeuropeiska länder förekommer någon formnumera av
lönegarantisystem till skydd för arbetstagares lönefordringar mot en
insolvent arbetsgivare. Lagstiftning lönegaranti infördes i slutetom av
1960-talet i Belgien och Nederländerna och därefter under första hälften

1970-talet i alla nordiskaav länder i Frankrike, Storbritanniensamt och
Tyskland. Därefter har lönegarantisystem införts Ös-också i Spanien,
terrike, Grekland, Schweiz, Irland och Portugal bl.a. Israelsamt och
Japan.

Lönegarantisystemens utformning i de olika länderna skiljer sig
naturligen avsevärt från varandra beroende pá nationell lagstiftning och
övriga förhållanden. Huvuddragen är emellertid likartade och innebär
garanti för viss betalning arbetstagarens lönefordringav in-mot en
solvent arbetsgivare.

3.1 Lönegaranti inom EG

Europeiska gemenskapernas råd har år 1980 antagit direktivett om
tillnärmning medlemsstaternas lagstiftningav rörande skydd för arbets-

vidtagarna arbetsgivarens insolvens 80987EEG24, bilaga Di-se
rektivet inneháller regler till skydd för arbetstagares lönefordringar när
arbetsgivaren år på obestånd och hör till de rättsakter skallsom vara
bindande för de avtalsslutande enligtparterna Avtalet Europeiskaom
ekonomiska samarbetsomrädet, EES-avtalet.

Det skydd direktivet föreskriversom är anknutet till begreppet insol-
Enligt artikel 2 skallvens. arbetsgivare insolventen när detanses vara

har lämnats in ansökning i enligheten att medom respektive medlems-
författningarstats inleda förfarandeett syftar till kollektivtsom ett

Direktivet har ändrats år 1987 på grund Spaniens anslutning tillav
gemenskapen 87 l64EEG.

25Prop. 199192:170, bilaga 9 25 och 30.s.
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harmyndighet antingenbehörignärfordringsägarna,tillgodoseende av
verksam-fastställtharellerförfarande attsådantinledabeslutat ettatt
förfaran-inledatillräckerintetillgångarnaoch attupphörtheten har att

det.
betalningsäkerställaoch 43enligt artikelskallMedlemsstaterna

visst datum,föreför tidenlönefordringarför ettlönegarantingenom
val kanmedlemsstaternasefter varasom

lönefordringaromfattagarantinskallfalli dettaför insolvens;dagen-
haranställningsförhállandetanställningsmånadernasistaför de omtre
in-insolvensarbetsgivarensdåden dagföremånaderipågått sex

trädde,
fall skalli dettainsolvens;grundskedde påuppsägningdådagen av-

anställningsmånadernasistaför delönefordringaromfattagarantin tre
in-grunduppsägning påbeskedfickarbetstagarenföre det avatt om

solvens,
grundupphörde påanställningendådageninsolvens ellerfördagen-
för delönefordringaromfattagarantinfall skalli dettainsolvens;av

anställningendådagenellerinsolvensföremånaderna18 upp-sista
får med-valtsalternativ hardettaNärinsolvens.grundhörde på av

motsvarandetill lönbetalningsansvaretbegränsa enlemsstaterna
sammanlagtperioderflera kortareellerveckortidsperiod åtta omom

veckor.åtta
artikel 4garantiansvaretförgränsövrefår sättaMedlemsstaterna en

missbrukförhindraföråtgärdervidtaocksåkan att av3. Depunkt
direktivetobserverasförtjänar att10. Detartikel attgarantisystemet

definitionenbeträffandenationella lagarmedlemsstaternasberör avinte
till,omedelbar rättlön,arbetsgivare,arbetstagare,termerna

2.punktartikeltillframtida rättoch
lönegarantiinstitutionernaregler hurvidareinnehållerDirektivet om

5.artikelfinansierasochorganiserasskall
förmånsrättslagenochlönegarantilagenireglernasvenska ansesDe

direktivet.itäcka innehålletväl

30.9Prop 199192:l70, bilaga s.
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3.2 ILO:s konvention nr 173 och
rekommendation nr 180 om
skydd arbetstagares fordringav i
händelse arbetsgivarens insolvensav

Frågan skydd arbetstagarensom fordringav i händelse arbetsgiva-av
insolvens harrens även behandlats arbetsgrupp vid ILO:sav en interna-

tionella arbetskonferens. Vid arbetskonferensens 79:e möte i Geneve i
juni 1992 konferensenantog konvention nr 173en och rekommenda-
tion nr 180 skydd arbetstagaresom fordringav i händelse arbets-av
givarens insolvens, bilagorna 5 ochse

Liksom enligt EG:s direktiv lönegaranti anknyterom ILO:s konven-
tion löneskyddet till begreppet insolvens. Enligt konventionen avses
med insolvens situationer där, i enlighet med nationell lagstiftning och
praxis, förhandlingar har inletts angående arbetsgivarens tillgångar med
sikte på kollektivtett tillgodoseende dennes borgenärer artikelav l.

Till skillnad från EG-direktivet innehåller konventionen regler omskydd för lönefordringar både förmånsrättgenom och lönegaran-genom
ti.

Förmånsrätten skall omfatta minst
fordring på lön härrör från föreskriven- som period,en inte fårsom

kortare änvara månadertre före tidpunkten för insolvens eller före
det anställningenatt upphörde,
fordring på semesterlön har intjänatssom arbete under detgenom år
då insolvensen inträffade eller anställningen upphörde och under
föregående år,
fordring på ersättning vid- betaldtypannan frånvaroav härrörsom
från föreskriven period,en inte får kortaresom änvara månadertre
före tidpunkten för insolvens eller före det anställningenatt upphör-
de, samt
avgångsvederlag tillkommer arbetstagare- som då deras anställning
upphör artikel 6.
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förmånsrättsord-ifordringararbetstagaresplaceringenBeträffande av
andraflestadeförmånsrätt änbättreskalldestadgasningen att enges

social-ochfrånsärskilt kravoch statenfordringarförmånsberättigade
konventio-medgerEmellertidl.punktartikelförsäkringssystemet

för-sämrelönegarantiskyddasfordringar engesgenomatt somnen
2.punktartikelmånsrätt

minstomfattaskalllönegarantiSkyddet genom
fårinteperiod,föreskrivenfrånhärrörlön somfordring på ensom-

föreellerinsolvensförtidpunktenföreveckorkortare än åttavara
upphörde,anställningendet att

före-underarbeteintjänatssemesterlön enfordring på genomsom-
tid-föremånaderänkortarefårinteperiod,skriven sexvarasom

upphörde,anställningendetföreeller attinsolvensförpunkten
härrörfrånvarobetaldvidersättning somfordring typpå avannan-
veckorän åttakortarefårinteperiod,föreskrivenfrån varasomen

upphör-anställningendetföreellerinsolvens attförtidpunktenföre
de, samt

anställningderasdåarbetstagaretillkommeravgångsvederlag som-
artikel 12.upphör

begrän-lönegaranti kanochförmånsrättskyddetBåde genomgenom
socialtunderstigafårintedock ac-belopp, enbestämttill ett somsas

13.7 ochartiklarnanivåceptabel
omfattaförmånsrätti formskyddetbörrekommendationenEnligt av

övertids-lön, ävenförutomochmånadertolvtidsperiod avse,omen
frånhärrörandeersättningarformerandraprovision ochersättning, av

omfattaocksåbörSkyddettidsperioden.föreskrivnaunder denarbete
ersättninggrund ochgiltigavskedförkompensation annanutanbl.a.

3.punktupphöranställningdå derasarbetstagaretillkommersom
fordringarnaskyddsvärdaavseende deutvidgningarMotsvarande

tids-föreslagnadock denlönegarantin. Här ärbeträffandeföreslås även
övertidsersättning,lön,fordringar påför pro-månaderperioden tre

underfrån arbetehärrörandeersättningarformerandravision och av
9.punkttidsperiodenföreskrivnaden
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Konventionen och rekommendationen har ännu inte ratificerats av
Sverige.

3.3 Lönegaranti i andra nordiska länder

Lönegarantisystem infördes i samtliga nordiska länder ungefär samti-
digt, under första hälften 1970-talet. Systemen skiljer sigav emellertid
mycket från varandra, även visst närmandeett har skettom tlcgenom

årens lagstiftningsarbetesenaste i de olika länderna.
Skillnaderna hänför sig till båda löneskyddets materiella omfattning

och hur garantin administreras. Beträffande den maximala ersättningen
enligt garantin förelåg före 1992 års ändring den svenska lönegaranxav
tilagens maximibelopp avsevärd skillnad mellan de olika ländernas
ersättningsnivåer. Ersättningen i Sverige kunde då tilluppgå över
400 000 kronor arbetstagare medan denper i de övriga nordiska län
derna uppgick till 100 000 kronor. Efterca nedsättning det svenskaav
maximibeloppet utgår ersättning i alla de nordiska länderna med unge-
fär maximala belopp.samma

3.3.1 Norge

Den norska lönegarantilagen trädde i kraft den 1 januari 1974. Lagen
har under år varit föremålsenare för ändringar främst harsom tagit
sikte på begränsning de situationeren då ersättningav enligt löncgaran-
tilagen kan utgå. De reglerna har trätt i kraftnya den l juli 1992.

Syftet med ändringarna har varit i första hand medge bättreatt kon-
troll hur insolventa verksamheterav avvecklas och därigenom hindra
spekulationer med lönegaranti minska Önske-samt kostnader.statens

Lov 14 desember 1973av 61 statsgaranti for lønnskravnr om ved konkurs
lønnsgarantiloven.m.v.

Lov 10 april 1992.av
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konkursförfarandeavvecklingarantaletvarit öka ettharmålet att genom
brottslighet.ekonomiskavslöjaochmissbrukhindradärigenomoch
bristande betal-vidlönegarantilagenenligtbetalningutgickTidigare

Detarbetsgivaren.betalningsevne hosmanglandeningsförmåga var
Däremotkonkurs.iförsattskullearbetsgivareninget krav att vara

i ståndintedvs. haninsolvent, attarbetsgivaren attkrävdes varatt var
arbetsgivarensfordradespraktikenIförpliktelser. attsinafullgöra

upphört.skulle haverksamhet
videndastlönegarantinenligtersättninglagändringen utgårEfter

situationer,andravissalikställskonkursMedkonkurs.arbetsgivarens
dödsbo.insolventoffentligt skiftebl.a. ettav

ändrats påÄven harfordringarnaersättningsbaraför detidsgränserna
förlönefordringarendastprincip omfattarigarantinsättså att numera

förfallit tillintefordringaroch endastmånadersammanlagt somsex
enligt huvud-fristdagen,föremånadertidigarebetalning än tre som

i konkursförsättandearbetsgivarensdå begäranden dagregeln är om
vadfordringar påfrämstGarantin ersätterdomstolen.till sominkom

tele-bil, kost,förKostnadsersättningararbetslön. t.ex.benämns som
skydd.garantinsutanförprincipdärför ifalleroch verktygfon, resor

uppsägningstidavseendefordringarförersättninggällerdetNär
uppsägningstidensbeträffandeavtalindividuellalängreintegodtas

fristdageneftertidenfordringarersättningFörlängd. avsersomav
konkursgälde-förutför arbeteintearbetstagarendessutom,fordras om

sarbetsförmed-siganmält påopphold harutenhannären, ugrunnetatt i
larbetssökande.lingen som
ibegräns-tidigareredangälldelönegarantireglernanorskade enEnligt l

årendeunderarbetstagare senaste treinnebördningsregel att somenav
kundegarantin inte på nyttfordringarsinafåtthade ersatt genom

förutsattarbetsgivare, attfordringargarantiersättning för mot samma
sammaBegreppettidsperiod.nämndaunderintjänatsfordringarna
ordaly-paragrafensvarförtolkningstvister,leda tillarbetsgivare ansågs

i detvirksomhetannentilländratshar somdelse att avsenumera

fastsattkonkursvedlønnskravForskrift statsgaranti for avm.v.,om
§05.06.92., 4.Kommunaldepartementet
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vesentlige de eierinteresser står bak.samme Tiden beräknas från frist-
dag till fristdag § 7.

I paragrafen har också införts tredjeett nytt stycke innehållav att ar-
betstagare anställningtar hossom arbetsgivare hanen ellersom vet
borde inte iärveta stånd betala löpandeatt lönekostnader kan nekas
garantiersättning för sina fordringar.

Såsom tidigare finns det möjlighet göra undantagatt i de fall där ett
avslag på ansökning garantiersättning skulleom orimligt. Såvara anses
t.ex. fallet arbetstagarenvara anvisatsom arbetet arbetsförmed-genom
lingen.

Garantin ersätter, på sätt i Sverige,samma endast fordringarsom
har förmånsrätt §som 1. Liksom hos saknar vissaoss persongrupper

förmånsrätt för sina lönefordringar. Samtidigt med ändringarna i löne-
garantireglerna har också gjort vissaman preciseringar beträffande
vilka inte skall hapersoner förmânsrält.som Till dessa hör bl.a. arbets-

självtagare eller tillsammanssom med närstående har ägarandel påen
minst styrelsemedlemmar20 företagsledare,procent, närståendesamt
till företagsledare eller med ägarandelen person på minst 20 procent.
För komma iatt fråga för ersättning enligt garantin måste arbetstagaren
ha avhänt sig sin ägarandel eller lämnat sin post styrelsemedlemsom
eller företagsledare månader före fristdagen.sex

Den maximala ersättningen enligt garantin föruppgår närvarande till
106 500 norska kronor, motsvarande gånger folketrygdenstre grunn-
beløp.

Konkursförvaltaren b0styrer samlar in och kontrollerar ansök-
ningarna lönegaranti och vidarebefordrarom dem till Direktoratet for
arbeidstilsynet, beslutarsom garantiersättning skallom utgå. Omp ar-
betsgivaren bestrider kravetj kan direktoratet hänvisa arbetstagaren att
väcka talan kravets riktighet. Direktoratetsom beslut kan överklagas till
Kommunaldepartementet.

Utbetalning garantimedel handhasav förvaltaren, ocksåav verk-som
ställer skatteavdrag.

Liksom i Sverige träder in istaten arbetstagarens rätt arbets-mot
givaren för belopp utbetalats enligtsom garantin § 6.
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Finland2

januarikraft den liÄven träddelönegarantifinska lagenden om
vadtillämpningsområde än1974. betydligt vidarehar somDen ett

regelsystemet.norskaeller detsvenskaenligt detgäller
arbetsgivarensvidförutomsåledes,gällerlönegarantinfinskaDen

börEnligt lagenbetalningsoförmåga.vid dennes somkonkurs, även
betalningsoförmåga anses

boutredningsmansiöverlåtitsdödsbohansocharbetsgivaren döttom-
kanerforderligt beloppdet konstaterasförvaltning attsamt om

medel,arbetsgivarenserläggas ur
konstateraskanoch detinställts attverksamhetarbetsgivarensom-

medel,arbetsgivarenserläggasbelopp kanerforderligt ur
ostridigasaknararbetsgivarenutsökning konstateratsdet vid attom-

belopp,erforderligterläggandemedel för av
tillräckligadold ochsighållerellerlandetlämnatarbetsgivarenom-

icke konstaterats,fordringenerläggandeförbelopp av
förskotts-stadgaderedovisatidi rättförsummatarbetsgivaren attom-

pensionsskyddsavgifter; ellerochsocialskydds-innehållningar,
klartfalljämförbaraandraibetalningsoförmågaarbetsgivarensom-

lönegarantimyndighetenåtgärdpåkan konstaterasostridigtoch av
§.1

grundadearbetsförhållandetför pågarantin utgårenligtBetalning
före detmånaderförfallit inomharfordringar treoch andralöne- som

iförmânsrätthaskulleochinlämnadeslönegarantiansökningen somatt
§.2konkursarbetsgivarens

arbets-finskahosanställdaärarbetstagaregäller ocksåGarantin som
Finland. Däremotihemortharutomlands,arbetargivare och mensom

arbetsgivare har säntutländskinte arbetstagaregarantingäller ensom
§.larbetetillfälligtFinland förtillutlandetfrån

l0.8.1973649.Lag lönegarantiom
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När det gäller garantiersättning för uppsägningslön kan anmärkas att
uppsägningstiden normalt är två till månader beroendesex på anställ-
ningstidens längd. Om arbetsgivaren igår konkurs kan emellertid alla
anställningar sägas med uppsägningstidupp en på två veckor. Lönega-
rantiersättning för uppsägningslön utgår i konkursfall således endast för
två veckor. När lönegaranti utgår på grund arbetsgivarens betal-av
ningsoförmåga kan garantin däremot ersätta till månadersupp sex upp-
sägningslön.

Maximibeloppet enligt garantin arbetstagareper uppgår till 75 000
finska mark.

Beslut i lönegarantiärenden fattas den arbetskraftsdistriktsbyråav
inom område arbetsgivarenvars har sin hemort. Det åligger arbets-
kraftsdistriktsbyrån omedelbartatt sedan ansökning inkommit vidta
åtgärder för utredande arbetsgivarens betalningsoförmágaav och arbets-

fordringtagarens 4 §.
Då arbetskraftsdistriktsbyrån godkänner ansökning betalningom

enligt lönegarantin, skall den också fastställa arbetsgivarens betalnings-
skyldighet till Beslutetstaten. arbetsgivarens betalningsskyldighetom
kan verkställas laga kraftsom dom.en Det finnsvunnen möjlighet att
bevilja anstånd med betalningen och även helt elleratt delvis befria
arbetsgivaren från betalningsskyldigheten på grund orsaker ärav somviktiga med tanke på tryggandet sysselsättningenav eller indriv-om
ningen framstår oskälig med beaktandesom arbetsgivarens ekono-av
miska ställning 6 §.

Om arbetsgivaren är i konkurs förutsätts arbetstagaren bevaka sin
fordring i konkursen. I fall kanannat arbetskraftsdistriktsbyrån förklara

arbetstagarenatt har förverkat helt eller delvis sin rätt enligt lönegaran-
tin 4 §.

Om ansökning avslås till följd grundenatt förav eller beloppet avfordringen inte har kunnat utredas och arbetsgivaren har bestritt ford-
ringen, skall arbetskraftsdistriktsbyrån anvisa arbetstagaren väckaatt

_____________
Förordning lönegaranti 5.12.l973883,om l
Motsvaras närmast svenska länsarbetsnämnder.av
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påavslåsansökningOm sammaocharbetsgivaren staten.talan mot
ellerfordringen,bestritthar om av-intearbetsgivarengrunder, men
skall arbets-förmånsrätt,saknarfordringensig pågrundar attslaget

talanväcka staten.motanvisas atttagaren
be-kanväcktsintetalanHarmånader.inomväckasskallTalan sex

omfattasfordringarförmedges avintelönegarantin somenligttalning
före-skälvägandesynnerligeninteavslagits,ansökningenden omsom

i arbets-bevakatsharfordringenunderlåtasocksåkanTalanligger. om
utgångenföreinlämnatsharkonkursansökningenochkonkursgivarens

§.7sexmånadersfristenav
ArbetsministeriettillöverklagasbeslutArbetskraftsdistriktsbyråns

§.8
sigriktarreglerocksåinnehåller somlönegarantilagenfinskaDen

såledesstadgas attDetgarantin.missbrukaförsökeventuella attmot
avtalgrundgarantin påenligtbetalning avtillinte rätthararbetstagare

uppenbarli-avtaletfaktisktjämförbart omavtal arrangemang,medeller
syfteitillkommit attuppenbarligenarrangemangetelleringåttsgen

arbetsför-grundad påfordring ärarbetstagarensbetalaskall somstaten
§.2hållandet a

vida-lönegarantin, kanenligtbetalningfåtthararbetstagare,En som
fordringför motgarantinenligtbetalningskäl vägrassärskildare av

hararbetesiggrundarfordringen somarbetsgivare, omsamma
Somlönegarantibeslut.föregåendefrånräknatårunderutförts tre

tillkom-bestämmanderättendärföretagävenarbetsgivare ansessamma
§.12arbetsgivaretidigarearbetstagarensmer

över-lönegarantireglernasvenskaenligt demotsvarande sättPå som
sig därpåbaserarrättigheterallafordring somsamtarbetstagarensgår

skallfordringenbeslutatarbetskraftsdistriktsbyrån atteftertill attstaten
§.5lönegarantinbetalas av

genomgåttnyligenharförmånsrätt om-enreglernafinskaDe om
förbättravaritharändringarna attmedSyftetreformering.fattande

förmánsrätternasärskildaDeborgenärer.oprioriteradeförsituationen
förmånsrättenochupphävtsharutmätningsborgenärochhyresvärdför

omfattatillkonkursi attbegränsatsharföretagsinteckninggrundpå av
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endast 50 värdetprocent på den intecknadeav egendomen. Vidare har
alla allmänna förmánsrätter, förmånsrâttenutom för underhållsbidrag
till barn, avskaffats.

De reglerna harnya trätt i kraft den l januari 1993. Enligt över-
gångsreglerna behåller dock lönefordringar sin förmånsrätt under tvåen
år lång övergångsperiod.

3 Danmark

l Danmark handhas lönegarantifrågorna Lønmodtagernes Garanti-av
fond, Ävenupprättades år 1972.som de danska lönegarantireglerna har

något vidareett tillämpningsområde än vad gäller i Sverige. Utbe-som
talning enligt garantin kan således utgå när arbetsgivareen

sätts i konkurs,-
avlider och dödsboet behandlas insolvent- vid offentligtsom ett skifte,
har upphört med sin verksamhet och inte- kan betala lönefordringar.

Garantin omfattar fordringar på lön, semesterersättning m.m. somskulle ha förmånsrätt i arbetsgivarens konkursbo. Lönefordringarna får
inte ha förfallit till betalning tidigare än månader före konkursensex
eller driftnedläggelsen.

Beträffande uppsägningstider gäller olika regler beroende på anställ-
ningens För tjänstemän,art. funktionärer, kan uppsägningstiden
enligt lag tilluppgå månader. När detsex gäller andra arbetstagare är
uppsägningstiden beroende på anställningsavtalet och tillämpliga kollek-
tivavtal. Uppsägningstiderna kan därför uppgå till allt från två veckor
till fyra månader. Under de åren har det skettsenare utvecklingen mot
allt längre uppsägningstider och avtalar ofta funktionaerlignen-man om
de ansaattelsesvilkår.

Arbetstagaren är skyldig själv försökaatt begränsa sin skada. Det är
därför förutsättning fören ersättningatt från garantin för uppsäg-

____________.__
Funktionazrloven §
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ellerarbetsförmedlingen atttillsiganmälthararbetstagarenningslön att
anställning.fåförsökthanvisa attkan nysätt enattpåhan annat

undantag-arbetstagarevissaärländernanordiskaövrigadeiLiksom
ellerbefattningarledandeigällerlönegarantin. Dettafrån personerna

verksamhetendelväsentlighareller ägtägernärstående avensom
Garantifcnd,LønmodtagernesalltsåadministrerasLönegarantin av

gällerhuvudregel attSomgarantimedlen.utbetalarochbeslutar omsom
frånveckorfyrainomGarantifondentillinkommitskall haansökningen

driftsnedläggelsen.ellerkonkursbeslutet
darska00075tilluppgårgarantinenligtersättningenmaximalaDen

iGarantifondeninträdergarantibelopputbetaltFörskatt.efterkronor
arbetsgivaren.rättarbetstagarens mot
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4 Vilken omfattning bör löne-
garantin ha

4.1 Inledning

En denna utredningsav huvuduppgifter är analyseraatt lönegaranti-om
reglerna har ändamålsenlig utformningen när det gäller vilka löneford-
ringar skall ersättas enligtsom garantin. Syftet med vårt arbete skall

åstadkommaattvara regeländringar utan garantinssom att sociala-
syfte går förlorat begränsarsammantaget utgifterna för- garantin och
effektiviserar granskningen garantinatt användsav på det sätt den är
avsedd för.

Bakgrunden till översynsbehovet är tvåfaldig.
Lönegarantisystemet har varit i kraft i övernu tvâ årtionden. Regler-

vilka fordringarna om lönegarantin skall ersätta har inte varit föremål
för granskning sedan infördes.systemet Vidare har under de senaste tre

fyra åren antalet konkurser i Sverige ökat på explosionsartatett sätt,
inte förekommitsom tidigare under den tid lönegarantireglerna har varit

i kraft, Svagheterna i regelsystemet har bakgrundmot det starktav
ökade antalet lönegarantiärenden framstått klarare.

Samtidigt har den ökningenstora antalet ärenden medförtav kost-att
naderna för lönegarantin tidigare omnämntssom stigit från 600 mkrca
budgetåret 198990 till beräknade 4,7 mdkr budgetåret l99394.

En del den kritik, harav riktats lönegarantisystemet,som mot har
dessavsett påstådda effekter på konkurrensen mellan företagen, l

debatten konkursutvecklingenom och dess följder har det inte sällan
antytts förekomstenatt lönegaranti snedvriderav konkurrensen. Såsom
nämnts i avsnitt 2.1 har dessa frågor övervägts lnsolvensutredning-av

avslutadeen, sittsom arbete i november 1992, och ligger således utan-
för det problemområde denna utredning harsom fått i uppgift underatt
söka.

Emellertid ingår det i vårt uppdrag övervägaatt det går finnaom att
regler kan effektiviserasom granskningen lönegarantinattav används
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i dettalämpligtdärförkan attför. Detavseddden ärdet sätt vara
framlyftasförtjänakanfrågorvissa attberörasammanhang något som

debatten.i
kon-konkurrensenpåverkan pådenfrågor enär somdessaEn av
ellerlönegaranti utgåralldelesinnebär, oavsettkurssituation i sig om

underföretagetarbetarkonkursenunderochföreperiodeninte. Både
branschen.inomkonkurrentersinabetingelser änekonomiskaandra

före-detbörjar ävenkonkursen,efter nyarekonstruerasföretagetOm
sinautgångspunkter änekonomiskaandrafrånverksamhetsintaget

konkurrenter.
lönegaran-rimligtvis intepåverkaskonkurseffekter avDessa enav

tin. betingel-utgörakan sägasdå detbort,lagstiftashellerintekanDe
konkurs.resultatetför och enavserna

företagsrekon-lagtillförslaglämnatharInsolvensutredningen omen
ln-företag.enbart störresikte påemellertidFörslagetstruktion. tar

500berörakommerförslaget attberäknat caharsolvensutredningen att
utgångs-siffror1991 årsmedräknatårligen, somkonkursföretag

punkt.
Om378.17tilluppgick1991konkurs årgick iföretagAntalet som

detinnebär procentgenomförs treattförslagInsolvensutredningens ca
rekonstrueraskonkurs, utaniskulle ha gåttföretag, annarssomav

med mångaföretagstörreförslagettillMed hänsynkonkurs. att avser
positiv.naturligtvisutvecklingsådanarbetstillfällen är en

störreiinte någonförslagetÅ tydligthäravframgårsidan attandra
därförviochkonkurserantalet attpåverkautsträckning kommer att

konkurren-påeffekterdemedlevakommerfortsättningeni attäven
förutsättaocksåkan att ettManinnebär.konkurssituationsom ensen

eftergörasframdeles kommer attattrekonstruktioner ävenantalstort
konkurs.ihar gåttföretag

får,bevarasdärigenomarbetstillfällenochrekonstruerasföretagAtt
värdefullt.arbetsmarknadssituation,särskilt i dagens somanses

410.29 och1992:113,SOUföretagsrekonstruktionLag s.om
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Med hänsyn till konkursernaatt i sig påverkar konkurrensen är det å
andra sidan lätt förstå,att rekonstruktionatt efteren konkurs kanen
upplevas negativt konkurrerande företag,av särskilt kan missom man
tänka rekonstruktionenatt indirekt har främjats statliga medel i formav

lönegaranti.av
När betraktar lönegarantinsman roll i detta sammanhang bör man

emellertid komma ihåg, garantinatt utgör vederlag förett arbetsen
tagares prestation och har tillkommit i syfte skyddaatt den oftast sva-

bland företagetsgaste borgenärer.
Man bör också komma ihåg konkurrensenatt allmänt påverkassett

mångfald bidragav en och subventioner riktade till företagarna. Dessa
subventioner kan ha formen stöd till vissa företag,av hela branscher
eller hela företagandet i vissa regioner och utgår ofta med betydande
belopp. Enligt vår mening är det denna bakgrundmot svårt urskiljaatt
den inverkan på konkurrensen orsakas lönegarantin,som vilkenav
utgår under mycket begränsaden tid och riktar sig endast till vissa
arbetstagare, nämligen sådana har fordringsom en insolventmot en
arbetsgivare.

Detta innebär emellertid inte sådanatt inverkan bören negligeras.
Det är naturligtvis inte godtagbart lönegarantinom används för att
uppnå andra syften än de har lagstiftaren.som avsetts Det börav t.ex.i inte lönegarantiaccepteras att utgår, när verksamhetsamma går i kon-
kurs och rekonstrueras gång på gång med arbetstagare,samma isomprincip fortsätter med sina tidigare arbetsuppgifter efter rekonstruktio

En verksamhet,nen. på detta sättsom subventioneras lönegarantin,avi måste rimligtvis påverka konkurrenssituationen negativt för andra före-
i i branschen.tagare
i l vårt uppdrag ingår bl.a. föreslåatt regeländringar minskarsom

möjligheterna till missbruk garantin. Som kommerav framgåatt detavföljande är flera de förslag, viav lämnar i dettasom syfte, också ägna-
de minskaatt lönegarantins inverkan konkurrensen.på

Som nämndes i början denna inledningav har kostnaderna för
lönegarantin än sjudubblatsmer under de fyrasenaste tre åren. Ge--
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1992, harjulikraft den liträddelönegarantilagen,den somnyanom
000100 kronortillgarantin bestämtsenligtersättningenmaximaladen

ersättningenmaximaladeninnebarLagändringen attarbetstagare.per
automatiskochtidigaregällt attvadfjärdedel entillsänktes somaven

enligtbasbeloppethöjningartillkoppladersättningen avhöjning av
bort.försäkringallmän togslagen om

kallakanvadtillmaximiersättningen en ge-sänkning manDenna av
för löne-kostnadernamedförarimligtvis attbörnivånordiskmensam

sikt.pågarantin går ner
delobserveras, storattdet avförtjänarsammanhang att endettaI

formiallmännatill detlönegaranti återgår avbetalasvad ut somsom
skatter m.m.

iLänsstyrelsenfråninhämtatharutredningenuppgifterEnligt som
total-30för skatter procentutbetalningar avutgörStockholms län ca

börDetårligen.betalarlänsstyrelsen utlönegarantimedel somsumman
håll iandrapåråderförhållandenmotsvarandeförutsättaskunna att

förutgiftertredjedel statensinnebäraskulle att avlandet. Detta enca
skulle199293budgetåretFördet allmänna.tillåterförslönegarantin

mdkr.1,5tilluppgåbeloppetåterfördadet ca
iåterförssåledeslönegarantinförutgifternadelTrots storatt aven

excessivtalltför ut-inteskäl förfleratalar ettskatterform m.m.av
garantisystem.format

lönegarantisystemet.förkostnadernanaturligtvisdessa ärEtt av
till lönega-intäkternaredan nämnts199192 harbudgetåretSedan som
budgetåretmdkr1,2tillmdkr1,7tidigarefrånminskatrantifonden
budgetåretunderocksåkvarståintäktsnivå förväntas199293. Denna

periodförmdkr4,7kostnaderberäknade sammaMed199394. om
Visserligenmdkr.3,5medöverstiga inkomsternautgifternakommer att
överskott.betydande1980-talethälften ettunderfondenhade avsenare

förutsekanochförbrukatsemellertid manharöverskottDetta numera
kreditrörligadentid innanavsevärd somkommerdet taattatt en

återbetalas.kanRiksgäldskontorethosharfonden nu
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Ett viktigt skälannat är reglerna inteatt bör så utformade devara att
Öppnar möjligheter till spekulation på garantins bekostnad. Varken
arbetsgivare eller arbetstagare bör kunna kalkylera med anställningsför-
hállanden för vilka lönen betalas lönegarantin. Detgenom kan antas att
sådana spekulationer främjas alltför vidlyftigtettav regelsystem.

Genom införa vissaatt begränsningar i ersättningssystemet kan man
motverka spekulation med lönegaranti. Samtidigt återförs garantin
närmare sitt ursprungliga sociala syfte nämligen utgöraatt säkerhet- en
för arbetstagaren arbetsgivaren går iom konkurs.

4.2 Lönegarantin bör ha omfattningsamma som
förmånsrätten

4.2.1 En tillbakablick

Som tidigare redogjorts för under avsnitt 2.3 bestäms lönegarantins
omfattning i princip, beträffandeutom maximibeloppet, förmåns-av
rättslagen 1970: 979.

Förarbetena till dessa regler i lönegarantisystemet är relativt kort-
fattade. I det PM, låg till grund försom propositionen med förslag till
1970 års lönegarantilag, konstateras lönegarantinatt i princip borde

detmotsvara s.k. löneprivilegiet enligt då gällande regler i 17 kap. 4 §
HB, inskränkasmen någon formgenom begränsningav den maxi-av
mala ersättningen till varje arbetstagare. Man anförde också medatt

sådantett skullesystem det inte uppstå några problem i fråga löne-om
begreppet, då fordringar på lön enligt 17 kap. 4 § HB omfattade allt

kan hänföras tillsom avlöningsförmán på grund anställning. Dennaav
vida innebörd lönebegreppetav ansågs väl för lönegarantin3°.passa

PM löneskydd vid konkursom ln Stencil 1970:3 20.s.
PM löneskydd vid konkursom In stencil 1970:3 22.s.
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bl.a.gälldeDetoklart.emellertidrättslägethänseendenl några var
löneprivilegiet ochomfattadessemesterersättningar avgamlahur som

förersättningfordringar på av-inbegrepöverhuvudtagetprivilegietom
för-dockhoppades allMantjänsten. en nyiomkostnadertalsenliga

frågor.dessaklarläggaskullemånsrättslagstiftning
vidlönegarztntistatligpropositionen till lagförslagmed omNär
tillförslagmedpropositionhaderiksdagenförframladeskonkurs en

kap.i 17förmánsrättsordningenskulle ersättaförmånsrättslag, somen
lönegarantinavseendelagstiftningsärendetavlämnats33. IredanHB,

lämpligtdetansåghan attdepartementschefen även varattkonstaterade
erinringarNågralöneprivilegiet.tillomfattninggarantinsanknytaatt
remissbe-vidframkommithellerintehadeföreslagna systemetdetmot

till förmánsförslagetpåpekadeDepartementschefen atthandlingen.
löneborgenärernasförändringarväsentligainnebar några avinterättslag

löneborgenärer-tillföreslogsändringarde varochförmånsrätt att som
fördel.nas

1972,januarilkraft deniträdde un-förmânsrättslagen,Genom som
lomfattning.löneprivilegietsbeträffandeoklarhetertidigaredanröjes

begreppetfastnämligen attslogsförarbeten förmånsrättslagentill
avlöningsförmån pátillhänföraskanalltinrymmerlönefordring som

skall lönen2.4avsnittiförredogjortsSomanställningen.grund av
tidlön,i formutgårdenförmånsberâttigad avoavsettsåledes omvara
tilläggvinst,iandelellertantiemprovision,ackordsersättning, annan

eller pånaturaförmånerkallortstillägg,ellerrisk-t.ex.olika slagav
arbetsgivaren,endastomfattasGratifikationer däremot omsätt.annat

medsigutfästhardärtill, attpliktig an-varitbörjan hafrånattutan
beloppet.betalainsatsarbetstagarensledning av

37Pr0p.1970:201.

33Prop. 1970:142.

1969:5.Utsökningsrätt SOUIX.
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Även avtalsenliga omkostnader i tjänsten, resekostnadsersättningt.ex
och traktamente ersättningsamt för hållande bil ellerav egen annan
utrustning, omfattas förmånsrätten.av

Lagberedningen, betänkande låg tillvars grund för propositionen
med förslag till förmånsrättslag, underströk givetvisatt inte avsågman

arbetstagareatt skallen ha rätt till resekostnadsersättning, traktamente
e.d. när han inte har för arbetsgivarensrest räkning, närt.ex. verksam-
heten har upphört på grund arbetsgivarens insolvens. Om sådanen
ersättning däremot är bestämd så den delvisatt utgör reell löneför-en
stärkning kan den omfattas förmånsrätt, ävenav arbetstagaren inteom

anledninghar haft föratt arbetsgivarensresa räkning. Lagberedningen
framhöll arbetstagarenatt inteom får ersättningut för sådan omkost-en
nad, slutligenutan blir tvungen betala denatt själv, går han i motsvar-
ande mån miste den lön han fåttom för sittut arbete. En uppdelning på
olika skulleposter därför orimlig ochvara orealistisk.

I denna fråga framhöll föredragande departementschefen Lagbeatt
redningen hade givit klart uttryck ävenatt ersättning för avtalsenliga
omkostnader skall omfattas förmânsrätten ochav han föratt sin del
ansåg det självklart lönebegreppetatt skulle tolkas på sådant sätt.ett

När det gäller semesterlön och semesterersättning är intjänadsom
före konkursansökningen omfattar förmånsrätten vad står inne försom
det löpande och de närmast föregående två kvaliñkationsåren. För tiden
efter konkursansökningen gäller regler Ävenförsamma vanlig lön.som
semesterlön och semesterersättning belöper på tidensom efter ansök-
ningen skall således ha förmånsrätt, maximerasmen uppsägnings-av
tiden.

Med lön likställs vad skall utgåsom ersättning försom lön i form avskadestånd t.ex. på grund obehörigt avskedandeav eller hävande avanställningsavtalet.
Förmånsrättslagen innebar viss utvidgningen lönefordringens för-av

mánsrätt jämfört med vad hade gälltsom enligt 17 kap. 4 § HB och

_________;__
Prop. 1970:142 134.s.
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Utvidgningen avsågLagberedningen.föreslagitshadevadockså avsom
omfattasskalllönefordringargamla avför hur somtidsgränsernafrämst

hän-definierasomfattningLönegarantin, engenomförmånsrätt. vars
vidarenågotocksådärigenomfick ettförmånsrättslagen,tillvisning

tillämpningsområde.

behållasbörfönnånsrättslagentillkopplingenVarför4.2.2

för-tillkopplinglönegarantinsövervägaingåruppdrag attl vårt om
regeländringartill deförslagochändamålsenligärmânsrättslagen ge

till.anledningkanöversynen gesom
skall ägnautredningenfrågorvissapekardirektivenl ut somman

utgårlöneformånerärdessaEn somuppmärksamhet åt.särskild omav
lunchfribil, samtfrisåsomegentliga lönen, m.m.densidanvid om iundantasbörgratiñkationer,ochtantiemprovision,formerolika av

reglernaförenklingtillvägSom avlönegarantin.från enannanen
arbetstagarensefterberäknaslönefordring t.ex.möjligheten attanges

konkursutbrottet.föremånadernadeundergenomsnittslön senaste sex
anställningstidvissvillkorställabörifrågasättsVidare uppmanom

garantin.enligtersättningfåkunnaför att
ochlönefordringförförmänsrättenbådeharanförtstidigareSom

ifordring motarbetstagarensskydda ensyftetilllönegarantisystemet att
lönefordring-förFörmânsrätteni konkurs.försattshararbetsgivare som

§417 kap.enligtlöneprivilegiets.k.detliksomFRL,12 §enligtar
generalexekutionvidgrundtanken enavvilar på attsin tid,HB på en

detillhörandesåsomarbetstagarna,förtjänartillgångararbetsgivares
för lönega-tidenVidskydd.särskiltborgenärskollektivet,i ettsvagaste
omfattningdenfåttprinciplöneprivilegiet ihadetillkomstrantilagens

Lönefordringarnaförmånsrättslagen.kodiñerades genomsenaresom
for-andraflestadeföreförmånsrättocksåtidigare nämntshade som
ochegendomfastipanträttmed iförenadfordringföredringar, t.ex. en

företagsinteckning.i formsäkerhetmedförenadfordring aven
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Löneskydd förmånsrätt förutsättergenom emellertid det finns till-att
gångar i arbetsgivarens konkursbo. Genom lönegarantin avsåg attman
skapa varigenomett system arbetstagarna garanterades viss utdelning
för sin fordring, oberoende det fanns tillgångar i konkursboet.av om
Mot denna bakgrund framstod det naturligt garantin skulleattsom avse

fordringartypsamma skyddadesav förmånsrätten.som En begräns-av
ning det statliga åtagandet fick iav stället göras i form övre gränsav en
för garantiersättningen.

Även enligt vår mening är sådan koppling mellan lönegarantinen
och förmånsrätten naturlig. Flera starka skål talar för den skallatt
behållas. En del dessa principiellaär ochav del hängeren medsamman
de praktiska frågorna vid konkurshanteringen.

Med hänsyn till lönefordringarnaatt med tiden fått allt sämreen
placering i förmånsrättsordningen, har skyddet lönegarantin igenom
princip kommit ersätta skyddetatt förmånsrätt detnärgenom gäller det
faktiska utfallet för arbetstagaren. Genom lönefordringarnaatt har före-
trädesrätt efter inteckningshavarna och fordringarstatens skatterpå och
avgifter förmånsrättenär löneskyddssynpunktnumera i och förur sig
närmast värdelös. Detta innebär inskränkningatt lönefordringaren av

ersätts lönegarantinsom skullegenom komma medföraatt deatt ute-
slutna fordringarna praktiskt helt komtaget sakna skyddatt i framtiden.

Insolvensutredningen föreslår visserligen s.k. produktivaatt löner
skall sättas före fordringar med företagsinteckning säkerhet i för-som
månsrättshänseende. Det skulle medföra arbetstagarnaatt i betydligt fler
fall än vad gäller i dag skullesom kunna utdelning för del sinaen av
lönefordringar konkursboet. Så skulleav bli fallet framför allt beträf-
fande lönefordringar avseende tiden före konkursbeslutet, vilka enligt
förslaget alltid skulle ha bättre rätt fordringarän med säkerhet i före-
tagsinteckning. När det gäller fordringar på uppsägningslön skulle dessa
ha förmånsrätt före fordringar med säkerhet i företagsinteckning endast

driften vid företagetom fortsatte, dock längst för två månader.
Förslaget innebär förmånsrättensatt värde skydd för arbetstagar-som
ökar. Samtidigt börna observera resultatman att framkommit vidsom
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tyder påkonkursföretag attundersökningInsolvensutredningens enav
ytterligareochtillgångarhelt saknar attkonkursföretagallatredjedel av

kronor. anställdaFör000100mindre änhar tillgångar påtredjedelen
medföraintesålundaförslaget attkonkursföretag kommerdessahos

hänvisadefortsättningenikommer även attförbättring. Denågon vara
arbetsgiva-fordringarsinabetalning förfåför motlönegarantintill att

ren.
skulle bortlönegarantinoch tasmellan förmånsrättenkopplingenOm

kantillgångar,finnsdär detkonkursbon,ieffekttillfår förslaget att
för-skyddaslönefordringarallautdelning förfåarbetstagarna avsom

arbetstagarnafårtillgångar,saknasdetkonkursbon därl demånsrätten.
Arbets-fordringarna.vissaförlönegarantin endastersättning avgenom

itillgångarfinnsdetavhängigtbliskullelöneskydd åter omavtagarnas
konkursbo.arbetsgivarens

för-ändringavseendeförslagInsolvensutredningensBeträffande av
sägas.följandedessutomkanproduktiva lönerför s.k.månsrätten

tillkommitbetänkande främstförslagetharutredningensanförs iSom
iföretagsinteckning, dvs.isäkerhetkreditgivare medförmåi syfte att

enligt denföretagrekonstrueraförsökideltabanker,första hand attatt
|föreslår.samtidigt 1utredningenföretagsrekonstruktionlag somom lxförmåns- tändringsådanefterkreditgivare lTanken avatt envarasynes Ibihållenmedirekonstruktion hopp attföredraskallrättslagen omen -

före-framförfordringsinförbetalning attfullfåi framtidensäkerhet -
minskasutdelningderasde riskerarvarvidi konkurs, attförsättstaget

konkursbe-företidenförlönefordringaravseendei allt fallbeloppmed
föreförmånsrättalltid haförslagetenligtskalllönerSådanaslutet.

483.1992:113,SOULag företagsrekonstruktion s.om

förförmånsrättenavseendeförslagEn Insolvensutredningensanalys av
Närings- ochNUTEK1993utgivitsharproduktiva löners.k. avm.m.
förmånsrättensRiskbedömningSkriften heterteknikutvecklingsverket. -

rekonstruktion företag.betydelse för av

326.1992:113,SOUföretagsrekonstruktionLag s.om
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fordringar med säkerhet i företagsinteckning. Beträffande uppsägnings-
lönerna skulle bankernas risk bli beroende verksamhetenav vidom
företaget fortsätter.

Som tidigare omnämnts bedömer Insolvensutredningen den före-att
slagna lagen företagsrekonstruktionom kommer kunna tillämpasatt på

500 Ändringarnaföretag årligen.ca i förmånsrättslagen kommer emel
lertid gälla iatt alla de företag, efter dagens siffror över 20 000, sominte kan rekonstrueras enligt förslaget.

När motsvarande ändringen förmånsrätten föreslogsav 1982 årsavi lönegarantiutredning ställde sig samtliga sakkunniga företrädarna föri Svenska Arbetsgivareföreningen, Landsorganisationen i Sverige och
Tjänstemännens Centralorganisation tvåsamt företräda-experternaav

för Svenska Bankföreningenre och Smáföretagens Riksorganisation
negativa till förslaget i ett särskiltgemensamt yttrande. Kritiken tog
särskilt sikte på att genomförandeett förslaget skulleav tvinga huvud-
delen alla företagarei av med kredit säkerhetmot i företagsinteckning attställa kompletterande säkerhet för inte riskeraatt få sinaatt krediter
uppsagda. Man menade också att nyupplåningen skulle försvåras för
alla de företag kan erbjudasom endast företagsinteckning säkerhet.som
Förslaget befarades således påverka kreditgivningen.

Den föreslagna ändringen förmånsrättslagenav väcker också den
principiella frågan fordring börom kunnaen ändra förmånsrätt obero-
ende borgenärens dispositioner.av En arbetstagare kan nämligen

intenormalt påverka beslutet verksamhetenom vid företaget skall
drivas vidare. Vilken förmånsrätt hans fordring på uppsägningslön får
blir således beroende förhållandena i denav enskilda konkursen. Svaret

fråganpå verksamhetenom skall drivas vidare avgörs bl.a. i vilkenav
bransch företaget verkar, det finns tillgångarom kan motiverasom attdriften fortsätter åtminstone tid och vilkaen möjligheter det finns attsälja rörelsen på sikt. När det gäller borgenärer i allmänhet kan de
utifrån reglerna i förmånsrättslagen bedöma vilken förmånsrätt och

Lönegarantin och förmånsrättsordningen SOU 1988:27.
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eventuellvidpåräknakandeutdelning entillmöjlighetdärmed som
skulleförmânsrättslagenändringenföreslagnaEfter denkonkurs. av
derasdeldenbeträffandearbetstagareför avgällalängreintedetta

uppsägningslön.fordring avsersom
arbetstagar-förmånsrättvilkenfrågan somavgörsförslagetEnligt om

verk-gäldenårensskall hauppsägningslönerfordringar på omavnas
föreslagnatill denspecialmotiveringenIinte.ellerfortsättersamhet

kansånärbedömningenförledningtillexempelvissa avlämnasregeln
avdelningartvåharföretagetbl.a.anförsDet attfallet. omvaraanses

uppsägningslönernaskallandra,deninteläggsdenoch mennerena
produktiva.avdelningennedlagdadenvid somanställda ansesföräven

någranedlagtsharverksamhet menföretagetsVidare sägs att om
ellersäljasskallmaskinerförkvar somgår monteraattarbetstagare ner

verksamhetenegentligaden somavbrytabeslutetdet attstäda, ärför att
produktiva. Denskallinteuppsägningslönerna somansesavgör att

intesituationermångadock somkonkurshanteringenpraktiska rymmer
exemplen.anfördadeunderinordnassiglåterenkeltalldeles

skallverksamhetenbeslutetföreslåsspecialmotiveringen att omI
be-denbakgrundMotförvaltaren. avdokumenterasbörfortsätta av

arbets-ochkreditgivareförbådefåbeslut kommersådant atttydelse ett ,
fåmöjlighetfinnasborde attintedetifrågasättasdetkan omtagare,

utredning-övervägtsinte hafrågaDenna avöverprövat.beslutet synes

en.
falloch i såbeskedinte någotföreligger ännu omnärvarandeFör

skallförmånsrättslagenändringtillförslaglnsolvensutredningens avnär
till dehänsynMedproposition.i formriksdagenföreläggas enav
aktua-förslagettekniskochprincipiell artbåde somfrågeställningar av

kom-förslagetifrånutgåtidigt attför 1ocksåmåhända attdetliserar är
föreslår.lnsolvensutredningenutformningexakt denha somattmer

vid våravi,bedömningenden attsagda gördetbakgrundMot av
tillkopplingomfattning,lönegarantinsavseendeövervägandenfortsatta

450.1992:113,SOUföretagsrekonstruktionLag s.om
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förmånsrättslagen har frånutgå den ordningatt i dagm.m., gällersom
för lönefordringarnas förmånsrätt. Som tidigare har konstaterats innebär
lönefordringarnas nuvarande placering i förmánsrättsordningen de iatt
praktiken skyddas endast i den mån de ersätts lönegarantin.som genom

När vi återgår till överväga lönegarantinsattnu lönebegrepp börom
skiljas från vad gäller enligt förmånsrättslagen, framstårsom för oss

det främsta skälet sådan ändringsom mot den kan befaras medfö-atten
betydande ingrepp i konkurshanteringen.ra En arbetstagare intesom

får sin avtalsenliga lön betald har rätt med omedelbaratt verkan från-
anställningträda sin l dag torde fungera så,systemet arbetstagarnaatt

tillstår konkursboets förfogande så länge lönegarantilagens maximibe-
lopp Äventäcker deras lönefordringar. efter sänkningen maximibe-av
loppet den 1 juli 1992 torde beloppet tillräckligt högt för medgevara att

ordnad avveckling konkursboetsen verksamhet.av
Situationen blir däremot arbetstagarna lönega-en annan, om vet att

rantin i alla händelser kommer ersätta endastatt del deras ford-en av
ringar. De har då rätt vid konkursutbrottetatt med omedelbar verkan
frånträda sina anställningar, vilket i praktiken skulle komma omöj-att
liggöra ordnad avveckling konkursboet.en av

Det har också hävdats konkursboet bordeatt anställa alla de arbets-
kan behövastagare under företagetssom avveckling. Deras löner skulle

därmed komma belasta boetatt massafordringar. Förslaget kansom
innebäraantas massafordringarnasatt andel boets skulder ökadeav

vilketavsevärt, skulle minska utdelningen till andra borgenärer, bl.a.
inteckningshavare och leverantörer, i motsvarande mån. Man kan också
fråga sig hur saken skulle ordnas i de fall konkursboet saknade tillgång-

betala massafordringarna,att iar fall den omfattningvart de dåav som
kunde bli fråga Som har omnämntsom. tyder resultat från denovan
undersökning lnsolvensutredningen företagitsom beträffande konkurs-
drabbade företag på tredjedelartvåatt alla konkursföretag har till-av
gångar mindrepå 100än 000 kronor. Avvecklingsåtgärder kan emeller-

J 4 § tredje stycket LAS.
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tillräckabedömasinte skulletillgångarnavidtas atttid behöva även om
massagäld.allersätta

berättigadeinte hellerkonkursboet äranställsArbetstagare avsom
anställningeni denuppstårlönefordringarnalönegaranti förtill som

lönefordringar degarantiersättning för sådana tvungnaFör voreatt
konkurs.ibegära konkursboetatt

lönefordringar avseendesinavidare ha kvarskulleArbetstagarna
riktarfordringarDessakonkursgäldenären.uppsägningslön motm.m.

försvinnainteskulleocharbetsgivarenförutvarandedensig mot
skullekonkursboet. Däremotanställdesarbetstagarnaatt avgenom

avräkningsreglerna imedi enlighetuppsägningslönfordringarna på
motsvaradesdei den månförmånsrätt§ inte omfattasl2 FRL avav

ifråga. l det liåirfordringentidinkomst avseende somsammaannan
uppsägningsláönfordringen påinnebäradettadiskuterade fallet skulle att

betaltfickarbetstagareni månförlorade förmånsrätt somsomsamma
helaskulle täckaintekonkursboetanställningen hosOmmassaborgenär.

uppsägnings-fordringenresterande delenskulleuppsägningstiden av
lönegarzintin.enligtersättningtillberättiga arbetstagarenfortfarandelön

övriga konkursborgenä-ochkreditgivarnas, leverantörernasSett ur
arbetstagarslutresultatmedför förslagetsynpunkt som omsammarers

i förmånprioritethade högstauppsägningslönlönefordringar pånas
massafordringzir skallblirlönefordringarnaGenomrättsordningen. att

borgenärer.andrautdelning tillförebetalning för dem utgå
svagheter.med flerabehäftatsålundaförslagetmening ärEnligt vår

inklusive arbetstagarnasavvecklingskostnadernaOm önskar attman
enklaredetkonkursboet, ärskall belastahand attlönefordringar i första

i konkursen.fordringaralla andraföreförmånsrättlönefordringarnage
Är användning lönega-icke avseddstävjaemellertidönskemålet avatt

bästdettaför den, uppnåsutgiftersamtidigt begränsarantin och statens
detskärpsgarantiersättning kan utgåförreglerna när samtattgenom

garantin.missbrukhindrasyftar tillinförs regler att avsom

llzl KL.
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Både i riksdagen och i den allmänna debatten har på tidensenaste
framställts också förslagett tillannat ändring lönegarantin. Förslagetav

gå på lönegarantinsynes ut att borde jämställas med sjukersättning
m.fl. ersättningar och utgå med exempelvis 80 månads-procent av
lönen. Eventuellt med förslagetavser endastman lönefordringar för
tiden efter konkursbeslutet. Det är något oklart löne-om man attanser
garantin även enligt detta förslag skall begränsad till visstvara maxi-ett
mibelopp. Av skrivning i 1992931150,en bil.prop. 28, kans. man
få intryckett det ingår iatt vårav uppgift utredaatt lönegarantisys-om

kantemet reformeras sätt4°.på detta Detta ingår emellertid inte i vårt
uppdrag.

I sammanhanget förtjänar det lyftas framatt deatt ersättningssystem
lönegarantin i fallsom så skulle jämställas med, nämligen sjukförsäk-

ring, arbetsskadeförsäkring och arbetslöshetsförsäkring, alla avser
ersättning utgår vid frånvaro frånsom arbetet. Den statliga lönegarantin
däremot attavser garantera arbetstagare,att haren lönefordringsom en

sin arbetsgivare,mot får betalt även arbetsgivaren går iom konkurs.
Lönegarantin utgör således vederlag för utfört arbeteett och för arbets-

berättigadetagarens krav på uppsägningslön.
Naturligtvis kan även garantiersättning,en betalningsom avser av en

arbetstagares fordringar arbetsgivare,mot begränsasen till utgåatt
endast med visstett procenttal fordringen. Lönegarantisystemetav
innehåller emellertid redan regler avsedda begränsaatt garantins omfatt-
ning. Dessa regler finns dels i förmânsrättslagen såvitt fordringar-avser

och omfattningart inas tiden och dels i lönegarantilagen beträffande
taket för den ersättning maximalt kansom utgå enligt garantin. Om

vill begränsa lönegarantinman det lämpligaresynes på sättatt, som
kommer föreslå iatt det följande, skärpa de regler redan finns isom
lönegarantisystemet.

Mon l99293zFi93 Ian Wachtmeisterav fl. nyd.m.
Jfr bet. l992l93zFiU30 103.s.
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procenttalvisstomfattatilllönegarantin ett avattförändringEn av
förslaget ärifrån avsettviskull utgår attenkelhetensförmånadslönen -

dvs.konkursbeslutet,eftertidenförlönefordringarendastgällaatt
försvårabefarasvidarekanuppsägningslönfordringar påfrämst -

endasterhåller t.ex.arbetstagareEnavsevärt.konkurshanteringen som
Hansitt arbete.utföraskyldigintemånadslön är attsin80 procent av

skadeståndtillrättoch har ianställningenfrånträdaomedelbarthar rätt att
viljakanskeskulle någondettaMotinkomst.förloradesinmotsvarande

100till80 procent,fråndvs.fordringen,resterande uppinvända att
tförutsättersådantEttkonkursboet.kunna resonemangfrånutgåskulle

fordringar.dessatäckakani boettillgångarfinnsdetemellertid somatt
änförmånsrättfår bättrelönefordringarsådanaocksåförutsätterDet att

säker-medfordringarföreoch sättsnärvarande t.ex.förgällervad som
möjlighet att utarbetstagarensblirAnnarsföretagsinteckning.ihet

teoretisk.endastmånadslönsinhela
begränsningenhar att avförslagsställarna avsettmöjligtDet är att

arbets-deendastgällaskallmånadslönen80tilllönegarantin procent av
underkonkursboetförarbeteutförabehöverintefordringar somtagares

arbetstagaresådanasigtänkt attharEventuelltuppsägningstiden. man
Ffordringar påsåvittlönegarantisystemet avseromfattasskulleinte av

motsvarandebelopperhållaskulle etti stället

suppsägningslön utan
emel-dettaskulleverklighetenIliknande.ellerarbetslöshetsersättning

arbets-grunduppsägning påefter avarbetstagareinnebära ,lertid enatt
5i dagdeuppsägningstidvisstillden rätt somförloradekonkursgivarens

kollektivavtal.elleranställningsskydd1982:80enligt lagenåtnjuter om
vägenenklastedenlösningsådanåstadkomma synesvillOm enman

lagstiftaFinland, atti omgällervadmed t.ex.enligheti somatt,vara
uppsägningstidveckorsmed två omfåranställningsavtal sägasalla upp

konkurs.iförsattsarbetsgivaren har ,
harhärSO-procents-regelinvändningar somMot de mot en C

medendastutgåskullelönegarantin tenanföras ävenkan att omantytt
sinalltid kvararbetstagarenharlönefordringen,sådan procentsats av

arbetsgivaren.uppsägningslön motfullfordring på m.m.civilrättsliga
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Detta är naturligtvis riktigt. Enligt vår mening detär emellertid viktigt
att på det verkliga ekonomiskaman ser utfallet för arbetstagaren. Med
lönefordringarnas nuvarande placering i förmånsrättsordningen är en
sådan fordring värdelös i den helt övervägande delen konkurserna.av
Även lönefordringarnas förmånsrättom skulle förbättras fordringenär
värdelös det saknas tillgångar i arbetsgivarensom konkursbo.

En lönegarantiersättning tilluppgår 80som månadslönenprocent av
kan medföraantas kraftiga utgiftsökningar för lönegarantifonden, om
den inte kombineras med någon form tak för den maximalaav ersätt
ningen. Man kan också fråga sig hur sådan förändring lönegaran-en av
tisystemet skulle istå linje med strävanden under år utformaattsenare
de olika trygghetssystemen så arbete premierasatt framför ledighet.

Bakom alla dessa förslag till förändringar lönegarantisystemetav
finns sannolikt för de ökade utgifternaen föroro lönegarantin och för

befarat missbrukett den. Inget förslagen harav för framståttav oss
invändningsfritt. Förslagensom syfta till någon formsynes system-av

förändring och kräver enligt vår bedömning relativt omfattande änd-
ringar konkurslagstiftningen.av Att överväga sådana förändringar
ingår, tidigare konstaterats, intesom i vår uppgift.

Både de ökade utgifterna för lönegarantin och befarat missbrukett
kan emellertid stävjas också inom det nuvarande lönegarantisystemets

Vi kommer i det följanderamar. att lämna flera förslag till regeländ-
ringar med sådan innebörd.en

Såväl principiella praktiska skäl talarsom således enligt vår mening
för kopplingatt mellan lönegarantinen och förmånsrätten för löneford-
ringarna bör behållas även i framtiden.

Genom detta ställningstagande har vi också besvarat nekande frågan
löneförmåner såsom friom bil, fri lunch olika formersamtm.m. av

provision, tantiem och gratiñkationer, bör undantas från lönegarantin.
Beträffande fri bil bör observeras uttrycket kanatt syfta på två

olika situationer. I dagligt tal används uttrycket ibland dels när man
arbetstagarenattavser använder sin bil i tjänsten och fåregen kost-

naderna härför arbetsgivarenersatta och dels ocksåav när man attavser
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Dennabruk.privattjänstebil för typuttnyttja avfårarbetstagaren en
tillgångförutsätterarbetetsvanligtvis när naturanställningsavtal ingås

bil.till
kostnaderförfordringarbetstagaresomfattalönegarantin börAtt en

själv-i tjänstenbilsinanvänderhan synesuppstår egenattgenomsom
klart.

utgifter,arbetstagarensutöverkostnadsersättning gårsådanOm en
får be-sättlöneförstärkning, på mansomden sammakan som enses

tjänstebil fördisponerafårarbetstagare envärdettrakta att enav
fri lunch.värdetochbrukprivat av

0,6endastundersökningSCB:s pro-framgårvad avserEnligt avsom
kostförmån. Ettochbilersättninglönegarantiutbetalningarnacent av

omfattninglönegarantinsfrånfordringardessaborttagande typer avav
besparing.blygsammycketsåledesskulle enge

for-just dessamotiveraockså svårt attdetmening attärEnligt vår
lönegarantihän-iannorlundabehandlasskullelöneförstärkningarmer av

dribbutroligenskullesärbehandlingsådanövrigt. Enilönenseende än
äravtalstyperdessadärbranscher,vissa van-inomarbetstagareendast

snartförutsättaockså parternaatt nogMan kanförekommande.ligt
inskränk-berördesintesådanamedavtaldessa avskulle ersätta som

ningen.
lönegarantinfråntankenriktas attocksåinvändningar kan motDessa

gratifikationer.ochtantiemprovision,formerolikautesluta av
frånprovisionslönensigskiljerackord, engällerdetLiksom när

vederlaget. Detberäknasättetendast attmånadslönvanlig genom
rättvissärskiltknappastochmärkliguppfattasskulle kunna ensom

föravgörandeblevlönefordringenför omberäkningssättetordning om
lönegaranti kan utgå.

lOmbranscher.vissainomÄven främstingåsprovisionslöneavtal
skulle dessalönefordringaromfattade denna llönegarantin inte typ av

Tabell 28.

frågor.hithörandebeträffande1967 7Sllfr. LönefordranSigeman: s.
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arbetstagare i praktiken bli löneskydd.utan Det kan ifrågasättas om en
sådan utveckling skulle rimlig. Man kan ocksåvara förutsätta att pro-
visionslöneavtal skullesnart ersättas andra avtal inte diskrimineav som
rades lönegarantisystemet.av

Avtal tantiem, dvs. viss andelom i vinst, är relativt ovanliga i Sve-
rige. Frågan ersättning för tantiemom torde än ovanligare i kon-vara
kurssituationer, utmärks företagetsom att har haftav dålig lön-en
samhet Ävenunder längre tid. fråganen ersättning avseendeom ut-
lovad gratifikation torde ytterligt sällan förekommande.vara I det
material har undersökts SCBsom har inte någonav sådan fordring
påträffats.

Man kan säga även dessaatt typer ersättningar utgörav endast ett
sättannat beräknaatt löneförstärkning till denen anställda. Samma

invändningar beträffande provisionslönsom kan därför riktasm.m. mot
tanken uteslutaatt dessa från lönegarantin. Lönegarantifondens utgifter
för denna typ ersättningar är också så ringa,av enligt SCB:s undersök-
ning endast procent,0,2 åtgärden inteatt skulle medföra någon be-
sparing talaatt om.

I direktiven pekar också möjlighetenutman när det gälleratt, ersätt-
ning enligt lönegarantin, beräkna lönefordringen efter arbetstaga-t.ex.

genomsnittslön underrens de månaderna.senaste Vidare ifrågasättssex
bör ställa villkorom man på viss anställningstidupp för kommaatt

ifråga för ersättning enligt garantin.
När det gäller beräknaatt arbetstagares lönefordringen efter hans

genomsnittslön under viss tidsperiod kanen detta förslagmot riktas
invändningar,samma har riktatssom andra förslagovan mot gårsom

på skiljaut lönegarantinsatt lönebegrepp från vad gäller enligtsom
förmånsrättslagen.

En sådan åtgärd skulle inte heller innebära någon förenkling av
lönegarantihanteringen, då den förutsätter den exakta lönefordringenatt
för varje månad räknas fram för beräkning genomsnittet.av

Tabell 28.
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förekommer,detmisstankenigrund attsinmåhändaharFörslaget
ikonkursförelönerarbetstagareshöjeromotiverat enarbetsgivareatt

lönegarantin.enligtutgåbetalning kommer attvetskap attom
anställningstidvisspåvillkorÄven ställabörfrågan uppmanom

troligtvissiggrundargarantinenligtersättningförifrågakommaför att
Miss-obehörigt sätt.utnyttjas pågarantin ettmisstanke attpå omen

onödiganställerarbetsgivareninnebärafalli detta attskullebruket
lönegarantiuppbärasedanskulleDessakonkurs.förepersonal strax en

uppsägningstiden.underlönefordringarsinaför
rikt-angivnai denlagändringhuremellertid svårtDet attär ense

detförfarandenhindradedenutformas så, avattskulle kunnaningen
obehö-skettanställningar utandrabbaslaget somantydda atthär utan

tillanställningstiden t.ex.erforderliga endenBestämsrigt uppsåt.
i sinnetsigverkligen attden sattförkringålättdenmånad, är somatt

kommermånader,ellertill tvåtiden treBestämsutnyttja systemet.
skydd.lämnasanställning utannormal attmedarbetstagaremånga en

lönegarantinmisstankenlångt attfördetledermeningEnligt vår om
regeländring-iresulteraskallangivna sättendemissbrukas på något av
arbetstagare.flertaletför detförsämringar storakraftigamedförsomar

missbruksfall kanuppenbarasåutformas attregelsystemetstället börI
föreslåföljande atti det att enVi kommerfallet.enskildai detbeivras

lönegarantilagen.in iförsregelsådan
ytterligaresammanhangdetta eni taanledning uppfinnaskan attDet

Det harlönegarantisystemet.diskussionerna 9ihar nämntsfråga omsom
fordrasbordelönegarantinenligtersättningfördetframförtsibland att

Ävenanställningsbevis.skriftligtuppvisa ettkanarbetstagarenatt
förfaran-obehörigastävjaönskangrund isin atttorde haförslagdetta

garantin.medden
före-sägasallmäntdet attkanförslagsådant rentBeträffande ett

underlättaskullenaturligtvisanställningsavtalskriftligtkomsten ettav
arbetsgivaren.lönefordring mothararbetstagareutredning enom enen
inte svårtanställningsavtalskriftligt varakravEmellertid torde ettett

sådantEttlönegarantisystemet.utnyttjaönskarför denkringgåatt som
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krav skulle därför inte verksamt skyddvara eventuellt miss-som mot
bruk lönegarantin.av

Skriftlig information villkoren för anställningsförhállandetom kan
emellertid värde för arbetstagarenvara av andra synpunkter. Europaur
iska gemenskapernas råd har den 14 oktober 1991 antagit direktivett

arbetsgivares skyldighetom upplysa arbetstagareatt de reglerom som
är tillämpliga på anställningsavtalet eller anställningsförhållandet
9l533EEG. Direktivet innehåller detaljerade bestämmelser kravom2i skriftligapá besked till arbetstagaren rörande villkoren för anställnings-

l avtalet.
Frågan har tagits 1992 års arbetsrättskommittéupp av i del-

betänkandet Ny anställningsskyddslag SOU 1993:32. I kommitténs
förslag till lag anställningsskydden ny om regel informa-upptas en om
tion anställningsvillkor m.m..om Informationsskyldigheten föreslås
gälla i alla anställningsförhållanden längre tid änsom månad.varar en
Informationen skall bl.a. anställningens tillträdesdag,avse arbetstaga-

arbetsuppgifter,rens anställningen gäller tillsom vidare eller för be-
gränsad tid eller är provanställning, deen uppsägningstider gällersom
för anställningen begynnelselönsamt och semestervillkor.

En proposition grundad på förslagen i arbetsrättskommitténs del-
betänkande väntas under hösten 1993.

4.3 Förmånsrätten för lönefordringar
bör begränsas

Enligt direktiven bör utredningen ägna särskild uppmärksamhet åt
frågan lönegarantireglernaom är lämpligt utformade med avseende på
de tidsgränser gäller för hur gamla lönefordringarsom kan ersättassom
enligt garantin. Det också vi, bakgrundanges att mot lönegaran-attav
tin kan påverka andra företag i bransch negativt, börsamma överväga

538§ kommittétörslaget till Lag anställningsskydd.om
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tillbegränsasböruppsägningstiden t.ex.underlönegarantiersättningom
månader.två

lönegarantin ävenvi konstaterat4.2.2 har attavsnittföregåendeI
för-lönefordringarnasomfattninghafortsättningsvis bör somsamma
förkostnadernaminskaförsigfråga attdåkanManmånsrätt. manom

begränsabördenanvändning ;avseddstävja ickeochlönegarantin av
förmånsrätt.lönefordringarnas

fförfallit tillinte harlönefordringari dagomfattarFörmånsrätten som
gjordes samtkonkursansökningenår innantidigare än ettbetalning

stycket§ första12månaderuppsägningstid, högstskäligunder sex
fordringaralltsålönegarantin,därmedochFörmånsrätten, avserFRL.

halvtochtidsperiod ettlång ettsåunderbetalningtill somförfallna en
fråntidsåtgånggrund attlängre påtidsperioden ännublir avOftastår.

iförutsättningärkonkursbeslut,tillkonkursansökningen görs enatt som
Fördröjningenmeddelas.kunna sägasskallarbetstagarnaför upp,att

svårig-orsaker,ha mångakan t.ex.beslutetochansökningenmellan
uppskovdelgivningssvårigheter,målet, m.m.sättaheter utatt

tvist harförföremålvaritharlönefordringar engällerNär det som
lönefordringen hafall kansådanaIomfattning.vidareänförmånsrätten

konkursansökningeninnanärflerabetalningförfallit till t.0.m.
föreskrivsförhandlingellerväckts,talan har somendastgjordes om

fordringensfrånmånaderinombegärts,kollektivavtal hari sex
månaderinomföljtkonkursansökningen har sexochförfallodag
FRL.stycket§ första12avgjortsslutligthartvistenfrån det att
intjänadeärsemesterersättningochsemesterlön somFordringar på

innestårvadförförmånsrättomfattas somkonkursansökningenföre av
vadalltintjänandeåren samtföregåendetvåoch delöpandeför det

semesterlagen§§2018 ochutsträckningi denhar sparats somsom
försemesterersättningenÄven ellersemesterlönen1977:480 medger. V

FRL.stycketförsta12 §förmånsrättomfattasuppsägningstiden av
eller dennesarbetstagaretillkommervilkenpensionfordring påEn

konkurs-år förehögst ettförförmânsrättenomfattasefterlevande av
FRL.stycket§ andra12månadernästföljandeochansökningen sex
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Lönefordringarnas förmånsrätt har i huvudsak haft denna omfattning
alltsedan förmånsrättslagens tillkomst år 1970. Förmánsrätten avseende
semesterlön och semestersättning för semesterledighet sparatssom
enligt 18 och 20 semesterlagen har dock tillagts i samband med
antagandet 1977 árs semesterlag 1977:480.av Denna ändring trädde i
kraft den 1 januari 1978.

Lagberedningen, betänkande låg tillvars grund för propositionen
förslagmed till förmånsrättslag, ansåg förmånsrättenatt borde omfatta

lönefordringar inte hade förfallit till betalningsom tidigare än må-sex
nader före konkursansökningen lön undersamt skälig uppsägningstid,
högst månader. Beträffandesex semesterlön och semesterersättning
föreslogs förmånsrätt för vad innestår för nästföregåendesom och
löpande kvalifikationsår. För fordring på pension tillkommersom ar-
betstagare eller dennes efterlevande föreslogs förmånsrätt för högst sex
månader före konkursansökningen och nästföljande månader.sex

I propositionens förslag till förmånsrättslag förlängdes emellertid de
tidsgränser hade föreslagits i betänkandet.som De Lagberedningenav
föreslagna tidsgränserna hade tillstyrkts eller lämnats erinranutan av
många remissinstansser. I hel del remissyttrandenen hade emellertid
framkommit kritiska synpunkter. Så hade LO och andra hörda arbets-
tagarorganisationer förordat förmånsrättenatt borde ökas till omfattaatt
lönefordringar förfallit inom år föresom konkursansökningen.ett And-

remissinstansser, Hovrättenra t.ex. över Skåne och Blekinge samt
Sveriges Advokatsamfund hade däremot uppfattningen tiden kundeatt
förkortas till månader.tre

Föredragande departementschefen ansåg för del ävenattegen om sex
månaders tidsfrist i allmänhet tillräckligt för förmânsrättvar att ätge
lönefordringar kunde dock inte bortse frånman lönefordringarnaatt i
vissa fall blir innestående hos arbetsgivaren för längre tid. Departe-en

5413§ i lagberedningens förslag till Lag ordningen för betalningom avfordringar fönnånsrättsordning, Utsökningsrätt IX SOU 1969:5, IO.s.
55Prop. 1970:142, 87.s.
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förslagLagberedningensävenvidarekonstateradementschefen att om
i bådelagstiftningengällandedåmed denöverensstämmelsei godstod

hadeberedningenefterRådetNordiska atthadeNorge,ochDanmark
regeringamatillrekommendationantagitbetänkandesittavlämnat en

rek.nr.konkursiförmånsrättreglernaförenhetligandeangående omav
lönefordringar,bl.a.hemställdes att somrekommendationen121970. I

förmåns-skullekonkursansökningen,före gesinom årförfallithade ett Iför-departementschefen attföresloganfördatill detMed hänsynrätt.
tidigastförfallithade ettlönefordringaromfatta iskulle sommânsrätten

ansågpensionsfordringarkonkursansökningen. Beträffandeföreår iförtidsfristergällaborde somför dessadepartementschefen sammaatt
omfattasåledesskulle pen-Förmånsrättenallmänhet.ilönefordringar

ochgjordeskonkursansökningeninnanårför högstsionsfordringar ett

imånader.nästföljande sex
semesterersält-ochsemesterlönÄven förförmånsrättenbeträffande

till be-förhållandeiutvidgningpropositionsförslagetinnebarning en
innestårvadomfattaföreslogs somförmånsrättentänkandet attgenom

intjänandeåren.föregåendedeoch tvålöpandedetför

omfattaspensionsfordringaroch avvilken löne-tid för1 Den
begränsasbör iförmånsrätt

reglernasvenskademedgeravsnittföregåendeframgåttharSom iav ividsynnerligenipensionsfordringar om-ochlöne-för enförmånsrätt
medjämförelsevid t.ex.särställningdärigenomintarfattning och en

länder.nordiskaövriga
1970,Rådet årNordiskarekommenderadesrättslikhet avDen som

orsakernaframgåtthartidigare avvad var enenlighetioch somsom

885°Prop. 1970:142, s.

91.57Prop. 1970:142, s.

135.53Pr0p. 1970:142, s.
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till förmånsrättenatt för löne- och pensionsfordringar för tiden före
konkursansökningen i den svenska förmånsrättslagen bestämdes till ett
år, har inte uppnåtts. Som redogjorts för i avsnitt 3 har Finlandt.ex.
med två års övergångsperiod helt avskaffat lönefordringarnas förmånsw

frånrätt den januaril 1993. I Norge har från och med den l juliman
1992 begränsat förmånsrätten för lönefordringar till sammanlagt sex
månader, varvid fordringarna inte får ha förfallit till betalning tidigare
än månader företre fristdagen5°. I Danmark är förmånsrätten i princip
begränsad till sådana lönefordringar har förfallit inomsom månadersex
före fristdagenö.

Beträffande internationella förhållanden kan i det härman samman
hanget påminna sig den i avsnitt 3om Omnämnda konventionen om
skydd arbetstagares fordringav i händelse arbetsgivares insolvens.av

har antagits ILO:ssom internationellaav arbetskonterens i juni 1992.
Enligt artikel 6 i konventionen skall förmånsrätten omfatta fordringar pa
lön härrör från föreskrivensom period,en inte får kortaresom änvara

månader företre tidpunkten för insolvens eller före det anställningenatt
upphörde. Vidare skall förmånsrätten omfatta fordringar på semesterlön

har intjänatssom arbete under detgenom år då insolvensen inträffade
eller anställningen upphörde och under föregående år.

När det gäller löneskydd lönegaranti är tidsfristernagenom än snäva-
Så föreskrivs i konventionensre. artikel 12 lönegarantinatt skall omfat-

fordringarta på lön härrör från föreskrivensom period,en inte fårsom
kortare än åtta veckorvara före tidpunkten för insolvens eller före det

anställningenatt upphörde. Fordringar på semesterlön skall enligt sam-
artikel omfattasma garantin de har intjänatsav om arbete undergenom
föreskriven period,en inte får kortaresom änvara månader föresex

tidpunkten för insolvens eller före det anställningenatt upphörde.
Redan 1982 års lönegarantiutredning föreslog löne ochatt pensions

fordringar, hade förfallit tidigaresom än månader före konkursen.sex

Lov juni 1984 59 fordringshavernesnr. dekningsrett,om § 9-3.
°Konkursloven, § 95.
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förarbetenaiberördesförmånsrätt°. Förslagetomfattasskulleinte av
departementschefenfanntillfälletVid detlönegarantilagen.till nya

innebäraansågsändringenbakgrund en-attfrämstemellertid mot av-
värdekundetidsfristlängredå avoch varabesparingmåttligdast enen

förmåns-avkortaocksåmotiveratintedet attarbetstagarevissaför -
lönefordringarna.förrätten

iinrikt-med dennareformförskälfleramening talar attEnligt envår li3inteåtgärdensannoliktsigför attochiärDetgenomföras.börning nu z
drastiskt.sjunkerutgifterlönegarantifondensinnebära attkommer att
löneford-nämligen påtyderundersökning att avSCB:sfrånResultaten

andelsåkonkursansökningen stor somföretidenavseende enringar
92,3och helamånadertid tvåänlängreinneståttinte har84,4 procent

månader.fyramindre äninneståttharprocent
förmånsrättenavkortninguppfattning att avdet vårEmellertid är en

förfaran-obehörigaförminska utrymmetkommerlönefordringar attför
kraftigtGenombekostnad. attlönegarantinspåspekulationerochden

ackumuler-meddrivaskanföretagvilkenunder entidden ettbegränsa
sådessa sma-förvissningunder attanställdatill de omlöneskuldande

ocksåminimeraslönegarantinbetaltfåkommerningom genomatt
konkurrenssnedvridandeDeföretag.andrapåinverkanlönegarantins

neutraliseras.falli vissahalönegarantin kaneffekter som
förmåns-lönefordringarnasibör görasviförändringDen ansersom

förraföreslogsvadlångtgående än avocksådärför somärrätt mer
lönefordringarförförmånsrättenVilönegarantiutredningen. attanser

deunderbetalningtillförfallit senasteharvadtillbör begränsas som
konkursgälderzarenanställningstid hosarbetstagarensmånaderna avsex

in-Dettakonkursansökningen.månader företidigareoch äninte sex
1982:80enligt lagenuppsägningstid ommöjligaden längstanebär att

59.1983:15,Ändringar Ds Alönegarantisystemeti s.

23.1991921139,°2Prop. S.

Tabell 29.
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anställningsskydd, LAS, nämligen månader vid fyllda år°,45sex
omfattas förmånsrätt. Enligtav vår mening bör uppsägningslön inte
heller omfattas förmånsrätt för längreav uppsägningstid än vad som
följer enligt lagen anställningsskydd. Viom återkommer till detta för-
slag i följande avsnitt.

Av SCB:s undersökning framgår hälftenatt fordringarnauppemot av
på uppsägningslön uppsägningstidavser högsten två månader ochom
70,7 uppsägningstidprocent högsten fyra månader. Motom bakgrund

dessa siffror innebärav vårt förslag för detatt flertaletstora arbets-
kommertagare förmånsrätten omfatta tillatt två månaders inneståen-en

de lön lön undersamt uppsägningstid. Den sociala skyddssynpunkt som
kan anläggas lönefordringarspå förmånsrätt får väl tillgodoseddanses
därigenom.

När det gäller lönefordringar har varit föremål försom tvist, kan
dessa enligt dagens regler i princip flera år gamla ochvara ändå omfat

förmánsrätt,tas blottav talan harom väckts eller förhandling som
föreskrivs i kollektivavtal har begärts inom månader från förfalloda-sex

och konkursansökningengen har följt inom månader från det tvistensex
har slutligt avgjorts.

Enligt vår mening går dessa tidsfrister månader utöverom sex vad
är socialt motiverat. Omsom arbetstagare är i verkligten behov attav

betalt för sin fordring kan han inte låta det fleragå månader innan
han bestämmer sig för väcka talanatt eller begära förhandling enligt
kollektivavtal. Han kan knappast heller, efter tvisten slutligtatt har
avgjorts till hans fördel, vänta i flera månader innan han kräver arbets-
givaren på betalning. Dessa tidsfrister bör därför avkortas till mä-tre
nader. Har lönefordringen förfallit tidigare än månader före kon-sex
kursansökningen bör den sålunda omfattas förmânsrätt den harav om
varit föremål för tvist och talan har väckts, eller förhandling föresom
skrivs i kollektivavtal har begärts, inom månader fråntre förfallodagen

ll § LAS.

Tabell 32.
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tvistendetfrånmånader attföljt inomharkonkursansökningen treoch
avgjorts.slutligthar

dagiomfattassemesterersättning avochsemesterlönFordringar på
vadföruppsägningslönpåbelöpervadförförutomförmånsrätt som --

intjänandeåren,föregåendetvådelöpandeför det samtinnestårsom
semesterlagenireglernautsträckningdeniharallt sparatssamt som

medger.
utbetaldaalla28,6 procentundersökning avSCB:sEnligt avser

och semesterinnestående semesterfordringar pålönegarantimedel
lönegarantiutbe-avseendeuppsägningstid Datamaterialetunder

StockholmsiLänsstyrelsenSCBtillhandahållitshartalningar avsom
tredje-närmarebetydaresultat skulle att en .Dettalikandevisar pålän l

2for-dessalönegarantin typer avförutgifternatotala avserdedel av
ochsemesterlön semesteÄven påfordringarattdringar. antarmanom

lönegarantiutbetalningarna25för procentendastrersättning avcasvarar
4,4utgiftertotalalönegarantifondens ominnebäraskulle det att av

fordring-sådanamdkr1,1 avsett199293 harbudgetåretundermdkr ca

ar.
skettharutgifterlönegarantifondens somökningkraftigaDen av

för for-ävenbegränsasförmånsrättenmotiverarår attunder senare
mening börEnligt vårsemesterersättning.ochsemesterlöndringar på

intjänadsemesterersättning ärochsemesterlön somförförmånsrätten
för detstår innevadtillbestämmaskunnakonkursansökningen somföre

detta sättBestämd påintjänandeåret.föregåendeochlöpande närmast
Lag-föreslogsursprungligen avomfattningdenförmånsrättenfår som

detpavad sparatsäveninnebärberedningen°3. Formuleringen att som
tidsperiodnämndaundersemesterlagen20 §§18 ochimedgessätt som

tidiga-underhar sparatsinte dagarförmånsrätten, somomfattas menav

Tabell 28.
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Enligtår. vår mening innebärre även dettapå sätt bestämd förmåns-en
förrätt semesterlön och semesterersättning skyddett förgott arbets-

Samtidigttagarna. kan sådan avkortning, med hänsynen till dessaatt
fordringar står för betydande andel deten totala utgifterna förav löne-
garantin, innebära inte oväsentlig minskningen kostnaderna förav
garantin. Vi återkommer till de ekonomiska effekterna våra förslag iav
det följande.

Förmånsrätten för fordringar på pension tillkommer arbetstagaresom
eller dennes efterlevande bör i huvudsak ha omfattningsamma som
förmånsrätten för lönefordringar. Vi föreslår därför förmânsrätteuatt
enligt 12 § FRL skall omfatta pensionsfordringar avseende högst sex
månader före konkursansökningen och därpå följande månader.sex

Genom löne-att och pensionsfordringars förmånsrätt förändras på
detta sätt uppnås större rättslikhet meden de övriga nordiska länderna.
Som tidigare har framgått liknar vårt förslag lönefordringars för-om
mánsrätt vad gäller enligt norsksom lagstiftning. Den regel som
föreslår är emellertid något förmånligare för arbetstagarna.

Förslaget leder vidare till utredningsarbetetatt beträffande löneford-
ringar underlättas. Det är allmänt omvittnat såväl personal frånav
kronofogdemyndigheter förvaltare äldresom lönefordringarav att ofta
orsakar mycket tidsödande utredningsarbete. Detta är lätt förstå.att
Avser lönefordring förhållandenen kanske liggersom år ellerett mer
tillbaka är det naturligtvis svårare redaatt vad harut inträffat.som
Handlingar kan ha försvunnit och då verkade ipersoner företagetsom
kan ha slutat. Det måste fördel förstor helavara en konkurshanteringen

kan undvika tidsödandeom man utredningar denna typ.av
I den allmänna debatten har sistapå tiden lyfts fram särskilt de oprio-

riterade borgenärernas, såsom leverantörernas,t.ex. situation i kon-en
kurs. Man har påtalat dessa borgenäreratt sällan får utdelning för mer
än bråkdel sina fordringaren och oftaav ingen utdelning alls.nog

Enligt Insolvensutredningens undersökning företagskonkurserav
erhöll de oprioriterade borgenärerna endast 6,3 detprocent totaltav
utdelade beloppet i samtliga undersökta konkurser. Ser till deman
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3,6tillendastutdelningenuppgickstorlek,fordringarnasoprioriterade
belopp.sammanlagdafordringarnasprocent av

förbättras.situationborgenärersdessaangelägetkan attDet synas
för leve-betalninguteblivenföretag kanmindregällerdetSärskilt när

eventuell kon-medi fara,framtidleverantörsföretagetsävensättarans
förmånsrättsberättiga-desåförslag,Genomförs vårt attföljd.kurs som

till deutdelningförkommerminskar, utrymmetlönefordringarnade
bakgrundMotöka.motsvarande måni attborgenärernaoprioriterade

åren,deunderbevittnat senastevi harkonkursutvecklingden somav
väl värtresultatdetta attföljd,arbetslöshetökandemed synessom

eftersträva.

uppsägningstidlagstadgadförendast4.3.2 Förmånsrätt

konkursan-förelönefordringarförutomförmánsrättenomfattarI dag -
uppsägningstid,skäligunderersättningellerlönsökningen annan-

haruppsägningslönförFörmånsrättenFRL.§12månaderhögst sex
1970.årtillkomstförmánsrättslagenssedanomfattninghaft denna

sakna-förmánsrättslagtillförslagsittavlämnadeLagberedningenNär
minimireglervissamedanställningsskydd omlagstiftningvide ännu om

enlig-iutformadesförslagetnaturligtdärför attuppsägningstid. Det var
Förmânsrättenpraxis.enligttidigareredangällthadevadmedhet som
skälig uppsäg-avseendelönefordringaromfatta ävensåledesföreslogs

vad ärbedömandeVidmånader. somdock för högst avningstid, sex
anställning-tillhänsyntidigareliksomborde tasuppsägningstidskälig

tjänsteavtalcliföreskrivenuppsägningstidenOmlängd och varart.ens
förelågskälsärskildaintekonkurs,iävengodtagasdettaborde om

uppsägningsomfatta längreförmånsrättenintebordeDäremotdäremot.
absolutsådanbordedepartementschefenmånader. Enligt entid än sex

96.1992:113,SOUföretagsrekonstruktionLag s.om

49.1969:5,SOUUtsökningsrätt 1x s.
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begränsning den förmånsrättsgrundandeav uppsägningstiden införas i
lagen både hänsyn till konkursgäldenärensav övriga borgenärer och då
förmånsrätt för längre uppsägningstid knappast kunde socialtanses
motiverad.

Redan innan förmánsrättslagen trädde i kraft den 1 januari 1972 hade
vi emellertid fått vår första lagstiftning anställningsskydd.om Lagen
1971:199 anställningsskyddom för vissa arbetstagare trädde i kraft
den 11 juni 1971 och garanterade vissa uppsägningstider för arbets-
tagare 45 år och äldre.som Denvar 1 juli 1974 denna lagersattes av
vår första generella lag anställningsskyddom med vissasom var, un-
dantag, tillämplig på alla arbetstagare i allmän eller enskild tjänst.

Lagens 11 § reglerupptog vissa uppsägningstider.om För såväl
arbetsgivare arbetstagare skullesom gälla minsta uppsägningstiden om

månad. Arbetstagare,en vid uppsägningensom hade varit anställd hos
arbetsgivaren de senaste månaderna ellersex sammanlagt minst tolv
månader under de två årensenaste skulle vidare ha rätt till C11uppv
sägningstid av
två månader vid fyllda 25 år,

månader vidtre fyllda 30 år,
fyra månader vid fyllda 35 år,
fem månader vid fyllda 40 år och

månader vid fylldasex 45 år.

Motsvarande regler gäller enligt 1982 års lag anställningsskydd,om
LAS, trädde i kraft densom 1 198273.april

I samband med regleringen vilka uppsägningstiderav arbetstagare
bör ha rätt till enligt lag har inte företagitman några förändringar i
reglerna lönefordringarnasom förmånsrätt. Detta har medfört vidatt

Prop. 1970:142, s.91.

nSFS 1974:12.

SFS 1982:80.
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anställningsskyddsla-haruppsägningslönförförmånsrättbedömande av
normerande när annatvisserligenuppsägningstid ansettsregler omgens

kollektivav-ibestämtsuppsägningstidervisats, också sominte attmen
skäliga inomgodtagits såsom sexatjänsteavtal harenskildaiochtal

månadersgränsen.
hardebattenallmännai denkritikdendelbetydandeEn somav

lönegarantin harpåhar gått att nega-lönegarantisystemet utriktats mot
varitharpåtalatssärskilt attVadkonkurrensen.effekter påtiva som

månadersunderkonkursefter upp-vidaredrivas sexkanföretag en
lönegaranti.hjälpmedsägningstid av

och förianställningsskyddlagenmedgerframgåttharSom omovan
fyllthararbetstagaretillendastuppsägningstid sommånaderssig sex

Enligtanställningstid.avseendekvalifikationskravetuppfylleroch45 år
påfordringarnahälftencirka upp-ocksåharundersökning avSCB:s

månader.tvåhögstuppsägningstidsägningslön omavsett en
enskiltiförhållandet,det attuteslutasinte endet attEmellertid kan

iförmånsrättsltänseende,igodtasuppsägningstidbestämdtjänsteavtal
Ombekostnad.garantinspåspekulationertillfall harvissa uppmuntrat

lätta-detkani konkurs,gåriskerar vararörelsen attföretagaren attvet
månaderskrav pågodta upp-arbetstagareanställning sexvidatt avre

betalafalli sådantinteoftast uppvbehöversägningstid. Företagaren
lönegarantin. Detersättaskommerdenna att genomsågningslönen utan

förfalleriblandföretagareförekommer,det attpåståttsockså atthar
anställabekantarbetslös attmåhändahjälpa genomfrestelsen att en
föreuppsägningstidmånaders strax enochlöngodmeddenne sex

konkurs.förväntad
konstru-är sålönegarantisystemetviktigtdetmening år attEnligt vår

bekostnad. Degarantinspåspekulationertillinbjuderintedetatterat,

RH 1986:86.

NJA 50.1985 s.

Tabell 32.
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uppsägningstider stadgas i lagensom anställningsskydd fårom välanses
fylla de minimikrav social synpunkt kansom ställasur på uppsägnings-
tidens längd. Det finns inte anledning ställa högre kravatt detpå skydd
förmånsrätten för fordringar på uppsägningslön är avsedd att garantera.
Vi därför förmânsrâtten,anser att och därmed lönegarantin, bör omfat-

lönefordringar längstta för uppsägningstid följer lag. Detta in-som av
nebär reglerna iatt ll § LAS blir bestämmande för uppsägningstidens
maximala längd i förmánsrättshänseende.

Genom detta förslag viuppnår förenkling reglerna. Samtidigten av
förhindras eventuella spekulationer effektivt arbetstagare,attgenom en

inte uppfyller det kvalifikationskravsom beträffande anställningstid hos
arbetsgivaren föreskrivs i ll § LAS,som aldrig kan komma i åtnjutan-
de längre uppsägningstidav än månad i förmånsrätts- elleren lönega-
rantihänseende.

4.3.3 Krav på anmälan till arbetsförmedling

När arbetstagare sägsen från sin anställning påupp grund arbetsgi-av
konkurs är han, liksomvarens under uppsägningstid konkurs,utom

skyldig stå tillatt arbetsgivarens förfogande under uppsägningstiden.
Vid konkurs är emellertiden situationen ofta den verksamhetenatt
avvecklas långt innan alla anställdas uppsägningstider har gått Oftastut.
torde verksamheten upphöra antingen nedläggning eller försälj-genom
ning redan inom någon vecka efter konkursbeslutet eller ellersenast en
två månader därefter. Det är också sällan hela arbetskraften behövssom
för uppehållaatt verksamheten under avvecklingstiden. Således kan en

delstor personalstyrkan iav princip hemma frånstanna arbetet när
endast någon vecka deras uppsägningstidav har förflutit.

Förmånsrätten och lönegarantin omfattar i dag lön under skälig upp-
sägningstid, dock högst månader. Om det förslagsex har lämnatsom
i föregående avsnitt genomförs, kommer förmánsrätten omfattaatt
uppsägningstid enligt lag, dvs. enligt vad följer reglerna i LAS.som av
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beträffandekvalifikationskravetuppfyllerarbetstagare,För an-som
enligt dessaemellertid ävenuppsägningstidernaställningstid, uppgår

ålder.arbetstagarensberoende påmånaderochtill mellan tvåregler sex
genomförsförslagetdetdärför ävenkommerflesta arbetstagareDe om

kon-motiverasallmänhetivaduppsägningstid änha längre avsomatt
arbetstagar-sysselsättningarbetskraft denochbehovkursgäldenärens av

avveckling.verksamhetensunderberedaskanna
intedetlönegarantin fordrasföri daggäller attreglerEnligt de som

underkonkursgäldenärensysselsättaskanintearbetstagare, avsomen
garantime-uppbärtid då handenbegränsaförsökeruppsägningstiden,

avvaktaHan såledeskananställning.aktivt sökadel att annanengenom
månader,imaximaltdvs.uppsägningstiden har gåtttill dess ut, sex

tiddennaunderocharbetsförmedlingensig påhan anmäler upp-innan
uppsägnings-fordring påför sinersättninglönegarantimedelbära som

lön.
rimlig.ordning ärsig dennafrågamening kanEnligt vår omman

lönegarantinförkostnadernakraftigt ökadedebakgrundSärskilt mot av
inte harlönegarantisystemetbetänkligtdetkanunder år attsynassenare

tid då lönega-denbegränsasökaarbetstagaremotiverarregler attsom
arbetsmarknadspoliti-medillaocksårimmarDetrantiersättning utgår.

framförsysselsättningnämligenriktlinjer,allmänna uppmuntrakens att
bidragsberoende.passivt

för lönega-villkorlagstiftning gäller attdansknorskI såväl somsom
kon-sysselsättsintearbetstagare,rantiersättning skall utgå avatt som

larbete.sökeraktivtuppsägningstiden, annatunderkursgäldenären
lönegarantilagstiftningen. DanmarkIdirektregelnframgårNorge av

konkurslagstift-iintageninnehållmotsvarandemedbestämmelseär en
ningen.

fastsattkonkursvedForskrift lønnskravstatsgaranti for avm.v.,om
§05.06.92., 4.Kommunaldepartementet

Konkurslovem 59.§
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Vi sådantatt villkoranser ett bör införas även inu svensk lagstift-
ning. Regeln bör lämpligtvis in i 12tas § FRL villkor försom att en
arbetstagares fordring på uppsägningslön skall omfattas förmánsrätt.av
Då lönegaranti endast utgår för lönefordringar omfattas för-som av
månsrâtt, kommer fordringar på uppsägningslön i de fall villkoret inte

uppfylltär automatisktatt också utestängas från betalning enligt garan-tin. Vidare bör gälla att arbetstagare,om haren anmält sig tillsom
arbetsförmedlingen avvisar arbetserbjudandeett från förmedlingen,
skall förmånsrätten omfatta hans fordring på uppsägningslön endast till
den del fordringen överstiger den inkomst han hade kunnat erhålla i den

anställningen. Fordringennya på uppsägningslön skall alltså i förmåns-
rättshärlseende minskas med inkomsten från den anställning arbetstaga

har avvisat. Vi återkommerren till vissa frågor beträffande avräkningezi
i nästa avsnitt. Däremot bör avvisande görs undersom uppsägnings-
tiden inte få till effekt arbetstagaren,att när uppsägningstiden har gatt

avstängsut, på grund därav från eventuell arbetslöshetsersättning.

4.3.4 Avräkningsregeln bör skärpas

Om arbetstagare inte utfören arbete för konkursgäldenären under upp-sägningstiden omfattar förmånsrätten enligt de regler gäller idagsom
lönefordring avseende uppsägningslön till den del fordringen överstiger
inkomst arbetstagarensom under den tid fordringen har förvär-avser

ivat anställningen annan eller uppenbarligen borde ha kunnat
förvärva i anställningen han skäligensom borde ha godtagit 12 §
första stycket FRL. Med inkomst från anställning jämställsannan
utbildningsbidrag utgår statsmedelsom vid arbetsmarknadsutbild-av
ning, bidragetom tidavser lönefordringensamma som och har beviljats
efter uppsägningen.

I sin tidigare lydelse föreskrev förmánsrättslagen avräkning inte bara
för inkomst arbetstagare hadesom förvärvat i anställning,en annan

också förutan vad han uppenbarligen borde ha kunnat förvärva i en
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förvärvsverksam-elleruppdraganställning, egengenomgenomannan
het.

förmånsrättslageniavräkningsregelnficklydelsenuvarandeSin
1974. Avsiktenjulikraft den 1iträddelagändring varsomengenom

tillförmånsrättslageniavräkningbeträffandeordalydelsenatt anpassa
anställningsskydd,121974:i 13 § lagenregelmotsvarande somomen

dag.kraftiträdde samma
i kraft denträddeanställningsskydd1982 laggällande ársNär omnu
i sak,§ intei 13avräkningreglernaändrades men1982,april1 om

syfte.förenklandeiredigerades om
lydelse.tidigaresinbehållaavräkningsregelnfickförmánsrättslagenI

förmånsrättslagen lydelsenärtilli kommentarpåpekatsharSom
avräkning näm-skallordalydelsenEnligtlyckad.mindrespråkligt sett

inkomsthaftverkligen hararbetstagarenfalleti detdelsligen ske att
nämligenfiktiv inkomst,förocksåanställning, delsfrån enannanen

anställning,fiktivitjäna,borde ha kunnatuppenbarligenvad han en
godtaga.skäligen borthananställninginämligen som

situationeninte denordalydelseparagrafensenligtomfattasDäremot
arbetsgiva-anställning hostagitvisserligen hararbetstagare en nyatt en

vadbelopp änbetydligt lägretillbestämts som nor-harlönenmenre,
lönegarantin täckervetskapiavtalsomrâdet, attinomgällermalt om

fordring páför arbetstagarensersättningdelenresterandeden som
arbets-arbetsgivare. Inteföregåendesinuppsägningslön omensmot

anställningeni denarbetsgivaresinöverenskommit medhar nyatagaren

SFS 1971:1043.

SFS 1974:366.

130.Prop 198182:71, s.

lönkvittninglönegaranti,Förmånsrättslag, motWalin Rydin: m.m.,-
41.138,1992,Lund nots.
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han skall arbeta heltatt lön längeså lönegarantiutan förutgår hans
fordringar tidigare arbetsgivaren,mot skall ske.någon avräkning

Förklaringen till ovannämnda situationeratt inte omfattas avräk-av
ningsregeln i förmånsrättslagen bör sökas i det förhållandet regelnatt
har utformats med avräkningsregeln i 1974 års anställningsskyddslag

förebild. I förarbetena till avräkningsregelnsom i förmänsrättslagen
hänvisas också direkt till anställningsskyddslagens förarbeten angående

tillämpning.regelns
I sammanhanget bör komma ihåg i utredningsbetänkandet,man att

låg till grund för 1974 års anställningsskyddslag,som hade före-man
slagit ingen avräkningatt inte för faktisk inkomst frånens en- annan
anställning borde fä frångöras fordring uppsägningslön.på I- propo-
sitionens förslag till lag anställningsskydd hade emellertidom avräk-en
ningsregel det innehåll medtagits,av också fördes in i för-som senare
månsrättslagen. I den allmänna motiveringen anförde departements-
chefen bl.a. det inte kunde förnekasatt utredningens förslag iatt vissa
fall kunde få stötande konsekvenser övervägandesamt skäl taladeatt för

avräkningsregel bordeatt intas i förslageten till lag anställnings-om
skydd. Avräkning borde således ske för vad arbetstagare förtjänat i en

anställning. Därjämte borde avräkningannan ske också för inkomst som
arbetstagaren uppenbarligen kunde ha förtjänat i anställning hanen som
skäligen borde ha godtagit. För denna regelatt skulle bli tillämpligsenare

l Riksskatteverket utgiven handbok Konkursav Ackord Stockholm
1989, 206, påpekas HD i rättsfallets. NJAatt 1985 50, utvidgats.
förmånsrättslagens avräkningsregel till gälla iäven liknandeatt en
situation. En sådan tolkning kan emellertid ifrågasättas. Man bör nänr
ligen observera under den tid för vilkenatt avräkning gjordes arbets-varformellt intetagaren anställd den arbetsgivaren. Rättsfallet inteav ärnya
heller refererat under denna rubrik och den omnämns inte i samband med
frågor avräkning i kommentaren till förmånsrättslagenom Wallinav -Rydin Lund 1992. Jfr. Gregow i SvJT 1993, 215 och 238.s.

Prop 1974:88 242.s.

Trygghet i anställningen SOU 1973:7, 152 153.s. -
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underdetvisas,departementschefen kunna att upp-enligtdetmåste
arbetstagaren utanarbetelämpligtfunnitssägningstiden somgott om

sig°.åtagitkunde haolägenhet
tidiga-vadenligtvilkaanställningsskyddslagen, somtillförarbetenaI

avräknings-tillämpningenförledning äventilltjänaskall avsagtsre
deberöraanledningingen atthadeförmånsrättslagen,iregeln man

desstillledakundeavräkningsregeln omsituationersärskilda som
förmånsrättslagen.iintasutsträcktestillämpning attgenom

kundeförmånsrättslageniinfördessedan manavräkningsregelnNär
lönegarantinsförfåkundemed tidendeneffektervilkaförutseknappast

användning.
situationerilönegarantin deanvändningen someffektsådan ärEn av

iavräkningsregelnomfattasintei dagochbeskrivits avhar somovan
allmännai densituationerdessaocksåDet ärförmånsrättslagen. som

lönegaranti.medhandelbenämnasbrukatofta hardebatten som
ansågockså attInsolvensutredningenbeskrivitsFöreteelsen har somav

företa-mellankonkurrensosundtalakundefalli dessa enomman

arbetstagaresålundakarakteriseras attsituationernaåsyftade avDe
tillarbetsgivarehosanställning enuppsägningstiden nyunder tar en

heltelleravtalsområdet utaninomgällernormaltvadlönlägre än som
arbetsgi-tidigaredenuppsägningslön motfordring påhanslängelön så
vanligasttordeKonstruktionenlönegarantin. varaersätts genomvaren

konkursgäldenärensövertardenhosskeranställningenden somnär nya
i ochsåledeskanarbetsgivarendenbakomPersonernaverksamhet. nya

verksamheten.konkursdrabbadedendrevdesammasigför somvara
meningeni den attocksåarbetsgivarendenEmellertid kan vara nynya

konkursföretaget,tillanknytningtidigare mensaknararbetsgivaren
konkursgäldenä-Övertagandevidlönekonstruktiondenna avtillämpar

143.140Prop. 1973:129 s. -
310l992:l13,s.SOUföretagsrekonsnuktionLag om
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rörelse i vetskap derens anställda inteatt blir lidandeom på grund av
lönegarantin.

Insolvensutredningen föreslog ingen ändring gällande regler förav nu
komma till rättaatt med dessa situationer, ansåg deutan kundeatt

undvikas tillsynsmyndighetenatt i konkursgenom skärpte sin övervak-
ning lönegarantifrågor i samband med vidaredriftav och överlåtelse av
konkursföretag. Om tilltänkt Överlåtelse konkursgäldenärensen av

irörelse lönegarantihänseende stred förmånsrättslagensmot avräknings-
regel borde myndigheten sålunda affären.avråda från Mot bakgrund

de ifrågavarandeatt förfarandenaav egentligen inte omfattas ordalav y-
delsen i förmånsrättslagens avräkningsregel kan fråga sigman om en
sådan skärpt övervakning tillär fyllest för stävja dessaatt sätt att utnytt-

garantin.
Även vi gör bedömningen de här ifrågavarandeatt förfarandena kan

påverka konkurrensen mellan företagen. Den arbetsgivaren till-nya
godogör sig subvention sin verksamheten av del lö-attgenom en av

eller hela, för vissa arbetstagarenen, betalas lönegarantin under denav
uppsägningstid de har kvar hos konkursgäldenären.som Man kan också
ifrågasätta detta sätt använda lönegarantinom att är förenligt med ga-
rantins egentliga syfte, nämligen tillförsäkraatt arbetstagarna visstett
skydd arbetsgivaren försätts i konkurs.om

Det är angeläget allt ickeatt bruk garantinavsett förhindras. Viav
därför förmånsrättslagensattanser avräkningsregel bör ändras så deatt

förfaranden här har berörts inte längresom blir möjliga. För uppsäg-
ningstid bör förmánsrätten därför omfatta endast sådan lönefordrittg

överstiger inkomst arbetstagarensom under densom tid fordringeu
har förvärvat eller borde kunnatavser förvärva i anställning.en annan

Formuleras avräkningsregeln på detta sätt kommer den omfattaatt
både faktisk inkomst från anställning och inkomst,en annan som ar-
betstagaren borde ha kunnat förvärva har frånavstått antingenmen i en

Lag företagsrekonstruktion SOU 1992:113,om 343.s.
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ellerarbetsgivarenmedöverenskommelse ge-följdtillanställning avny
arbetsförmedlingen.frånarbetserbjudandeavvisa ettattnom

inkomstförochinkomstfaktiskföravräkning som ar-gällerdetNär
från arbets-arbetserbjudandeavvisafrån ettavstått attbetstagare genom

beräkningsproblem.särskildamedföraintetorde dessaförmedlingen
borde haarbetstagareninkomst,denberäkningenheller somInte av

hänsynhade bestämts utanlönenanställningsinierhållakunnat omnya
iarbetstagarenUtförbroblem.till störreställabordelönegarantin,till

konkursgäldenärenhosarbeteslagsanställningsin somsammanya
vidriktmärkeanvändaskunnaviss manilön somtidigarehanstorde

arbetsgiva-denhostjäna 5kunnathabordehan nyavadbedömning av .éarbeteliknandeiarbetstagare menandraarbetsgivarenSysselsätter êren.
vidledningtilltjänakunnaocksålönenivåndennalön börfullmed

emellertid kunnaberäkningenförstödböralltFramförberäkningen.
arbets-Hosavtalsområdet.inomlönenivángenomsnittligai denhämtas
löneut-statistik överfortlöpandeförasvidaretordemarknadens parter

yrken.olikainomvecklingen
skapainteavräkningsregeln är attföreslagnadenmedAvsikten

i sakensligger naturDetlönegarantihanteringen.imillimeterrättvisa
försiktighetvissmedskemåsteberäknad inkomstföravräkningatt en

försyftesociala samtlönegarantinsochtill arbetstagarnahänsynav
avräkningsfrâgor.itvistertidsödandeochkostsammaundvikande av

kom-genomförs,förslagetregel,sådanemellertidVi att omenanser
garantinutnyttjasätten genombeskrivna attdemotverkaatt ovanmer

kom-hankonstruktioner vet attdylikamed pågårarbetstagareatt som
Iönegaran-skall ersättasfordringsinfrån avavräkningfå somattmer

berördaallaförklargöra parterocksåregel kommersådan atttin. En
föravseddvad den ärsyften äni andralönegarantinanvändningatt av

kaninte accepteras.
införasbordedetfråganframlyfts envidaredirektiven har omI

inkomstavräknauppsägningslön somfordring påfrånmöjlighet att
frånförvärvsverksamhet, t.ex. enuppburit ihararbetstagaren egen

förmånändringsådanliggermening avEnligt vårrörelse. enegen
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rättslagens avräkningsregel väl i linje med våra övriga förslag. Lönega-
rantins ursprungliga syfte kan inte ha varit utgöra subven-attanses en
tion för företag, sig dessa drivs tidigare anställda ellervare andra.av
Det framstår därför rimligt inkomstatt arbetstagaresom harsom en

förvärvsverksamhet likställsgenom inkomstmedegen från en ny an-
ställning i förmånsrätts- och lönegarantisammanhang.

4.4 Eget och närståendes ägande skall
utesluta förmånsrätt

Om konkursgäldenären är näringsidkare, krävs enligt dagens regler att
arbetstagare själv eller jämte närståendeen äger väsentlig andel i

företaget och själv har väsentligt inflytande över dess verksamhet
för arbetstagaren skallatt kunna uteslutas från förmånsrätt och lönega-
ranti för sin löne- eller pensionsfordring. Det sagda gäller även om
gäldenären juridiskär näringsidkare,utan attperson stif-vara t.ex. en
telse eller ideell förening 12 § tredjeen stycket FRL.

Enligt direktiven bör vi överväga, det kan finnas anledningom att
ytterligare begränsa lönegarantins omfattning beträffande denna kategori

arbetstagare. Enligt den kritikav har riktats regelnssom mot nuvarande
lydelse borde det nämligen tillräckligt, arbetstagare självanses ellerom

närstående endera ägergenom väsentlig andel eller har väsentligten ett
inflytande i företaget, för han skallatt utesluten från förmánsrättenvara
eller, i fall, rätten tillvart lönegarantiersättning.

Lagtexten är i det närmaste identisk med den lydelse föreslogssom
Lagberedningen i förarbetena tillav förmansrättslagen. Regeln har i

princip stått oförändrad sedan förmånsrättslagen trädde i kraft i januari
1972.

Redan under remissbehandlingen Lagberedningens betänkandeav
riktades viss kritik lagtextens utformningmot beträffande det här ifråga-

Utsökningsrätt IX SOU 1969:5, 10.s.
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inflytandeväsentligtochandelväsentligUttryckenavsnittet.varande
skönsmässigatillledaskulledebefaradeoch attobestämdaansågs man

önskvärda. Departements-därföransågsPreciceringarbedömningar.
menadeobestämda,kunde menuttryckeniinstämde anseschefen att

bak-ordalydelsen, motochofrånkomligt attdettadelför att varegen
inteLagberedningen,gjortshademotivuttalanden avdegrund somav

rättstillämpningen.iolägenheterbetydandeorsakaskulle mera
Tvärt-infriats.haemellertid knappastkanförhoppning ansesDenna

regelnsbelysningtillpraxisrikhaltig avuppkommitdethar enom
desstvekanföranletthar omordalydelseregelnsRedantillämpning.

ingenämligendenkanlydelse ensinefterLästinnebörd.egentliga ixfallisjälv äger vart enarbetstagarenfordras,det attuppfattning att x
vä-till iuppgåkaninnehavnärståendesjämtesedanandel,liten som iiarbetssituationen attdenemellertid ävenförarbetena ärEnligtsentlig.

väsent-harnärståendehans enandel,någoninte ägersjälv mentagaren
HD.fastslagitsinbegripas. ocksåharDetta avavseddandel, attlig

rekvisitelförfordras attvadfråganbehandlarrättsfall somflertalEtt
uppfyllt.andel skallväsentlig anses

betydande,relativt t.ex. enandelenskallförarbetena varaEnligt
dockÄven kanandelmindre ansesväsentlig.för entredjedel, att anses

spridda.starktövrigt äriandelarnatillfyllest, omvara
frågainte ärdet enomsåframgår, snartområdet atträttfallen påAv

analysingåenderelativt avdetkrävsmajoritetsägare, enuppenbar
bedömakunnaför ominnehav, attdelägarnasövrigadevärdet av

132°°Prop. 1970:142 s.

137.Prop. 1970:142 s.

151.1969:5,souUtsökningsrätt IX s.

743.NJA 1980 s.
137.1970:142och151 s.1969:5,SOUIX prop.Utsökningsrätt s.
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ifrågavarande arbetstagares eller närståendes innehaveget väsent-är
ligt.

Så har i fall ägare till 20ett aktierna ien procent bolag, iav ett
vilket han också verkställande direktör, intevar äga väsentligansetts en
andel, när de övriga aktierna ägdes med 20 vardera fyraprocent ho-av

inte närstående Hansnom lönefordringar skullepersoner. därför omfat
förmånsrätt.tas I rättsfallav ett ägdeannat verkställande direktören

drygt 25 aktierna. Deprocent återstående aktiernaav ägdes tvaav
honom inte närstående makar. Tingsrätten ansåg direktörensatt andel

väsentlig och han på grundattvar sin ställning styrelseledamotav som
och VD för bolaget med hänsyn tillsamt sina arbetsuppgifter fick anses
ha utövat väsentligt inflytandeett på bolagets verksamhet. Hovrätten
fann emellertid direktörensatt andel inte kunde väsentlig ochanses som
tillerkände honom förmånsrätt för sina lönefordringar. Högsta domsto-
len fastställde hovrättens beslut.

1 avgörande 198397,från årett i vilket Högsta domstolen också gjor-
de vissa principiella uttalanden den ifrågavarande regelns tillänipom
ning, ägdes aktierna i bolagett tre med drygt 29av personer procent

och återstående delen fjärdevar Personerna,av en allaperson. sattsom
i bolagets styrelse, inte närstående med varandra.var Alla tre personer

hade ägarandel pá 29som bevakade lönefordringarprocent i konkur-
Konkursförvaltaren framställdesen. anmärkning bevakningarnamot och

bestred, förutom betalningsrätten för vissa fordringarna, yrkandenaav
förmånsrätt. Tingsrätten lämnadeom yrkandena förmånsrättom utan

bifall. Alla anförde besvärtre i hovrätten, dock lämnade besvärensom
bifall. Endastutan två förde sin talanav vidarepersonerna till Högsta

domstolen, fann det inte visat någonsom dem haftatt väsentligav en

NJA 1975 625s.

°°NJA 1981 267.s.

NJA 1983 713s.
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FRL.styckettredje§i 12meningi deni företagetandel avsessom
förmånsrätt.omfattasdärförskullelönefordringarDeras av

Fråganföljande:bl.a.vidaredomstolenuttalade HögstarättsfalletI
innehavetdäri fallandelväsentligkanaktieinnehav somett ansesom

tredjedel eller.storlekenangivnamotiveniomkring den enligger av
får be-tredjedel,understigeralltför mycketintefall,i detta ensom

efterrättspraxisliksomanförtssålundavadledningmed avdömas av
kunnadåriktpunkt attSomtillkomst. angesförmånsrättslagens synesen

aktierna såärväsentlig,betraktasfårfallflestai deandel omsomen
aktieinne-närståendessitt ochhjälpmedarbetstagarenfördelade avatt

sindriva igenommöjligheterpåtagliga atthafårallmänthav antassett
intevarje falliförutsättning kanDenna ansesbolagsstämman.vilja på

betydligt störreharaktieägarenågonhandenför enannanomvara
hellerintearbetstagarenför vilkenden omaktierna änandel svarar,av

ungefäraktieposter stor-aktieägare harandra sammafleraeller avtvå
arbetstagarens.lek som

sådanskallinteframgår somförmånsrättslagen ansesAv somvem
till arbetstagarensskall läggasi företagetandelarnärstående, vars
väsentlig.andelen ärbedömningvidinnehaveventuella omav

preciseringnärmarefrånavståvalde avLagberedningen, att ensom
lagenstycket§ andrai 5uppräkningeninnebörd, ansåg attbegreppets
tjänasin månikundepensionsutfástelsetryggande1967:531 avom

sammanhang. uppräkningNämndaförevarandeiledning äventill
ochavkomlingmake,morföräldrar,far- och av-föräldrar,omfattar

densyskonocksåborde samtLagberedningenEnligtmake.komlings
förhållandenäktenskapsliknandeivederbörandemedsammanborsom

emellertid inte grundasskullePrövningennärstående.räknaskunna som
faktiskabeakta deskullesvågerlag,ellersläktskap utanenbart på man

fallet°°.enskildai detförhållandena

151.1969:5,SOUUtsökningsrätt IX s.

151.1969:5,SOUUtsökningsrätt IX s.
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Den gällande konkurslagen i kap.4 3 §nu uppräkningupptar en av
vilka skall närstående till konkursgäldenärensom vidanses åter-som
vinning i konkurs. Genom hänvisning i 5 kap. 2 § KL har regelnen
gjorts tillämplig även när skall avgöra i fråga ärman om personen
berättigad Ävengöra gällandeatt lönefordring i konkursen. regeln ien

34 kap. § KL kunna tjäna till ledning vid bedömandetanses närstå-av
endebegreppet i förmånsrättslagenm.

I samtliga de nämnda rättsfallen blev slutresultatetav denovan av
rättsliga prövningen arbetstagarna inteatt ansågs äga väsentlig andelen
i företaget. De därför berättigade till förmånsrätt för sinavar löneford-

Ävenringar. utgången rättsfallen hade varit denom dvs.av motsatta,
andelarna hadeatt väsentliga, hade dettaansetts enligt dagens regler

ändå inte varit tillräckligt för utesluta arbetstagarna frånatt förmåns
ochrätten lönegarantin. För detta hade erfordrats arbetstagarenatt

också hade haft väsentligt inflytandeett företaget.på
förarbetenaEnligt bör med väsentligt inflytande förstås, vederbör-att

inflytandeandens på verksamheten i sin helhet är betydandeså detatt
ekonomiska resultatet iär väsentlig grad beroende hans förmåga,av
handlande eller ståndpunktstagandem.

Även frågan vad bör förstås med väsentligt inflytandesom har
varit till bedömning i flera rättsfall. Ofta kan väsentligt inflytandeett
naturligtvis grunda sig på vederbörandeatt äger väsentlig andel ien
företaget. Så bedömdes förhållandet i avgörande därett kamrer,en som
också ingick i bolagets styrelse, ägde drygt 46 aktierna.procent av
Genom sitt aktieinnehav vad i övrigtsamt hade framkommitsom om
hans ställning och arbetsuppgifter i bolaget ansågs han också ha ett
väsentligt inflytande över dess verksamhet. Han nekades därför för-

°°Wallin Rydin: Förmånsrättslag, lönegaranti, kvittning lön- mot m.m.,Lund 1992, 144.s.

Utsökningsrätt SOUIX 1969:5, 151.s.
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detlönefordringm. hovrättsavgörande ansågsIsinförmånsrätt ett
och teckna-aktierna40ägdearbetstagareförhållandet, procentatt aven

väsentligt inflytan-hafthadeinnebära hanfirma, inte ettde bolagets att
föremånadanskaffatsaktierna hadeHälfteni företaget.de encaav

lönegarantiw.tillberättigaddärför i principHankonkursutbrottet. var
andelväsentligarbetstagarehovrättsavgörande hadeI ge-annatett en
moderbo-konkursbolagetsisamtliga aktierägdemakehennesattnom

arbets-ägdesfastighetidrevsrörelseKonkursbolagetslag. avsomen
tillskjutit be-hade ocksåHonmakeoch hennes gemensamt.tagaren

styrelse.i desssuppleantochkonkursbolagettillbelopptydande var
frågadetkonkursbolaget, restau-arbetsuppgifter iHennes enomvar

diskat,hontillsigemellertid inskränkt serverat,hade attrangrörelse,
beträf-i alloalltvarit rörelsens utomi köketarbetatochstädat samt
tecknaintehade rättHonbokföring. attochmedelsförvaltningfande

inflytandeväsentligthafthadehonfann ettfirma. Hovrättenbolagets att
fordring°för sinförmånsrättinte hadevarför honföretaget,över

förmånsrätttillberättigadskall arbetstagarenEnligt förarbetena vara
någotkonkursentid föregodiavvecklats sä attharandelsinnehavetom

kanintekonkursenochinflytandevederbörandessamband mellan anses
frånträtthararbetstagarengälla,skallDetsamma enföreligga. om

förinflytandeoch hansnämntstidigtbefattning såledande nysssom
upphört.skullden

vilka ocksåochfardelartill likaaktiernarättsfall ägdesI son,avett
Fadern,firma.tecknadeför sigochstyrelsebolagets sombildade var

århadedirektör,verkställande ettvarit bolagetshadeflera caunder år
underordnade arbets-medsysslatillövergåttkonkursenföre att mera

NJA 625 II.1975 s.

°3RH 1986:36.

1993SvJTiGregowocksårättsfallRH Angående detta1985:98. se
241.s.

155.15l och1969:5,Utsökningsrätt SOUIX s.
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uppgifter. Han ansågs emellertid med hänsyn till angivna förhållanden
ha haft sådan ställning i bolaget han hadeen väsentligtatt inflytandeett
över dess verksamhet. Han därför inte berättigad till förmånsrätt förvar
sin lönefordringm.

I hovrättsavgörandeett ägdes samtliga aktier i konkursbolaget först
arbetstagaren och dennes sambo, förav sedan helt förvärvasatt av

arbetstagaren. I syfte lösa problematt med bolagets likviditet höjdes
aktiekapitalet och fyra andra inträdde aktieägarepersoner med 15som

aktierna.procent Arbetstagaren behöllvar av själv 40 aktier-procent av
Samtliga aktieägare i bolagetsna. styrelse.satt Efter sju månaderca

gick bolaget i konkurs. Hovrätten fann, arbetstagaren innanatt andra
aktieägares inträde i bolaget hade ägt väsentlig andel däri och haften

väsentligt inflytandeett över dess verksamhet. Med beaktande denav
relativt korta tid förflöt mellan inträdetsom andra aktieägare ochav
konkursen ansågs det finnas samband mellanett arbetstagarens pá aktie
innehavet grundade inflytande och konkursen. Arbetstagaren tillerkän
des inte förmånsrätt för fordring°7.sin

I hovrättsavgörandeett annat förhållandena likartade. Arbets-var
hadetagaren två månader före konkursen överlátit samtliga aktier i

bolaget, kvarstått styrelseledamotmen och firmatecknare.som ensam
Bakgrunden till aktieförsäljningen bolagets ansträngda ekonomi.var
Hovrätten fann arbetstagaren hadeatt ägt väsentlig andel i bolaget och
haft väsentligt inflytandeett över dess verksamhet. Han saknade därför
förmånsrätt för sin lönefordring, varför denna inte kunde ersättas ge-

lönegarantinm.nom
Som omnämnts lagtextensutsattes utformning för kritik redan vid re-

missbehandlingen lagförslaget. Den rikhaltiga förekomstenav rätts-av

°°NJA 1984 588.s.

°7RH 1991:111.

RH 1992:32. Se särskilt hovrättsrådet Göran Rosenbergs medvotum
kritik lagtextens nuvarandemot lydelse.
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medförtden harocksåvittnartillämpning attregelnsfall omsom avser
tillämpningen.praktiskai densvårighetervissa

för-norskadenerinra,det värtkan attsammanhang attI detta vara
liknan-begränsningsregelinnehölltidigaremånsrättslagstiftningen aven

lönefordringarvissaundantogsregelnEnligtinnebörd.de personers
arbetstagare,tillhörde lönenfordringarTill sådanaförmånsrätt.från

skyldnerensinnflytelsevesentligeller kunneutøvde overutøve ensom
kraftiellerforretningenlederstilningsinkraftforretning i avsomav

f0rretningen°°. Regeln ansågsieierandelnaerståendessinesin ellerav
Somtillämpningen.praktiskaiproblem dentillemellertid ha lett om-

1992.juli1denfråndärför ändratsregeln3.3.1 haravsnittinämnts
for-bl.a.förmånsrättenfrånundantasgällande lydelsendenMed nu
sinemedellerselvtill arbetstagarelönavseendedringar sammensom

prosent.20minstpåvirksomheteneierandel ihattnzerstående har
frist-föreÄgarandelen månaderavvecklatsvidare ha senastmåste sex
Ävenförmânsrätt.förifrågaskall kommafordringenfördagen att

styrelse-leder, ochdagligvartföretaget,har lettarbetstagare som
lönefordringarm.sinaförfrån förmånsrättundantasmedlemmar

lämp-utformning ärregelnssvenskanuvarandedenMan kan attanse
för-bedömningvidfrihetmedgerdensynpunktenden avlig storattur

utformad regelsåSamtidigt skaparfallet.enskildai dethållandena en
rättspraxisfåkommitregeln harinnehållDet attosäkerhet. genomstor

kategoriför denförmånsrättrelativt generösinneburitvidare avhar en
moti-harskälDeföretaget.lederochbåde ägerarbetstagare somsom

föreslagitavsnitt hartidigareframgåttharvi på sättverat att avsom
ochlöne-arbetstagaresförförmånsrättenibegränsningar pen-vissa

i förmânsrättenbegränsningarför ytterligareocksåtalarsionsfordringar
personkategorin.ifrågavarandehärför den

endringer iOm1991-92mKommunaldepartementet, 27Ot.prp.nr.
konkurslovenlønnsgarantiloven,endringer ilønnsgarantiordningen mm

s.28.dekningsloven,og

9-3.dekningsrett, §fordringshavemes°Lov 59juni 1984 omnr.
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Enligt vår mening är emellertid det i direktiven anvisade sättet min-
dre låmpligt. Som vi det bör inte den, visserligen harser ledan-som en

befattningde i företaget inte några ägarintressen i det, drabbasmen av
hårdare inskränkningar i förmånsrättshånseende än vad gäller försom
andra arbetstagare. Man kan visserligen säga, de bedömningaratt som

i företagsledande ställning haren person gjort ibland måhända kan ha
bidragit till företaget haratt kommit obestånd.på Lika lite andrasom
arbetstagare bör han emellertid straffas för eventuella felbedömningar

hans lönefordringatt utesluts frångenom förmånsrätt. Man bör också
komma i håg den inteatt äger någon andel företaget i allmänhetsom av
inte har fördelnågon företaget försättsatt i konkurs, förlorarav utan
sin anställning alla andra. Med fördel åsyftar isom detta samman-
hang bl.a. den sanering skulder ibland blir resultatetav som av en
konkurs och i vissa fall kan fördelsom för ägarna denanses som av
konkursdrabbade verksamheten.

Genom denna kategoriatt arbetstagare inte undantas från förmånsrätt
riskerar inte heller iman ledandeatt befattningar vid företagetpersoner
lämnar det redan vid hot framtidaett konkurs, vilket kunde fåom till
följd företagetsatt ställning förvärrades ytterligare.

Begränsningsregeln bör sålunda endast sikte på denta kategori av ar-
betstagare själv, eller tillsammanssom med eller närstående,genom
äger viss andel företaget.en av

Med hänsyn till de tillämpningssvårigheter vår nuvarande be-som
gränsningsregel får ha upphov till,gett böranses regel vidareen ny
utformas så, storlekenatt på den ägarandel skall utesluta frånsom
förmånsrätt klart i lagtexten. Man kan visserligenanges invända att en
sådan regel blir lätt kringåatt fördelningenatt andelarnagenom iav
företaget bestäms ingenså att uppnår den erforderliga andelen. Emeller-
tid kan även den begränsningsregel vi har i dag kringås på dettasom
sätt. Av uttalanden i förarbetena och med hjälp den praxis harav som
skapats på området kan bilda sig relativtman godnumera uppfatt-en
ning hur andelen fårstorom utan att väsentlig.vara anses som
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begränsningsregeln skallovisshetundanröja allFör näratt varaom
ägandet skallregeln framgåtillämplig, den även närbör senastav nya

skall komma ilönefordringförmånsrätt förförha avvecklats att en
fråga.

begränsningsregeln idet sagda,Vi föreslår, bakgrund attmot av
norska regeln på dettautformas med den12 § tredje stycket FRL om-

näringsidkare, bör för-Om konkursgäldenärenförebild.råde ärsom
eller tillsam-själv,omfatta arbetstagaresåledes intemánsrätten som

månader före konkurs-närstående,med eller än sexsenaregenommans
femtedel eller företaget.iansökningen har ägt meren

fördelarbegränsningsregel innebärutformad sådettaEn på sätt stora
tillämpa regeln,skalltillsynsmyndigheter och andraför förvaltare, som

nackdelareventuellamening klart deenligt övervägerde vår ettatt som
medföra.kanägarandel i sammanhangbestämd dessaangivande enav

rättssäkerhetenförbättringSamtidigt innebär regeln att engenomen av
blir detlönefordringsituationerförutse i vilkakanarbetstagare utanen
innebär.lönegarantinberoendeoch den däravskydd förmånsrätten

femtedeltill uppnåserforderliga andelen bestämsGenom denatt en
företag iförförmánsrättenbegränsning ägareönskvärdockså avaven

framgåttSom harför närvarande.till vad gällerförhållande avsom
enligt nuvarande be-rättsfall utesluter vårsåtidigare genomgång av

40i vissa fall,29 eller,ägarandelgränsningsregel t.o.m.procentomen
själv eller närstå-förmånsrätt. Redan deninte frånprocent, genomsom

emellertidfårföretag20femtedel ellerende äger ettprocent aven
verksamhet,inflytande dessintresse i och översådantha attettanses

lönegaranti, för sininte hellerförmånsrätt, och därmedinte bör hahan
företaget.lönefordring mot

inte,tillämpningsområde så-i regelnsmening däremotEnligt börvår
gäldenärensituationer ärinnefattas defallet i dag, ävenär att ensom

stiftelsei allmänhetnäringsidkare, dvs.juridisk utan att envaraperson
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eller ideell förening. Somen påpekats bl.a. riksdagens lagutskottmav
har det varit oklart vad den nuvarande regeln har inneburit i fråga om

i ledande ställningpersoner i stiftelser och ideella föreningar. På sätt
anmärkts saknar dessasom juridiskatyper av regelmässigtpersoner

delägare. Den gällande regelns kravnu på väsentlig andel har därför,
trots regeln enligtatt sin lydelse skall tillämpas även i dessa fall, knap-

någonsin varit uppfyllt.past
Mot den föreslagna regeln kan naturligtvis invändas den i vissaatt

fall kan slå hårt familjemedlemmarmot t.ex. med underordnaden
befattning vid familjeföretag.ett Genom själv eller tillsammansatt med
närstående äga femtedel företageten skiljer sigav emellertid även en
sådan arbetstagares situation på avgörandeett sätt från deras endastsom
är anställda vid företaget. Det torde också ligga i sakens natur att an-
ställningsförhållandena för arbetstagareen arbetar i företagsom ett som
ägs honom själv eller näraav släktingar till honom sällan är helt jäm-
förbara med vad gäller för andrasom anställda.

Mot regeln kan vidare invändas den kan fåatt orimliga konsekvenser
i de situationer där någon arbetstagare har andel understraxen gränsen
och har andelen annan över.strax Dessaen konsekvenser är emellertid
närmast ofrånkomliga Önskar begränsningsregelom man en ärsom
någorlunda lätt tillämpa. Detatt torde också så allaatt reglervara som
begränsar den krets skallav kommapersoner ifrågasom för vissen
förmån kan leda till konsekvenser kan förefalla orimligasom i det
enskilda fallet. De administrativa och andra fördelar den föreslagnasom
regeln medför överväger emellertid enligt vår mening dessstort eventu-
ella nackdelar.

Prop. 1970:142 129 och 137 Wallins. Rydin:samt Förmånsrättslag,-lönegaranti, kvittning lönmot Lund 1992,m.m., 142.s.
mBet. l99192:LU6 17 och 199192:LU37s. s.20.
Jfr 199091 :L309.mot.
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missbrukregler mottillFörslag av4.5

lönegarantin

åstadkom-direktivenenligt attskallarbete varamed vårtsyftenaEtt av
granskningen atteffektiviserar garan-avregeländringarsådana somma

för.avseddden ärdet sättanvänds påtin
liggergranskningsmöjligheter eneffektivareönskemåletBakom om

fördelvisanvändaskommit attlönegarantin haröverutbredd attoro
förskyddsocialtnämligen ettursprungliga, attdet varasyften änandra
kanDennakonkurs.iförsätts oroarbetsgivarederasarbetstagare om

inlämnadesdetmotioner,från två enacitat varavexemplifieras genom
gällande lönega-till denförslagmedpropositionen nuanledningi av

rantilagen.
väcktreglernatillämpningEn sombl.a.:anförs avmotionI denna

konkurrens-lönegarantin ettanvänder somföretagareuppseende är att
självläggerochlöneranställdasdeförstålåterManmedel. staten

förhindraåtinte attkommerDet genomintäkterna. manpåbeslag
kontrolleffektivaresin lön,få utan genom enfrån utattarbetstagarna

verksam-rimligtinte attärDettillsynsmyndigheter.ochförvaltarefrån
lönegarantime-hjälpmedperioderlängreunder avvidaredrivsheten

tillverksamhetenöverlåterkonkursförvaltaresärskilt närgällerdel. Det
kanförfarandensådanaGenomtidigare.drivit densompersonersamma

branscherolikaisnedvridaskonkurrensen
ekonomiska brotts-denåtgärder motmotionen,andraI den avsersom

bl.a.:anförsmotionstiden,allmännaunderinlämnatsharochligheten
måsteförekommerlönegarantinstatligaden sommissbrukDet av

allabetalarpraktikenirimligtinte statenattDet ärmotverkas.också
Vidfortsätter.rörelsennärmånaderfleraunderpersonalförkostnader

viktigtdockdet attärgångpåärreglerdessaöversynden som nuav
arbetstagareinnebärdet varsatttrygghetsocialadenförsämra sominte

Detlönegarantin.lönfåkankonkurs genomi ut m.m.gårarbetsgivare

2.s,m.fl.LööwMaj-Lisl99l92zLl8 s.mMot. av
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faktum några fåatt missbrukar får intesystemet till intäkttas för att
inskränka alla löntagares sociala trygghet. Regeländringarna skall därför

sikte endastta på missbrukssituationema. m
Båda motionerna så vitt härtogs är i fråga i lagutskottets be-upp

tänkande i anledning förslaget till lönegarantilag.av I betänkandetny
utgick utskottet ifrån spörsmålenatt hade tagits isom motionernaupp
skulle komma behandlasatt i det utredningsarbete skulle kommasom

bedrivasatt

5.1 Regel karenstid införs lönegarantilagenom i

Flera de förslag, vi harav lämnat i de föregåendesom avsnitten, har
tagit sikte på de problem har påtalats i desom motioner vilka har
berört Såväl begränsningenovan. tiden för lönefordringarnasav för-
månsrätt den föreslagna skärpningensom avräkningsreglernaav syftar
således till minskaatt möjligheterna till spekulation på garantins bekost-
nad arbetstagarnasutan att grundskydd för lönefordringar försämras på

oacceptabeltett sätt.
Dessa regler är emellertid avsedda gällaatt generellt. För kommaatt

till rätta med den lönegarantianvändningtyp av beskrivs i motio-som
behövs det dessutom,nerna vilket också har påpekats motionärerna,av

regler direkt siktetarsom på de i motionerna beskrivna situationerna.
Både i riksdagen och i den allmänna debatten har under de årensenaste
upprepade gånger påståtts lönegarantinatt påverkar konkurrensen nega-
tivt. Om verksamhet,en taxirörelse,t.ex. går i konkursen upprepade
gånger och rekonstrueras gång på gång med i huvudsak ägaresamma
och personal får sinasamma lönefordringarsom lönega-ersatta genom
rantin, bör det rimligtvis påverka konkurrenssituationen för andra före-

i branschen.tagare

mMot. 199192:Ju832 Ingvar Carlsson m.fl.av s, s.
mBet. l99l92rLU37 20.s.
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dettaanvändas på sätt.avseddemellertid inteLönegarantin är att
verksamheter medvarigenomstödavsedd utgörainteDen är ettatt

bör inteDenupprepade gånger.kanskerekonstrueras,lönsamhetdålig
i sådankvarlocka arbetstagareföranvändas stannaattheller kunna att

upprepade gånger,i konkursverksamhet gårEnverksamhet. som
innebär intelönegarantin,betalaslönefordringarnavarvid engenom

förfaranden.sådanalönegarantifonden. Accepterasbelastningåsyftad på
sig inomsprida åt-kommertillvägagångssättetbefara attkan attman

lönegarantifondenförkostnadsökningarkraftigamedbranscherskilliga
godtagbar.inteutvecklingsådanmeningEnligt vårföljd. vore ensom

förfarandenaifrågavarandede härhuremellertid svårtDet år att se
i sådana verk-arbetararbetstagaredehindrasskall kunna attutan som

till arbets-ersättningprimärtLönegarantin ärsamheter berörs. en
tillkommakunnaskallersättning intedennaVill an-atttagare. man,

fåmöjlighetersålunda arbetstagarnas att utdetfall,i vissa ärvändning
angripas.måstei fallenlönefordringar desinagarantiersättning för som

fåmöjligheterarbetstagarnas attbegränsanödvändigtblir alltsåDet att
konkurser.upprepadevidlönegarantinfordringarsina ersatta genom

följandehakarensregel kunnasådanmening skulleEnligt vår en
löneford-fåttkønkursbeslutet harföreårinnehåll: Om någon inom enett

verksamhethuvudsakligen ersattuppstått i genomharring sammasom
sinbör fåRegelngarantiersättning.tillföreligger inte rättgarantin,

lönegarantilagen.iplats
ihar berörtSomendast år.föreslårvi ärkarenstid ettDen som

lönegarantilagstiftningenfinskadennorska ochinnehåller den3avsnitt
likar-användning vidlönegarantinsbegränsasikte påregler atttarsom

emellertidländer ärdessabådai fråga. Ihär ärförfarandentade som
bestämdlönegarantinfrånutestängsarbetstagarenvilkenunderden tid

karenstidemellertid så långår. mening skulleEnligt vårtill entre
Det äroacceptabelt sätt.löneskydd påarbetstagarnas ettinskränka

ved konkurslønnskravstatsgaranti fornr.6lLov 1973desember14. om
10.8.l973649, 12lönegarantiLag§7 och omm.v.,



SOU 1993:96 Vilken omfattning bör lönegarantin ha l

vidare så de förfarandenatt angelägnasom mest stävjasynes är deatt
där verksamhet går i konkurssamma och rekonstrueras upprepade
gånger under relativt kort tid. Det är ocksåen dessa förfaranden som
kan sägas utgöra oacceptabel belastning på lönegarantifonden.en

Regeln således endasttar sikte på de situationer där rörelse igåren
konkurs under sitt första verksamhetsår.

För förvaltaren,att är den beslutar lönegarantin,som som skallom
kunna kontrollera arbetstagaren har fåttom garantiersättning under året
före konkursen är det nödvändigt alla beslutatt lönegaranti registre-om

centralt, förslagsvis hos Riksskatteverket.ras De uppgifter förval-som
behöver ha tillgångtaren till och därför måste registrerassom är sålun-

da uppgifter för identifiering arbetstagaren och arbetsgivarenav arbets-
respektive företagetstagarens adress, ellernamn, organisations-person-

nummer uppgiftsamt datum för lönegarantibeslutet.om Har det i
konkursen fattats flera lönegarantibeslut beträffande arbetstagaresamma
bör första,det dvs. det äldsta, dessa registreras.av

Genom förvaltarenatt erhåller uppgift den arbetsgivare, vidom
vilkens konkurs arbetstagaren tidigare har erhållit lönegaranti, kan han
också göra klart för sig de lönefordringar för vilkenom arbetstagaren

vill ha betalt enligt garantinnu har uppstått i huvudsakligen samma
verksamhet.

I förvaltarens handhavande konkursboet ingår bl.a.av sätta sig inatt
i orsakerna till konkursgäldenärens obestånd. I allmänhet torde förvalta-

därvid inte kunna undgåren sätta sig in iatt konkursgäldenärens för-
hållanden i fall under detvart året före konkursen,senaste och hans
undersökningar härvidlag sträcker sig oftast betydligt längre tillbaka.
Om konkursgäldenärens verksamhet har påbörjats under det åretsenaste

rörelseatt tidigaregenom ien gått konkurssom rekonstruerats av
gamla ägare eller konkursbosatt ett verksamhetgenom har övertagits

torde det inte ställa tillav annan, större svårigheter för förvaltaren att
identifiera den verksamhet i vilken lönefordringenom har uppstått ärnu
huvudsakligen den den där arbetstagarensamma som även tidigare fått
ersättning enligt lönegarantin.
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erfor-för sig intei ochtillämpning detärregelnsföreslagnadenFör
hararbetstagarengarantibelopphurregistreraderligt också stort er-att

uppfölj-allmännadenunderlättalämpligt fördockhållit. Detta attvore
i avsnitt llhar berörtSomlönegarantiutbetalningarna.ningen av

utbetalningarrasuppgifterlättåtkomliga stor-i dagdet t.ex.saknas om
fre-lönefordringar ärvilkaocharbetstagarelek typer som meravper

kostnadernakraftigt ökadebakgrund deförekommande. Motkvent av
utformas sålönegarantisystemet attönskvärtdetgarantinför attsynes

underlättas.utbetalningarnauppföljningen av
ocksåintemedgerför arbetebuds vårt ut-till atttid stårDen som

regis-det centralaupprättandeförkrävaskanreglerformar de avsom
gillasförslagetOmföreslagitvi harlönegarantibeslutför ovan.ter som

utformaskunnasvårigheteremellertid störrereglerdessatorde utan
propositionsarbetet.under

det ärtillkarenstiden knytsvarigenomregeln, attföreslagnadenMot
ställetiinvända regelrviljakanverksamhet, någon attfråga sammaom

iförsättsupprepade gångertill verksamheterdrabbaborde ägarna som
konkurs.

såverksamheten,drabbasendast sägasdetta kanBeträffande att
tillhandahållerregisterEttnormalt ägarna.ävendrabbar detta som

beslutförekommiti vilka detkonkursföretag,tilluppgifter ägareom
kontrollappa-betydligt störreställa krav påtorde ocksålönegaranti,om

regelföreslagit. En sådanvi harregistreringbegränsadedenänrat som
ocksåDet skullebulvanförhållanden.kringgåsvidare lättkan genom

kon-melanändratsharägarkretsenbedömningsproblem närmedföra
kurserna.

oacceptabelt arbets-heltdet ärvilja invändavidare attNågon kan att
fåkangång påde endast irregelndrabbas ettatt entagarna genomav

viss verksamhet.iuppståttfordringar harsinalönegaranti för ensom
arbets-000till 100 kronoruppgårmaximibeloppLönegarantins per

anledning godtafinns knappastmening det attEnligt attvår entagare.
soin fordringar kanskelönegaranti förfåttharredanarbetstagare, upp

konkursdrabbaderedani denskall kunnamaximibeloppet,till stanna
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verksamheten för inom fåatt år ytterligare lönefordringarsamma ersat-
garantin.ta genom

En sådan ordning binder arbetskraft i olönsamma verksamheter ge-
arbetstagarnaatt denom alltidvet kanatt få betalt för sina löne-

fordringar garantin. Samtidigt innebärgenom återkommande sub-en
vention verksamhetens lönekostnaderav lönegarantin kännbargenom en
konkurrensnackdel för övriga företag i branschen.

4.5.2 En generell regel riktad missbruk införs imot
lönegarantilagen

Den regel vi har föreslagit i föregåendesom avsnitt sikte påtar en
formspeciell lönegarantianvändningav har påtalats undersom senare

år. Enligt vår mening är det emellertid nödvändigt lönegarantiregler-att
dessutom kompletteras medna generell regel riktad missbruken mot av

garantin. Både den norska och finskaden lönegarantilagstiftningen
innehåller regler avsedda begränsa möjligheternaatt missbrukaatt
garantin. Den svenska lönegarantilagen saknar helt regler denna typ.av

Förvaltaren kan visserligen även i dag avslå lönegarantiansökning,en
finnerhan det arbetstagarenom utrett att inte har Iönefordringen som

berättigar till garantiersättning. Med stöd de nuvarande reglerna kanav
han emellertid inte komma förfarandenåt där han visserligen hyser

misstankarstarka missbruk, saknarom möjlighetermen att genom
dokument eller sättpå bevisaannat sådant verkligenatt föreligger. De
situationer här tänker på främstsom är när det kort tid föret.ex. en

konkurs har sketten nyanställningar måhända släktingar eller närav- -
lönen till anställda har höjts kraftigt före konkursen.

xLov 14. desember 1973 61 statsgaranti for lønnskravnr. om ved konkurs
§ 7.m.v.,

Lag lönegaranti 10.8.l973649,om 2a
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lönegarantin kanmissbrukformerallaangelägetDet är att avav
hela lönega-riskerarfallImöjligt. attlångthindras så annat mansom

Lönegarantin utgörifrågasätts.och ettmisskrediterasrantisystemet
Regelsyste-konkurs.arbetsgivarensvidför arbetstagarnaskyddviktigt
med situa-till rättakommakanutformat sådockbör att manmet vara

förekommer.verkligenmissbrukdärtioner
följan-regelinlönegarantilagenidärför det tasVi föreslår avenatt

det kanlönefordran inte attEn ersätts antas,innehåll. en avde om
anställningsvillkor pådetelleranställningför denfömtsättningama

hellskulle utgåbetalninghar varitgrundar sigfordringenvilket att
lönegarantin.eller delvis genom

avslåmöjlighetförvaltarenregeln attFormulerad detta sätt enpå ger
Om arbets-beskrivitsharfallsådanalönegarantiansökning i ovan.som

sin sidadär åarbetstagarenkantingsrätten,tillvidaresakenförtagaren
får då avgörasTvistenriktig.fordring ärhansmotbevisningföra attom

arbets-försvagningingensåledesinnebärRegelnordning.vanlig avi
fall därsådanaiavslagsbeslutmöjliggörrättssäkerhet,tagarens men

missbruktillförsökmisstankeanledning tillomständigheterna omger
garantin.av

försäkringspremierLönegarantin och4.6

premiefordring påavsnitt 2.4 utgör ävenitidigareSom omnämnts en
0 sigutfástarbetsgivare har attpensionsförsâkring,för som ent.ex en

förmânsräuomfattasochlönefordringanställda,sinaförteckna aven
överlåtesfordringenbestår även§ FRL. Förmánsrättenenligt 12 om

3 § FRL.tillövergårsätteller på annat annanen
skydda arbetstaga-syfteuttaladelönegarantins attbakgrundMot av

sin tillkomstalltsedanlönegarantilagstiftningenharlönefordringar,res
löneford-förgarantiersättninggällerdetbegränsningar närinnehållit

överlåtits tillharringar arman.som
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Ursprungligen ersattes överláten fordring enligten lönegarantin
endast förvärvet hade skett efterom konkursbeslutetatt hade meddelats
och förvärvaren arbetstagarorganisationvar en i vilken Överlátaren var
medlem eller fond i förvaltningen organisationenvars deltog.°

År 1975 utvidgades ersättningen enligt garantin till ävenatt avse en
överlåten fordring på arbetsgivaren innehållet,av utbetalt mätnings-
arvode eller därmed jämförlig avgift eller facklig medlemsavgift, obero-
ende överlátelsen hade skettom före konkursbeslutet till under-samt
hállsbidrag, innehállits införseLmsom genom

Genom 1992 års lönegarantilag har ersättningen för överlåtna ford-
ringar utvidgats ytterligare på så sätt haratt tagit bort begräns-man
ningen fordringenatt skall arbetsgivaren föreavse konkursenav in-
nehállna medel.

I dag gäller alltså följande. Om fordring har överlåtitsen redan före
konkursbeslutet, har förvärvaren rätt till utbetalning enligt lönegarantin
endast förvärvet harom mätningsarvodeavsett eller därmed jämförlig
avgift eller facklig medlemsavgift. Om överlåtelsen har skett efter
konkursbeslutet, kan lönegaranti utgå för fordringen endast för-om
värvaren är arbetstagarorganisationen i vilken överlåtaren är medlem
eller fond i förvaltningen organisationenvars deltar 5 § LGL.

Denna begränsning garantin kan få till följdav fordringaratt på
premier för försäkringar liksom för övrigt andra fordringar be-- -handlas olika i lönegarantihänseende beroende på fordringarnaom anses
överlåtna eller inte.

Av 98 § lagen 1927:77 försäkringsavtal framgårom försäk-att en
ringstagare, i de fall då premie skall betalas periodvis, inte är skyldig

hålla försäkringenatt vid makt betalning premiegenom förav en sena-
period. Detta innebär försäkringsbolagetre att inte har någon fordring
obetaldapå förnyelsepremier. En arbetstagare är därför oförhindrad att

m1] § lagen 1970:741 statlig lönegaranti vidom konkurs.
mProp. 197576: 19.
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arbetsgivarens konkursvidpremieobetaldfordring pågällandegöra en
lönegaranti.få denoch ersatt genom

kollektivavtal,grundas påpensionsförsäkringargällerdetNär som
ersättning frånfullarbetstagarnaåtagit sigförsäkringsbolaget atthar ge

kollek-s.k.betalatsinte harpremiernafalli detförsäkringen även att
motsvarandeha förvärvatocksådåBolagettivavtalsgaranti. enanses

övertagit arbets-och hapremierobetaldaarbetsgivaren påkrävarätt att
delen.i denlönefordringtagarens

försäkrings-bevakasoch kanförmånsrättomfattasFordringen avav
till sådanahörintefordringenDåkonkurs.arbetsgivarensibolaget

fåintedäremotbolagetLGL kan§i 5fordringaröverlåtna avsessom
lönegarantin.för denersättning genom

betalningsförsum-arbetsgivarensgrundförsäkringsbolaget påHar av
omfattning tillförsäkringensdvs. begränsatfribrev,utfärdat s.k.melse

erlagts, harharredanpremierdesiggrundar påförmåner somsom
fallsådant ärpremier. Iobetaldaanspråk pånågrainte längrebolaget

igällandefordringengörasinvid rättbibehållenalltså attanställdaden
lönegarantinm.få denoch ersattkonkursen genom

försäk-förpremierfordringar påövervägauppgift ingårI vår att om
ford-överlåtnabland sådanaingåkollektivavtalsgaranti börmedringar
medLGL. Frågan är§enligt 5lönegarantiersättsringar genomsom

obetaldaförersättasfall bördessaiförsäkringsbolagen0rdandra om
lönegaranti.premier genom

gällde ersätt-frågandär1991,frånrättsfallpekas pådirektivenI ett
försäkringspremienm begärde tvåmåletIlönegarantin förenligtning

förvardera0008 kronormedlönegarantinersättning enligtarbetstagare
grundades inte påFörsäkringenpensionsförsäkring.avseendepremier

överlåtna påkundeintefordringarnafannHDkollektivavtal. ansesatt
lönegarantin.omfattadesdärförochförsäkringsbolaget av

mm 164.1987NJA s.

sö s.709.19911NJArefereratmHD 1991-12-09, 521
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Avgörandet innebär såvitt kan bedömas inte någon avvikelse från vad
har gällt hittills lönegarantinssom omfattning.om

Lönegarantin är avsedd utgöra skyddatt förett arbetstagarna. Mot
bakgrund främst härav och i beaktande den ökningenstora löne-av av
garantifondens utgifter vi bevittnat under börsom år det enligtsenare

meningvår krävas synnerligen starka skäl för utvidga garantinatt ytter-
ligare.

Förarbetena till 1970 års lag statlig lönegaranti vid konkursom är
ientydiga sitt ställningstagande skullemot att staten sigpåta ett ansvar

för förskringsbolagens fordringar på obetalda premier. I det PM som
låg till grund för propositionen anfördes bl.a: Det allmänna har sålun-
da inte någon anledning överta försäkringsinrättningarnasatt risk att
betalning försäkringsavgifter vidav arbetsgivarens konkurs skall utebli.
I överensstämmelse härmed bör lönefordran övertagen ford-som avser

försäkringsavgiftpå ställas utanförran ett med lönegaranti. 24system l
propositionen konstaterade departementschefen förslaget i dennaatt del
hade godtagits remissinstanserna ochav påpekade lönefordringatt en

försäkringsavgift,avseende inte hade överlåtits tillsom utanannan,
vidare måste betalningsgrundande enligtanses garantin.

Vid 1975 års utvidgning garantiersättningen tillav ävenatt mät-avse
ningsarvode m.fl. avgifter innehållits arbetsgivarensom före konkur-av

berördes också frågansen, försäkringsavgifterna. Föredragandeom
statsrådet påminde därvid vid lönegarantinsatt införandeom man hade
avvisat tanken garantinatt skulle omfatta lönefordring avsåg över-som

fordringtagen försäkringsavgift.på Han konstaterade också detatt stora
flertalet arbetstagare skyddades försäkringargenom grundades påsom
överenskommelser i kollektivavtal och uteblivenatt premiebetalning inte
innebar försäkringenatt upphörde för arbetstagare anställdasom var
hos kollektivavtalsbunden arbetsgivare.en Med hänsyn härtill fanns det

PM löneskydd vid konkurs Inom Stencil 1970:3 24.s.
mProp. 1970:201 67.s.
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omfat-tilllönegarantinutvidgaanledning attintemeningenligt hans att
försäkringsavgiftenmöverlåtnafordring påta

regelsystemetbeskrivnabedömningar. Deti dessaVi instämmer ovan
infördes i börjanlönegarantinsedanproblemsynbarligagällthar utan

haknappastkanrättsfalletberördadirektiveniDet1970-talet. ansesav
motiveratdetförhållandena, attändringsådan attinneburit voreaven

hänseende.lönegarantin i dettautvidganu
ford-meningenorättvisa i den attsigoch förikan enReglerna anses

innehasdenberoende påolikabehandlaspremieobetald avring på om
ordning stårsådanEnförsäkringsbolag.själv ellerarbetstagaren ettav

syftelönegarantireglernasmed attöverensstämmelseemellertid i god

skydda arbetstagaren.
orättvisa mellannågoninte hellerinnebärordningengällandeDen

fordringförsäkringsbolag övertagenförsäkringsbolag dåolika etten av
lönegaranti.kan ersättasaldrigpremieobetaldpå genom

ford-för sinautdelninginte fårisklöperförsäkringsgivareAtt atten
denannorlunda änbedömasknappastkonkurs kanarbetsgivaresiringar

fordringshavareoprioriteradeandrautdelninguteblivenförrisk som
låta lönega-heller skälintedärförfinns attDetsituation.ilöper samma

fordringar.försäkringsbolagensomfattarantin

löneskyddOmbordanställdas4.7

motive-det ärövervägaarbeteiingår det vårtdirektiven attEnligt om
avseenden.vissautvidgas ilönegarantinrat att

arbetsför-speciellautgångspunkt i sjömännenssinfråga harEn sådan
s.k.fordring påombordanställdspåståttsharhållanden. Det att en

kompensationsle-fall skall utgånormalaivederlagstimmar, somsom
jourtjänstgör-övertid ocharbetstid,ordinarieförlängdför bl.a.dighet
årslöner. Manfleraellertillsig uppgåvisarvid konkursiblanding, en

66.mProp. 197576:19 s.
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har därför gjort gällande dessa fordringaratt i framtiden borde ersättas
lönegarantingenom utan avräknasatt från garantins maximibelopp om100 000 kronor.

Om sådan förändringen genomfördes, skulle lönegarantiersättning
till ombordsanställd kunnaen komma utgåatt med kanske hel árslönen

för fordringarsamt avseende uppsägningslön till 100 000 kronor.upp
Både den norska och den finska lönegarantilagstiftningen innehåller i

och för sig specialregler för ombordanställda. Enligt de finska reglerna
lönegarantinersätter arbetstagarens totala fordring, samtidigt statensom

övertar fordringens Ävensjöpanträttm. enligt de norska reglerna ersät-
lönegarantinter de ombordanställdes lönefordringar i vidare omfatt-en

ning än vad gäller för andrasom anställda. Däremot är den norska
garantin beloppsbegränsad även för de ombordanställda på sättsamma

för övriga arbetstagare.som
I enlighet med vad har tidigaresom sagts utvidgningsynes en av ga-rantins omfattning endast böra komma till stånd den framstårom somverkligt angelägen.
De ombordanställdas lönefordringar skyddas i dag, förutom genomlönegarantin, också deras fordringarattgenom omfattas sjöpanträttav

enligt §4 FRL. Som framgår bestämmelserna i sjölagenmav har de
ombordanstâlldas lönefordringar, med vissa undantag, bästa rätt i farty-

Undantagenget. bl.a. bärgarlönavser och ersättning för avlägsnande avvrak°.

Sjöpanträtten gäller vidare även fordringen riktar sigom fartygetsmot
ägare, inte är redare, ellersom denmot i egenskap befraktaresom av

mLag lönegaranti för sjömänom 21.12.1979927.

sForskrift statsgaranti for lønnskravom ved konkurs fastsattm.v., avKommunaldepartementet 05.06.92, Kap. V.
mSjölag 1891:35 s.l, SjöL, omtryckt i s1s 1985:176.
W244 och 245 §§ SjöL.



1993:96SOUhalänegarantinböromfattningVilken120

ställem. farty-Intedrift i redarens omensfartygetshandhareljesteller
sjö-upphörändrasregistreringdessellerägaretillövergårget en ny

fartygetm.igällapantråtten att
tvärtemotombordanställdadeinnebärreglerna attberördaDe -nu

all-ikonkursvidarbetstagareandraflesta endeförgällervad -som
försäljningVidlönefordring.sinhelaför enbetalningfullfårmänhet

konkurs,efterståndtillkommerregelmässigt envilkenfartyget,av
före-i deVi harförst.allrabetalasprincipilönefordringarderasskall

iinskränkningarvissainnebärförslaglämnatavsnittengående som
sjöpantrâttreglernaföljdTill omförmånsrätt. avlönefordringarnas

dedrabbakunnaalls om-knappast attinskränkningardessakommer
bordanställda.

löneskyddombordanställdasdesåledesframstårSammanfattningsvis
Enarbetstagargrupper.andraförgällervadänbetydligt bättre somsom
sådärför intelöneskydd somombordanställdas synesdeutvidgning av

genomföras.bördenangelägen att

semester-lageniEn4.8

gällerförskottisemesterlön sommottagithararbetstagareOm en
sådanSemL,1977:480, attsemesterlagen§29enligthuvudregel

tillkommande semesterer-arbetstagarenfråndrasskallsemesterlön av
Förskottsse-undantag.vissamedförseddemellertidRegeln ärsättning.

upphörtharanställningenbl.a.inte drassålundaskall ommesterlön av
för-berorsida,arbetsgivarensfrånuppsägning somgrundpå av

personligenm.arbetstagarentillsighänförintehållande som

SjöL.stycket1244 tredje§

2246 SjöL.§

SemL.punkten,tredjestycket,329 tredje§
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Denna undantagsregel är tillämplig vidt.ex. uppsägning ien sam-
band med konkurs och innebären då arbetstagaresatt lönefordringen
avseende semesterersättning beräknas avdragutan för redan erhållen
förskottssemesterlön. Denna fordring kommer därigenom, övrigaom
förutsättningarna är för handen, ocksåatt ersättas lönegarantin.genom

Som har framgått tidigare avsnittav över 25synes allprocent av
utbetald lönegarantiersättning i dag fordringar påavse semesterlön och
semesterersättning. I samband med vi har föreslagitatt vissa inskränk-
ningar i lönefordringarnas förmånsrätt har också föreslagit begräns-
ningar i förmånsrätten för fordringar på semesterlön och semesterersätt-
ning.

Enligt vår mening bör också genomföraman den förändringen att
nämnda undantagovan i semesterlagen inte skall tillämpas om upp-

sägning sker till följd konkurs.av
Semesterlagens huvudregel, nämligen att semesterersättningen skall

minskas med erhállen förskattssemesterlön, skall således gälla om upp-
sägning sker i samband med konkurs. På dettaen sätt undviker attmanlönegaranti utgår för fordringen redanersatts tidigaresom attgenom
arbetstagaren har erhållit semesterlönen i förskott.





SOU 1993:96

5 Utbetalning lönegarantiav

5.1 Utbetalning bör även i fortsättningen
omhänderhas länsstyrelsernaav

l vårt uppdrag ingår övervägaatt hur utbetalningen lönegarantibe-av
lopp skall organiserad i framtiden.vara

Utbetalningsfunktionen har alltsedan lönegarantisystemet infördes
handhafts länsstyrelserna. Denav reformering beslutsordningav m.m.,

skeddesom antagandetgenom 1992 års lönegarantilag,av innefattade
ingen ändring vad gäller utbetalningsmyndighet. Däremot innebar refor-

utbetalningsfunktionenattmen renodlades.
Vid utbetalningen skall länsstyrelsen bl.a. verkställa skatteavdrag

avdragsamt på grund beslutett införselav ellerom utmätning i lön.
Avdrag skall också göras för eventuell förskottsbetalning löne-av en
fordring har skett enligtsom ll kap. 14 § konkurslagen 1987:672.
Länsstyrelsen skall vidare iaktta gränsenatt för maximiersättning enligt
lönegarantilagen inte överskrids vid utbetalningen.

Före den l juli 1992 företog länsstyrelserna även sådan avräkning
från fordring på uppsägningslön kan befogadsom enligt bestäm-vara
melserna i 12 § första stycket FRL, trots avräkningsbeslutetatt blev
bestämmande för ifrågavarande fordringom skulle ersättas genomlönegarantin.

,Länsstyrelsens beslut innebar alltså materielltett ställningstagande i
lönegarantifrågan. l de fall när sådant beslutett överklagades arbets-av

farmtagaren regeringen länsstyrelsenatt saknade behörighet fattaatt
materiella beslut, upphävde beslutet och visade ärendet åter till länssty-
relsen för behandling.en ny

Denna för såväl länsstyrelser arbetstagare otillfredställandesom situa-
tion upphörde lönegarantilagengenom nya på så sätt all materiellatt
prövning lönegarantifrágorav i första instans tillades förvaltare. Genom
denna ordning renodlades länsstyrelsens roll i lönegårantisystemet till
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utbetalningen.medsambanduppgifter iadministrativahandhaendastatt
gransknings-ha någonskallintelänsstyrelsernafastslogsSamtidigt att
konkursm.itillsynsmyndighetenålågdessatillsynsfunktion utaneller

lönegarantibe-utbetalningarnahandhaskulle avlänsstyrelsernaAtt
lönegarantilag.1970 årstillkomstenvidvalsjälvklartinget avlopp var

åtill lagförslagmedpropositionenförgrundtilllågPM,detI som
7förcentralmyndighetenföreslogskonkurs, attlönegaranti vidstatligom

Exekutionsväsen-exekutionsväsendet,förvaltningadministration och av
Iutbetalningsuppgiften.tilläggasskulleEON,organisationsnämnd,dets

dehandläggningenframtidaden avfrågankonstaterades attPM:t om
utredning.undervisserligennämndenpå varankomuppgifter som

centralaför deskulleframdelesmyndighet svaravilkenOavsett som
emellertiddetexekutionsväsendetinomadministrationsuppgifterna vore
lönegaran-inomfunktionernacentraladeävenändamålsenligt, attmest

myndighetm.ombesörjdestisystemet sammaav
mångaerinranförslagetlämnades utan avremissbehandlingenVid

anförtrosskulleuppgiftenförordade attfleraremissinstanser, men
folk-CentralaochStatskontoretbl.a.hördedessaTilllänsstyrelserna.

Stock-iLänsstyrelsernaCFU,uppbördsnämden, samtochbokförings-
CFUochStatskontoretBådelän.BohusochGöteborgs-ochholms

länsstyrelseinstruktio-gällandedådenenligtlänsstyrelsernaframhöll att
kronofogdemyndigheterna,övertillsynennärmastedenutövadenen

länsstyrelsernaanförtrolämpligtsärskilt attframstoddetvarför som
börsammanhanglönegaranti. I detta manutbetalauppgiftenockså att

ilönegarantibeslutskullelönegarantilag1970 årsenligtihågkomma att
närmast motsvarasochfattigkonkurser,förkallades nusomdåvad som

kronofogdemyndigheten.fattasbevakning,konkurser avutanav

37-41.1991921139mProp. s.
49jfr45,1970:3,StencilIn s.vid konkurs, s.löneskyddPM om

63.och

57.mProp. 1970:201 s.
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I propositionen konstaterade departementschefen länsstyrelserna,att
liksom i och för sig EON, hade nära samarbeteett med kronofogde-
myndigheterna. Dessutom hade länsstyrelserna redan tidigare arbets-
uppgifter liknande karaktär. Enligtav departementschefen kunde en
rationell ordning för handläggning garantiärenden uppnåsav även om
dessa fördelades på länsstyrelserna. Genom sådan lösning skulleen man

fåäven önskvärd decentraliseringen utbetalningarna, vilket skulleav
samverkan mellan utbetalningsmyndighetgagna och konkursförvalta-

rel37.

Propositionens förslag blev därför, utbetalningatt garantibeloppav
och därmed sammanhängande administrativa frågor skulle ombesörjas

länsstyrelserna. Detta framgickav endast indirekt 1970 års lönega-av
rantilag fastslogs i 1 § förordningenmen 1970:745 statlig lönega-om
ranti vid konkurs. Efter 1992 års lagändring framgår förhållandet nu-

direkt lönegarantilagen.mera av
1 den översyn lönegarantisystemetav företogs under förstasom

hälften 1980-talet ingick bl.a.av överväga, förutomatt vissa särskilda
frågor med anknytning till utbetalningsfunktionen, även frågan om
utbetalningarna borde handhas myndighet än länsstyrelserna.av annan
Utredaren ansåg tillsynsmyndighetensatt granskning lönegarantiären-av
dena skulle effektiviseras myndigheten också hadeom hand utbetal-om
ningen garantimedel. Med hänsynav till kronofogdemyndigheternaatt
saknade ekonomiadministrationegen vid den tiden ansåg sig utredaren
emellertid förhindrad lämna förslagatt i delenm.den

Utredarens överväganden i 1991togs års kompletteringsproposi-upp
tion. Efter den omorganisation hade kommit till ståndsom kronofog-av
demyndigheterna fanns det inte längre några formella hinder mot att
genomföra rationalisering lönegarantiutbetalningaren av enligt de rikt-
linjer hade framförtssom utredaren. I kompletteringspropositionenav
konstaterades därför omorganisationatt innebaren utbetal-som att

mProp. 1970:201 73.s.

Ny lönegarantilag SOU 1986:9, 138-140.s.



1993:96SOUlänegarantiUtbetalning126 av

kronofogdemyndig-tilllänsstyrelsernafrånfördes överningsfunktionen
den lkraftiträdabordeReformen senastgenomföras.bordeheterna

rationalisering-efterårsarbetskrafterantaletVidarejuli 1993. attantogs
be-skullevilkettredjedel,medreduceras engeskulle kunna encaar

antaletfrånutgångspunktmedallt räknat5 mkr året;sparing omom
199W.lönegarantiärenden år

till standemellertid inteomorganisationdennakomSom berörts ovan
beslutsordninglönegarantireglernasreformeringmed densambandi av

propositionenm departements-gjorde1992. lgenomfördessomm.m.
lönegaranti tillsutbetalningbedömningendeni stället attchefen av

borde be-siktde pålänsstyrelserna, atthandhasskullevidare menav
ilänsstyrelsernatill dettaSkäletarbetsuppgift. attdennafrias från var

konkursförfarandet.tillanknytninghadeövrigt inte någon
framtidenförordnasbordeutbetalningsfunktionenBeträffande hur

hadedenbedömning änalltsådepartementschefen somgjorde annanen
utvecklingdenResultatetkompletteringspropositionen.iframförts av

kronofogdemyndigheterfleramellansamverkanavseendepågicksom
frågaimyndigheteroch andrakronofogdemyndigheter ommellanoch

vissaendasttillledaförväntaskunde attstödfunktioneradministrativa
personal-löpandeförskulleälvaframtidenikronofogdemyndigheter svara

kompletteringspropositio-iDenfunktioner.ekonomiadministrativaoch
längreintebakgrunddennalösningen ansågs somangivna motnen

tillgodoseÄven kundebättrekanskealternativ,andrasjälvklar. som
övervägas.kundeutbetalningsorganisation,rationellintresset enav
ytterligaredärförkrävdeutbetalningsmyndighetframtidaFrågan om

bedöm-gjordapropositionenitill densiganslötRiksdagenutredning.
ningenm.

ll0.11:12bilagaochH19 9lmProp. bilaga19909l:l50, s.s.

°Prop. 36-37.l99l92zl39 s.

l99ll92z3l8.rskr.mBet. l99l92zLU37 15,s.
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Våra överväganden beträffande utbetalningsfunktionen skall enligt
direktiven ha till syfte åstadkommaatt utbetalningsordningen som
medger snabb hantering utbetalningarna och effektiven kontrollav en

lönegarantin inte missbrukas.attav
I de föregående avsnitten har vi lämnat flera förslag vilka riktar sig

missbruk lönegarantin. Ommot förslagen genomförs, kan det enligtav
vår mening lämpligt avvakta effekternaatt dessa innanvara ytterli-av

regler detta slag införs i lönegarantisystemet.gare Vi instämmerav
också i den bedömning gjordes vid förra översynen lönegaran-som av
tinm, och även har kommit till uttryck i propositionen tillsom 1992 års
1Önegarantilag3, nämligen utbetalningsmyndighetenatt inte bör ha

kontrollfunktionnågon i lönegarantisystemet. Om ytterligare regler mot
missbruk skulle visa sig nödvändiga, bör dessa i fallså införas genom
utökade befogenheter för förvaltarna och tillsynsmyndigheten i konkurs.

I detta sammanhang bör nämnas missbruk i formatt samtidigt.ex. av
ersättning från lönegarantin och uppburen sjukpenning i princip har
omöjliggjorts sjuklönm.reglerna Dessa innebär bekantgenom om som

för sjukersättningenatt tillansvaret arbetstagaren under de första 14
dagarna sjukperiod normalt ligger hos arbetsgivarenav sjuklönepe-en

Förriod. arbetstagaren skall kunnaatt ersättning för denna period
fordras han skriftligen anmäleratt sjukdomsfallet arbetsgivaren,hos
dvs. vid konkurs hos förvaltaren. Om sjukperioden utöver dennavarar
l4-dagarsperiod och arbetstagaren därför för tiden därefter blir berätti-
gad till sjukpenning betalas den allmänna försäkringskassan,utsom av
skall förvaltaren anmäla sjukdomsfallet till försäkringskassan. Förval-

Ny lönegarantilag SOU 1986:9 132.s.

mProp. 199192:139 41.s.

Lag 1991:1047 sjuklön, Sjuk1öneL.om

§9 § Sjuk1öneL.

512 § första stycket Sjuk1öneL.
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tidigare fattat lönega-omprövningocksådå göra ettmåste avtaren en
kommerfordringarbetstagarensden delbeträffanderantibeslut somav

sjuklönomfattas denDäremotsjukpenningen.ersättas somatt genom
lönegaran-sjuklöneperiodenunderskyldigarbetsgivaren är att utge av

tin.
utbetalningsfunktionen i överhaft handharLänsstyrelserna omnu

b:-tio har råttde årenunderosäkerhetdecennier. Den senastetvå som
länsstyrelserna kankvarbli hosskullefunktionenfråganträffande om

möj-länsstyrelsernasgällthardetbelastning närinneburithaantas en
betydandeGenomsikt.för verksamhetenplanera sats-ligheter att

införande dator-ochpersonalenkompetenshöjning hosningar ettpå av
emellertid uppnåttharverksamheten atteffektiviseraförstöd att man

Att verksam-kompetent.ochsnabbtsköts bådeutbetalningarna i dag
och för:-förvaltarhållfrånbådeomvittnatsväl harfungerarheten av

arbetstagarorganisationer.trädare för
frånflyttasutbetalningsfunktionen börövervägande utVid av om

fall innebärifrån det i såutgåsåledes attlänsstyrelserna, har attattman
för byggas någonverksamhet skall läggasfungerandeväl att uppneren

effektivitetökadbesparingar ochvinster i formDe scmannanstans. av
för den skillbetydandedärförmedför attreform måstesådan varaen

motiverad.framstå som
länsstyrelsernaalternativ tillantal ut-direktiven omnämnsl ett som

försäkrings-alternativ de allmännasådant ärbetalningsmyndighet. Ett
utbetalningar tillmängderhandhari dagredankassorna, stora avsom
lösning skullesådanframhållitsiblandhar ocksåenskilda. Det att geen
missbrukas.lönegarantin intetill kontrollmöjligheterökade attav

utbetil-framför allttalarförsäkringskassornaFör de allmänna att
medföravilket skulleytterligare,decentraliserasningsfunktionen skulle

arbetstagarna.myndigheten ochutbetalandedennärhet mellanökaden
detsjuklönelagen ärvad harbakgrundMot sagts omovansomav

medföra någrareform skullesådandäremot svårt att meratt se en
kontrollmöjligheter.form ökadevinster ipåtagliga av
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De allmänna försäkringskassorna saknar i dag helt anknytning till
konkursförfarandet. Ett de har framförts förargumentav som att ut-
betalningarna skall flyttas från länsstyrelserna har varit dessa saknaratt

anknytning till konkurser. Genom flytta funktionenannan till försäk-att
ringskassorna skulle således ingen förbättring iuppnås detta hänseende.

I finnsdag det totalt 25 försäkringskassor med sammanlagt 400ca
lokalkontor. Enligt uppgifter har inhämtat från Riksförsäk-sotn
ringsverket skulle försäkringskassornas resurskrav för handhavandet av
utbetalningar lönegaranti räknat i antal årsarbetskrafter betydligtav
överstiga det antal årsarbetskrafter i dag går åt för skötasom att ut-
betalningsverksamheten hos länsstyrelserna. En resursâtgång flerapå
hundra årsarbetskrafter har nämnts. Som jämförelse kan påpekas att
länsstyrelserna i dag sysselsätter sammanlagt 45-50 årsarbetskrafterca

Äveni utbetalningsverksamheten. någon del försäkringskassor-om av
personalbehov för utbetalningsfunktionennas skulle komma tillgodo-att

arbetatatt med dessa frågorses hos länsstyrelsergenom personer som
kunde få anställning hos försäkringskassorna, är det lätt att att ut-se
bildningsbehovet i fall i inledningsfasenvart skulle bli betydande, De
löpande kostnaderna för administrationen utbetalningarna skulleav
vidare med hänsyn till det starkt ökade personalbehovet bli betydligt
högre i dag.än

Mot bakgrund det sagda framstår Överflyttningav utbetal-en av
ningsfunktionen till de allmänna försäkringskassorna inte fram-som en
komlig väg. Reformen skulle sannolikt leda till starkt ökade kostnader
för verksamheten andra synbarliga vinsterutan än ökad decentralise-en
ring utbetalningarna. Som har framgått tidigare, harav de arbetstagar-
organisationer vi har hört i frågan inte haft någon kritiksom denmot
nuvarande organisationen för bristande tillgänglighet för arbetstagarna.
En överflyttning utbetalningarna till de allmänna försäkringskassornaav
framstår därför inte motiverad heller det skälet.som av

Ett alternativ till länsstyrelserna,annat även omnämns i direkti-som
är kronofogdemyndigheterna. Som harven, redogjort för harovan

reform med denna inriktning varit på förslagen även tidigare. För
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kronofogdemyndigheterna har denfrämst talalösning skulledenna att
tillsynsmyn-konkurshanteringentillanknytningenönskvärda attgenom

kronofogdemyndigheterna. Det är ocksådeldigheten i konkurs är aven
löne-föra talankantillsynsmyndigheternai konkurs ettstatens omsom

felaktigt.garantibeslut är
utbetalningsfunktionenemellertid ihågkommaHärvid får attman

praktisklönegarantimedel, dvs.utbetalningjustinnebärendast enav
Hanteringenberättigade.till deutanordninghantering med pengarav

bakomliggande beslutendeundersökningingeninnefattar attav
i dag tillsyns-i stället redankontrollfunktion utövasriktiga. Denna av

förutsätt-sannoliktinteframståri konkurs. Detmyndigheten attsom
kro-påverkas nämnvärtkontrollfunktion skulleförningarna denna om

i övrigt,förändradesregelsystemetnofogdemyndigheterna, attutan
lönegarantin.utbetalningarhade handockså avom

till lönegarantilagenpropositionen pågårredan iSåsom framhölls nya
administrativa stöd-i frågaavseende samverkanutvecklingdet omen
mellan kronofogde-kronofogdemyndigheterna ochfunktioner mellan

leda tillmyndigheter. Utvecklingen kan väntasandramyndigheter och
i framtiden själva kommerkronofogdemyndighetervissaendast attatt

funktioner. Om utbetal-ekonomiadministrativaför löpandesvara
kronofogdemyndigheterna skulletillöverflyttasningsfunktionen en

kronofogdemyndigheter,medföra antaletutveckling kunnasådan att
lönegarantimedel, skulle minska tallutbetalningkunde handha avsom

kontrollfunktiontillsynsmyndighetenseffekterpositiva påfå. Denågra
därmed förloradeskulle gåkunde innebärareformen eventuelltsom

tillgänglighetutbetalningsmyndighetensSamtidigt skulleflesta håll.de
försämras.för berörda arbetstagare

utbetalningarna skullevidare framförts tankendirektivenl har att
lönegaranti skillockså beslutarhandhas förvaltarna, omsomav

medföra tillför sig större närhetlösning skulle i ochEn sådanutgå.
möjligheterna förbättraskulleSannolikt ävenbetalningsmottagarna. att

fick anledninghanförvaltaren närkontrollen öka bl.a. att genastgenom
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ompröva tidigareatt meddelatett lönegarantibeslut skulle kunna stoppa
vidare utbetalningar till arbetstagaren.

Emellertid skulle sådan reform medföraen kostnaderna föratt ad-
ministrationen utbetalningarna i princip komav övervåltrasatt korrpå
kursbona den skulle ingåatt i förvaltarnasgenom arvoden. Detta skulle

drabba konkursgäldenärernasytterst borgenärer de medelattgenom
tillgängligaär för utdelningsom minskade. Mot bakgrund vadav som

tidigare har bl.a. leverantörerssagts om ställning vidutsatta konkursen
kan ifrågasätta sådan ordningman tillfredställande.om en vore

Vid bedömningsammantagen framståren ingen de alternativa lös-av
ningar vad gäller utbctalningsfunktionen här har diskuteratsom som
invändningsfri. Enligt vår mening innebär ingen dem heller sådanaav
fördelar de motiveraratt ändraratt på den ordningman råder isom
dag.

Det har redan tidigare utbetalningsverksamhetensagts att hos länssty-
relserna fungerar omvittnat väl. Man kan förutsätta länsstyrelser-att om

kan få besked de skallna att förom utbetalningarnaansvara även i fort-
sättningen kommer det underlättaatt deras planering verksamhetenav
för framtiden och öka möjligheterna till ytterligare rationaliseringar

fortsattt.ex. utvecklinggenom ADB-stödet. Denna utvecklingav kom-
öka effektivitetenatt ytterligare.mer

Enligt skrivelse har kommiten till handa frånsom företrädare föross
de administrativa direktörerna vid länsstyrelserna är det också så att
handhavandet lönegarantiutbetalningarnaav länsstyrelserna värdefullger
information angående företagens situation i lånet. Denna information
borde enligt skrivelsen kunna utnyttjas för effektiviseraett länsstyrelser-

arbete med näringslivs- ochnas arbetsmarknadsfrågor.
Det sagda leder till slutsatsen länsstyrelsernaatt även i framtiden hör

ha hand utbetalningsfunktionen. Detom är emellertid angeläget att
frågan verksamhetens finansiering lösesom samtidigt. Från många håll
har framförts förslaget länsstyrelsernasatt verksamhet med utbetal-
ningar borde ersättas medel från lönegarantifonden.genom Ersättningen
borde utgå i efterhand och baseras på standardprisett ärende multiper
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Standard-under året.handlagtsharärendenmed antaletplicerat som
ochkostnaderindirektaochdirektabådevidare beståbordepriset av

länsstyrelserna.rationaliseringstryck påmedfördedet ettsåsättas att
finansierings-lösarimligt sättÄven attdettamening ärenligt ettvår

åvilafalli såkommer attadministrationenförKostnadernafrâgan.
Detlönegarantifonden.tilllönegarantiavgifternabetalarföretagen som

lönegaranti-fördelhakan avföretag ytterstdessaockså ansesär som
riktaslönefordringar motdeersättergarantin somattsystemet genom

konkurs.vidarbetsgivarna
utbetalningarnaadministrationlänsstyrelsernasför avKostnaderna

själva lönega-förkostnadernamedjämförtobetydligai dagkan anses
iliksomlönegarantifondendålågkonjunktur,föregåendeEfterrantin.

betydandeårnågraendast ettefteruppkomunderskott,visadedag
inleddes,lågkonjunkturenpågåendedennärfondeniöverskott nusom,

lönegaranti-iinskränkningarDemiljarder kronor.tilluppgick över tre
också,avsnitt kommertidigarei omföreslagitvi harsystemet som

kostnadernahållatillbidrai sin mån attgenomförs, nereförslagen att
ifrånutgåvåga attbakgrunddennagarantin. Mot manför själva synes

kost-bärakankonjunkturcykelbetraktad överlönegarantifonden en
lönegarantiav-utbetalningarna attutanadministrationenförnaderna av

höjas.behövergiften
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6 Reformens genomförande

6.1 Kostnader och besparingar

Ingen de förändringar i lönegarantireglernasav materiella innehåll somvi föreslår innebär utvidgningen garantins omfattning.av Förslagen
innebär alltså inte några ökade kostnader för lönegarantin.

Beträffande utbetalningsfunktionen har vi föreslagit denatt även fort-
sättningsvis skall omhänderhas länsstyrelserna.av Inte heller detta
förslag innebär någon ökning kostnaderna för administrationav av
utbetalningarna.

Däremot ansluter nämntsoss tillsom detnyss synsättet, kost-att
naderna för länsstyrelsernas handhavande utbetalningar lönegaran-av av
tin i princip bör belasta lönegarantifonden. Dessa kostnader torde inte

i dag, den kraftigaens trots ökningen ärendevolymenav har skettsom
under de åren,senaste överstiga 20 miljoner kronor.ca Under mera
normala förhållanden borde kostnaderna således betydligt lägre.vara
Betraktad över konjunkturcykel bordeen lönegarantifonden, som
tidigare anfört, väl kunna bära denna utgift lönegarantiavgifter-utan att

behöver höjas.na
Flera våra förslag innebärav minskningar fondens utgifter förav

själva garantin. Alla försök beräknaatt storleken dessa besparingarav
måste med nödvändighet bli endast uppskattningar,grova detta redan på
grund bristfälligheter i detav underlag har kunnat insamlassom för att
bearbetas statistiskt.

Några våra förslag riktarav sig vidare olika formermot missbrukav
och icke avsedd användning garantin. Hur besparingarav stora kansom
uppnås dessa förslagom genomförs är beroende pá omfattningen avförfaranden denav typ reglerna riktar sigsom Uppgifternamot. huromofta sådana förfaranden förekommer går emellertid starkt i sär. l den
allmänna debatten har det påståtts dessaatt sätt utnyttjaatt garantin är
vanligt förekommande. Vid kontakter med företrädare för kronofog-
demyndigheter, tillsynsmyndigheteri konkurs, länsstyrelser och förval-
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Även företrädarebekräftats.emellertid intepåståendenhar dessatare
omfattandehar förnekat någotarbetstagarorganisationerför att mera

lönegarantin skulle förekomma.missbruk av
följande ändå försöka påiminnet skall detiMed det sagda enoss

storlek.besparingarnasuppskattning av
för löne- ochtideninskränkningartillförslagenOm vi på pen-avser

fordringar påförslagetdäriblandförmånsrätt,sionsfordringarnas att
uppsägningstidförendastomfattas förmånsrättskalluppsägningslön av

23besparingen kunnasammanlagdadenenligt lag, borde motsvara ca
uppgickutgifter. Förra budgetårettotalalönegarantifondensprocent av

beräknadeDenmiljarder kronor.lönegarantin till 4,4utgifterna för ca
miljard kronor.blisåledes kunnabesparingen skulle enca

den statistiska under-ifrån siffrorna iviberäkningen har utgåttVid
genomfört.SCB harsökning som

lönefordringar skallsammanlagda tidendenföreslagitVi har att som
månader inklusive uppsäg-tillskallförmånsrätt uppgåomfattas sexav

procentm24materialet utläsasstatistiska kanningstid. Av det att avca
vidareDet framgårinnestående lön.lönegarantiutbetaltall att caavser

procent inte harinnestående lön ståttfordringar avseende85 dessaav
flesta arbets-ifrån deOmmånader. utgårtid tvåinne längre än attman

ersättning för tvâfortsättningsvis kommer krävaäven atttagarna ca
således beräknasdelbesparingen i dennainnestående kanmånaders lön

ellerinnestående lönlönegarantiersättning förallbli 15 procent avca
155 miljoner kronor.ca

procent alla70vidarematerialet visar överstatistiskaDet att av
uppsägningstid fyra månaderuppsägningslönfordringar på omavser en

de flestaförutsättervi ifrånutgåttOmeller kortare. attovan,man, som
inneståendelönefordringarmånaders påharocksåarbetstagare ett par

7Tabel1 28.

Tabell 29.

Tabell 32.
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lön, skulle besparingen i denna del kunna beräknas till 30 procentca av
lönegarantiutbetalningarna avseende fordringar på uppsägningslön.
Utbetalningarna för uppsägningslön uppgår till 46över procent pro-
cent° de totala utgifterna för lönegarantin, eller tillav miljardertvåca
kronor. Besparingen borde då kunna beräknas till 600 miljonerca
kronor.

Av all utbetald lönegaranti vidare procent24 inneståendeavser ca
Vi har föreslagitsemester. semesterfordringarnaatt avseende det andra

året före intjånandeåret inte skall omfattas förmånsrätt. Det saknasav
statistik på vilket sätt semesterfordringarom ersätts lönega-som genom
rantin fördelar sig i tiden. Man torde emellertid kunna ifrånutgå att
fordringar avseende föreåret intjänandeåret och för intjänandeáret är i
klar majoritet. Andelen belöper sig på andra året före intjänandeåretsom
kan försiktigtvis uppskattas till 25 de totala fordringarnaprocentca av

inneståendepå Besparingensemester. skulle därmed i denna del kunna
bli 250 miljoner kronor.ca

Sammanlagt skulle besparingen i dessa delar således kunna beräknas
till miljard kronor.ca en

Det observeras,bör vid beräkningen haratt vi inte alls medräknat de
besparingar rimligtvis bör bli följden förslagensom avseende skyl-av
dighet för arbetstagare anmäla sig till arbetsförmedling,att skärpt av-
räkningsregel och regler direkt siktetar missbruk garantin.som mot av

Som vi tidigare har medför bristen underlagsagt på besparingarnaatt
till följd dessa regeländringar blir närmast omöjligaav beräkna medatt
någon säkerhet. Förslagen har också delvis andra syften, nämligen

eliminera den inverkanatt på konkurrensen lönegarantin kan ha isom
vissa fall och motverka spekulation på garantins bekostnad. Att för-
slagen dessutom innebär avsevärda besparingar torde dock kunna ställas

all tvivel.utom

Tabell 28.

Tabell 28.
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in-minskar,fordringarförmånsrättsberättigadeOm arbetstagarnas
oprioriteradetillmedelboetsutdelningförökatnebär det utrymme av

Storleken dennaleverantörer.konkursföretagetsborgenärer, avt.ex.
besparing-motsvarandebelopptilluppskattasinteemellertidökning kan

heltkonkursföretagvidarbetstagaregrund ävenpå somattaven ovan
Även vidlönegaranti.tillberättigadeutdelning ärförtillgångarsaknar

för-ifrånutgåemellertid våga attbedömning tordeförsiktig manen
oprioriterade borge-till deutdelningökadinnebärakommerslagen att

miljoner kronor.hundramednärerna ett par
med-Återstår kommerförslagenda våra attbehandla det somatt av

det skall upprät-förslagetåsyftarvi här ärutgiftsökning. Det attföra en
registersådant ärEttlönegarantibeslut.allaregistercentralt övertas ett

avsnitt 4.5.1iförslagetmedi enlighetkarensregelnödvändigt om en
registerskulleavsnitt 2.11iberörtvi har ettSominföras.skall kunna

lönegaranti.utbetalningaruppföljningenunderlättaockså avav
sådan ärmöjligheter. Enfinns fleraregistretförandetgällerVad av

löne-meddeladeUppgifternaRiksskatteverket.försregistret omatt av
frånbeslutenkopiorfårTSM,in frånkan hämtasgarantibeslut avsom

i fram-länsstyrelsersamtligatillMed hänsynkonkursförvaltarna. att
dockutbetalningsfunktionen kanförutnyttja ADBförväntaskantiden

länsstyrelsernauppgifterna lämnasordning ocksårationell att avvaraen
ADB-medium.på

iharrörelsen gåttfall däri detillämplig endastKarensregeln är
tillhandahållaUppgiftenverksamhetsår.förstasitt attunderkonkurs

blidärför inte sär-registret kantillförfrågningarförvaltarnaspåsvar
personalkrävande.skilt

vi utarbetatmedgetttill intebuds hartid har ståttDen attosssom
skall kunna upprättas.registretförkrävsreglertill deförslag attsom

beräkningpreliminärstödsvilketbedömning,Enligt vår somenav
förbudgetårkostnadernaemellertidgjort, börRiksskatteverket har per

beloppöverstigaintehar upprättatsdet väl ettregistret närföraatt
årsarbetskrafter.förkostnadenmotsvarande ett par
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6.2 Ikraftträdande m.m.

Samtliga våra förslag till lagändringar bör kunnaav träda i kraft den l
Ändringarjuli 1994. i 12 § FRL avseende inskränkningar i löne- och

pensionsfordringarnas förmånsrätt bör dock inte tillämpas arbetsgi-om
försattshar i konkurs före ikraftträdandet.varen Däremot finns det

enligt meningvår inte anledning göra några undantagatt när det gäller
de reglerna i lönegarantilagen eller ändringennya i semesterlagen. De
föreslagna reglerna i lönegarantilagen riktar sig olika formermot av
icke avsedd användning och missbruk garantin. De bör därför trädaav
i kraft några särskildautan övergångsregler.
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7 Specialmotivering
7.1 Förslag till lag ändring iom

förmânsrättslagen 1970:979

Ändringarna i 12 § förmånsrättslagen 1970:979, FRL, bådeär materi-
ella och redaktionella.

För underlätta läsningen haratt antalet stycken i paragrafen ökats till
De styckena följer innehállsmässigtsex. dennya ordning i vilken de

olika frågorna behandlas i paragrafen i dess nuvarande lydelse.
Första stycket i dag 12 § förstamotsvaras stycket, förstaav me-

ningen, FRL.
Den andra meningen i stycket tidsramarna för lönefordringarsanger

förmánsrätt. Förmånsrätten omfattar således fordringar, har för-som
fallit till betalning under de månaderna arbetstagarenssenaste sex av
anställningstid hos konkursgäldenären och inte tidigare än månadersex
innan konkursansökningen kom in till tingsrätten.

Bestämmelsen innebär för arbetstagare, har må-en t.ex.som sex
naders uppsägningstid, hela hans fordringatt på uppsägningslön omfat-

Ärförmånsrätten.tas uppsägningstiden kortare,av fyra månader,t.ex.
omfattar förmânsrätten också eventuella lönefordringar avseende de tvâ

anställningsmånadernasenaste före uppsägningen. För arbetstagareen
har redan före konkursansökningen,sagtssom omfattar förmåns-upp

rätten på motsvarande sätt eventuella lönefordringar för de senastesex
månaderna anställningstiden, förutsatt fordringarnaav inte har för-att
fallit till betalning tidigare än månader före det konkursansök-sex att
ningen kom in till tingsrätten. Bestämmelsen har behandlats i avsnitt
4.3.1.

Andra stycket, första meningen, är bestämmelse begränen ny som
förmánsrätten för fordringar påsar uppsägningslön. Bestämmelsen har

behandlats i avsnitt 4.3.2.
En fordring på uppsägningslön skall i fortsättningen omfattas för-av

månsrätt längst för uppsägningstid följer lag. Vid bedömandesom av av
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skallförmånsrättomfattasuppsägningslön manfordring på avenom
enligttillha rättkanarbetstagarenuppsägningstiddenifrånalltså utgå

LAS.anställningsskydd,1982:80§ lagen11 om
kollektivavtalielleranställningsavtal ettenskiltibestämmelseEn ett

omfattasuppsägningslönfordringen pábedömande avvidskall om
innebär,bestämmelsen attavseende manlämnasförmånsrätt utan om

istadgasvaduppsägningstid änlängreöverenskommit somhar enom
uppsägnings-denavseendefår arbetstagarenfallsådantLAS. Ill § ett

fordringoprioriteradLAS§llföljervadutövertid går enavsomsom
konkursgäldenären.mot

korta-överenskommitharinnebär endäremot omavtaletOm att man
blirLAS, detta§llföljthaskullevaduppsägningstid än avsomre

fallsådantomfattning. I ettförmánsrättensförgällande ävennaturligen
uppsägningslön förfordring påhellerintenormaltarbetstagarenhar en

stadgar.avtalifrågavarandetid änlängre
förmånsrättenibegränsningytterligareandra meningenI upptas en

ibehandlatsbegränsning haruppsägningslön. Dennafordring påför en
4.3.3.avsnitt

intearbetstagarenvilkenundertidföruppsägningslönfordring påEn
driverhellerinteochellerkonkursgäldenärenförarbeteutför annan

visakanarbetstagarenendastförmånsrättomfattasrörelse, omavegen
arbets-arbetsförmedlinganmält sig hosdröjsmål har somhan utanatt

sökande.
försökaför arbetstagarenskyldighet attinförsregeldennaGenom en

omfattasuppsägningslönfordring påhansvilken avtid fördenbegränsa
detlönegarantin, eller,därför kan ersättasoch omförmånsrätt genom

Dennakonkursgäldenären.konkursboet,därtill itillgångarfinns av
uppsäg-underarbetstagarenmåni denendastdockinträderskyldighet

inteochkonkursgäldenärenförarbeteutförabehöverinteningstiden
rörelse.driverellerförarbeteutförheller egenannan

arbetsförmedlingentillsiganmälaunderlåterarbetstagaren attOm
utförintehandåför tidenuppsägningslönfordring påhansomfattas

intedärförkanDenförmânsrätt.rörelse intedriverellerarbete avegen
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heller ersättas lönegarantin. Fordringen på uppsägningslöngenom blir i
fallsådant oprioriterad.ett

Anmälan till arbetsförmedlingen skall ske dröjsmål. Detta in-utan
nebär arbetstagaren inom deatt närmaste dagarna efter han har fåttatt
beskedet han inte längreatt behöver utföra arbete förom konkursgälde-
nären måste anmäla sig arbetsökande arbetsförmedlingen.påsom

Vanligtvis torde konkursförvaltaren redan vid uppsägningen deav
anställda kunna förutse ungefär hur länge och dem kan be-var en av
hövas under konkursföretagets avveckling.

Förvaltaren bör då avvakta med fatta lönegarantibeslutatt beträffande
fordringar på uppsägningslön avseende sådan arbetstagare, intesom
kommer behöva utföraatt arbete för konkursgäldenären under hela sin
uppsägningstid. Lönegarantibeslut avseende sådan arbetstagaresen
fordringar på uppsägningslön bör således meddelas först när denne har
lämnat arbetsplatsen och kan visa han dröjsmål därefteratt utan har

siganmält på arbetsförmedlingen.
Om arbetstagare, inte längre behöver utföraen arbete för kon-som

kursgäldenären, skaffar sig arbete på håll eller bedriverannat egen
rörelse, bortfaller skyldigheten anmäla sig på arbetsförmedlingatt för

fordringen påatt uppsägningslön skall omfattas förmånsrätt.av
I dessa fall gäller i stället i enlighet med vad framgår tredjesom av

meningen förmånsrättenatt omfattar endast sådan lön eller ersättning
överstiger inkomst arbetstagarensom under den tid lönen ellersom

ersättningen har haft rörelse eller har förvärvatavser ellerav egen
borde ha kunnat förvärva i anställning. Denna avräkningsregelen annan
har behandlats i avsnitt 4.3.4.

En motsvarande mindre omfattande avräkningsregel finns i dagmen
i 12 § första stycket, tredje meningen, FRL.

Avräkning skall således ske för inkomst rörelse och frånav egen
anställning. Dessutom skall avräkningannan ske också för inkomst som

arbetstagaren borde ha kunnat förvärva i anställning.en annan
När det gäller de förstnämndatvå situationerna torde bestämmandet
det belopp med vilket avräkning skallav ske inte medföra några större
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godtaoftastfårrörelseinkomsterBeträffande manproblem. egenav
gällanormal kunnaibörDetsammauppgifter härom.arbetstagarens

fall kansådanaanställning. Ifrån upp-inkomsterbeträffande annanen
arbetsgivaren.denhoskontrollerasnaturligtvis ocksågifterna nya

arbetstagareninkomstförskall skeavräkningBestämmelsen somatt
olikaflerasikte påanställningi tarförvärvaborde ha kunnat annanen

han harefterarbetstagaren, attuppkommersådanEnsituationer. om
därifrånarbetserbjudandefårarbetsförmedlingen, somtill ettsiganmält

förmotsvarande lönenbeloppmeddä skeAvräkning böravvisar.han
arbetet.avvisadedet

föreliggertillämpasbestämmelse bördennasituation närEn annan
förutför arbetevisserligenuppsägningstidenunderarbetstagarenom
förnormaltvad ärlön änlägreförellerlön somutan enmenannan,

slaget.detarbete av
arbetstaga-tankenoftastliggeröverenskommelser attsådanaBakom

ersättningfåskallarbetsgivaresinfrån genomför löni stället nyaren
konstruktionerDet äruppsägningstidenlänge avlönegaranti så varar.

debattenallmännai denåsyftats närallmänhet harislagdetta mansom
tillfår nämligenKonstruktionenlönegaranti.medhandeltalathar om

subventionformfungeralönegarantin kommereffekt att avensomatt
inteviss tidunderhanverksamhetarbetsgivarens attden genomnyaav

anställda.deförlönekostnadenhelabetalabehöver
inkomstför densituationeri dessasåledes skeskall somAvräkning

anställningen. Fort-i denförvärvakunnatborde haarbetstagaren nya
arbetsuppgiftertidigaresinamedhuvudsakligenarbetstagarensätter

tjänalönenivå kunnatidigarehansböranställningen,i denäven nya
Ledning börske.böravräkningbeloppmed vilketförriktmärkesom
liknandeanställda medandraförlönenivâni ar-hämtaskunnaockså

avtalsområdet.inomlönenivänallmännai denbetsuppgifter och
utrednings-tidsödandesig åtskallförvaltare ägnainteAvsikten är att

belopp.exakt rättmedavräkning skersigförsäkraför attarbete att om
liggermillimeterrättvisa. Detskapainteregeln ärmedSyftet att
bordearbetstagarenavräkning för inkomstiockså sakens att somnatur
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ha kunnat förvärva sker med viss försiktighet. Några större avvikelser
från den allmänna lönenivån för det slags arbete arbetstagarensom
faktiskt utför skall emellertid inte godtas.

Bestämmelsen i fjärde meningen avräkning för utbildningsbidragom
vad i dagmotsvarar stadgas i 12 § förstaav stycket,som fjärde me-

ningen FRL.
Tredje stycket särskild regelupptar förmånsrätt för löneford-en om

ringar har varit föremål för tvist. Regeln,som har sin motsvarighetsom
i 12 § första stycket, femte meningen FRL, innebär skärpning ien
förhållande till den nuvarande tidsfristernaatt genomgåendegenom har
sänkts till månader.tre

Fjärde stycket reglerar förmánsrätten för semesterlön och semester-
ersättning har intjänats före konkursansökningen.som Bestämmelser om
dessa frågor återfinns i dag i 12 § första stycket, sjätte och sjunde
meningarna FRL.

Ändringarna, har behandlats i avsnitt 4.3.1, innebärsom in-en
skränkning i förhållande till vad gäller för närvarandesom attgenom
semesterlön och semesterersättning intjänadär före konkursansök-som
ningen omfattas förmånsrätt endast för vad inneav står för detsom
löpande och Ävennärmast föregående intjänandeáret. semesterdagar

har detpá sättsparatssom medges i 18 och 20 §§som semesterlagen
1977:480 under den nämnda tidsperioden omfattas förmåns-nu av
rätten. Däremot omfattar förmånsrätten inte längre dagar harsom spa-

under tidigarerats år.
Femte stycket stadgar förmånsrätt för fordring på pensionom en

tillkommer arbetstagaren eller dennessom efterlevande. Den nuvarande
Ändringenregeln finns i 12 § andra stycket FRL. innebär förmåns-att

rätten för pensionsfordringar för tiden före konkursansökningen har
inskränkts till månader.sex

Sjätte stycket bestämmelseupptar begränsningar i förmåns-en om
rätten för arbetstagare själv, tillsammans med ellersom närstå-genom
ende, äger minst femtedel konkursföretaget. Har andelenen inne-av
hafts än månader före konkursansökningensenare kom insex till tings-
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för-intepensionsfordringellerlöne-arbetstagarensrätten avomfattas
lönegaranti.heller ersättasdärför intemånsrâtt kanoch genom

delägerbeträffande arbetstagareförmånsrättenBegränsningar i som
FRL.tredje stycketi 12 §återfinns i dagi konkursföretaget

för-inskränkeravsnitt 4.4,ibehandlatsDen harregeln, somnya
andelangivet sätt ägerpåarbetstagareförmånsrátten endast avsom

för deförmånsrätteninteregelnbegränsarkonkursföretaget. Däremot
vidbefattningledandegrundvisserligenarbetstagare t.ex. av ensom

verksamhet.dessinflytandeväsentligtföretaget menhar utövat ett
ekonomiska intressengrundadeägandenärståendessaknar ellerpâ eget

i företaget.
till femte-alltsåuppgårförmånsrättfrånDen utesluterandel ensom

visstillandelenbestämmamedSyftetdel konkursföretaget. att enav
skallägandetnärbedömningenunderlättakvotdel varit anseshar avatt
ändringeninnebärSamtidigtförmånsrättshänseende.diskvalificerande i

förmånsrätt.frånuteslutspersonkretsenutvidgningviss somen av
till vadförhållandeiändringingeninnebärDen regeln somnya

frånskall uteslutaägandevilka slagbeträffandegäller i dag somav
äntill klarareendastsyftarformuleringen attförmånsrätt. valdaDen

för-detävenlagtextengällande attdenvad framgår angenusom av
medförandelen,närstående ägerhållandet, arbetstagarensdet är somatt

förmånsrätt.frånuteslutsfordringarbetstagarensatt
bedömningenbeträffandeändringinte heller någonRegeln innebär av

ingårsamboocksånärstående. AttVilka skall numeraanses somsom
självklart.förfårnärståendebland skall tasdem somansessom
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7.2 Förslag till lag ändring i löne-om
garantilagen 1992:497

Ändringen innebär tvâatt paragrafer, båda riktadeärnya som mot
olika former missbruk garantin, förs in iav lönegarantilagen.av

9a§

Genom regeln, har behandlats i avsnitt 4.5.1, införssom begränsen
ning möjligheterna få lönefordringattav garantin.en Omersatt genom

arbetstagare inom föreår konkursbesluteten ett har fått lönefordringen
har iuppstått huvudsakligensom verksamhetsamma ersatt genom

garantin, föreligger inte rätt till garantiersättning i den konkur-senare
Lönegarantiersättning kan sålundasen. tillutgå arbetstagare endasten

pågång förår fordringaretten har iuppstått huvudsakligensom sam-
verksamhet.ma

Syftet med regeln är begränsa detatt sätt utnyttja garantinatt som
innebär, verksamhetatt igår konkurssamma upprepade gånger varvid
lönefordringarna betalas lönegaranti. Genom sådana förfarandengenom
kommer lönegarantin indirekt fungeraatt subvention verk-som en av
samheten, vilket kan påverka konkurrensen inom branschen negativt.

Regeln endast siktetar fallpå de verksamhet,att har gått ien som
konkurs, drivs vidare efter rekonstruktion eller överlåtelse och försätts
i konkurs på inomnytt år.ett

Kontrollen det i paragrafen angivna förhållandetav om föreligger bör
göras förvaltaren innan han fattar beslut i lönegarantifrågan.av

9b§

Regeln, har behandlats i avsnitt 4.5.2, syftarsom till förhindra allaatt
former missbruk lönegarantin innebärav av närattsom ettman an-
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spekuleratharbestämsanställningsvillkorställningsavtal elleringås ett
garantin.betalasi lönen kommeratt att av

avslåmöjlighetgenerell att an-enförvaltarenGenom fårregeln en
förförutsättningarnakandetlönegaranti attsökning när antas en avom

fordringenvilketpåanställningsvillkoret grun-anställning detden eller
lönega-delvisellerheltskulle utgå genombetalningsigdar har varit att

arbetstaga-ocharbetsgivarensåledesrantin. utmärks attSituationen av
garantin.utnyttjasyftesamförstånd ihar handlat attiren

sketthardetnärbl.a.uppkommakantillämpningFråga regelnsom
moti-anställningenkonkurs synesattföre utankortnyanställning enen

anställd hartill någonlöneneller närbehovverad verksamhetensav
motiverasdettakan att avkonkurshöjts kraftigt attföre utan semanen

arbetsuppgifter.ändradet.ex.
lönegarantian-avslåförvaltarekanreglernaEnligt gällande ende nu

inte hararbetstagarenvisaskan endet attsökan i endast närprincip
lönefordring.förmånsrättsberättigad

harnyanställningvisasvårt att t.exDet emellertidkan att envara
löneförhöj-visadet attkan attvarit helt Lika svårtobehövlig. envara
arbetsgiva-Genomomotiverad. attvaritharning konkursförestrax en

ihandlarallmännhetifallenåsyftadei de häroch arbetstagarenren
löneför-elleranställningengällandesamförstånd de lätt göra attkan

ifrågava-härskäl. Deellermotiverad annathöjningen varithar ettav
omöjliga kommaattnärmastevarit i detdärförrande förfarandena har

regleringen.med den nuvarandeåt
meddelamöjligheter attförvaltarens av-utvidgasMed den regelnnya

fortsättningen äridetfallliknande attslagsbeslut ochi dessa genom
elleranställningenmedsyftenatillräckligt kandet ettantas att avom

speku-varitsig hargrundar attfordringenvilketanställningsvillkoret på
löne-beträffandeOmständigheternabekostnad.lera lönegarantinspå

missbruk, attfråga utandet ärförsålunda talaanspråket skall att om
medmissnöjdärarbetstagarenOmfulltdetta dock bevisaskan ut.

möjlig-därhanfårvid tingsrättenbeslutet talanoch väcker statenmot
berättigat.löneanspråket ärvisaheten sidasinå attatt
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7.3 Förslag till lag ändring i semesterlagenom
1977:480

29§

Ändringen innebär semesterlagensatt huvudregel att semesterersätt-
ningen skall minskas med i förskott mottagen semesterlön, skall tilläm-

också när uppsägningenpas har skett i samband med konkurs.en
Den övervägande delen alla lönefordringar vid konkursav ersätts ge-

statlig lönegaranti.nom Syftet med ändringen är undvikaatt garantinatt
ersätter lönefordring för vilkenen betalning redan har utgått i förskott.
Ändringen har behandlats i avsnitt 4.8.





Bilaga 1

wKommittédirektiv

Dir. 1031992:

Översyn den statliga lönegarantin vidav konkurs

1992:103lir

Beslut vid regeringssammanträde1992-1203

Chefen för Arbetsmarknadsdepartementet,statsrådetHörnlund, anför.

Mitt förslag

föreslårJag särskildatt utredaretillkallas fören över vissadelaratt se avdet statliga lönegarantisystemetvid konkurs.
Utredaren skall analysera lönegarantireglemaom har ändamålsenligenutformning när det gäller vilka lönefordringar skall ersättas garantinsom avföreslå de lagändringarsamt sådangranskningsom kanen anledninggetill. Utredaren skall ocksåövervägaoch lämnaförslag till hur utbetalningsfunktionen skall utformad i framtiden.vara
Syftet med utredarensarbete skall åstadkommasådanaattvara regel-ändringar garantinssom utan att socialasyfte går förlorad- sammantaget-begränsar utgifterna för garantin och effektiviserar granskningen attavgarantin används det sättden är avseddför.

Bakgrund

Reglerna statlig lönegarantiom vid konkurs har nyligen varit föremål föromfattande reformerittg,en Den gällande lönegarantilagennu 1992:497,LOL, har trätt i kraft den l juli 1992 och innebär förändringarstorabeträffande handläggningen lönegarantiärenden.Ävenav för denramarnamaximalaersättningenenligt garantin har ändrats.Syftet medreformenharvarit skapaatt smidigtett och rättssäkert handläggningsförfarandeförlönegarantiärenden. Prop. 1991922139, bet. l99l92zLU37, rskr.1991922318,SFS 1992:497



tillmöjligheternaminskavaritvidareharutgångspunkt attviktigEn
därför siktereglernadeFlera enlönegarantin. tarmissbruk nyaavav lönegarantifråganpåverkakaninkomsterkontroll de ombättre somav

uppsägningstiden.utgå underskall
lönegarantinöversyngrundvalvidtagits avharFörändringarna av en

första1982:58 underdir.lönegarantiutredningengenomfördes avsom delbetänkande,förstaLönegarantiutredningens1980-talet.hälften av novemberiÄndringar avlämnadeslönegarantisystemet,i1983:15Ds A
maximi-lönegarantinsförändringartillförslagbl.a.innehöll1983 och av

lönegaranti-1986:9 NySOUdelbetänkandeandraUtredningensbelopp.
ändringartillförslaginnehöll1985,december aviavlämnadeslag, som

handläggningsreglema.
Lönegarantin1988:27SOUslutbetänkande,Lönegarantiutredningens

lnsolvensutredningentillöverlämnadesförmánsrättsordningen,och
rekonstruktions-lagregleratfråganhar ett1988:02, utrett omJu som 1988:52.dir.utredningsarbetei dessbeaktaskonkurs.förfarande attutom

löne-sikte bl.a.förslag medochövervägandeninnehöllBetänkandet
konkursföretag.rekonstruktionvidanvändninggarantins av

utredningsbehovFortsatt

lönegarantiutred-gjordeslönegarantisystemet avsomDen översyn av be-förändringaråstadkommasyftehuvudsakliga attsitttillhadeningen
lönegarantinsanalyseraochlönegarantiärendenhandläggningenträffande av

delmateriellaLönegarantinsrekonstruktion.förformvaletförbetydelse av
utformningändamålsenligharlönegarantireglernafrågan ennämligen om- varitinteharskallgarantin ersättalönefordringarvilkagällerdetnär -

lönegaranti vidstatliglagstiftningensedanöversyn omföremål för en
1971.årinfördeskonkurs

riksdagsmotionerflertalipåtalatshar ettsådanöversynBehovet enav
uttalat översynÄven harlagutskott attriksdagens enåren.deunder senaste

förutsattochmotiverad att enförmånsrättenärochlönegarantireglemaav l99l92:LU37och bet.l99l92:LU6 17 s.ståndbet.till s.kommersådan
massmediaförekommit iharlönegarantindebattlivliga som20. denI om

harsamtidigtbör över,reglerna mansomframhållitsstarkt sesattdethar
alltföruppfattatibland har ett om-vad somkritikkraftigriktat mot man

garantin.missbrukochlönefordringar ettvissa avskyddfattande av stånd.tillkommersådanöversynviktigtdet nuär att enJag attanser materiellfrånöverharintelönegarantireglema settsfaktumdet attRedan
tydligtocksåär attDetdetta.motiverarinfördesgarantinsedansynpunkt

resultatmedförtfall harvissa somibrister ochinnehållerregelsystemet
på-värtkan attutformades. Detreglerna varaavseddanärvaritharinte

1970-taletbörjaniinfördes varlönegarantistatlig avnärminna attom
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avsikten lön för elleratt garantera två månader,för skäligen uppsägnings-
tid föroch normala fordringar ackordsersättning,provision Manm.m.
ansåg emellertiddet inte påkallat skulleatt staten lönefordringargarantera
i vida omfattning de utgår förmånsrättsamma medsom 1970:201prop. s.64-65. 1992års lönegarantilaghar visserligen inneburit påtagligen upp-stramning handläggningsreglernai syfteav öka kontrollenatt löne-attav
garantin inte missbrukas. Både i riksdagsmotioneroch i debattenhar det
emellertid jag tidigare nämntkrävts desom materiellareglernaatt översesi syfte minska möjligheterna tillatt missbruk och icke avseddanvändning

garantin.av
Dessakrav stämmerväl överensmedde synpunkter ytterligare över-

lönegarantin jag framfördesyn iav lagstiftningsärendetsom vid den nyalönegarantilagenstillkomst. Jag anförde då den kraftiga ökningenatt avutbetalningar lönegarantimedel harav skett under desom årensenaste
motiverar regelsystemetatt över i syfte effektiviserases att granskningen

lönegarantinatt användsav det sätt den är avsedd för prop.
l99ll92zl39 12.s.

sådanEn översyn framstår än motiverad i belysningsom mer attavlönegarantifondensutgifter har fortsatt öka.att
Ser konkursutvecklingenharman företagskonkurserantalet ökat från

5005 6 000 år under 1980-taletca tillper närmare l0 000 år 1990och-
till 37817 år l99l.

Under motsvarandetidsperiodhar utbetalningarnafrån lönegarantifonden
ökat från 600 mkr budgetårtill 1.8ca rndkr budgetåretper 9091ca och
till 4,3 mdkr budgetåret9192. Utbetalningarnaca från lönegarantifondett
har därmed sjudubblatsunder de åren.senastetre

Utgiftsökningen har fortsatt. Under tiden januari september1992t.0.m.
har 15 148 företag gått i konkurs och 3.8 mdkr har hittills utbetalatsca
från lönegarantifonden. Motsvarande period l99lunder utbetaladesca2 mdkr.

För täcka de stigandeatt kostnadernahar riksdagenvåren l992 beslutat
den rörliga kreditatt förenadär med lönegarantifondensom skall tillfälligt

ökas under innevarandebudgetår från tidigare 200 mkr till högst 2 mdkr
prop. l99l92:l5O bil. 1:8, bet. l99l92:FiU30. rskr. 1991921350.
Vidare har regeringen nyligen till riksdagenavlämnat propositionen omlönegarantifonden l99293zll7prop. i vilken föreslåsm.m. fondensatt
rörliga kredit höjs till högst4 mdkr. Förslagetfår bakgrundmotses attavfondensutgifter för budgetåret9293 beräknasuppgåtill 6 mdkr.ca

Några de frågor har kommitav i debattengäller i förstasom handupp
lönegarantin.änannat Som exempel kan nämnasfrågan hur arbetsomkraften disponerasefter konkurs. Mångahar vidare tagiten fråganhurupplönegarantinpåverkar konkurrensenvid vidaredrift konkursföretagetochav

vid rekonstruktion. Dessa spörsmål behandlas lnsolvensutredningen,av
inom kort kommer avlämnasom sitt betänkande.att lnsolvensutredningens
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tilläggsdirektvgrund somutförsfrågor avbeträffande dessaarbete

ñckdessa1991:93. Genom utl99l dir.novemberifickutredningen
iförsättaärföretagundersöka sombl.a. omuppdrag attiredningen

utnyttjandemedvidaredrivsuppsägningstiden avunderochkonkurs som löne-ochbranscheniföretagandra oinpåverkarnegativtlönegarantimedel
företagen.mellankonkurrensosundtillledersituationersådanaigarantin

sketthzrhandläggninglönegarantiärendenas somreformeringDen av lulbetalningsfurktionen.inteomfattadelönegarantilagenden nyagenom befriassikt börlänsstyrelsernaregeringenkonstaterade attpropositionen
löregirantin.enligtersättningutbetalningarnahandhauppgiften avfrån att

ytttrligareemellertidkrävdeutbetalningsmyndighetframtidaFrågan om regeringensdeladeLagutskottet36-37.l99l92zl39utredning prop. s. bliÄven därförfrågabördenna15. nul99l92:LU37bet.bedömning s.
överväganden.föremål för

sammanfattningsisalltså om-börutredningsuppdragetaktuellaDet nu utbetalningsfunltionen.innehåll ochmateriellalönegarantireglernasfatta ochtillmotivenjagförutskicka attatt anserredanemellertidvillJag nu
frågordetillocksåhörlönegarantin somföromfattningen statensansvarav

utredas.behövakan

Utredningsuppdmget

omfattningLänøgølranrinx

utgåenligtkanbeloppmaximaladetendast somlönegarantilagenl anges ersätt-från densammanhangi dettabortser9 Jag000 kr §.100garantin, igäldmärenförsättakostnadenutgå för attkanLGL8 §enligtning som konkurslagen.enligtkostnadvissförochkonkurs annan
lönegarantnomfattas angeslönefordringar avvilkagäller somdetNär 7 §Av1970:979. FRLförmánsrättslagentillhänvisningdetta engenom fodransådanförgarantin lämnasenligt enbetalningframgårLGL att förochl2 § FRLenligtförmånsrättharersättningeller somlön annan lag.l3 §eller12enligt sammiförmånsrättharpensionpåfordran som 74l1970enligt lager. omgälldereglermotsvarandebör nämnasattDet

konkurs.vidlönegarantistatlig onfattningmateriellalönegarantinsfråganreglerasätt omattDetta vilkaörbestämmandeblirlönebegreppförmånsrättslagensinnebär att
lönegarantin.ersättslönefordringar avsom tillhänföra;kanallt av-omfattal2 § FRL somilön ansesBegreppet

vilkenbetydelseiingenharDetanställningen.grundlöningsförmån av ackords-tidlön,formibetalassålundakan avutgår. Lönenlönenform
tlläggvinst,andel ieller avtantiemprovision, annanarvode,ersättning,

ellernaturaförmån annatkallortstillägg,ellerrisktilläggsåsomslagolika
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Ävensätt. avtalsenliga omkostnader i tjänsten omfattas, såsom resekostnadsersättningoch traktamente hållandesamt bil ellerav egen annanutrustning. Ocksågratifikationer arbetsgivarensom har utfäst sig betalaattmed anledning arbetstagarensinsatshörav hit.

Förinånsrättenoch därmeddenersättning kan utgå från lönegarantinsomtidsbegränsad.år När det gäller lön eller ersättningannan grund avanställningenomfattas fordringar inte har förfallitsom till betalningtidigare
årän före konkursansökanett under skäligsamt uppsägningstid,dock förhögst månader.sex

Utredaren bör analysera denna utformningom lönegarantiregleritaäravändamålsenlig. Med målsättning begränsaatt åtagandenstatens enligtgarantin bör utredaren undersöka garantins socialaom syfte kan uppnås
även vissa lönefordringarom uteslutsfrån garantinsomfattning. Utredarenbör lämna förslag till de regeländringar översynen anledningsom till.gerAnalysen bör belysa det från praktiska utgångspunkterom när det gällerkonkurshanteringenär möjligt lönegarantireglernasatt separera lönebegrepp
från det finns i förmånsrättslagensom eller förslag inskränkningarom iförstnämndadet bör medföra motsvarandeinskränkningar i vissa lönerfordringars förmånsrätt. Föreslåssådanainskränkningari förmånsrättenbörutredaren granska vilka ekonomiskaeffekter de kan medföra för arbets-
tagarna.

gårJag närmare någranu de frågorav utredarenbörsom ägnasärskild uppmärksamhetåt.
sådanEn fråga är löneförmåner utgårom vid sidansom denom egent-liga lönen, såsomfri bil. fri lunch olika formerm.m. samt provision.avtantiem och gratifikationer. bör undantasfrån lönegarantin.

Ett utredningenssyftenav är åstadkommaatt regeländringar minskarsommöjligheterna till missbruk lönegarantin.Utredarenav bör därför övervägadet kan lämpligom ordningvara lönefordringenen att beräknasefter t.ex.arbetstagarensgenomsnittslön under de månadernasenaste före kon-sexkursutbrottet och bör ställaom villkorman viss anställningstidupp förkomma ifrågaatt för ersättningenligt garantin.
Särskild uppmärksamhetbör vidare ägnasfrågan lönegarantireglernaomär lämpligt utformade med avseende de tidsgränser gäller för hursomgamla lönefordringar kan ersättasenligtsom garantin. Mot bakgrund attavlönegarantin kan påverka andra företag i branschnegativtsamma bör ut-redarenävenöverväga lönegarantiersättningom underuppsägningstidenbörbegränsas, till tvåt.ex. månader.
Förmånsrätten för uppsâgningslön.och därmed lönegarantin. omfattarenligt de regler gäller i dag intesom sådanlönefordransom motsvarasavinkomst arbetstagarensom under den tid lönen eller ersättningenavserförvärvat i anställning elleren annan uppenbarligenborde ha kunnat för-värva i anställning hanen skäligen bordesom ha godtagit. Med inkomstfrån anställning jämställsannan utbildningsbidrag utgår vid arbets-som
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marknadsutbildning, bidraget tid lönefordringen ochom avsersamma som
beviljats efter uppsägningen12har § FRL.

viktigt lönegarantininte påverkarDet konkurrensenmellan före-är att
negativt. Utredaren bör därför ställningoch tillövervägatagen ta om en

uppsägningstidenarbetstagare under utför arbete arbetsgivareensom ny
till lönegaranti för tid. lösning kundebör ha En tänkbarrätt attsamma vara

omfattarförmånsrätten inte heller sådan lönefordran motsvarassom av
inkomst arbetstagarenuppenbarligen kunna förvärva i sinbordesom nya
anställning.

bör vidare belysaeffekterna med inkomst frånUtredaren attav man en
anställning jämställer inte utbildningsbidragbara även andrautanannan

vad frånslag inkomster, uppbärs rörelse.t.ex. somav en egen
förmånsrättVissa arbetstagaresaknar och grund däraväven möjlighet

lönegarantiersättningförtill sina lönefordringar. gällerDetta arbetstagare
närståendesjälv eller väsentlig andel i företaget ochägergenomsom en

inflytandeväsentligt dessverksamhet.har över Mot dennaordning harett
kritik gjortsdet riktats och det har gällande det borde tillräckligtatt vara

själv närståendearbetstagaren eller endera väsentligägeratt genom en
eller väsentligt inflytande förandel har han skall uteslutenfränett att vara

fall.förmånsrätten eller, i till lönegarantiersättning.rätten Man harvart
det borde förvidare krävt klargörasvad bör gälla arbetstagareatt som en

väsentligt inflytande juridiski intehar bedriverettsom en person som
stiftelseeller ideell förening.näringsverksamhet,t.ex. en en

finnas anledningUtredaren bör det kan ytterligareöverväga be-attom
omfattninglönegarantins i angivnahänsenden.gränsa nu

och semesterersättningomfattas förmånsrättenSemesterlön och där-av
för förlönegarantinbl.a. vad står inne löpande tvåmed det och desomav

intjänandeåren. följerföregående semesterlagensreglerAv arbets-att om
mottagit semesterlöni förskott. minskashar semesterersättningentagaren

Minskning inte i vissasådansemesterlön. skall dock ske situationer,med
anställningen uppsägningfrånbl.a. har upphört grund arbets-av enom

förhållande inte hänför sig tillgivarens sida beror arbets-ettsom som
[29personligen § semesterlagenl977:480].tagaren

uppsägning sker arbetsgivarenskonkurs medförgrundEn attsom av
beträffandeundantagsregel avräkning för semesterlön erhållitsnämnda som

tillämplig.i förskott blir
undersöka det motiverat dennaordning,Utredaren bör är attom som

lönegaranti utgår för ersättningmedför arbetstagarenredan haratt en som
erhållit, behålls.

har också frågorskilda sammanhang aktualiserats utvidgningl somavser
omfattning.lönegarantinsav

sådan fråga har sin utgångspunkti sjömännensspeciellaarbetsför-En
allt intjänat förfallethállanden gäller inte vederlag böroch om men om-

lönegarantin maximibeloppet.fattas avräknasfrän har gjortsDetattutanav
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gällande vederlag,att i normala fallsom utgår kompensationsledighetsomför bl.a. förlängd ordinarie arbetstid, övertid ochjourtjänstgöring. ofta kanöverstiga eller flera årslöner.en

En fråga har aktualiseratsannan Högsta domstolensav beslut den 9december Ö1991 i mål 132189, SÖ 521, och fråganavser ävenompremier för pensionsförsäkringarmed kollektivavtalsgarantibör ingå blandsådanaöverlåtna fordringar ersättsenligtsom 5 § LGL.När det gäller tvistiga lönefordringar kan förmånsrätteni vissa fall om-fatta även fordringar har förfallitsom till betalningtidigare än år föreettkonkursansökan.Så förhållandetär fordran harom en varit föremål förtvist och talan har väckts, eller förhandling föreskrivs i kollektivavtalsomhar begärts, inom månaderfrån förfallodagensex och konkursansökningengörs inom månaderfrånsex det tvistenatt har slutligt avgjorts.Det har gjorts gällande fristenatt månaderförom sex väckaatt talanibland skulle för kort. Manvara har också närmenat arbetsgivarenatt gåri konkurs efter talan haratt väckts, borde inte tvingadman fullföljavara atträttegången, lönegarantinutan skulle i dessa fall ersätta lönefordringenäven den är äldreom än är.ett
Utredaren bör belysa och ställningta till det är motiveratom lönerattgarantin utvidgas i angivna hänsenden.nu
Genom EES-avtalet trädasom i kraftavses den l januari 1993 åtar sigSverige följa deatt delar EG:s regelverkav omfattassom EES-avtaletavoch har bedömtssom relevanta för deltagandei EG:s inre marknad.Vid sina övervägandenavseendelönegarantinsomfattning bör utredarendärför beakta innehållet i det Europeiskaav gemenskapernasråd antagnadirektivet 80987EEG den 20 oktoberav 1980 tillnärmningom med-avlemstaternaslagstiftning rörandeskydd för arbetstagarnavid arbetsgivarensinsolvens.
Utredaren bör också uppmärksamma lLO:satt internationella arbets-konferensi juni 1992 konventionantogen och rekommendationen i ämnetskydd för arbetstagarensfordringar vid arbetsgivarensinsolvens.

Framtida urbelalningsmyndigher

Lönegarantibelopputbetalasi dag länsstyrelseni detav ländit tingsrättenhandläggerkonkursärendetsom hör eller, i vissa fall, länsstyrelseniav detlän där arbetstagarenvistas22 § LGL. Vid utbetalningfullgör länsstyrel-bl.a. arbetsgivarenssen skyldigheter när det gäller skatteavdrag ochm.m.bevakar maximibeloppetatt inte överskrids.
Länsstyrelsernahandhadeutbetalningarnaäven enligt 1970års lag omstatlig lönegaranti vid konkurs. Genom lönegarantilagennya renodladeslänsstyrelsensroll utbetalningsmyndighetsom och materiellabedömningar.
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överfördes för-l2 tillavräkning från uppsägningslönenligt § FRL.som
valtama.

1982 frågan vilken myndighetårs lönegarantiutredningövervägde om
ansågUtredarenborde garantibelopp.handha utbetalningarna attsom av

ifunktionen tillsynsmyndigheten konkurs.anslutningtillborde ifinnas nära
vilketgrund det sättfrån förslag i dendelenavstod läggamen att av

kronofogdemyndighetemavidekonomiadministrationen organiseradhosvar
den tiden. lönegarantilag.SOU 1986:9 Ny

kronofogdemyndig-Efter därefter skettden haromorganisation avsom
föraheterna hinderfinns några sådana överlängredet inte ut-mot att

kronofogdemyndigheterna.Enbetalningsfunktionen tillfrån länsstyrelserna
kompletteringsproposition.sådan också 1991årsöverföring föreslogs i

prövningen löne-Genom emellertidflyttadeslönegarantilagen avnya
kronofogdemyndigheternafrångarantianspråk bevakningi konkurser utan

självklarförvaltama. framstod det intetill bakgrundMot denna som en
kronofogdemyndigheterna.lösning utbetalningsfunktionentillföra överatt

övervägande utbetalnings-framtidafrågandärför förtaladeskäl att om
1991922139 36-37.myndighet ytterligareborde prop.övervägas s.

15.l99l92zLU37Denna lagutskottetbet.bedömningdelades s.av
någon anknyt-inteutbetalningsfunktionenLänsstyrelserna förutomhar

naturligt läns-därförning framstårtill konkursförfarandet. Det attsom
arbetsuppgift.styrelsernabefrias från denna

syfte åstadkommatillbör haUtredarens i dennadelöverväganden att en
utbetalningarnaochhanteringutbetalningsordning snabbmedger avensom

missbrukas.effektiv lönegarantinintekontroll atten av
ombesörjsutbetalningarnaEtt syftesätt uppnå detta kan att avatt vara

förvaltarna tillagtsförvaltama. rättenlönegarantilagenharGenom attnya
förvaltarnasBlandbesluta bevakning.i konkurserlönegaranti utanom

mängdarbetsupp-ingår redanuppgifter konkursboetvid avveckling enav
utbetalningenhandhagifter arbetsgivaren.Attvanligtvis utförs avsom av

med ha handlönegarantimedel jämställassammanhangkan i detta att om
medföra utbetal-ocksålöneutbetalningama. ordning bordesådanEn att

förförbättring arbets-ningarna därför innebärakan snabbareochgöras en
tagarna.

medföraocksåkunnaförvaltama utbetalningarnabörAtt handhar enom
särskilttänker häreffektivare missbrukas.Jagreglerna intekontroll attav

sjukpenningpå uppbärden form beståri arbetstagarenmissbruk attsomav
för lönegarantiersättning.tid erhållerhansamma som

ocksåkunnabordedettaEn reformering utbetalningsfunktionen sättav
in-Enligt vad jag harmedföra för denna.besparaskostnadernaatt staten
209192 tillbudgetårethämtat från uppgick dessacivildepartementet ca

arbetsbelastning.mkr, hög6 tillfälliga grundmkr är avvarav resurser
deli dagFörvaltamas lönegarantifrågormed ersättsarbete som en av

uppgifterytterligarearvodet för helhet. Deförvaltaruppdraget somsom
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denna lösning skulle innebära för förvaltarna borde kunna ersättassätt.samma

Men även andra lösningar är tänkbara. Kronofogdemyndigheternaharlängrete någonbeslutanderätti lönegarantiärenden.Däremothar flertaletkronofogdemyndigheternaav i sin egenskap tillsynsmyndigheterav i kon-kurs skyldigheten övervakaatt förvaltningenochdärmedävenlönegaranti-hanteringen. Tillsynsmyndigheten har lönegarantilagengenom nya ocksåtillagts partställningen företrädarestatenssom vid rättegång lönegarantiomi tingsrätten. Det finns såledesfortfarande skäl möjligen kansom tala förföraatt över utbetalningsfunktionentill kronofogdemyndigheterna.
Vidare har det ibland framförts utbetalningsfunktionenatt bordeanförtrosde allmänna försäkringskassoma redan isom dag handhar utbetal-storaningar till enskilda. Mot sådan lösningen talar i viss mån törsäk-attringskassornasaknarall anknytning till konkurshanteringen.
Jag vill stryka under utredarenatt självfallet bör kännasig fri över-attväga även andra lösningar än de antydda.nu

Arbetets bedrivande

1 arbetet skall beaktas innehållet i regeringens kommittédirektiv tillsamtliga kommittéer och särskilda utredare edningsförslagensutrom in-riktning dir. 1984:5, beaktandeom EG-aspektenav i utredningsverksam-het dir. 1988:43 och redovisningom regionalpolitiskaav konsekvenserdir. 1992:50.
Utredarensuppdragbör slutfört förevara den l oktober 1993.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställernu jag regeringenattbemyndigar chefen för Arbetsmarknadsdepartementet

tillkallaatt särskild- en utredare, omfattad kommittéförordningenav1976:119, med uppdrag att över vissase delar det statligaav lönergarantisystemetvid konkurs,

beslutaatt sakkunniga,- om sekreterareexperter, och biträdeannatutredaren.

Vidare hemställerjag regeringenatt beslutar

kostnadernaatt skall belasta- tionde huvudtitelns anslag Utredningarm.m.
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Beslut

bifallerövervägandenochföredragandenssig tillansluterRegeringen
hemställan.hans

Arbetsmarknadsdepartementet
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lönegaranti vid konkurs.





Statistisk undersökning statlig lönegaranti vid konkurs.av

Sixten Lundström, SCB I 99308 -23

Bakgrund

När företag gåri konkursharett de anställdaofta fordringar arbetsgivarenförmot t exinneståendelön och semesterersättning.I allmänhet desägs anställda efter konkursenuppoch då tillkommer fordran uppsägningslön.Om konkursboetinte har tillgångar somräckertill betalning lönefordringamakandessaav till maximibeloppett 100000upp omkronor arbetstagarebetalas statlig lönegarantiper vid konkurs.genom Beslutomlönefordringar skall ersätttas garantin fattas konkursförvaltarengenom och beloppetavutbetalas länsstyrelsen.Konkursförvaltarensav beslut kanomprövas tingsrätt,hovrättavoch Högstadomstolen talan arbetstagarenoch tillsynsmyndighetenav i konkurs. l993årslönegarantiutredningdir. 1992:103 har fått till uppgift bl vilkaöveratta selönefordringar skall enligtersättas garantin.som

Utredningen hari sin SCB i uppgifttur gett göra statistiskatt undersökningi syfteen attskattastorlekenpåolika utbetalningar,tidsperioder utbetalningarnasom etc.avser,Uppgiften består tvådelar urvalsundersökningav det blankettmaterialen finnsav- somvid länsstyrelserna analys dataregistreratsamt materialen Stockholmsav över län.
I det följande vigör kortfattad teknisk beskrivningen undersökningsmetodenav samtenredovisning huvudresultaten.av

2. Urvalsundersökning.

2.1 Population.

Utredningen intresseradär lönegarantiärendenför konkurserav efter den julil 1992,dåförändringen genomfördes,systemetav flera skäl har vi tvingatsmen av reduceraattundersökningspopulationen.

I syfte från det totalaantaletlönegarantiärendenatt uteslutasåmånga möjligt medsomkonkursbeslut före den l juli 1992valdes tidsavgränsningfrån den l oktoberen 1992tillden 30 l993.mars

I den statistiskaundersökningenville vi erhålla uppgifter arbetstagare.Dettaönskemålpertillsammansmedbegränsade leddetill ytterligareresurser tvingadesatt begränsaundersökningspopulationen.En konkurskan nämligenavlöpapå mångaskilda sätt,vilket leder till utbetalningarna lönegarantinatt också påolikaav görs Detsätt. innebärisin det varierandeär svårighetertur att från blankettmaterialetatt bild varjeen avanställd.Om företagetskontor fungerar efteräven konkursen länsstyrelsengör löpandeutbetalningarunderlag dåutgör oftast k BZ-blanketter till denanställdes ochdännedharinte länsstyrelsen totalbild denanställdesersättningen förrän denav sistautbetalningengörs. Ett företagskontor kan upphöraefter viss tid, vilket leder till blandningaren avolika blankettyper. Kontoret kan upphörai sambandmed konkursenochdärmedfyllerkonkursförvaltarenvanligtvis men undantagen många i B l-blankett denen somangertotalaersättningentill denanställde.Vi begränsarpopulationentill den delen.Mansenare



fall, vilket troligenkrångligamindretillvi begränsar ettkanske gerkan sägaatt oss
företag.mindrevidarbetstagareurval av

statistiskttill vi inteundersökningspopulationenlederbegränsning ettattDenna av juli 1992.efter den llönegarantiersamtligauttalakanvetenskapligtsätt ossom

övriga län.storstadslänochpåuppdeladeockså resultatenvill haUtredningen

Urvalsförfarande.2.2

drai förstadet lämpligtinblandademängden är ettatt ett stegreduceraFör personeratt
blanketter.andraoch iettlänsstyrelserurval stegav

i första-stegs-storleksvariationenkontrolleraviktigtdettvä-stegs-urvalärI attett utbetalningaruppgifter totalamedhjälpstratiñeratlänendärförVi harenheterna. omav
bilaga 1.år sefrån föregående

l imedsannolikhetenvi valt demavvikandei storleksåstorstadslänenDe är atttre tillhörvarje storstadslänförfarandetbeskrivervii estimationen1 ettbilaga somomsamt
medhjälp den kbestämtsstratiñeringsgränsema21 län harövrigastratum. För av seget

valdeviinom varjelämpliga ochtväVi fannf metoden. utCum stratumatt Stratavar- Neyman-allokeringenanvändesurval. Vidslumpmässigtobundethjälptvå län med av
vilka län valdesstratumindelningenochredovisasbilaga2stöd. lmetoden ut.somsom

bestämdesstorleken1400blanketter.Denskulle innehållaurvaletsiktadeVi attmot
bättreUtredningenville habegränsningarnai tid ochutifrånhuvudsakligen resurser.

gjordesdärförövriga län och störrestorstadslänen iinomskattningarna änprecisionför
Se bilaga 2.storstadslänen.urval i

och meddelatundersökningspopulationeniantaletblanketterräknatutvalda länSedan
vilkenViblanketter.systematiskturvaluppgift draifick deSCB antalet angavatt ett av
Seutvaldablanketter.intervallet mellanoch sedanväljasförst skulleblankett utsom

3.arbetsinstruktioni bilagaochintroduktionsbrev

-registreringDatainsamling och2.3

SCBdär dekopiorna tillskickadeblanketterochutvaldakopieradeLänsstyrelserna
dataregistrerades.

frånuppgifterkompletteringaranvänds,mängdolika blankettypervisadesigDet avatt en därför fick viochlänsstyrelser,olikaolika vidsätt etckonkursförvaltarengörs
mångavisadesigocksåregistrering.Detkvalitetsmässiggod attsvårigheter göraatt en skrivsavsnitt 2.5undersökningspopulationen.ltillhördeinte meromblanketter

kvaliteten.

Estimalion.2.4

Förfarandetkontrolleratobjektivt och sätt.gjortsharblanketter gerUrvalet av tillräknasresultatenoch därmedkanurvalssszinnolikhetcrberäkna uppmöjlighet att
popnlutionsnivån.



För kunna beskrivaatt förfarandetinför följande beteckningar:
Nh antalet län i h hl,..., 5.stratum

antalutvalda län inh varje stratum.
Mm antaletanställdai län l inom h tillhörStratum dsom den mängdramen v s somlänsstyrelsernaräknat.

antal utvaldamh; anställdai län l inom stratum

l anställdek inom länom i urvalet tillhör pop.[mk
O den anställdetillhörom övertäckningen.

värdetpå undersökningsvariabelnymk för anställdek inom län hl
De skattasparametrar fonnenärsom 100T Nav procentuellaandelar där:

Mhl5
T Ihlk yhlk

hl l k1

Anm. Stratum 1-3 utgör storstadslänenoch där gäller Nhatt nh



material.dataregistreratKvalitet i2.5
kunnatförstudie harinneburit ingenvilkentidsbrist,präglats attharUppdraget aav konsekvenser.besvärandedellett tillhari sinDettagenomföras. tur en

tillleddevilketenhetlig väntat,mindre änbetydligtsigBlankettmaterialetvisade vara hadeochestimationenpåverkadeävendataregistreringen.Det enisvårigheterstora
effekt.kvalitetsförsämrande

Övertäckrting.

fick vidärförochundersökningspopulationentillinteuppenbarthördeblanketterMånga urvalsfelet,därmedökarochurvalsstorlekenreducerarövenäckning.Dettabetydandeen skattningen.skevhetinågoninte tilllederdetdäremotmen

Mätfel.

kundeberoDetutbetalningenverkligadenvilkensvårtdet var.fall avgöramångal attvar ändringar,överstykningar,anställd,förblanketterfleradet fanns enatt kontaktavi behövtuppgifterhaderiktigaerhållaFörkompletteringar, attetc. ochdramatisktkostnadennaturligtvis hadeökatvilketlänsstyrelserna,vidhandläggarna
del mätfel.helföljaktligen ñnnaskanDetgenomförandet.förtiden enförlängtäven

Borçfallsfel.

uppgiftfinnaskandetuppgiftenvilken tid omuppgifterfall saknasmånga avser,I om fördelas.Iskadenvilka löneartertillintedäremotutbetaldatotaltden summan,men antagligenanställdefrån denfordrantotala manuppgift den menarsaknasfallmånga om kan intevimedel,utbetalda varadensammaden menfall äri man avsummanatt somga
på det.säkra

rvalsfelU .
populationenhelauttalasigurval tillfrånobservationerutnyttjar att omettEftersomman till reduceratjänatdockharbeskrivet attUrvalsförfarandeturvalsfel. ovanhar ettman

urvalsfelet.
1200,vilkettillminskatharobservationerÖvenäcknin antalettilllett cahar attgen

urvalsfelet.ökatnaturligtvis

urvalsundersökningcn.2.6 Resultat av
ochirrelevantaantalsuppgifterbegränsadundersökningspopulationen iirEftersom gällaocksåkanandelarHuruvidadessa antasandelar.procentuellatillvihållerdärför oss Representanternaobjektivt sätt.påmöjligtinte avgöralönegarantier ettärsamtliga attför haringendetta,bedömningsäkersvårthar göra menlänsstyrelser avutvaldaför att en lönegarantiärenden.icke-typisktillvihävdat avgränsatheller grupp avdock att oss en



l bilaga4 redovisassamtliga tabeller för denurvalsbaseradeundersökningen.Vi integörnågraanalyser tabellerna hoppas detav skrivnautan tillräckligtäratt för läsarenskaattkunna sinagöra slutsatser undersökningen.av

3. Dataregistrerat material från Stockholms län
Varje länsstyrelsedataregistrerarvissauppgifter från utnyttjadeblanketter.Tyvärrregistrerasinte alla de uppgifter utredningen intresseradär och därför harav enundersökning blankettmaterialetfåttav göras.Ett problemvid nationellannat enutvärdering lönegarantier fleraär olikaav datasystematt används.Det dataregistreradematerialethar dock den fördelen länsstyrelsensatt personalutfört registreringenegen ochdärmedkandet förväntasha högrekvalitet det SCBän registreratfrån blankettmaterialet.

Länsstyrelsen länlför Stockholms harvälvilligt ställt sitt dataregistradematerial tillförfogandeoch även utfört vissasummeringaroch selekterin och därefterlämnatgar ettavidentiñeratdatabestånd uppgifter till SCB.av
Datamaterialet arbetstagare, fått lönegarantiutbetalningaravser som undertiden l juli1992 den 30 april 1993tom och där företagetgått i konkurs efter den l juli. För fåatt enfullständig bild utbetalningarnatill varje arbetstagareav plockadevi bort dearbetstagarefått ersättning undermajsom månad,eftersomvi inte kandeavgöra dessaärendenäromavslutade.Denna avgränsningkan ledatill anställda långmedatt uppsägningstidunderskztttas.Totalt bestårmaterialet 8321arbetstagare.av
I de fall den totala fordran är större 100000än kr och konkursförvaltarenfördelatdennafordran på de enskilda har dessastorheterartema registreratsoch i särskilt fält harettOver maxbeloppet registrerats.

I bilaga5 redovisasstatistik från dettabestånd.Dennastatistik alltsåbaseradpåtotalräknatmaterial och därför inteär behäftad urvalsfel, tidigare redovisadav somstatistik Det finns del märkligt skillnaderen mellanstora de urvalsbaseradeskattnin och det totalräknadegarna materialetfrån Stockholmslän. De kan troligen inteförklaras urvalsfelet de skildaav utan avgränsningarnasnarare gjortsav och delvissomå svårigheternaför SCB-personalen förståalla uppgifter i blankettmaterialet.att

Kjell Haglund vid länsstyrelsensekonomienhet



199192åretutbetalningartotalaUppgifter om

stratifiering län.tillunderlag av-

BUDGETÅRETmm:nrommrs
1511
Drmnsltom

anställdaTotalt
169700941989
974227.2S14
8S23S02424

874216946
801658181

N383128293
åh152754

1509591
2184133
964125 1
217143

125491
1100124
86m2
1038181:aaucmonlmds
8614923länlhllmds

89482113länVastcrhoucns 2.6137715IanVarmlamis
106408länKnsumslids

49866lm,sin
03475Im

S]455Im .
38046länJämtlands

359dlmkvinnas ,



Stratumindelning län, urval länav samtav
blanketturvalens storlekar.

Stratiñeringen länengjordesenligt nedanståendeav förteckning. Utvalda län ärunderstruknaoch inom bruttourvaletsparentes storlek.anges

Stratum
nr

Stockholms län 350

Göteborgsoch Bohus län 300

Malmöhus län 300

Örebro,lñänen Gävleborg, Södermanland, 112 Värmland,Östergötland112, Kopparberg,Alvsborg och Jönköping

Länen Gotland, Jämtland,Blekinge 112, Uppsala,Kronoberg,
Kalmar, Halland, Västernorrland,Kristianstad, Norrbotten l l2 ochVästerbotten.



12TABELL
exkluppsägningslön. Länenförintervalli olika%iarbetstagareandelSkattad

storstadsläncn.

ProcentuellUppsägningslön
fördelning

8.0l100001 - 23.02000010001 - 13.73000020001 - 10.44000030001 - 8.75000040001 - 26.210000050001 -

100.01000001 -

13TABELL
Hela riket.semesterersättning.förintervalli olikai %arbetstagareandelSkattad

ProcentuellSemesterersättning
fördelning

46.8100001 - 33.72000010001 - 14.73000020001 - 2.74000030001 - 15000040001 - 0.810000050001 -

100.01000001 -



TABELL 14

Skattad andel arbetstagarei % i olika intervall för semesterersättning.Storstadslänen.

Semesterersättning Procentuell
fördelning

l 10000 45.3-10001 20000 33.1-20001 30000 15.l-30001 40000 l-40001 50000 2.0-50001 100000 2.4-

l 100000 100.0-

TABELL 15

Skattadandel arbetstagarei % i olika intervall för semesterersättning. Hela riket.

Scmesterersättning Procentuell
fördelning

l 10000 47.6-10001 20000 34.0-20001 30000 14.4-30001 40000 3.0-40001 50000 0.9-50001 100000 0.0-

l 00000



16TABELL
påsemesterersätlningförintervallolika% iiandel arbetstagareSkattad

riket.Helauppsägningslön.

ProcentuellSemcsterersättning
fördelningttppsägningslönpå

1
2001
4001
6001
8001

TABELL 17
påsemcsterersättningintervall förolikai % iandel arbetstagareSkattad

Storstadslänen.uppsägningslön.

ProcentuellScmestcrersättning
fördelninguppsägningslön

000001



TABELL 18

Skattad andel arbetstagarei % i olika intervall för semestcrersättninguppsägningslön. Länen exkl storstndslänen.

Semesterersättning Procentuellpå uppsägningslön fördelning

1 2000 23.7-2001 4000 23.9-4001 6000 20.1-6001 8000 12.5-8001 100000 19.9-

1 100000 100.0-

TABELL 19

Skattadandel arbetstagarei % i olika intervall för bilersättniltg. l-lelariket.
Bilersättning Procentuell

Fördelning

l 2000 65.8-2001 4000 21-4001 6000 4.0-6001 8000 2.4-800l 100000 6.4-

l 00000



20.lABlELl.

bilcrsätlning. Smrslzulsliincn.intervall föri olikai Wo:indcl ;irbctstagzircSkattad

ProccntuellilcrsâittningB
fördelning

58 22000l - .814000200l - 6.660004001 - 6.08000600l - l 600000800I 1-

00.0l00000l1 -

ELL 2 lTA B .
bilersätlning. Länenexklförintervalli olikai %andel arbetstagareSkattad

storstadslänen.

ProccntucllBilcrsättning
fördelning i

f
70.820001

624.40002001 - 2.36004001 - . 0.080006001 - 3100000800l -

00000l



TABELL 22

Skattadandelarbetstagarei % i olika intervall för lraktamenten. Hela riket.
Traktamenten Procentuell,i fördelning

l 2000 58.5-2001 4000 22.6-4001 6000 7.2-6001 8000 2.4-8001 100000 9.5-

l 100000 100.0-

Antalet berördaarbetstagare litetär 44 ochdärför ingengör uppdelningredovisningsgrupper.

TABELL 23

Skattadandelarbetstagarei % i olika intervall för fackavgift. Hela riket.
Fackavgift Procentuell

fördelning



24TABELL

fackavgift. Storsadslänen.förintervalli % i olikaandel arbetstagareSkattad

ProcentuellFackavgift
fördelning

25TABELL

exklfackavgift. Länetintervall föri % i olikaandel arbetstagareSkattad
storstadslänen.

ProcentuellFackavgift
fördelning

2000
4000

00001



TA BELL 26

Genomsnittlig lönegamntiersättnin i kronor för olikag fordringartyper av samtgenomsnitt totala fordran.av

Typer utbetalningarav Genomsnitt av
berörda arbetstagare

Itmeståendelön 15163lnneståendesemester 12420Uppsägningslön 30651Miitningsarvode 690Semesteruppsägningstid 4722Provision 9565Pensionej pensionspremier 8511Pensionpensionspremier 12469Traktamenten 2457Bilersättning 2 l 60Eztckavgift 601Ovenidsersätttning 5604Räntor 2726Konkurskostnad 676Sjuklön 3577Retroaktiversättning 4298Ersättningfri bil lKostfönnån 1646Tantiem 19601Bilförmån
1Garageparkering 300Diverseutlägg 810Summa betala lönegarantinatt ut av 42470

Arbetstagarenstotala fordran
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27TABELL

ersiittningama.deolikafåtti procentAndel arbetstagare som
ProcentuellanddersättningarTyper av arbetstagare

fått de oliktsom
ersättningama

6Inneståcndelön
8Innestäendesemester
6Uppsägningslön

Måitningsarvode
4uppsägningstidSemester

Provision
pensionspremierejPension

pensionspremierPension
Tmktamenten
Bilersättning
Eackavgift
Ovenidsersätttning
Räntor
Konkurskostnad
Sjuklön

ersättningRetroaktiv
bilErsättningfri

Kostförmån
Tantiem
Bilfönnån
Garageparkering
Diverseutlägg

tilldelpostemaärendendcsigenbarttabell baserar summerarDenna gAnm:
underskatningarskullenettourvalethelamedSkulle viutbetaldangiven tasumma. angivnasig int:fallenhälfteniSkälettill detta näradelposter.vissa summerarför att av

fördeladfullständigtinte alltidalltsåSummanutbetalda ärtill dendelposter summan. bordeför vissadelposter.nollvärdet ettvi harinnebärDettadelpostema. somatt
Vimaterial. intebegränsatberäkningarnaDärför vctifrån noll. gör ettskiltvärde

resultatet.begränsningeffekt dennavilken ger



TABELL 28

Procentuellfördelning utbetaldlönegarantifördelatav de olika ersättningarna
Typer ersättningarav Procentuellfördelning

utbetaldlönegaranti

Innestâendelön
Inneståendesemester
Uppsägningslön
Mätningsarvode
Semesteruppsägningstid
Provision
Pensionej pensionspremier
Pensionpensionspremier
Traktamenten
Bilersättning
lfackavgift
Ovenidsersätttning
Räntor
Konkurskostnad
Sjuklön
Retroaktiversättning
Ersättningfn bil
Kostförmån
Tantiem
Bilförmån
Garageparkering
Diverseutlägg

Am: Dennatabell baserarsig enbartpåde ärendendärdelpostema sig tillsummerarangivenutbetald Skullesumma. ed helata nettourvaletskulle underskattningarför vissadelposter.Skälet till detta i hälftennära fallenatt sig inte angivnaav summerardelpostertill den utbetalda Su alltsåär intesumman. alltid fullständigtmman fördeladdelpostemeLDetta innebär vi har ärdetnoll föratt vissadelposter,v bordehasom ettvärdeskilt ifrån noll. Därför begör räkningarna begränsatmaterial.ett Vi intevetvilken effekt dennabegränsningger



tideninnestående lönm-uppgiften iochutifråntabell harvi avserföljandeI to0 m- värdehar störe59% äntotaltmaterialet detkalenderdagar.Iantalet är ettberäknat som
ochdär både66%det endastdessa tolön ochför innestående n-noll o m-av skattningarFöljandematerialetbegränsadeUtnyttjande detuppgift angiven. avgerav

kalenderdagar:antalfördelningen

29TABELL

riket.HelainneståendelönkalenderdagarAntal avser.som

ProcentuellAntal kalenderdagar
fördelninginnneståendelönför

26.5200 - 48.74021 - 9.26041 - 4.38061 - 2.610081 - 1.0120101 - 2.2140121
1160141 - 0.7180161 - 3.6180 -

100.0

2l30TABELL

StorstadsliitteninneståendelönkalendcrdzigarAntal avser.som

ProcentuellAntal kalenderdagztr
fördelninginnneståendelönför

32.3200
40.64021 - 9.66041 - 5.18061 - 2.7181 - l120101 - 1140121 - l160141 - 0.4180161 - 4.4180 -



TABELL 31

Antal kalenderdagar innestáendelönsom Länenexkl storstadslänen.avser.
Antal kalenderdagar Proccntuell
för innnestâendelön fördelning

0 20 22.8-21 40 53.9-41 60 8.9-61 80 3.8-81 100 2.6-101 120 0.7-121 140 2.5-141 160 1.0-161 180 0.9-180 3.0-

100.0

l följande tabell har vi utifrån och m-uppgiften i0 m- t uppsägningslön0 tidenavserberäknatantaletkalenderdagar.I materialet det totalt 61% har värdesom ett störreännoll för uppsägningslönoch dessaär det 86% därav både och m-uppgift0 m- t 0angiven.Utnyttjande det begränsadematerialetav följandeskattningarger avfördelningenpå antalkalenderdagar:

TABELL 32

Antal kalenderdagar uppsägningslönsom Hela riket.avser.
Antal kalenderdagar Procentuell
för uppsägningslön fördelning

0 20 1-21 40 2-



33TABELL

Storstadslänen.uppsägningslönkalenderdagarAntal avser.som

ProcentuellAntal kalendcrdagar
Fördelninguppsügningslönför

34TABELL

exkl storstadslänen.LänenuppsägningslönAntal kalenderdagar avser.som

ProccntuellkalenderdaAntal gar
fördelningför uppsägningslön

10.8200 - 28.04021 - 7.56041 - 5.68061 - 9.310081 - 5.8120101 - 7.2140121 - 7.8160141 - 11.8180161 - 6.3-



21

Bilaga5

Beräkningar baserade på dataregistrerat material
Stockholmsöver län.

De benämningar användsi dennabilagasom desammaiir länsstyrelseni Stockholmssomliin använder.

TABELL A

Andel arbetstagarei % i olika intervall för tot utbetalt brutto
Tot utbetaltbrutto Proccntucll

fördelning

1 10000 19.6
10001 20000 10.520001 30000 9.5-30001 40000 8.9-40001 50000 8 5-50001 60000 6.4
60001 70000 5.7-70001 80000 4.5-80001 90000 4.3-90001 100000 22.2-

l l
l 100000 100.0-
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TABELL B

lotfordran. Vi harlagtintervall för totalai olikai %Andel arbetstagare samman
maxbeloppet.brutto och överutbetalt

ProcentuellfordranTotala
fördelning

19.8100001 - 10.62000010001 - 9.53000020001 - 8.94000030001 - 8.55000040001 - 6.46000050001 - 5.77000060001 - 4.58000070001 - 4.39000080001 - 9.610000090001 - 12.2100001 -

100.01000001 -

CTABELL

inncstående lön.intervall föri olikaarbetstagarei %Andel

ProcentuellInneståendelön
fördelning

858.100001 - 9.912000010001 - 7.83000020001 - 13.61000004001 -

00.0l100000l -



TABELL D

Andel arbetstagarei % i olika intervall för innestående semester.

Inneståendesemester Procentuell
fördelning

TABELL E

Andel arbetstagarei % i olika intervall för uppsägningslön.

Uppsägningslön Procentuell
fördelning

1 10000 1 3-3 10001 20000 l 1-i 20001 30000 15.4-30001 40000 .2l 1-40001 50000 8.2-50001 100000 33.7-

l 100000 100.0-
Anm, Länsstyrelsen i helabeloppetunderatt stort övermenar sett maxbeloppet avseruppsägningslön.

variabeln mätningsarvode uppvisar inget värde är 1006.större änsom
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FTABELL

uppsägningstid.semesterersättningintervall föri % i olikaAndel arbetstagare

ProcentuellSemesterersättning
fördelninggstiduppsägnin

30.42000l - 28.240002001 - 20.04001 6000- 1l .280006001 - 10.18001 100000-

100.0100000l -

GTABELL

förmåner beskattas tför endasti % i olika intervallAndel arbetstagare exsom
frifri bil, fri bostadoch kost.

ProcentuellFörmånersom
fördelningbeskattasendast

57.42000l - 4000 l 1200l - 14.160004001 - 4.68000600l - 12.01000008001 -

100.0100000l -
bilden ikompletterarfrån länsstyrelsenuppgifterfåttVi har även separata som

87.6%gårförmåner endastbeskattasutbetalningenhelaovanståendetabell. Av somav
bostadsförmån.0.6% tillkostförmånochl.8% tillbilfönnån. ltill

18 fått,pensionspremier endastdetpension ej ärvariabeln varavpersonersom
6000kr.mindreflestade än



TABELL H

Andel arbetstagarei % i olika intervall för traktamenten. Ersättningenför endags-och ñerdygnstraktamenteär summerade.

Traktamcntcn Procentuell
endags- och f1erdygns- fördelning

1 2000 43-2001 4000 17.6-4001 6000 9.2-6001 8000 6.4-8001 10000 4.6-10001 20000 1 1-20001 100000 3.9-

1 100000 100.0-

TABELL I

Andel arbetstagarei % i olika intervall för bilersättning.

Bilersättning Procentuell
fördelning

l 2000 68.7-2001 4000 18.3-4001 6000 5.5-6001 8000 2.4- 100000 5. l



TABELL J

räntor.intervall föriolikai %Andel arbetstagare

ProcentuellRäntor
fördelning

TABELL K

konkurskoslnad.intervall föri olikai %Andel arbetstagare

ProcentuellKonkurskostnad
fördelning

59. l20001 - 9.140002001 - 8.2l60004001 - 13.680006001 - 0.01000008001 -

100.01000001 -

anställningförerhållit avdrag458 arbetstagareför deGenomsnittet nysom -
15227.

-3943 414genomsnittet för devård barnsjukdom, ärövriga avdragFör av
berörs.som



TABELL L

Andel arbetstagarei % i olika intervall för övriga ersättningar ersättning förtelefon, representation,etc.

Övriga ersättningar Procentuell
fördelning

1 2000 82.6-2001 4000 8.4-4001 6000 4.3-6001 8000 .91-8001 100000 2.8-

l l00000 100.0-

TABELL M

Andel arbetstagarei % i olika intervall för reseersâttningar resa, I0gi.
Reseersättningarresa, logi Procentuell

fördelning



TABELL N

semeserkassa.tillförintervall% iolikaiAndel arbetstagare

ProcentuellsemesterkassaTill
fördelning

TABELL O

sjömän.löncgaranti förutbetaldintervalli olikai %arbetstagareAndel av
iProcentuellSjömän
ifördelning

38.5100001 - 46.22000010001 - 7.73000020001 - 0.04000030001 - 0.05000040001 - 7.600000l5000l -

100.0100000l -

Genomsnittliga26 arbetstagare.uppgifter försig barabaserarTabellenAnm.
16815kronor.förLitbctulningen dessa



TABELL P

Andel arbetstagarei % i olika intervall för preliminärskatt.

Preliminärskatt Procentuell
fördelning

1 10000 44.6-10001 20000 25.4-20001 30000 17.3-30001 40000 8.8-40001 50000 3.6-50001 100000 0.3-

l 100000 100.0-

TABELL Q

Andel arbetstagarei % i olika intervall för över maxbcloppet.
Över maxbcloppet Procentuell

fördelning

1 10000 15.8-10001 20000 11.7-20001 30000 7.5-30001 40000 8.0-40001 50000 6.1-50001 60000 6.3-60001 70000 5.0-70001 80000 3.5-80001 90000 4.3-90001 10000 2.7-100001 29.1-

l 100000 100.0-
Anm: Ovanståendetabell de fordringar ligger 100000Qver kronor.avser som



TABELL R

fordringarfor olikai kronor samtlönegarantiersättningGenomsnittlig typer av
fordran.genomsnitt totalaav

Genomsnitttttbctalningar avTyper av berörda arbetstagare

14132Inneståendelön
14269Inneståendesemester
51512Uppsägningslön
4076uppsägningstidSemester

18137semesterkassaTill
8755pensionspremierejPension
1061Endagstraktamente
5627Flerdygnstraktamente
1327logiReseersättnin resa,gar 2066Bilersättning
2918beskattasendastEörmânersom 1552ersättningarOvriga
-342Mätningsarvode
2621Konkurskostnad
2580Räntor I14588Prel. skatt - 65847utbetaltbruttoTot

uppgifter:följandeocksåinnehållermarerialetdataregistreradeDet

STABELL

avdragfordringar.olikaföri kronorlönegztrarttiersüttninGenomsnittlig typer avg
Genomsnittfordrin avgavdraTyper garav berörda
arbetstagare

15227anställningAvdrag -ny -3943vård barnsjukdom,avdragQvriga av 90290maxbeloppetOver



TABELL T

Andel arbetstagarei procent fått deolika ersätttninsom garna.

Typer ersättningarav Procentuellandel
arbetstagare

fått de olikasom
ersättningama

Innestâendelön
Innestâendesemester
Uppsägningslön
Semesteruppsägningstid
Till semesterkassa
Pensionej pensionspremicr
Endagstraktantente
Flerdygnstraktamcnte
Reseersättnin resa, logigar
Bilersättning
Förmåner endastbeskattassom
Ovriga ersättningar
Mätningsarvode
Konkurskostnad
Räntor
Prel. skatt
Tot utbetalt brutto

Det datarcgistrerademarerialetinnehållerocksåFöljandeuppgifter:

TABELL U

Andel arbetstagarei procent fått olika avdragfordringar.som
Typer avdragfordringarav Procentuellandel

arbetstagare

Avdrag anställningny 5.5
Qvriga avdrag sjukdom, vård barn 5.0avOver maxbeloppet 8



TABELL V

ersättningamaolikafördelat pådelönegaranxiutbetaldfördelningProcentuell av
FördelningProcentuell aversättningarTyper av lönegarantiutbetald

lnnestaendelön
22.1lnnestáendesemester 81.4Uppsägningslön

82uppsägningstidSemester .0.0pensionspremierPensionej
11.0Enda

iHFlerdygnstraktmnente
JiBilersältning
SHersättningarOvriga

U IlogiReseersättningarresa,
34.semesterkassaTill

U. lRäntor
0.0Konkurskostnad
lanställningAvdrag ny --0.4barnvårdsjukdom,avdragQvri avga -24.3maxbeloppetOver g

i
i99.7utbetaltbruttoTot

maxbeloppetöverunderbeloppethelai avserLänsstyrelsenAnm, stort settattmenar
uppsägningslöxi.



Bilaga 3

tafsRiksskatteverkets författningssamling
ISSN0347-3023

srs
Riksskatteverkets föreskrifter handläggning Rrsitom 1992:7m.m.
i ärenden statlig lönegaranti;om

Utkomfråntrycket
den2december1992beslutadeden29oktober 1992.

Riksskatteverket föreskriver med stöd §14 lönegarantiförordningenav
1992:501 följande.

Beslutl § enligt 16eller 18§ lönegarantilagen1992:497 skall avfattas
blankett, utformad enligt formulär Bl 3.B3, bilaga l- -
2 § Underrättelseenligt ll eller 12§ lönegarantilagen1992:497 skall läm-

blankett, utformadenligt formulär Ul U3, 6.nas bilaga4- -
från3 § Awikelse dei 1och2 §§angivnaformernaför beslutochunderrät-

telserfår skeefter särskildöverenskommelsemedlänsstyrelsenoch tillsyns-
myndigheten.

Till45 beslut enligt 16 § och underrättelseenligt 11 § Iönegarantilagen
1992:497 skall fogaskopia förvaltarförordnandet.av
S§ Länsstyrelsensbesked utbetalda,avdragna innehållnaochom garanti-
belopp 9enligt § lönegarantiförordningen1992:501 skall lämnasnär myn-dighetenshantering lönegarantimedeli konkurs kanav slut-en antasvara
förd. Besked verkställdabetalningarlämnasom senare särskilt.
6 § Länsstyrelsens förordnande enligt 10 § Iönegarantiförordningen
1992:501 bör samtligalönegarantifordringaravse i eller flera konkurser,en

inte särskildaskål föranlederom annat.
§ länsstyrelsen7 skall underrättakonkursförvaltaren till vilket kontoom

utdelningenligt 28§ lönegarantilagen1992:497 skall betalas.
85 Länsstyrelsenskall efter varje kvartal underrättaRiksskatteverketomantaletarbetstagare erhållit garantibelopp.som

Dessaföreskrifter träder i kraft tvåveckor efter det föreskrifternaatt en-ligt uppgift demkorn från trycket.ut

RIKSSKATTEVERKET

LENNART GRUFBERG
StenJohansson
Exekutionsavdelningen

l Bilagomahäruteslutna.Bilagoma hir uteslutna.

tab sasse.Stockholm1992





1Beslut
ånligt 16 § Iönegarantilagen

konkursom
namn

i .nqunn

Uppgifter arbetstagareom
Arbulagarrnnnamn Personnummer
Aaress Telefonnummer

ramkningSkanelabell Kamran Emmlmna inlönal Beslutom lmna ulmilnungIbnom av
Ja Nej Ja Nej

Utbetalande länsstyrelseNLanulyvaleemx

A Belopp skall betalas utav lönegarantinsom
wlnneaüende

lön
SemumanarwngIranSamui., uppugrung Kreralnnlng
Kr rundHanammaupp.lgnlng. par Iedallodag anarBeen Krlön betalaatt utsumma

°Miennngu-
Avarvode uppsâgningslönmbetalas matnnngsarvodeladavgin.somfackavgm ________________________________ KMätningsawodefedavgiu innehållitsmenintelevereratsföresom konkursen
Fackligaorganisationen:namn

nu

Pougymumnm

semeeler-
ereittnlng Semeslerersânningpáuppsågnlngslön
Anm.Uppsägningslönochsemeslerersâttningdärpåkankomma ändras,att medhänsyntillsjukdagangövenidsersâttningochliknande.Dettakommerdåattanmälastil länsstyrelsenochtillsynsmyndigheten.



Krnamn,pollqlronulnmorNamns°m°u kassanSemestarersámnnghill AKvAuerinden
Sluklön KrIaknandeochto:lönlknngspvumnBullomün.enmmnqFömüna
mm Kvln... denFormenunna
Penalon [Om krichnbbnbobpp,Ichnblonbalopp,krTwmercsaSverige,l
Yrnktamente lim: luIchanlonbelopp.Ichnblonbelopp,lurpnsmeuulomlnndl.

lön: nuicmbbnbolopp.Schablonbclopp.IuAnm
Blleraittnlng milákr lFr mox

páRänta k:

.$99$P..§&#39;F9§...ê§övrlm ...........................................................................................................

lönognrnntlnbetalautSummaatt av

Maximibelopp

konkursgäldenärenfordranmot angesvarahelaArbetstagarens
tillbetalasutkr000högst100 enundantag.medvissakan,lönegarantilagen§Enligt9 erhållaskallhanbeloppdetharfordranärhögre somOmarbetstagarensarbetstagare. maximibeloppel.bestämmelsentillmedfastställts hänsyn omlönegarantinav

Förmån
JfamüvemvildeuppsagmngalnoenkvarstårunderFormansom

uppsägningstidenunderArbete
uppugmngureanunderkonkungcløenawnlovutter:null ArbeteArbetslagen mamJmlv tidenunderNej

Anmärkning
urbcrnlnmqunlulnT unionmlbellul. umu



B Belopp inte kommer betalassom att ut
Arbestagarenharyrkatbetalningenligtlonegarantilagenlörtölgarmdelordramtordnngari lbrekommandetallutöverbelopp harbeviliats. Beloppsom rubriken betalase att lonegarannnutav
Forum-igen:art

Beslut:Yrkandetlämnasutanbitall.
Skalantorbellulal

;ágaglkägá;uäülåiñ......................................................

Delgivning

Jaghari dagmottagit kopia dettabesluten avDatum Unoerxkntr

Upplysningar Överprövning
Om arbetstagareharInkomsterfrånen Om arbetstagareenannanun- elleren den lordranharsom överenställningunderuppsägningstidenochdessa Iátitstillåravser missnöjdmedkonkurslörvaltarensbeslutlartid hanslordransamma i konkursenskallhansom hanväckatalanupp- motstateninomtreveckortrándet hanattlysalörvaltaren inkomsterna.Sådanupplysningom skall ñckdel beslutet.Talanav väcksviddentingsrättsomocksålämnas arbetstagarentar utbildningenom emot handläggerkonkursärendetse sidan Uppgifter1 ombidrag betalassom statsmedelvidarbetsmarknads-av konkurs.utbildning.

Finnertillsynsmyndigheten beslutetatt äroriktigtlárdenOmkonkursbeslutetupphävsskallutbetaltlönegaranti-väckatalanmotarbetstagareninomtreveckorlrándetattbeloppbetalastillbaka.Dettaskallocksåske någon myndighetenom lickdel beslutet.avoriktigauppgiftergenom ellerpá sättannat orsakatattgarantibeloppbetalats obehörigut ellermedettlörhögtbelopp.Sådanåterbetalningskallskeockså någonomtallharannat tagitemotgarantibeloppobehörigtellermed lörett högtbeloppochskäligenbort detta.inse





1Beslut
Enligt §16 lönegarantilagen

Uppgifter konkursom
Konxuvsgmeenavensnamn TPerwmOrgunrunonsnumnser
Auress

Kanxurstorvalrareñsnamn Telelonnummey
Adress Posrguo
Kunlanpersønsnamn Talelonnummer
trngsrat adress,manL Konkursdag

ll
Utbetalande länsstyrelse
Lunssryretsew
Beslut

F
Beslutet arbetstagare.avser Arbetstagamaslönebeskedavseendetiden bilogas.VVVVVVVVVVV _____________________________Varjearbetstagare berättigadär tilllönegarantimeddelbelopp lramgár hansIönebesked.som av
SkatteavdragsamtavdraglörinförselochIöneutmätningskallverkställasi enlighetmeddeuppgrtter i lönebeskeden.somanges

Närlönebeskedetvisar avdragatt skallskelörmätningsarvodelacktöreningsavgiltskallbeloppetsändastill
Adress Pouguranurrrner

NärIönebeskedelvisar betalningatt skallsketillsemestemassaskallbeloppetsändastillAaron Ponlgrronummr

Arbetstagarnautförarbetelörkonkursgåldenärenunderuppsägningstiden.Dettagällerdockintelöljandearbetstagare:



Knnltznetorvaltareneunderelmtt

Delgivning

dettabeslutmottagit kopiai dagJaghar en av
UnøenknnDatum

ÖverprövningUpplysningar
den lordranhareller över-Om arbetstagarefrån someninkomsterharOm arbetstagare enannanan-enen besluttarlåtlts missnöjdtillår medkonkurslörvaltarensochdessauppsågningstidenställningunder avser trándetveckor hanväckatalan inom atthan motstatenskallhan trei konkursenhansfordrantid upp-samma som Talanfickdel beslutet. dentingsrättskall väcksvidSådanupplysning sominkomsterna.lysatörvaltaren avom Uppgifterhandläggerkonkursârendet sidanseutbildningen t omockså arbetstagarentaremotlämnasom arbetsmarknads- konkurs.vidstatsmedelbidrag betalasavsom

utbildning.
oriktigtlårdentillsynsmyndigheten beslutetärFinner att

Irandetveckor atttalan arbetstagareninomutbetaltIönegaranti-väcka mot treskallupphävsOmkonkursbeslutet
myndighetentickdelockså någon beslutet.skeDettaskallbeloppbetalastillbaka. avom

orsakateller annatsätt attoriktigauppgiftergenom med lörhögtobehörigtellerbetalats ettgarantibelopp ut
någonockså iskallskeSådanåterbetalningbelopp. om

obehörlgtellergarantibelopptagittallhar emotannat
detta.skäligenbortinsebeloppochmed törhögtett



Beslut
enligt §18 lönegarantilagen
Datan

Uppgifter konkursom m m
Kenkunglldcnllemochnamn pernn-Iwgcmutøamnunrner T
Arbetstagarnaochnamn pastor-runner
Tmgsmnensochadressnamn

Beslut

Beslutdaterat avseendearbetstagarenhartidigaresäntstilllänsstyrelsen__________________________________________________
Beslutetändrasenligtlöljande:

Konxuutowaltavensunocrskntl

Upplysningar Överprövning
Om arbetstagareharinkomsteren från Omen arbetstagareannanan- ellerdenen fordranharsomen över-ställningunderuppsägningstidenochdessa látitstillär missnöjdavser medkonkurslörvaltarensbesluttärtid hanssamma fordranisom konkursenskallhan hanväckatalanupp- mot inomstaten veckortre trándet hanattlysaförvaltaren inkomsterna.Sådanom upplysningskall tickdel beslutet.Talanväcksviddenav tingsrättsomocksålämnas arbetstagarenom tar utbildnings-emot handläggerkonkursärendetse Uppgifterovan ombidrag betalassom statsmedelvidarbetsmarknads-av konkurs.utbildning,

Finnertillsynsmyndigheten beslutetatt äroriktigttårdenOm konkursbeslutetupphävsskallutbetaltlönegaranti-väckatalan arbetstagarenmot inomtreveckortrándetattbeloppbetalastillbaka.Dettaskallocksåske någon myndighetentickdelom beslutet.avoriktigauppgiftergenom ellerpá sättorsakatannat attgarantibeloppbetalatsutobehörigtellermed lörett högtbeloppSådanåterbetalningskall ocksåske någoniomtallharannat tagitemotgarantibeloppobehörigtellermed lörett högtbeloppochskäligenbortinsedetta





UNDERRÄTTELSE
enligt 11 § Iönegarantilagen
Dann

Lamxryrzlsen

Ujgifter konkursom
Kenxursgaløenarenunamn TParsan-ovganlsauonsnummez
Aavess l

lKonxwslorvallavensnamn Telelonnummer l
lAcvess Postgvc
lKowlaklpersvsraw-m Tetelonnumme l

L lgsal;na-vaavessw KonkursdagDaglovbevakmhçsheslu l
Uppgifter arbetstagareom
Avbestagavensnamn Personnummer
Adress Telelonnummev
SxaWetabe Jammmg Kvavsxan Besluttlnns Inlbtselom Besmllnns ulomljNel jda[Ja
Belopp skall betalas Iönegarantinsom ut av

Avserhdenlnneslående lm Älön
SemeslevevsaumngSemester trán uppugmng K:ersättning
KvpernünautldagavllxmmlranannoaagUppsägnlngs Invwnoen k &quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;llön .§TÅPEF.Psumma..............................................................

mMätnlnga-
Avarvode uppsägningslönenbetalas mätningsarvodelackavgilt.somtackavgltt ________________________________M KMätningsarvodelackavgitt innehállitsmenintelevereratssom törekonkursenFucking:organuuhonenxnamn

is;;;g,;;;;a;;;a;;;r“&quot;“

Semester-
ersättning SemesterersättnlngpáUppsägningslön
Anm.Uppsägningslönochsemesterersättningdärpåkankommaattändras,medhänsyntillsjukdaganövenidsersáttningochliknande.Dettakommerdäattanmälastilllänsstyrelsenochtillsynsmyndigheten.



Krpnitgwonurrumrndnu.Namn.sem°
Semeslerevsättningtillkassanhu: t&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;nKrAvserhan

s|uklön ____NKrBultorrnln torIörukrmgspramneochMmmmounnnungFörmåner
mm ........x:[AmyPensionHund uden
Pension ____tKrÖvn krIchablonbclopp,TpnslneuSnnøc. Iuschublonbeloppr
Trnktamente KvOur krscnablonbclopp.Ygansleresa schablonbeloppIuutomlands

................hKI|överlschnblonbclopp. Iuncnnblonbciopp.krÅnlll
Bllenittnlng mili kr KrIFrx om
Ränta påkr ___________4Kr
Övrigt Konkurskostnad _______________

löncgarantlnbetalautSummaatt av

Maximibelopp

konkursgäldenärenhelafordranArbetstagarens mot varaanges

tillkrbetalasutundantag,högst100000medvissaIönegarantilagenkan, enEnligt §9
erhållaskallhandetbelopphögreharfordranårOmarbetstagarensarbetstagare. som

maximibeloppet.bestämmelsentillfastställtsmedhänsynlönegarantin omav

Förmån
FomünemverdeEmm-nkvarsllr uppsagmngsndenundersom

uppsägnirgstidenunderArbete
lasagne uppngnmgstndenunderldrkonkusgiløenlron:tullulloraarbeta

ma.J-Iaa. undertidenNej tv
Anmärkning
T avslut ulbelnlnnnqu om

Konkurslowallavensundersknll



Upplysningar

Om arbetstagareharinkomsteren från anställningenannan underuppsägningstidenochdessa tidavser hansfordransamma i konkursensom skallhanupplysaförvaltarenominkomsterna.Sådanupplysningskallocksålämnas arbetstagarenom tar utbildnings-emotbidrag betalassom statsmedelvidarbetsmarknadsutbildning.av

Omkonkursbeslutetupphävsskallutbetaltlönegarantlbeloppbetalastillbaka.Dettaskallocksåske någon oriktigaom uppgiftergenom ellerpåannatsattorsakat garantibeloppattbetalats obehörigut ellermed förett högtbelopp.Sådanåterbetalningskallskeocksåomnågoni lallannat hartagitemotgarantibeloppobehörigtellermedlörhögtbeloppochskäligenbortinsedetta.

Om arbetstagareelleren den fordranharövertåtitssomen till missnöjdär medkonkurs-förvaltarensställningstagandentårhanfrågakonkurslörvallarenhurhankanbevakaomsinaanspråkkonkursen.I





1Underrättelse
Enligt 11 § lönegarantilagen

Llnuryrelsen

Uppgifter konkursom
Konkursqaløenaren;namn Porlon-Oqlrvsalruninumrruar
Acvess

Konkurslowallamrsnamn Teielonnummer
Adress Postgrro
p;Kortlaklaetscwsrar Yenelonnummer
TlHçSiU amessnamn KonkursdagDaglovbevaxmngsbeslul

.l
Beslut

Beslutet arbetstagare.avser Arbetstagamaslönebeskedavseendetiden bifogas__________ ________________________________H
Vanearbetstagareärberättigadtilllönegarantimeddetbelopp framgår hansIönebesked.som av
Skatteavdrag avdragsamt lörinförselochlöneutmätningskallverkställasi enlighetmeddeuppgifter i Iönebeskeden.somanges

Narlonebeskedetvisar avdragatt skallskelörmatningsarvodelacklöreningsavgiltskallbeloppetsändastill
Adress Pongrronurrvnev

Närlönebeskedelvisar betalningatt skallsketillsemesterkassaskallbeloppetsändastillAdress Pollgvronurrmer

Arbetstagamautlörarbetelörkonkursgäldenärenunderuppsägningstiden.Dettagallerdockinteföljandearbetstagare:



Övrigt
utbetalningl umunomax

mdoralrrrttKonkuuibwaluvana

Upplysningar

uppságningstidenochunderanställningfrånInkomsterharOm arbestagare enannanan upplysatörvaltarenskallhankonkursenl omfordrantid hansdessa samma somavser utbildnings-emotarbetstagarenockså tarlämnasskallupplysningSådan ominkomsterna.
arbetsmarknadsutbildning.vidstatsmedelbetalasbidrag avsom

Dettaskalltillbaka.betalaslönegarantibeiopputbetaltskallupphävskonkursbesluiatOm garantibelopporsakatpå sätt attannatuppgifterelleroriktiganågonocksåske genomom ocksåskallskaåterbetalningSådanhögtbelopp. omlörellermedobehörigt ettbetalats ochlörhögtbeloppellermedobehörigtgarantiboloppiallhartagitemotnågoni annat
detta.inseskäligenbort

konkurs-missnöjdmedövedåtilstillårfordranharellerdenOm arbetstagare somenen bevakahankanhurkonkurslörvallarenlår lrågaställningstagandenhan omlörvaitarens
anspråki konkursen.sina



Underrättelse
Enligt 12 § lönegarantilagen

Llnuryreluen

U gifter konkursom m mKonxuragmoemrenuochnamn munenorganisationsnummer ll
Arbctsugnrannochnamn personnummer l
Tlnguutnnsochnamn adress l

l
Underrättelse

Underrättelsedaterat avseendearbetstagarenhartidigaresäntstilllänsstyrelsen.__________________________________________n
Underrättelsenändrasenligtlöljande:

Upplysningar

Dm arbetstagareharen inkomsterfrån anställningan underannan uppsägningstidenochlasse tidavser hansfordransamma i konkursensom skallhanupplysaförvaltarenomnkomstema.Sådanupplysningskallocksålämnas arbetstagarenom tar utbildnings-emotbidrag betalassom statsmedelvidav arbetsmarknadsutbildning.

DmkonkursbeslutetupphävsskallutbetaltIönegarantibeloppbetalastillbaka.Dettaskallcksáske någonom oriktigauppgiftergenom ellerpåannatsättorsakatattgarantibeloppetalatsutobehörigtellermed lörett högtbelopp.Sådanåterbetalningskallskeocksåomnågoni lallharannat tagitemotgarantibeloppobehörigtellermedlörhögtbeloppochkäligenbortinsedetta.

rn arbetstagareen ellerden fordranharsom övertåtitsen tillärmissnöjdmedkonkurs-ñrvaltarensställningstagandenlårhanlrágakonkurslörvaltarenhurhankanbevakaominaanspråki konkursen.





Bilaga 4
380LO987S

Europeiskagemenskapernasofficiellatidning NrL28323

RÅDETSoiiti-:itriv
20den oktober1980av

tillnlrmning inedlemsstatelagstiftningom skyddför vidav arbetstagarnaom...s
arbetsgivarensinsolvens

80987EEG

EUROPElSKA RÅDGEMENSKAPERNAS HÄRIGENOMFÖRESKRIVSFÖUANDE.HARANTAGIT
DETTADIREKTIV

AVSNITT1
beaktandemed Fördraget ttandet Europeiskaav om avnekonomiskagemenskapen.särskiltartikel100i Räckvidddetta. definitioneroch

medbeaktandekommissionensfBrslagKav ArlilufI
medbeaktandeEuropaparlamentetsyttrandei.av Dettadirektivskalltillämpaspl fordringararbetstagares

grund anställningsavtalelleranställningsförhlllandenavmedbeaktande Ekonomiskaochsocialakommitténsav arbetsgivareär insolventagentemot enligtattsom ansesomyttrande.och 2.1.arukel
beaktandened följande:av Medlemsstatefärundantagsvisuteslutafordringarfranu.

kategorierarbetstagarefrantillämpningsomradetförvissa avDetärnödvändigtskydd föratt arbetstagarnaupprättas vid dettadirektiv grund denspeciella arbetstagarnasav artenavirbetsgivarensinsolvens.särskiltför betalningatt anställningsavtalgarantera elleranställningsförhaüanden.av ellerpagrund:lerasuteståendefordringar.samtidigt hänsynmaste fuinsdet formersom tas andra gar-antiattav arbetstagarnaav somger.ill behovet välbalanseradekonomiskaven ochsocial skyddmotsvarandeut- det skallfinnasett enligtdettasomveckling gemenskapen.inom direktiv.
Detfinnsfortfarandeskillnadermellan Dek. i föregåendestyckeavu- somavsese,:etrâffandeomfattningenskyddetlörarbetstagarnai dettaav är i bilagan.upptagnaochtvseende ansträngningarbörgör-asför minskadessaatt
skillnader kanhadirektkanbetydelseförsom den Dettadirektivskallintegillaförgemensam- Grönland.Dettaundantagmarknadensfunktion.sna skall u i -omp ...utvecklasfillnárrnningenagstiñningendenaområdebördärförav
främjassamtidigt detsker fortlöpandeförbättringsom ien
enlighetmedartikel117 fördraget.i Artikel2

Såvittgällerdettadirektivskall arbetsgivareen ansesvaraPlgrund geografiskadet lägetav och.iâiáugs-rksamhetens insolvertt
strukturi områdetawikerarbetsmarknadenGrönland
lundamenultfranövrigaområdeninomgemenskapen när ansökaharinlämnats deti enlighetmeden attom

respektivemedlemsstatlagaroch ñrfattningarandra
skallinledas förfarande innebäreu arbetsgivarenssom attdir Greklanddenl januari1981blirmedlem denEuro- tillgangsr i föranspråkav kollektivttillgodosetas borge-atterskaekonomiskagemenskapeni enlighetmedakten fordringarnireriias ochom gördetmöjligt hänsynsom atttalnslutningsvillkorenEn Greklandoch anpassningentill fordringarnatill enligtartikelñrdragen.ärdetlämpligt i bilagantill dettadirektivatt under

ubrtkenGrekland dekategorier arbetstagareuppta b enligtnärden dessaLagarav förfauriingarochandra behörigavarsflr uteslutastrav i enlighetmedartikel1.2i dettadirektiv. myndigheten
harbeslutat förfarandet.inledaantingen att-

ellerharfastställt företagarbetsgivarens elleratt-em verksamhetdefinitivt befintligaharupphörtochEGT C au135.9.6.1978.nr s.EGT C39. tillglngarär12.2.1979. otillräckligaför förfarandet26. skallnr atts.EGT C105.26.4.1979.15.nr kunnainledas.s.
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arbeta-dåñredendaganstillningsñrhlllandetalellernationellalagar estmedlemsstaternasberörDettadirektiv inte anstallningsavtaletellerdåintraddetnsolvensarbets-arbetstagare. givarensbeträffandedefinitionenterrnernaav upphördemedrbestagarenanstallriingslörhållandeteuertillrattframtidaochnu.omedelbarlön. nugivare fårfalll dwaimolveni.arbetsgivarensgrundav löntillbetalningiansvaretbegränsamedlemsstat:
fleraellerveckoråttatidsperiodmotsvarande omenAVSNITT veckor.sammanlagtanakortare omrgaraiitiinstitutitsnerBatammelserom belopp garutöverdeutbetalning somFör undvika avatt docksinallr medlemsstaternadirektivlördettamålensociala

arbeta-grundbetalningsasiavsrex avförgrinsövreenArtikel3 fordringarutestående
artikel4.följerskall.Medlemsstaterna annat avinteom valmöjlighetensistnái-mdautnyttjardenmedlemsstat:Omi..ñrauvidta Ag m lörvaltdevilkameddelakommissionen rtillskallde-utioner av grins.fastställadennaeller aulanställningsavsigpåfordringar grundar an-som

foreförtidengallerlon ettstillriingslörhållandenochsom 5Artikeldatumvisst
lörbestämmelserdetaljerad:införaskallMedlemsstaternaskalldettadatumvalEftermedlemsstaternas vara ochut principer:löliandeframföralltmedöverensstämmelsehei.intradde.insolvensdl arbetsgivarens Idagdenantingen-

arbets-frånfrståendeskalltillgångarlnstii varauppsägningfickbesked aarbetstagarendå unellerdendag om- vidtillgängligaetinteskalldriftskapitaloch va:givarnasinsolvens.grund arbetsgivarensav insolvensförfa
ellerdåinträddeinsolvensarbetsgivarensdåellerdendag- ñnansier-ingtutiinernastillbidraskallArbetsgivarnabmeddenanstallningsförhållandetelleranställningsavtal myndigheter.offentligtfullgörsheltdeninte avarbetsgivarensgrundupphörde omberördearbetstagaren av

insolvens. lör-oberoendebeståskall omavlnstiiutionemansvarC elleruppfyllt.:harfinansieutge.tillbidrapliktelsernaatt
inte.Artikel4 .

AVSNITTlllstitutioner-begränsafårviljaMedlemsstate attt guIIIartikelenligtnasansvar trygghetsocialBestiirirnelsom .
enligtpunktvalmöjlighetenutnyttjarOmmedlemsstaterna2 Artikel6skalldel

skallgilla3-5inteartikdföreskrivafår attMedlemsstaternastrecksauen.förstaartikel3.2.ifalldet somavsesI- socialförsäk-författningsrqleradenationellaenligtlörbidragfordringaruteståendeskerbetalning somsalterllaatt av utanförpeisiorisaystemkompletterandeenligtelleranställningsav- ringssystemmånadelördelön ettgaller sistatre avu. fi.depågåttinom ,...anstillningsförhållandehar enellertal somett företag.fleraellerförettföre dåarbetsgivarensmånader dendagtidsperiodsexav
intradde.insolvens 7Artikel

saker-strecltsatsen.3.2.andraartikelfall ii det avsessom- föråtgirder at:nödvindigaskallvidtaMedlemsstaternafordringaruteståendeskerbetalning somstillaatt av föresida.,franunder- attanstilLimånadernalördesista ettgallerlön avtre a ankommandeinbetalapåhonominsolvena.hans attinträdetdåföredendaganstillningsförhållande avtal elleret enlighetiñrsâkr-ingsinsttutionernatillbidragobligatoriskagrunduppsägningfickbesked avarbeutagaren om sieiallörsiiEnmeddeinsolvens, ,arbetsgivarens nertillråttarbetstagarnamenligtpåinverkarintemen förarbetstagarensmånavdagi denñrsikringar.dessaenligttredjestreeltsatsen.3.2.artikelfall ii det avsessom- arbetstagarnasuthetalnngvidgjortshar avbidragetfordringar deluteståendebetalningskersakerstalla avsomatt av
löner.anställningsav-18måna.;malördesista ettgallerlön av
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Arriltel8 intressen resulterathemligagemensamma som överens-Ikommelsermellandem.Wldlcmsaulernaskallsäkerställa nödvändigaau Åtgärderhu: för skyddaarbetstagarnasatt intressenochdepersonenvidinträdetKretsensom arbetsgivarensav insolvenaredan Artikel1lämnararbetsgivarensföretagellerverksamhet.vadgällertillför-säkrarttigheter demsom omedelbaraellerframtida Medlemsstaternaskall kraftsättai delagarochandraE, &#39; enligt författningar ärnödvändigaför följadettadirektivsom attImpleuerandepenaionssysternutanfördenationellalör- inom36månadereñerdagenñr anmälan skalloch genastItningsregleradesociallörsäkringssystetnenför ellerflera kommissionenett detta.omretag,
un skalltill fn

till delagarochandrañrfattningartexterna desom antarAVSNITTIV inomdetområde omfattasdettasom av
a - L v - ochI L v -

Artikel12
Artikel9

Medlemsstaternaskallinom18månaderfränutgångendenavdirektivskallinte:Ita påverkamedlemsstaternasräu period 36märtaderatt fastställtsi artikel överlämnaom ll.lsomEmpaellerutfärdalagareller författningarandra är all relevantinformationtill kommissionenförsom denskallattförarbetstagarna.nnsammare kunna till rådet tillämpningenavge rapport dettaen om av
direktiv.

ArtikelIO
ArtikelIJdirektiv inteskall påverka:tia medlemsstaternasmöjligheter

Dettadirektivriktarsigtillmedlemsstaterna.
vidtaåtgärderför förhindramissbruk.att

Utfärdati Luxemburgden20oktober1980.vägra sigpä ellerbegränsaattta det iansvarsomavsesartikel ellerdengaranteradeñrpliktelsen isomavsesartikel7. viaarsigdet uppfyllandet Fdrådetsom ñrplilttelsenau vägnaravår orimligt grund förekomstenav särskildaav SANTERfor mellan4 cfL och och Ordförande
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BLAGA
iräckvidddirektiv:dettafrinundantaskanfordringarKllêuorier arbastagarevarsav 1.2artikelmedöverensstämmelse

speciellanstallningsförliallandeavanställningsavtalellerettharArbetstagare ettsom
If

GREKLANDA.
andelavlönadedeirman genomliskefartygi denbesättningenBeñlhavarenoch ett

fartyget..bruttointakteni vinsteneller av
IRLANDB.

inteharslvidadeackordi hemmetarbetarHemarbetared.v.s. sompersoner
anställningsavtal.skriftligtett

arbeteanställningsavtalskriftligt varsnagotarbetsgivarentill utanNit-aAnhörigai. deniraocharbetsgivarenlantbrukdirellerprivatbostad et:hänförastillkan en
anhörigabor.

fleraellerförveckani18timmarmindrein ennormaltarbetarPersonersom medlönenlevnadskostnadergrundläggandesinabetalarinteocharbetsgivaresom
fråndettaarbete.

deltid.ochellerpltillfälligtsisongbaais.fiskepamedsysselsattairPersonersom
flngsten.delbestarilön avvars

makamake.Arbetsgivarens

NEDERLÄNDERNAC.
mindrearbetarochfysiskanställdaar somhushållet personiArbetstagare enavsom

fraga.förveckanin dagar personenltre I
STORBRITANNIEND.

i vinsteni andelbestarlönñskefartygbesättningenoch varsBelilhavaren ettl . fartyget.bruttointakteneller av
make.makaArbetsgivarensi.

garantilonnerandraomfattasArbastagare avsom
GREKLANDA.

fartyg.sjöglendeplBesättningen

lRLANDB.
offentligaellerandralokalavidarbetstagarepensionsberittigadeanställdaochFast

transportvisende.offentligtellerimyndigheter
gymnasier,skolor.statligavidanställdairlår-arePensionsberáttigadeu som

lirarhögskolor.ochgrundskolor
sjukhusdeprivatanagotvidpensionsberittigadearbetstagare avFastanställdaoch

linansministenet.finansierasIVSOM
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C. ITALIEN

Arbetsugnrvmm av deraslönersom nukommer utbetalasiven företaget:kullem drabbasekonomiskkris.om av
Besättningenpl sjöng-adefartyg,

D. STORBRITANNIEN

Registreradehamnarbeaare hallellerinteir huvudsakligensysselsattamed:omma: in hamnarbew.annu.
Besättningenpåsjöglendcfartyg.
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II

Beslut, lagar inte behöver offentliggörasm.m. som

RADET

RÅDETS DIREKTIV
den 2 1987av mars
ändring, på Spaniensgrund anslutning, direktivom av avtillnârmning80987BEG medlemsstaternas lagstiftningom av

rörande skydd för arbetstagarna vid arbetsgivarens insolvens

87164EEG

RÅDEUROPEISKAGEMENSKAPERNAS HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV
beaktandemed Fördraget upprättandet Europeiskaav om avekonomiska gemenskapen,

med beaktande anslutningsfördraget för Spanienav och Portugal,särskilt artikel i2.3 detta, anslutningsaktensamt ärav somtillbifogad det, och särskilt artikel i396 denna,
beaktandemed kommissionens förslag,av och

beaktandemed följande:av
Artikel i direktiv1.2 80987EEG föreskriver1 att
medlemsstaterna undantagsvis får utesluta fordringar från vissa
kategorier arbetstagare från direktivets tillämpningsområdeav på
grund den speciellaav arten arbetstagarnas anställningsavtalav
eller anställningsförhállanden.

EGT1 L 233, 28.10.1980,nr 23.s.
Spanien har i enlighet med nämnda bestämmelse fåansökt attomutesluta arbetstagare i hushållet är anställda fysisksom av enfrån direktivsnämnda tillämpningsområdeperson pá grund denavspeciella arten deras anställningsförhállande.av

därförDet är nödvändigt att ändra bilagan till direktiv
i80987EEG enlighet riktlinjermed de sp fastställts isombilaga kapitel2, i5, punkt anslutningsakten.4

HÄRIGENOMFÖRESKRIVS FÖLJANDE.

ike

giltighetMed fr.o.m. den januari1 ändras1986 avsnitt i1bilagan till direktiv på80987EEG följande sätt:



infogas följande:A. GREKLANDEftera

SPANIENB.
person.fysisk1 anställdahushållet årArbetstagare enavsom

blir således och E.Doch C,b Punkterna B, C D

.

direktiv riktar sig till medlemsstaterna.Detta

i BrysselUtfärdat den 1987.2 mars

xnmsusxanm:p.

ammande
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Convention173
WORKERSOFPROTECTIONTHECONCERNINGCONVENTION EMPLOYERTHEIROFINSOLVENCYTHEEVENT OFTHECLAIWSIN

Organisation.InternationalLabourtheConferenceofGenerallihe
Internationalof theBodyGoverningtheGenevabyconvenedHavingbeen at 1992.and3 luneSession79thitshavingOffice.andLabour onmet

ofclaimsin theof workersprotection eventof theStressing importancethe
thissubjectprovisionstherecallingandemployerof theirinsolvency onthe

Article of1949,andConvention.of WagesProtectionof theArticle
1925.andConvention.AccidentsCompensationtheWorkmens
Convention.l949.of WagesProtectionof theadoptiontheNotingthat.since

insolvententerprisesofrehabilitationplaced thehasbeenvalue ongreater insolvency.ofeconomicandsocialof theandthat. because consequences genterprisesandsafe-rehabilitalepossiblewheremadeeffortsshouldbe to
andguardemployment. istandards.significantaforementionedof theadoptiontheNoting that since jMemberspracticeofandthe lawinplacetakendevelopmentshave many

ofin theclaimsof workersprotection eventimprovedthewhich have
timelyfor thewouldbeconsideringthatandemployer.of theirinsolvency andclaims.workersofthe subjectstandardsadoptConference onto new

thewith regardproposalscertainofadoption totheHavingdecidedupon ol theirinsolvencyof thetheworkers claims em-protectionof event
session.andof theagendathefourth itemthewhichployer. on

internationaloftaketheformshallproposalsdeterminedthat these anHaving
Convention:

hundredandthousandnineof theof Junetwenty-thirddaythisadopts vearone ofProtectionthecitedbewhichConvention.followingthe asninety-two may
1992.Convention.lnsolvencyEmployersWorkersClaims

GENERALPART PROVISIONS
ArticleI

situ-refersinsolvencyConvention.the toof this termFor the purposes proceedingshavepractice.andnationallawwithin accordancewhich.ationsin reim-collectivetheviewwithemployers torelatingopened assetsbeen ato an
creditors.itsofbursement

in-extendtheMember termConvention.of thistheFor mayapurposes ofpaidbybeclaimsworkerswhichsituations cannot reasonothersolvency to of thetheexamplewhere amountforemployer.situationof thefinancialthe in-openingofthejustifyinsufñcientbeingrecognised toemployersassets as
proceedings.solvency

proceedingsthesubjectemployers towhich assetsThe areextent to an regulationslaws,nationaldeterminedbyaboveshallbeparagraphlreferred into
practice.or

Article2
of lawsappliedbyConventionshallbe regu-of this orprovisions meansThe

practice.nationalwithconsistentotherbylations meansanyor
rzicle3A

obligationseithertheshallConventionratiñesthis acceptwhichMemberA of privilege.claimsbyworkersofprotectionthe aprovidingfor meansPartll.of byclaimsof workersprotectiontheprovidingforlll. aobligationsof Parttheor



institution. theguarantee obligationsof both Parts.or This choiceshall be in-dicatedin declarationaccompanyingitsa ratification.

A Memberwhichhasinitially acceptedonly Part only Partlll of thisorConvention thereafter.by declarationmay communicateda the Director-toGeneralof the internationalLabourOffice.extendits theacceptance othertoPart.

MemberA which the obligationsaccepts of both Partsof thisConventionafter consultingthemay. representativemost organisationsot employersandworkers.limit the applicationof Part III certaincategoriesto of workersandtocertainbranchesof economicactivity.Suchlimitationsshallbe specitied thedeclarationof acceptance.
4. A Memberwhichhaslimited its of theobligationsacceptance of Part[Il inaccordancewith paragraph3 aboveshall,in its ñrst underarticle22ofreport theConstitutionof the InternationalLabourOrganisation.givethe for limit-reasonsingits [n subsequentacceptance. shallprovideinformationreports on exten-anysionof the protectionunderPart [Il of this Convention other categoriesto ofworkers otherbranchesof economicor activity.

A Memberwhichhasacceptedthe obligationsof Parts and III of thisConvention after consultingthemay. representativemost organisationsof em-ployersandworkers.excludefromtheapplicationof Part thoseclaimswhichareprotected Partlll.pursuantto
Acceptanceby Memberof the obligationsof Parta of thisConventionshall ipsøjure involvethe terminationof its obligationsunderArticle of theProtectionof WagesConvention.1949.

MemberA whichhasacceptedonly theobligationsof PartHI of thisCon-vention by declarationcommunicatedmay. a theDirector-Generalto of theInter-nationalLabourOffice.terminateitsobligationsunderArticle of theProtectionof WagesConvention.1949. of thoseclaimsrespect which protectedare pursu-Part III.ant to

Article4
Subject the exceptionsto providedfor paragraph2 below.and to anylimitationsspecified accordancewith Article paragraph this Conventionshallapply all employeesto and all branchesofto economicactivity.

The authority.aftercompetent consultingthe representativemost organisa-tionsof employersandworkers. excludefromPartll. Partlllmay bothPartsoforthis Conventionspecificcategoriesof workers.in particularpublicemployees,byof the particularreason of their employmentnature relationship. thereor areother oftypes affordingthemguarantee protectionequivalent thatprovidedbytothe Convention.
A Memberavailingitself of the exceptionsprovidedfor paragraph2aboveshall. its underarticle22reports of theConstitutionof theInternationalLabourOrganisation.provideinformation suchexceptions.givingtheon reasonstherefor.

PARTIl. PROTECTIONwoizxaizsOF CLAIMSav MEANS
or A PRIVILEGE

PROTECTEDCLAIMS
Article5

ln the of employersevent insolvency.an workers claimsarising of theiroutemploymentshallbeprotectedby privilege thatthey paida of theso are out assetsof the insolventemployerbeforenon-privilegedcreditors bepaidtheirshare.can



Article6
least:shallprivilegeThe atcover

period.whichshallprescribedrelating notforworkers claims tothea awages terminationprior theinsolvencythepriormonths. tothree tobe lessthan or
employment:of the

duringof work performedresultdueholidayforclaimsb the workers asapay employmentof theterminationtheinsolvencywhichthe oc-inthe oryear precedingin thecurred.and year:
of paidof other absenceindueforworkersclaims typesc the respectamounts

threemonths.be lessthanperiod,which shallprescribedrelating notto a employment:andterminationof thethepriorinsolvencyprior the toto or iYemployment.of theirterminationworkersdued to uponseverancepay i

LIMITATIONS
Article 7

privilegeof workersbylimit theprotectionregulationsNationallaws mayor level.sociallyacceptablabelowshall bewhichprescribedclaims not aamount.to a

prescribedlimited.theclaimsworkersaffordedprivilegeWherethe to so
value.maintainitsadjustedshallbe tosoasamount asnecessary

PRIVILEGEOFRANK
8rlicleA

rank ofclaims higherworkersshall giveregulationsNational laws aor andof Statethose theparticularclaims.andprivilegedotherprivilegethanmost
socialsecuritythe system.

ininstitutionprotectedhyclaimsworkers guaranteewhereHowever. aare givenprotected beclaimsConvention.thethislll ofwith Partaccordance mayso
socialsecurityandtheof the State system.thanthoseprivilegerankoflowera

WORKERSPROTECrION GUARANTEElll.PART CLAiMsav AOF
INSTITUTION

PRINCIPLESGENERAL
Article9

theirofarisingemployeragainsttheir outclaimsworkersofThe payment institutionwhenpaymentthroughguaranteedbe guaranteeshallemployment a insolvency.ofemployerbecausethemadebybecannot
Article10

consultingafterMemberConvention.thePartofthisgivingeffect may,ln ato appropri-adoptworkers,employersandoforganisationsrepresentativethe most possibleabuse.preventingoftheforate purposemeasures
rticlellA

ofñnancing guaranteeoperationandorganisation. wageThe management.
Articledeterminedbeshall toinstitutions pursuant



precedingThe parugruphshall Member. accordancenot with itspreventaparticularCharacteristicsandneeds.fromallowinginsurancecompanies providetothe refertedprotection Articleto long theyoffer sufñcientas as guarantees.

CLAIMSPROTECTEIBY iUARANIiEEA INSITHJTION
Article I2

The workersclaimsprotected this Partof the Conventionpursuantto shallinclude least:at
a the workersclaimsfor relating prescribedperiod.whichwages to shalla notbelessthaneightweeks.prior the insolvency prior theto terminationoftoortheemployment:
b theworkersclaimsfor holiday due resultof workperformedduringpay asa aprescribedperiod.whichshall be lessthan six months.priornot the in-tosolvency prior the terminationof theto employment:or
c theworkersclaimsfor duein of otheramounts of paidabsencerespect typesrelating ptescribedperiod.to whichshall bea lessthaneightnot weeks.priorthe insolvency priorto the terminationto of employment:or and
d due workerssevetance terminationto of theirpay employment,upon

Arlüle 1.
Claimsprotected thisPartof theConventionpursuantto belimitedmay to aprescrihed whichshall bebelow sociallyamount. ucceptablelevel.not u

Wheretheclaimsprotected limited. the prescribed shallbeareso amountIadjusted maintainits value.as tonecessarysoas

FINALPROVISIONS
Article14

This Conventionrevisesthe Protectionof WagesConvention.1949. thetoprovidedfor inextent Article paragraphs6 and7above.but does closethatnotConvention furtherratiñcations.to

Article15
The formal ratiñcationsof this Conventionshall be communicated thetoDirector-Generalof the InternationalLabourOfficefor registration.

Article I6
This Conventionshall be binding only those Membersof theuponInternationalLabourOrganisationwhoseratiñcationshavebeenregisteredwiththe Director-General.

shall into force twelve months after the date which thecome onratiñcationsof Membershavebeenregisteredwith the Director-General.two
Thereafter.this Conventionshall into forcefor Membertwelvecome anymonthsafter datethe which ratiñcationhasbeenregistered.itson

Article l7
MemberA whichhasratiñed this Convention denounce after themayexpirationof from the date whichthe Conventionñrst intoten years on comesforce. by communicated the Director-Generalof the Internationalact toanLabourOfñcefor registration.Suchdenunciationshall takeeffectuntilnot oneyearafter thedate which registered.on



withinwhichdoesConventionandratifiedthisMemberwhichhasEach not.
inentioned theperiodofof thethe expirationfollowingthe ten years inyear provided for thisof denunciiitionthe rightprecedingparagraph. inexercise thereafter.and.ofperiodbound for anotherArticle. will he ten niayears

undertheperiodofof eachevpiratitunConvention thethis tendenounce vearsat
Article.thisprovidedforterms in

ArticleIH
Office shall notify allInternationalLabourDirector-Generalof theThe

registrationof allOrganisationof theLabourof InternationalNlembers the
the Membersof thecommunicated him byand denunciationsrzititications to

Organisation.
registrationofOrganisationof the thetheMembersofnotifyingtheWhen

Director-Generalshall draw thehim. thecommunicatedsecondratification to
which Conven-thethedateOrganisationof theof theMembers to uponattention

will force.tion intocome
Article9

OfficeshallInternationalLabourDirectoriieneral of the communicatetoThe
accordancewithregistrationNationsforUnitedSecretanv-Generalof thethe in

ot ;ill ratiticationsfull particularsUnitedNationsof thearticle102of theCharter
provisionsof theaccordancewith thehimregisteredbyand of denunciationacts in

precedingArticles.

Article20
BodyGoverning of thetheconsidersuch timesAt necessarymayas ConferenceGeneraltheshallOffice reportInternationalLabour onpresentto a

placing thedesirabilityofshallexaminetheConventionandworkingofthe this on
wholerevisionquestionof itsthe part.agendaof theConference inor

rtice 21A
ConventionthisConventionrevisingadoptConferenceShouldthe a new otherwiseprovides-Conventionthethen.unlesswhole part. newor

Conventionshallipio jiirerevisingof theby Memberthe ratificationa newa notwithstandingthethis Convention.denunciationofinvolvethe immediate
shallConventionrevisingtheandwhen17above.provisionsof Article new

force;have intocome
into force thisConventionrevisingdatewhenthefrom theb comesnewas Members.ratificationby thebeConventionshall toto opencease

form andits actualforceinremaininshallConventionThis caseany revisingratifiedthebut haveratifiedwhichhavefor thoseMembers notcontent
Convention.

riice 22A
equallyConventionof thisof theFrenchversionsEnglishandThe aretext

authoritative.



The foregoing the authentic of the Conventiondulytext adoptedby the
General Conferenceof the International Labour Organisationduring its
Sevenly-ninthSessionwhich held Genevaand declaredclosedal thewas
twenty-thirddayof June1992.

IN FAITH WHEREOF haveappended signaluresthistwenty-ñfthdaywe our
of June1992.



iciLe de présentéeThe of theConvention herepresented conventimtexte esttext uneaas
signaturesauthxntiqué lesof authenticated signatures copie duthe by the textetrue exactetext parcopy

internationaleConféreice duTra-of of Confer- du Presidentdethe President the InternationalLabour
internationalInter- vail du Directeurgénéradu Bureauand of the Director-Generalof the etence

du Travail.nationalLabourOffice.

Certified andcompletetrue copy.
Copiecertiñéeconforme complete.et

InrrnationalDirector-Generalof he LabourFor the Office:
internationalgénéraldu Buren: du Tmrail:Pour Directettr
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180Recommendation
WORKERSOFPROTECTIONTHECONCERNINGRECOMMENDATION

EMPLOYERTHEIRINSOLVENCYOFTHEEVENT OFTHECLAIMS IN

Organisation.InternationalLabourof theConferenceGeneralThe
Internationalof theBodyGoverningtheGenevabyconvenedbeenHaving at 1992.andJuneSession 379thitshavingOffice.andLabour onmet

the ofclaimsworkersprotectionofof the eventimportanceStressingthe
thissubjectprovisionsrecallingtheandtheiremployeroftheinsolvency on

andArticle ofl949.Convention.WagesofProtectionArticle of thein
1925.andConvention.AccidentsCompensationW0rkmensthe
Convention.1949.of WagesProtectiontheadoptionofNotingthat.sincethe

insolvententerprisesrehabilitationofthegivenbeenvaluehas togreater of insolvency.economicandsocialof thebecauseandthat, consequences
enterprisesandsafe-rehabilitatepossiblewheremadeeffortsshouldbe to

andguardemployment.
significantstandards.aforementionedof theadoptiontheNotingthat since

practiceof Membersandlawin thetakenplacehavedevelopments many
in the of theclaimsof workersprotection eventimprovedthewhichhave

wouldbetimelyfor thethatconsideringandtheiremployer.insolvencyof
andworkers claims.subjectofthestandardsConference adopt onto new

designed.affordproperlyinstitutions. greaterthatRecognising guarantee
andclaims.workersprotectionof

with regard theproposalscertainadoptionof todecided theHaving upon of theirinsolvencyof thein theclaimsof workers em-protection event
andsession.of theagendatheitemthe tourthwhichployer. on

of Recommen-formtaketheproposalsshallthat thesedeterminedHaving a
Employers ln-Claimsof WorkersProtectionsupplementingthedation

1992:Convention.solvency
andhundredthousandnineof theof Junetwenty-thirddayadoptsthis yearone Protectionthecitedwhich beRecommendation.the following asninety-two may 1992.Recommendation.insolvencyEmployersof WorkersClaims

EDEFINITIONS APPLICATIONMETHODSOFAND xIiinsolvency referstheRecommendation. 2thisof termFor thel purposes n2proceedingspractice.andlawnationalwithaccordancewhich.insituationsinto acollectivetheviewwithemployers torelating assetsopenedhavebeen ato an
creditors.of itsreimbursement

extendtheMembersRecommendation. termthisof may2 For thepurposes paidbybeclaimsworkerswhich cannotsituationsin reasonotherinsolvencyto following:theparticularandinemployer. tosituationof thefinancialtheof
voluntarilyactivitiesceaseditsdownclosedenterprisehas ora wherethe or

woundup: openingjustify theinsufñcientemployerls toof the assetstheb where amount
proceedings;of insolvency

ofarisingclaimworkers outproceedingsof towhere. thec recoveracourse thesethathasemployerthe assetsfound that areoremployment. no
question;thedebtininsufñcientto pay

placed thebeenhaveherandhisdiedhas assetsthe employerwhered or paid of thebedue outand the cannotadministratorhandsof amountsan
estate.

proceedingssubject theemployers towhich assetsThe3 areextentto an regulationsnationallaws.determinedbyshouldbesubparagraph1referred into
practice.or



Theprovisionsof thisRecommendation beappliedby of lansmay means orregulations by other consistentwith nationalpractice.or any means

ll. PROTECTIONmusensOF CLAIMSav MEANSu: PRIVILEGF.A

PROTECTEDCLAIMS
The afforded1 protection by privilegeshould thefollowingclaims:a cover

a overtime commissionsand formsother of remunerationrelatingtowages. pay.
work performedduring prescribedperiodprior insolvency priortheto toa orterminationof the employment.This periodshouldbeñxedby nationallans

regulationsandshould be lessthan12months:notor

b holiday due resultof work performed whichduringthe thepay asa year
insolvency theterminationof theemploymentoccurred.andin theprecedor
ing year:

c . duein of other of paidabsence.end-of-yearandotheramounts respect types
bonusesprovidedfor by nationallaws regulations.collectiveagreementsor or
individual of employment.relating prescribedperiod.whichcontracts to a
should be lessthan 12months.prior the insolvency prior thenot to toor
terminationof theemployment:

d in lieudue of noticeof terminationof employment:payments
e compensationfor unfairdismissalandother duepayments toseverancepay.

workers terminationof their employment:upon

f compensationpayabledirectly by the employer of Occupationalrespect
accidentsanddiseases.
2 The claims:protectionaffordedby privilegemight thefollowingcovera

a contributionsdue in of national socialsecurityschemes.respect statutory
failurewhere adverselyeffectsworkersentitlements:to pay

b wcontributionsdue private.Occupational.inter-occupationalofrespect or
enterprisesocialprotectionschemesindependentot national socialstatutory
securityschemes.wherefailure adverselyaffectsworkersentitlements:to pay

c v beneñts ofwhichtheworkers entitledprior theinsolvencybyvirtuetoto were
their participation enterprisesocial protectionschemesand whichin are
payableby theemployer.
3 Claimsenumeratedin subparagraphsl and2 thathavebeenawardedto

worker through adjudication arbitrationwithin 12monthsprior thetoa an orinsolvencyshould privilegebe coveredby the regardlessof the time-Iimitsspec-ified in thosesubparagraphs.

LIMITATIONS
Where claimprotectedby privilege limitedbythe of theamount na-a

tional sociallythat this should fall belowlaws regulations,in order amount notor a
acceptablelevel shouldtake into variablessuch the minimumaccount wage.as

securitythe of the unattachable,the whichsocialwhichpart wage wageon
contributions based industry.theare or averagewage



HAVEPINK|NSOLVENCYAFTERTHEllEFALLVHIHIs-HMS
OPENEIBEEN

enterpriseregulations.andnationallawswithziccordance anWhere. authorisedopenedbeen toproceedingshave con-insolvencywhichotrespect thedatefromperformedworkofarisingclaimsworkers asoutactivities.itstinue proceedingsthesubjectbeshouldauthorised tonotcontinuationthewhen was fall due.theywhenandavailable.fundsthepaid. otshouldbeand asout

PROCEDURESPAYMENTTEDELERAA
of workrapidproceedings paymentinsolvency cannotWherethe ensurel acceleratedforprocedure paymenttoshouldbeclaims.thereprivilegeders a ofproceedings,of theendawaitingthe outwithoutpaid.claimsthethat areensure ofrapidtheunlessavailable. paymentbecomefundsavailablefunds soonasasor institution.ensuredbyclaims guaranteeworkers a

follows:ensuredbeclaimsworkersof asAccelerated2 payment may
employersadministeringthe assetsresponsibleforinstitutionthea personor genuinetheydeterminedthatbeenhas aresuchclaimsshould soonasaspay

payable:and
validitydeter-itsable havebeshouldworkercontested.the toclaimb the thejurisdiction matter. towithbody soasother overminedby courtor anya clausea.withaccordanceinpaidhave

claimof thetotalitytheshouldprocedureaccelerated cover3 The payment nationallawsfixedbyof be orleastprivilege. topartprotectedby at aora
regulations.

WORKERS. GUARANTEEllI. PROTECHON avCLAIMS AOF
INSTITUTION

SCOPE
shouldhaveinstitutionclaimsby asworkers guaranteeprotectionofThe a

possible.wide ascoveragea

PRlNClPLESOPERATING
principles:followingtheaccordingmight toinstitutions operateGuarantee

theofindependentlegallyandñnanciallyadministratively.shouldbetheya
employer:

fullythisunlessinstitutions.theseñnancingcontributeshould tob employers
authorities:publiccoveredby the

irrespectiveworkersprotectedvis-â-visobligationstheirshouldc they assume theircontributingofhaveemployer totheobligationwhether mayof any
beenhasñnancing met:

of insolventIiabilitiesfor theresponsibilitysubsidiaryshouldd they assumea should,byandtheprotectedby wayclaims guaranteeofemployers respect madetheyhavewhomworkersof theplace toinablebesubrogation.of actto
payments: generalfromthosethanotherinstitutionsmanagedbyfunds guarantee §e the collected.whichtheyfor ;theusedforbe wereonly purposemayrevenues.



LAIMS PROIEZCHAIin HH;uirAit-xsitaie
l The should theguarantee followingclaims:cover

overtime commissionsandwages. ither formspay. of reniunerationrelatingtowork performedduring prescribedperiod whicha should be lessthannotthreemonths. the insolvencytoprior the ofto theor prior termination employment:
holiday due resultof work performedpay as duringa the whichtheyearininsolvency theterminationof theemploymentor occurrcd.and theprecedwiiiingyear:
end-of-yearandother bonusesprovidedfor hy nationallaixs regulations.orcollective individualagreements of einployintrnt.or contracts relatingto aprescribedperiod,whichshould be lessthan llnot months. thetoprior lnsolvency prior theto of theor termination employment:

duein ofamounts other ofrespect paidabsencetypes relaiing prescribedto aperiod.whichshould belessthanthreenot months.prior theinsolvencyto orprior the terminationof theto employment;
due in lieu of noticepayments of terminationof employiineiit;

compensationforseverance unfair dismissalpay. andother duepayments toworkers terminationof theiremployment:upon

payabledirectlycompensatton hy the employer of occupzitionalrespectaccidentsanddiseases.
2 The might the followingguarantee claims:cover

E contributionsdue in of nationalrespect socialstatutory schemes.securitywherefailure adverselyaffectsto workers entitlemenis:pay

contributionsdue in of occupational.respect lHICFUCCUPáIIIOHJl.private. orenterprisesocialprotectionschemesindependentof national socialstatutorysecurityschemes.wherefailure adverselyaffectsto workersentitlements:pay
beneñts whichtheworkersto entitlcdprior theinsolvencywere virtueto oltheir participationin socialenterprise protectionschemesandwhicharepaiwableby theemployer:

other formwages ofor any with thisremuneration Paragraph.cnnsistentawarded Workerthroughto adjudicationa zirhitrationwithin threemonthsorprior the insolvency:to

l,l.1IIA1l.S
10.Wherethe of the claimamount protectedby of invmeans guuranteeastitution limited. in order that this should fall belowamount sociallnot aacceptablelevel. shouldtake variablesinto such theminimumaccount as wage.the of thepart which unattacliable.thewage whichsocialsecuritywageoncontributions based the industry.are or averagewage

IV. PROVISIUN lllOMMON[U PARTS ,wo
ll. Workers their representativesshouldreceiveor timelyinformationandheconsultedwith regard insolvencyproceedingsto whichhavebeenopenedandtowhichtheworkersclaimspertain.
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Le qui précédetexte authentiqueest texte de recommandationdümentadoptée Conférencegénéraledepar lOrganisationimernationaledu Travaildans soixante-dix-neuviêmesessionsa qui s°cst á Genevetenue qui étéet adéclaréeclose 23juin 1992.

EN FOI DE OUOI apposeleurs signalures.ont vingt-cinquiémejourcedejuin 1992:

ThePresidentof theConference.
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Kronologisk förteckning
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